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ABSTRAK 

Andita Candra Dwijaya 

5112414028 

“Pasar Industri berbasis Wisata dengan pendekatan Konsep Universal 

Design” 

 

Dosen Pembimbing 

Prof. Dr. Ir. Saratri Wilonoyudho, M.Si. 

Prodi S1 Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 

Pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun selama tahun 2017 diklaim melebihi 

angka Jawa Timur dan Nasional. Berdasarkan data di Badan Pusat Statistik (BPS), 

pertumbuhan ekonomi Kota Madiun sebesar 6,03 %, jauh diatas provinsi 5,45 % 

dan nasional 5,06 %. sejumlah hal yang memperngaruhi pertumbuhan ekonomi di 

Kota Madiun, diantaranya sektor perdagangan yang rata-rata mencapai 0,09 % 

setiap tahun. Selanjutnya sektor jasa seperti perhotelan, reparasi dan kuliner. 

Sebagai kota yang memiliki pembangunan ekonomi yang baik, Kota Madiun 

tentunya harus meningkatkan berbagai program-program yang dapat merangsang 

berbagai investor terus menginvestasikan usahanya di Kota Madiun. 

  Pertimbangan akan potensi perekonomian dan letak strategis Kota Madiun 

semakin menambah peluang bisnis di sektor wisata khususnya keberadaan pasar 

industri. Tersebut akan menjadi sebuah destinasi baru sebuah area wisata 

perbelanjaan yang mampu meningkatkan peluang bisnis daerah maupun investor. 

Untuk itu tepatlah bila di Kota Madiun di bangun Pasar Industri berbasis Wisata 

dengan menerapkan Konsep Universal Design, sehingga dapat menjadikannya 

sebagai Pasar Industri berbasis Wisata dengan tingkat kenyamanan dan desain 

inovatif di Indonesia yang mampu di terima oleh semua kalangan masyarakat Kota 

Madiun. 

 

 Kata Kunci : Pasar, Industri, Wisata, Universal Design, Kota Madiun 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kota Madiun adalah sebuah kota yang merupakan pusat karesidenan 

Madiun yang terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur. Daerah yang 

termasuk dalam karesidenan Madiun adalah Kota Madiun, Kab.Madiun, 

Kab.Ngawi, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan. Kota 

Madiun memiliki tiga kecamatan yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan 

Taman, dan Kecamatan Kartoharjo. Kota Madiun merupakan kota kecil yang 

sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Dari tahun ke 

tahun pertumbuhannya selalu bernilai positif. Sebagaimana dapat dilihat di 

tabel 1.1. 

Tabel 1. 1 Persentase Penduduk menurut golongan pengeluaran perkapita sebulan di Kota Madiun 

Golongan Pengeluaran 

Expenditure Class 

(Rupiah) 

Persentase Penduduk 

Percentage of Popuation 

<199.999 - 

200.000 – 299.999 2,87 

300.000 – 499.999 13,93 

500.000 – 749.999 20,40 

750.000 – 999.999 10,27 

≥1.000.000 52,53 

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, Susenas 2016 

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2016, penduduk dapat dibagi dalam 

6 kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran pertama yaitu penduduk 

dengan pengeluaran <199.999 rupiah. Kedua, penduduk dengan pengeluaran 

200.000 rupiah sampai dengan 299.999 rupiah. Ketiga, adalah penduduk 

dengan pengeluaran 300.000 – 499.999 rupiah. Keempat, penduduk dengan 

pengeluaran 500.000-749.999 rupiah. Kelima, penduduk dengan pengeluaran 

750.000-999.999 rupiah. Dan yang terakhir adalah kelompok peduduk dengan 

pengeluaran lebih dari atau sama dengan 1.000.000 rupiah. Untuk Kota 



2 
 

 

Madiun, mayoritas penduduknya, lebih dari 50 persen, masuk dikelompok 

pengeluaran keenam. Hal tersebut menandakan bahwa sebenarnya strata 

kehidupan penduduk warga Kota Madiun sudah baik. Pengeluaran rata-rata per 

kapita sebulan untuk kelompok makanan terbanyak adalah dikelompok 

makanan dan minuman kemasan. Yang paling sedikit pengeluaran dikelompok 

ini adalah pengeluaran untuk konsumsi umbi umbian. Sedangkan untuk 

kelompok non makanan, yang terbanyak adalah pengeluaran untuk Perumahan 

dan Fasilitas Rumah Tangga. Kebalikannya, yang paling sedikit adalah 

pengeluaran untuk pembelian atau konsumsi Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup 

Kepala. (BPS Kota Madiun,2017) 

Tabel 1. 2 Nilai PDRB dari tahun ke tahun Kota Madiun 

Tahun 

ADHB 

(Atas Dasar Harga 

Berlaku) 

ADHK 

(Atas Dasar Harga 

Konstan) 

