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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Pengertian Judul 

Untuk mengetahui lebih jelas dari pengertian judul “REDESAIN PASAR 

INDUK CEPU SEBAGAI PASAR INDUK TERPADU”. Maka terlebih 

dahulu perlu diuraikan dari masing-masing komponen tersebut. 

Redesain  : Rancangan ulang (Kamus Besar Bahasa Indonesia). 

Pasar  : Area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual 

lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat 

perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, 

plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya 

(PP nomor 112 tahun 2007). 

Pasar Induk : Pasar utama di kota besar yg merupakan pusat 

penyalur barang kebutuhan untuk pasar lain (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia). 

Terpadu : Perpaduan dari dua unsur atau lebih. 

Cepu : Kecamatan yang berada di kabupaten Blora, Jawa 

Tengah. 

Dalam pengertian judul “REDESAIN PASAR INDUK CEPU 

SEBAGAI PASAR INDUK TERPADU” dapat diartikan sebagai rancangan 

ulang dengan program baru pada paar induk Cepu terhadap berbagai 

masalah yang timbul akibat dari aktivitas jual beli. 

1.2. Latar Belakang 

Pasar merupakan salah satu sarana sebagai tempat pertemuan dimana 

didalamnya terdapat interaksi jual beli. Dalam Nahdliyul Izza (2010:4), 

Muhammad Aziz Hakim dalam bukunya yang berjudul Menguasai Pasar 

Mengeruk Untung (2005) bahwa, “Pasar selama ini sudah menyatu dan 

memiliki tempat paling penting dalam kehidupan masyarakat sehari- hari, 

bagi masyarakat pasar bukan hanya tempat bertemunya antara penjual dan 

pembeli tetapi juga sebagai wadah untuk berinteraksi sosial”. Pada 

kabupaten. Semakin berkembangnya pasar modern saat ini mengaibatkan 
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terpuruknya pasar tradisional. Bahkan pasar modern saat ini bukan hanya 

berada di kota-kota besar saja namun sudah meluas hingga kota-kota kecil. 

Kondisi pasar tradisional yang kotor, kumuh, tidak higenis, berdesak-

desakan, tidak aman sudah melekat pada masyarakat. Selain kondisi pasar 

pelayanan pada pasar tradisional juga sering diragunan dimana adanya tidak 

sesuaian antara harga dan kualitas barang yang ditawarkan. Sehingga 

masyarakat memilih untuk belanja di pasar modern selain kondisi pasar 

yang lebih nyaman dan aman dalam segi pelayanan pasar modern lebih 

profesional. 

Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah senantiasa terus 

meningkat bagi sumber daya alam yang masih belum dikelola secara 

maksimal. Pemerintahan Kabupaten Blora berupaya mengembangkan 

potensi untuk meningkatkan pembangunan daerah dan juga untuk 

peningkatan nilai pelayanan kepada masyarakat termasuk menyediakan 

sarana dan prasarana perpasaran khususnya pasar tradisional.  Pemerintah 

Kabupaten Blora memiliki sarana prasarana pasar yang terbagi 4 (empat) 

Wilayah sebagai Potensi Penggalian Pendapatan Daerah yaitu : 

1. Pasar Daerah Wilayah I  

2. Pasar Daerah Wilayah II 

3. Pasar Daerah Wilayah III 

4. Pasar Daerah Wilayah IV 

Sedangkan sarana prasarana pasar tradisional Wilayah II Cepu 

merupakan pasar tradisional milik Pemerintah Kabupaten Blora, merupakan 

pusat perbelanjaan pasar tradisional desa yang tersebar di 4 wilayah 

kecamatan.  