2012 7.533.581,1 6.937.699,6 

2013 8.390.362,8 7.470.676,7 

2014 9.214.100,7 7.965.267,8 

2015 10.192.067,5 8.455.436,3 

2016 11.185.109,4 8.954.697,1 

Sumber : BPS Kota Madiun,2017 

Nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Madiun dari tahun ke 

tahun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2012, PDRB Kota Madiun atas 

dasar harga berlaku sebesar 7,53 trilyun rupiah dan terus mengalami kenaikan 

mencapai 11,18 trilyun rupiah tahun 2016. Sedangkan nilai PDRB atas dasar 

harga konstan tahun 2012 sebesar 6,94 trilyun rupiah dan terus mengalami 

kenaikan hingga mencapai 8,95 trilyun rupiah. Bahkan pertumbuhan ekonomi 

di Kota Madiun selama tahun 2017 diklaim melebihi angka Jawa Timur dan 

Nasional. Berdasarkan data di Badan Pusat Statistik (BPS,2017), pertumbuhan 

ekonomi Kota Madiun sebesar 6,03 %, jauh diatas provinsi 5,45 % dan nasional 

5,06 %. sejumlah hal yang memperngaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota 

Madiun, diantaranya sektor perdagangan yang rata-rata mencapai 0,09 % 

setiap tahun. Selanjutnya sektor jasa seperti perhotelan, reparasi dan kuliner. 
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Kota Madiun memiliki beberapa industri yang aktif,  industri makanan dan 

minuman mendominasi industri di Kota Madiun sebanyak 142 industri. Selain 

itu, Kota Madiun juga memiliki Industri Kereta Api (INKA) yang memproduksi 

kereta api untuk Indonesia dan beberapa wilayah Asia lainnya. Industri ini 

tentunya sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang akhirnya 

meningkatkan perekonomian Kota Madiun. Perusahaan-perusahaan yang ada 

di Kota Madiun juga meningkat. Menurut BPS Kota Madiun (2017), terjadi 

kenaikan jumlah perusahaan di Kota Madiun dari tahun 2012 sebesar 545 

perusahaan dan pada tahun 2013 menjadi 773 perusahaan. Tingkat investasi 

yang menjanjikan ini membuat para investor banyak yang menanamkan 

modalnya di Kota Madiun. Menurut pengamatan penulis, para investor 

memanfaatkan kondisi Kota Madiun yang cukup strategis dibagian Jawa Timur 

sebelah barat, selain itu lingkungan yang kondusif dan daya beli masyarakat 

yang terus meningkat selama lima tahun terakhir. Sudah banyak investor yang 

menanamkan investasi di Kota Madiun. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

banyaknya pusat perbelanjaan terkenal dan juga hotel-hotel berbintang yang 

terus bertambah di Kota Madiun 

Sebagai kota yang memiliki pembangunan ekonomi yang baik, Kota 

Madiun tentunya harus meningkatkan berbagai program-program yang dapat 

merangsang berbagai investor terus menginvestasikan usahanya di Kota 

Madiun. Peningkatan infrastruktur juga perlu dilakukan agar pertumbuhan 

ekonomi juga terus meningkat. Kondisi infrastruktur Kota madiun sendiri ikut 

dipertimbangkan, saat ini sedang dibangun jalan tol Solo-Mojokerto yang 

menyambung ke Surabaya. Juga sedang di bangun rel kereta ganda (double 

track) yang kesemuanya memudahkan akses transportasi dari dalam Kota 

Madiun dan keluar Kota Madiun. Secara umum topografi wilayah tidak berbukit 

(dataran) dan kontur tanahnya stabil, sehingga wilayahnya cocok dijadikan 

sebagai pusat bisnis/ perdagangan/ industri. Kota Madiun terletak pada daratan 

dengan ketinggian 63 meter hingga 67 meter dari permukaan air laut Letaknya 

yang berada di tengah-tengah wilayah Surabaya dan Yogyakarta yang 

merupakan salah satu kota yang dilalui alat transportasi bus antar provinsi, 

angkutan berat dan kereta api. Letaknya yang strategis menjadikan wilayah 

Kota Madiun sering mendapat julukan sebagai Kota Gadis (perdagangan, 
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pendidikan dan industri) Selain itu posisi Kota Madiun yang berada di tengah 

antara Jawa Tengah dan Jawa Timur membuat Jalan antar provinsi di Kota 

Madiun  selalu ramai dan menjadi salah satu jalur yang dilewati transportasi 

jurusan Yogyakarta-Surabaya. Diharapkan juga wilayah-wilayah disekitarnya 

bisa menjadikan Kota Madiun sebagai patokan untuk menumbuhkan potensi 

wilayahnya sehingga pembangunan ekonomi yang baik akan tercapai.  

Pertimbangan akan potensi perekonomian asli daerah dan letak strategis 

Kota Madiun semakin menambah peluang bisnis disektor wisata/hiburan 

khususnya keberadaan pasar industri yang berbasis wisata. Maka akan 

menjadi sebuah destinasi baru serta tempat singgah sementara yang mampu 

meningkatkan peluang bisnis daerah maupun investor dalam peningkatan mutu 

usaha kecil daerah. Untuk itu tepatlah bila di Kota Madiun dibangun Pasar 

Industri dengan menerapkan Konsep Universal Design dan memiliki kriteria-

kriteria kebutuhan hiburan yang edukatif sehingga dapat menjadikannya 

sebagai Pasar Industri berbasis Wisata dengan tingkat kenyamanan dan desain 

inovatif di Indonesia yang mampu diterima oleh semua kalangan masyarakat.  

Pasar Industri akan terbagi menjadi tiga bagian jenis penjualan, yaitu area 

basah atau makanan , area kemasan atau makanan dalam kemasan, dan area 

kerajinan yang menjual hasil kerajinan industri. Area basah akan menjual 

segala jenis makanan yang siap dimakan serta ditunjang dengan foodcourt, 

sedangkan untuk area kemasan yaitu menjual makanan dalam kemasan yang 

dapat disimpan atau sekedar untuk oleh – oleh khas dari Kota Madiun dan 

sekitarnya. Pengunjung dan wisatawan yang datang dapat merasakan suasana 

pasar industri yang berbeda dari segi penyajian fungsi pasar dengan pusat 

perbelanjaan lainnya. Penjual yang mengisi tenant pada pasar industri sendiri 

berasal dari kota madiun dan sekitarnya yang bertujuan untuk mengangkat 

produk – produk asli daerah agar lebih berkembang dalam skala regioal. 

Beberapa fasilitas yang terdapat dalam pasar industri ini akan menunjang 

segala kebutuhan masyarakat maupun wisatawan yang singgah di Kota 

Madiun. Seperti halnya dengan letak Kota Madiun yang berada di antara dua 

kota besar ( Yogyakarta – Surabaya ) akan banyak wisatawan yang melewati 

jalur di Kota Madiun, maka pada area pasar industri terdapat beberapa area 
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utama. Penambahan area terbuka (open space) yang dapat difungsikan untuk 

berbagai kebutuhan atau kegiatan event-event tertentu. Area ini juga terdapat 

beberapa fasilitas wisata yang mengarah kepada wisata edukasi. Untuk 

menunjang sektor wisata atau hiburan bagi masyarakat maupun wisatawan 

maka penambahan area workshop mengenai proses dari produk industri asli 

kota Madiun akan mampu menarik keinginan masyarakat dan wisatawan untuk 

mempelajari maupun sekedar mengetahui hasil industri asli dari kota Madiun. 

Area workshop atau pelatihan juga ditambah sebuah perpustakaan yang 

berisikan tentang ilmu atau informasi – informasi dari Kota Madiun dan 

sekitarnya tidak hanya mengenai industri tetapi mencakup semua informasi 

yang ada. Wisata edukasi yang berupa area pelatihan dan perpustakaan 

merupakan salah satu fasilitas pasar industri yang membedakan dengan yang 

lainnya. 

Area bangunan pasar industri terbagi menjadi dua kategori bangunan yaitu, 

pasar utama yang menjual segala jenis hasil – hasil industri, area pelatihan dan 

perpustakaan sebagai area wisata edukasi bagi wisatawan atau pengunjung 

yang ingin belajar tentang proses pembuatan produk – produk daerah kota 

Madiun. Kedua kategori tersebut dikemas dalam desain dengan Konsep 

Universal Design. Konsep ini lebih mengedepankan pemanfaatan alam seperti 

udara, cahaya, air, dan vegetasi yang terdapat dalam tapak , untuk desain 

bangunannya berupa bukaan dan penghawaan. Selain itu ketiga kategori akan 

diintegrasikan untuk memudahkan aksesibilitas bagi pengguna pasar industri 

agar efisien dan efektif. Dengan menggunakan Konsep Universal Design, 

membuat pasar industri ini akan sangat berbeda dengan pusat perbelanjaan 

lainnya yang lebih memanfaatkan penggunaan orientasi tertutup. Permainan 

bukaan dan penghawaan akan menjadi unsur pembeda yang dapat 

meningkatkan nilai view dari luar kedalam dan sebaliknya. 

1.2. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan 

permasalahan secara umum dan khusus sebagai berikut : 

a. Bagaimana membuat rancangan bangunan Pasar Industri berbasis 

Wisata yang baik sesuai kebutuhan ruang dan standar teknis 
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bangunan sehingga diharapkan dapat menjadi wadah hiburan serta 

menunjang kegiatan di sektor perdagangan. 

b. Bagaimana mengembangkan fungsi-fungsi ruang dalam pasar yang 

berbeda dapat menjadi satu identitas bangunan yang sama dan 

menjadi bangunan baru yang mengakomodasi kegiatan perdagangan 

dan wisata. 

c. Bagaimana merancang bangunan Pasar Industri berbasis Wisata 

dengan menerapkan Konsep Universal Design. 