Sitem Administrasi Pengelolaan Potensi Pendapatannya dibedakan 

menjadi 2(dua) yaitu : 

1. Pasar tradisional daerah Cepu yaitu pasar induk Cepu, pasar plaza Cepu, 

pasar buah, dan pasar beras sebagai potensi pendapatan daerah 
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2. Pasar tradisional desa yaiitu pasar yang berada dikecamatan 

Kedungtuban, kecamatan Sambong, dan kecamatan Jiken sebagai 

pendapatan desa 

 

 

Gambar 1 1 Peta Kecamatan Cepu 

Sumber Kantor Pasar Cepu 2019 

1.2.1. Pasar Induk Cepu 

Pasar induk cepu merupakan pasar yang paling besar di antara pasar 

lain yang ada di Cepu dengan luas lahan 1,37 ha. Pasar yang sudah dibangun 

pada 1988 ini baru ada perbaikan pada tahun 2018, pada tahun sebelumnya 

belum ada perbaikan yang cukup besar (Saji, 2019). Pasar induk cepu 

terletak di kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah yang dikelola 

oleh pemerintah daerah dan merupakan salah satu pendapatan daerah. Pasar 

ini merupakan pasar tradisional dan bisa dikatakan menjadi pusat pasar di 

Cepu dimana transaksi tawar menawar masih kental pada paar ini, aneka 

jajanan tradisional juga dapat ditemukan pada pasar ini.  

1.2.2. Kondisi Pasar Induk Cepu 

Meningkatkan pendapatan daerah dengan pembangunan kembali 

pasar induk Cepu ini sudah berjalan bahkan sudah terbangun. Namum 

karena jumlah pedagang yang semakin tahun bertambah bangunan baru 

yang sudah disediakan tidak dapat menampung semua pedagang. 
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1.2.3. Evaluasi Pasar Induk  

Bangunan yang sudah berdiri pada tahun 1988 dan baru ada 

perbaikan pada tahun 2018. Namun perbaikan bangunan pasar induk Cepu 

masih dirasa kurang dan tidak menyelesaikan masalah dari pasar induk 

Cepu sebelumnya. Pada bangunan baru kondisi pasar pada zona ikan,daging 

dan ayam tidak terlalu sumpek namun kondisinya becek. Pada zona sayur 

masih umpek-umpekan karena pasar induk yang tidak dapat menampung 

jumlah pedagang yang semakint tahun bertambah dan ukuran tiap los yang 

tidak sesuai standar maka pedagang terpaksa berjualan pada lorong atau 

sirkulasi pengunjung, hal inilah yang mengakibatkan pasar menjadi 

berdesak-desakan (Gambar 1.2 Bagian A). Pada bangunan lama masih 

indentik dengan pasar tradisional yang kumuh, kotor, becek dan tidak 

higenis. Bangunan yang hampir roboh ini membuat konsumen enggan untuk 

berbelan pada pasar tersebut (Gambar 1.2 Bagian B). Tidak disediakanya 

lahan parkir untuk roda 4 sehingga mobil, pikup dan truk terpaksa parkir di 

pinggir jalan (Gambar 1.2 Bagian C). Jalur masuk keluar kendaraan menjadi 

satu dan tidak disediakannya peron bongkar barang, truk dan pikup 

menurunkan barang pada area parkir motor sehingga mengakibatkan macet 

(Gambar 1.2 Bagian D).  

  

 A B 



5 
 

 
 

  

 C D 

Gambar 1 2 kondisi eksisting pasar induk Cepu 

Sumber Dokumen pribadi 2019 

1.2.5. Rencana Pasar Terpusat 

Rencana pembuatan pasar lebih terpusat sehingga setiap pasar 

memiliki ciri khas tersendiri. Adanya 4 pasar di Cepu diantaranya pasar plaza 

yaitu pasar kering yang sebagian besar berjualan pakaian, sepatu. Pasar buah 

mempunyai ciri khas sebagian besar berjualan buah. Pasar beras dinamakan 

pasar beras karena dulu sebagian besar masyarakat berjualan beras namun 

karena semakin meningkatkan pedangang yang berjualan sayur pada pasar 

beras maka ciri khas tersebut semakin terlupakan. Tidak disediakannya 

tempat yang layak pada pedagang sayur dan ikan pada pasar beras sehinga 

pedagang berjualan di pinggir jalan. Kemudian yang terakhir pasar induk 

cepu, pasar ini tidak memiliki ciri khas seperti pasar lain. Memindahkan 

sebagian penjual sayur dan ikan dari ketiga pasar tersebut untuk bertempat di 

pasar induk Cepu agar pasar induk lebih dikenal menjadi pasar sayur dan ikan 

atau pasar basah. 