1.3. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari penulisan LP3A ini adalah : 

a. Mendapatkan   gambaran   desain   “Pasar Industri berbasis Wisata”, 

dengan pendekatan  Konsep Universal Design. 

b. Membuat landasan perencanaan dan perancangan “Pasar Industri 

berbasis Wisata” sesuai dengan pendekatan Universal Design. 

1.4. Manfaat 

1.4.1. Secara Subyektif 

Manfaat secara subyektif penulisan LP3A adalah untuk 

memenuhi salah satu syarat mengikuti Proyek Akhir Arsitektur di prodi 

arsitektur Universitas Negeri Semarang, serta sebagai landasan 

program pendekatan pada tahap desain grafis. 

1.4.2. Secara Obyektif 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

(LP3A) ini diharapkan dapat menjadi landasan perencanaan dan 

perancangan desain grafis Pasar Industri berbasis Wisata di Kota 

Madiun dengan pendekatan Konsep Universal Design . 

Adanya Pasar Industri dengan Konsep Universal Design 

diharapkan dapat mempermudah menyediakan ruang ekonomi yang 

strategis, nyaman dan inovatif. Yang keberadaannya mampu 

memenuhi kebutuhan area wisata ekonomi bagi semua golongan 
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masyarakat dan mempunyai dampak positif bagi masyarakat, 

wisatawan, maupun pemerintah di kota Madiun. 

1.5. Lingkup Pembahasan 

1.5.1. Ruang Lingkup Substansial 

Lingkup pembahasan meliputi segala sesuatu yang berkaitan 

dengan Pasar Industri berbasis Wisata di Kota Madiun yang terdiri dari 

dua sub kegiatan yaitu, Jual-Beli (Perdagangan), dan Workshop 

(Wisata/Hiburan). 

1.5.2. Ruang Lingkup Spasial 

Secara administratif lokasi perencanaan berada di kota 

Madiun, yang telah dipertimbangkan serta distudikan dahulu mengenai 

kriteria- kriteria serta syarat lokasi Pasar Industri berbasis Wisata.    

1.6. Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang digunakan dalam penyusunan program 

dasar perencanaan dan konsep perancangan arsitektur dengan judul 

Perencanaan dan perancangan Pasar Industri dengan penekanan 

Minimalis Zen adalah metode deskriptif. Metode ini memaparkan, 

menguraikan, dan menjelaskan mengenai design requirement 

(persyaratan desain) dan design determinant (ketentuan desain) terhadap 

perencanaan dan perancangan Pasar Industri dengan penekanan Konsep 

Universal Design.  

Berdasarkan design requirement dan design determinant inilah 

nantinya akan ditelusuri data yang diperlukan. Data yang terkumpul 

kemudian akan dianalisa lebih mendalam sesuai dengan kriteria yang akan 

dibahas. Dari hasil penganalisaan inilah nantinya akan didapat suatu 

kesimpulan, batasan dan juga anggapan secara jelas mengenai 

perencanaan dan perancangan Pasar Industri dengan penekanan Konsep 

Universal Design. 

Hasil kesimpulan keseluruhan nantinya merupakan konsep dasar 

yang digunakan dalam perencanaan dan perancangan Pasar Industri. 
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Dengan penekanan Konsep Universal Design sebagai landasan dalam 

Desain Arsitektur. 

Dari   persyaratan   desain   dan   ketentuan   desain,   diperlukan   

data-data lapangan mengenai hal-hal yang berkaitan dan dibutuhkan 

dalam proses perencanaan dan perancangan Pasar Industri dengan 

penekanan Konsep Universal Design setelah di dapatkan dan terkumpul 

kemudian baru ke tahap analisa dan kesimpulan. 

Dalam pengumpulan data, akan diperoleh data yang kemudian 

akan di kelompokkan kedalam 2 kategori yaitu: 

1.7. Data Primer 

1.7.1. Observasi Lapangan 

Dilakukan dengan cara pengamatan langsung di wilayah lokasi dan 

tapak perencanaan dan perancangan Pasar Industri. 

1.7.2. Wawancara 

Wawancara yang dilakukan dengan masyarakat secara umum sebagai 

objek/sasaran dan pihak pengelola serta berbagai pihak-pihak yang 

terkait dalam perencanaan dan perancangan Pasar Industri. 

1.8. Data Sekunder 

Studi literatur melalui buku dan sumber-sumber tertulis mengenai 

perencanaan dan perancangan Pasar Industri d
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engan penekanan Konsep Universal Design. Serta peraturan-peraturan 

yang berkaitan dengan studi kasus perencanaan dan perancangan Pasar 

Industri dengan penekanan Konsep Universal Design. 
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Berikut ini akan dibahas design requirement dan design 

determinant yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan Pasar 

Industri dengan penekanan Konsep Universal Design  

1.8.1. Pemilihan Lokasi dan Tapak 

Pembahasan mengenai pemilihan lokasi dan tapak, dilakukan 

dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam 

penentuan suatu lokasi dan tapak yang layak sebagai perencanaan dan 

perancangan Pasar Industri dengan penekanan Konsep Universal 

Design, adapun data yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Data  

Data tata guna lahan/peruntukan lahan pada wilayah 

perencanaan dan perancangan Pasar Industri berbasis Wisata 

dengan penekanan Konsep Universal Design. 

b. Data potensi fisik geografis, topografi, iklim, persyaratan 

bangunan yang dimiliki oleh lokasi dan tapak itu sendiri dan juga 

terhadap lingkungan sekitarnya yang menunjang terhadap 

perencanaan dan perancangan sebuah Pasar Industri dengan 

penekanan Konsep Universal Design. Setelah memperoleh 

data dari beberapa alternative tapak, kemudian dianalisa 

dengan menggunakan nilai bobot terhadap kriteria lokasi dan 

tapak yang telah ditentukan untuk kemudian memberi scoring 

terhadap kriteria x nilai bobot, dan tapak yang terpilih diambil 

dari nilai yang terbesar. 

Setelah memperoleh data dari beberapa alternative tapak, 

kemudian dianaliasa dengan menggunakan nilai bobot terhadap kriteria 

lokasi dan tapak yang telah ditentukan untuk kemudian memberi scoring 

terhadap kriteria x nilai bobot, dan tapak yang terpilih diambil dari nilai yang 

terbesar. 

1.9. Program Ruang 

Pembahasan mengenai program ruang dilakukan dengan terlebih 

dahulu mengumpulkan data yang berkaitan dengan perencanaan dan 
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perancangan Pasar Industri dengan penekanan Konsep Universal Design. 

yaitu dilakukan dengan pengumpulan data mengenai pelaku ruang itu 

sendiri beserta kegiatannya, dilakukan dengan observasi lapangan baik 

studi kasus maupun dengan studi banding, serta dengan standar atau 

literatur perencanaan dan perancangan Pasar Industri dengan penekanan 

Konsep Universal Design . 

Persyaratan ruang yang didapat melalui studi banding dengan 

standar perencanaan dan perancangan Pasar Industri dengan penekanan 

Konsep Universal Design, sehingga dari hasil analisa terhadap kebutuhan 

dan persyaratan ruang akan diperoleh program ruang yang akan 

digunakan pada perencanaan dan perancangan Pasar Industri dengan 

penekanan Konsep Universal Design. 

1.10. Penekanan Desain Arsitektur 

Pembahasan mengenai penekanan desain arsitektur dilakukan 

dengan studi kasus pada desain objek dengan penekanan Konsep 

Universal Design serta dengan standar atau literature mengenai 

perencanaan dan perancangan objek dengan penekanan Konsep 

Universal Design.  

Kaitannya dengan persyaratan bangunan tersebut. Adapun 

data yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a) Aspek kontesktual pada lokasi dan tapak terpilih dengan 

pertimbangan keberadaan bangunan disekitarnya. 

b) Literatur atau standar perencanaan dan perancangan objek dengan 

penekanan Konsep Universal Design.  

c) Pengamatan dan analisa perilaku masyarakat. 

Setelah memperoleh data tersebut, kemudian menganalisa antara 

data yang diperoleh dari studi kasus dengan standar perencanaan dan 

perancangan Pasar Industri dengan penekanan Konsep Universal Design. 
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1.11. Keaslian Penulisan 

Landasan program perencanaan dan perancangan desain tentang 

Pasar Industri berbasis Wisata dengan pendekatan Konsep Universal 

Design, belum pernah dilakukan suatu kajian dalam rumpun penelitian 

ilmiah, tesis , dan disertasi. Tetapi, kajian penelitian ilmiah yang berkaitan 

dengan Pasar telah di lakukan perencanaan dan perancangan 

sebelumnya, antara lain: 

1.12. Sistematika Pembahasan 

Secara garis besar, sistematika dalam penyusunan Landasan 

Program Perencanaan dan Perancangan Pasar Industri dengan 

penekanan Konsep Universal Design. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan dan 

sasaran, manfaat, ruang lingkup, metode pembahasan, sistematika 

pembahasan, serta alur bahasan dan alur pikir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Membahas tinjauan mengenai Pasar Industri dengan 

penekanan Konsep Universal Design, dan fasilitasnya, pengertian 

Pasar Wisata dan penekanan desain, tinjuan kota Madiun dan studi 

banding. 