1.3. Permasalahan 

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu bagaimana mendesain kembali pasar induk Cepu yang 

sesuai standarisasi pasar induk meliputi fasilitas, dimensi ruang, jenis 

perdagangan. 
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1.4. Tujuan dan Sasaran 

1.4.1. Tujuan 

1. Mendesain pasar induk sebagai pasar pusat terpadu. 

2. Menciptakan kenyamanan pasar induk Cepu bagi pembeli maupun 

penjual. 

3. Mewujudkan pasar induk sebagai landmark kecamatan Cepu. 

1.4.2. Sasaran 

Mewujudkan pasar induk Cepu sebagai pasar yang mampu memberikan 

kualitas dan kuantitas yang baik. 

1.5. Lingkup Pembahasan  

a. Membahas tentang fungsi bangunan pasar. 

b. Membahas tentang struktur dan konstruksi bangunan. 

c. Membahas tentang bentuk dan estetika bangunan. 

1.6. Keluaran Atau Desain Yang Dihasilkan 

Adapaun keluaran dari tugas akhir ini adalah: 

1. Konsep ungkapan fisik suatu bangunan sebagai pasar pusat terpadu. 

2. Penzoningan massa bangunan dan sirkulasi pada bangunan. 

3. Konsep bangunan yang nyaman bagi pengguna. 

1.7. Metode Pembahasan 

1.7.1. Tahap Pengumpulan Data/ Survei 

Data yang diperoleh dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data 

sekunder. Sumber data primer yaitu dari hasil observasi langsung ke 

lapangan, wawancara terhadap narasumber yaiut dinas pengelola pasar, 

dokumentasi. Sedangkan sumber sekunder yaitu mencari info lain melalui 

internet. Hal- hal yang menjadi tolak ukur permasalah pasar induk Cepu 

sebagai pasar tradisional.  
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1.7.2. Tahap Analis  

Berdasarkan data yang diperoleh maka muncullah permasalahan 

kemudian dianalisa berdasarkan landasan teori relevan dengan 

permasalahan. Kemudian membuat kesimpulan. 

1.8. Sistematika penulisan  

Sistematika penulisan dibagi dalam beberapa tahap yaitu: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pendahuluan merupakan gambaran umum dari observasi 

awal dan fenomena mengenai topic yang diangkat, materi 

dalam bab ini berisi tentang : latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan, metode pembahasan dan sistematika 

penulis. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas tema/topic sesuai dengan literatur yang sesuai 

dengan tema judul. Sumber pustaka yang digunakan adalah 

pustaka terbaru, relevan dan asli dari jurnal ilmiah. Tinjauan 

pustaka menguraikan teori dan temuan, yang diperoleh dari 

pustaka acuan serta menjadi landasan pada desain.  

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAGASAN 

PERENCANAAN 

Terdiri dari lokasi/ Data Fisik, data sebaran aktifitas, 

pendekatan keruangan, tampilan bangunan, bahan bangunan, 

utilitas dan struktur dan lingkungan sosial yang lain / data 

non fisik.  

BAB IV : ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Analisa konsep makro dan mikro. Analis dan konsep makro 

(lingkungan yang lebih luas : kota, kawasan). Analisa konsep 

mikro (analisa konsep site, analisa dan konsep ruang, analisa 

dan konsep massa, analisa dan konsep tampilan arsitektur). 