BAB III TINJAUAN LOKASI 

Membahas tentang gambaran umum pemilihan tapak berupa 

data fisik dan non fisik, potensi dan kebijakan tata ruang pemilihan 

tapak, gambaran khusus berupa data tentang batas wilayah dan 

karakteristik tapak terpilih. 

BAB IV PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan tentang uraian dasar-dasar pendekatan 

konsep perencanaan dan perancangan awal dan analisis mengenai 

pendekatan fungsional, pelaku dan aktivitasnya, kebutuhan jenis 
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ruang, hubungan kelompok ruang, sirkulasi, pendekatan kebutuhan 

Pasar Wisata, pendekatan kontekstual, optimaliasi lahan, 

pendekatan besaran ruang, serta analisa pendekatan konsep 

perancangan secara kinerja, teknis dan arsitektural. 
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BAB V KESIMPULAN 

Berisi tentang konsep perencanaan dan perancangan  

Pasar Industri berbasis Wisata yang ditarik bedasarkan analisis 

yang telah dilakukan. 
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1.13. Alur Pikir 

 

 

 

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

 

 

16.  

17.  

18.  

 

 

  

Tujuan pembahasan 

Mengadakan penyusunan data dan menganalisa potensi-potensi lingkungan untuk dijadikan 
landasan konseptual dan program dasar perencanaan  dan  perancangan Pasar Industri dengan 
Penekanan Konsep Universal Design sesuai dengan pedoman teknis yang ada. Pasar Industri 
dengan Penekanan Konsep Universal Design ini sangat dibutuhkan oleh bidang ekonomi, 

pariwisata dan lainnya. 

 

Sasaranpembahasan 

menyusun  programdasarperencanaandankonsepperancanganarsitekturdaribangunan   Solo 
Exhibition and Convention Center denganpenekanan design arsitekturpost modern. 

 

Analisis 

Analisis   antara   tinjauan   pustaka   dan   data   untuk   memperoleh pendekatan   aspek   fungsional   
,kontekstual   ,teknis   dan   kinerja program  perencanaan  dan  citra  (konsep)  perancangan  Pasar 
Industri dengan Penekanan Konsep Universal Design. 
 

Konsep Dasar dan Program Perencanaan dan 
Perancangan Pasar Industri dengan Penekanan 

Konsep Universal Design 
 

Latar Belakang 
Aktualita 

- Persaingan pemanfaatan ruang kota dan penampilan fisik oleh pelaku bisnis tanpa 
menunjang fasilitas hiburan bagi masyarakat. 

- Kota madiun yang membutuhkan tempat hiburan baru yang berfokus pada 
pengembangan industri daerah sebagai destinasi wisata baru.  

- Kebutuhan para pelaku bisnis yang terus meningkat untuk mendapatkan pusat 
perbelanjaan yang nyaman dan inovatif. 

- Masih banyaknya pusat perbelanjaan yang kurang memenuhi aspek wisata atau hiburan 
masyarakat. 

Urgensi 

Kebutuhan akan pasar industri yang nyaman dan inovatif bagi pelaku ekonomi daerah untuk 
memperkenalkan produk asli daerah serta mendapatkan berbagai kemudahan seperti tempat yang 
strategis dan mudah dijangkau, sarana dan prasarana  juga  sudah  siap digunakan. Pasar industri 
yang membumi dengan kosep Universal Design akan mampu mengurangi beban alam tanpa 

mengabakian fungsinya.  

Originalitas 

Perencanaan dan perancangan Pasar Industri dengan Penekaan Konsep Universal Design yang 
terintegrasi dan inovatif. 
 

Studi Lapangan 

- Tinjauan Tapak 
Perencanaan 

- Studi Fasilitas 
Pasar Modern 
 

 

 

Studi Pustaka : 

- Tinjauan Pasar 
Modern 

- Tinjaun Kota 
Madiun 

 
 

 

 

Studi Literatur 
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BAB II TINJAUAN PASAR INDUSTRI BERBASIS WISATA 

 

2.1 Tinjauan Industri 

2.1.1 Pengertian Industri 

Istilah industri berasal dari bahasa latin, yaitu industria yang artinya 

buruh atau tenaga kerja. Istilah industri sering digunakan secara umum dan 

luas, yaitu semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

dalam rangka mencapai kesejahteraan. Definisi Industri menurut Sukirno 

adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi yang tergolong 

dalam sektor sekunder. Kegiatan itu antara lain adalah pabrik tekstil, pabrik 

perakitan dan pabrik pembuatan rokok. Industri merupakan suatu kegiatan 

ekonomi yang mengolah barang mentah, bahan baku, barang setengah 

jadi atau barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih tinggi kegunaannya. 

Dalam pengertian yang sempit, industri adalah suatu kegiatan 

ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah 

jadi, dan barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi 

penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan 

industri. 

Secara umum pengertian industri adalah suatu usaha atau kegiatan 

pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi 

barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. 

Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari 

industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk 

jasa. 

Industri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan 

kesejateraan penduduk. Selain itu industrialisasi juga tidak terlepas dari 

usaha untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan kemampuan 

untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, industri adalah kegiatan 

ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah 

jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi 
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untuk penggunaanya termasuk kegiatan rancangan bangun dan 

perekayasaan industri. Dari sudut pandang geografi, Industri sebagai suatu 

sistem, merupakan perpaduan sub sistem fisis dan sub sistem manusia. 

2.1.2 Pengelompokan Jenis Industri 

Departemen Perindustrian mengelompokan industri nasional 

Indonesia dalam 3 kelompok besar yaitu: 

a. Industri Dasar 

Industri dasar meliputi kelompok industri mesin dan logam dasar (IMLD) 

dan kelompok industri kimia dasar (IKD). Yang termasuk dalam IMLD 

atara lain industri mesin pertanian, elektronika, kereta api, pesawat 

terbang, kendaraan bermotor, besi baja, alumunium, tembaga dan 

sebagainya. 

Sedangkan yang termasuk IKD adalah industri pengolahan kayu dan 

karet alam, industri pestisida, industri pupuk, industri silikat dan 

sebagainya. Industri dasar mempunyai misi untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, membantu struktur industri dan bersifat padat 

modal. Teknologi yang digunakan adalah teknologi maju, teruji dan tidak 

padat karya namun dapat mendorong terciptanya lapangan kerja secara 

besar. 

b. Aneka industri 

Yang termasuk dalam aneka industri adalah industri yang mengolah 

sumber daya hutan, industri yang mengolah sumber daya pertanian 

secara luas dan lain-lain. Aneka industri mempunyai misi meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan atau pemerataan, memperluas kesempatan 

kerja, tidak padat modal dan teknologi yang digunakan adalah teknologi 

menengah atau teknologi maju. 

c. Industri Kecil 

Industri kecil meliputi industri pangan (makanan, minuman dan 

tembakau), industri sandang dan kulit (tekstil, pakaian jadi serta barang 

dari kulit), industri kimia dan bahan bangunan (industri kertas, 

percetakan, penebitan, barang-barang karet dan plastik), industri 
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kerajinan umum (industri kayu, rotan, bambu dan barang galian bukan 

logam) dan industri logam (mesin, listrik, alat-alat ilmu pengetahuan, 

barang dan logam dan sebagainya). 

Industri di Indonesia dapat digolongkan kedalam beberapa macam 

kelompok. Industri didasarkan pada banyaknya tenaga kerja dibedakan 

menjadi 4 golongan, yaitu: 

a. Industri besar, memiliki jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih, 

b. Industri sedang, memiliki jumlah tenaga kerja antara 20–99 orang, 

c. Industri kecil, memiliki jumlah tenaga kerja antara 5–19 orang, 

d. Industri rumah tangga, memiliki jumlah tenaga kerja antara 1–4 

orang. 

2.1.3 Industri Kecil dan Menengah 

IKM atau Industri Kecil dan Menengah adalah sebuah istilah yang 

mengacu ke jenis usah kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 

Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta 

usahanya berdiri sendiri. 

Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 Tahun 1998 maka 

pengertian usaha kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala 

kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan 

usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha 

yang tidak sehat. 

Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut: 

a. Mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- ( Dua 

Ratus Juta Rupiah ) dimana tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha. 

b. Mempunyai hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah). 

c. Dimiliki Warga Negara Indonesia. 

d. Dimiliki / Berdiri sendiri, bukan merupakan bagian anak perusahaan 

atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau 
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berafiliasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung 

dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar lainnya. 

Berbentuk usaha orang perorangan , badan usaha yang tidak 

memiliki badan hukum, atau badan usaha yang memiliki badan hukum, 

termasuk koperasi. 

Industri Kecil dan Menengah disingkat IKM merupakan bagian dari 

usaha rumah tangga yang dikelola secara sederhana, dan masih terbatas 

dalam pengelolaannya. Karyawannya merupakan keluarga dan melibatkan 

saudara-saudara serta tetangganya, manajemennya masih diatur oleh 

salah seorang anggota keluarganya. 

Industri Kecil merupakan jenis usaha informal, yang bukan 

termasuk badan hukum. Pendirian badan usaha ini tidak memerlukan izin 

dan tata cara tententu serta bebas membuat bisnis personal/pribadi tanpa 

adanya batasan untuk mendirikannya. Pada umumnya bermodal kecil, 

jenis serta jumlah produksinya terbatas, memiliki tenaga kerja/buruh yang 

sedikit dan masih menggunakan alat produksi teknologi yang sederhana. 

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kriteria usaha kecil dan 

menengah dijelaskan bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif 

yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang 

memenuhi kriteria usaha kecil. Sedangkan pengertian dari usaha 

menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

sebagaimana diatur dalam undang-undang. 

Dari klasifikasi di atas, usaha kecil dan menengah tergolong ke 

dalam badan usaha yang tidak berbadan hukum dan perusahaan 

perseorangan, dan karena jenis usahanya tergolong informal, maka 
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pekerjanya pun disebut sebagai pekerja informal. Definisi buruh sektor 

informal ialah segala jenis pekerjaan di luar perlindungan negara dan atas 

usaha tersebut tidak dikenakan pajak. 

Definisi lain, menyatakan pekerja industri rumahan ialah segala 

jenis pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan yang tetap dan 

tiadanya keamanan kerja (job security) atau tidak ada status permanen 

atas pekerjaan tersebut. Intinya, buruh informal ialah yang bekerja di unit 

usaha atau lembaga yang tak berbadan hukum 

2.2 Tinjauan Pasar 

2.2.1 Pengertian Pasar 

Menurut Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007, pasar adalah 

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. Seperti yang 

dinyatakan oleh Basu Swasta dalam Kholis, dkk (1995) bahwa pasar 

adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk 

belanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Pengkategorian pasar 

tradisional dan pasar modern sebenarnya baru muncul belakangan ini 

ketika mulai bermunculnya pasar swalayan, supermarket, hypermarket dan 

sebagainya. 

Menurut beberapa definisi pasar di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pasar dalam arti sempit adalah tempat permintaan dan penawaran 

bertemu, dalam hal ini lebih condong ke arah pasar tradisional. Lain dari 

itu dalam arti luas adalah proses transaksi antara permintaan dan 

penawaran, dalam hal ini lebih condong ke arah pasar modern. Secara 

umum pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. 

Di pasar antara penjual dan pembeli akan melakukan transaksi. 

Transaksi menurut Skousen dan Stice (2007) adalah pertukaran barang 

dan jasa antara (baik individu, perusahaan-perusahaan dan organisasi 

lain) kejadian lain yang mempunyai pengaruh ekonomi atas bisnis. Syarat 

terjadinya transaksi adalah ada barang yang diperjualbelikan, ada 
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pedagang, ada pembeli, ada kesepakatan harga barang, dan tidak ada 

paksaan dari pihak manapun. 

2.2.2 Jenis-Jenis Pasar 

Pasar sebagai perusahaan daerah digolongkan menurut beberapa 

hal, yaitu: 

a. Menurut jenis kegiatannya, pasar digolongkan menjadi tiga jenis: 

1) Pasar eceran 

Yaitu pasar dimana terdapat permintaan dan penawaran barang 

secara eceran. 

2) Pasar grosir 

Yaitu pasar dimana terdapat permintaan dan penawaran dalam 

jumlah besar. 

3) Pasar induk 

Pasar ini lebih besar dari pasar grosir, merupakan pusat 

pengumpulan dan penyimpanan bahan-bahan pangan untuk 

disalurkan ke grosir- grosir dan pusat pembelian. 

Dari jenis pasar menurut kegiatannya Pasar Industri Kota Madiun 

termasuk pasar eceran karena dalam proses jual beli yang dilakukan , 

pembeli membeli barang dagangan dari penjual dalam bentuk eceran 

untuk dikonsumsi sendiri . 

b. Menurut lokasi dan kemampuan pelayanannya, pasar di golongkan 

menjadi 5 (lima) jenis : 

1) Pasar Regional 

Yaitu pasar yang terletak di lokasi yang strategis dan luas, 

bangunan permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan 

meliputi seluruh wilayah kota bahkan sampai keluar kota, serta 

barang yang diperjual belikan lengkap dan dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakatnya. 
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2) Pasar Kota 

Yaitu pasar yang terletak di lokasi strategis dan luas, bangunan 

permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi 

seluruh wilayah kota, serta barang yang diperjual belikan lengkap. 

Melayani 200.000-220.000 penduduk. Yang termasuk pasar ini 

adalah pasar induk dan pasar grosir. 

3) Pasar Wilayah (Distrik) 

Yaitu pasar yang terletak di lokasi yang cukup strategis dan luas, 

bangunan permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan 

meliputi seluruh wilayah kota, serta barang yang diperjual belikan 

cukup lengkap. Melayani 10.000-15.000 penduduk. Yang termasuk 

pasar ini adalah pasar eceran. 

4) Pasar Lingkungan 

Yaitu pasar yang terletak di lokasi strategis, bangunan permanen/ 

semi permanen, dan mempunyai pelayan meliputi permukiman 

saja, serta barang yang diperjual belikan kurang lengkap. Melayani 

10.000-15.000 penduduk saja. Yang termasuk pasar ini adalah 

pasar eceran. 

5) Pasar Khusus 

Yaitu pasar yang terletak di lokasi yang strategis, bangunan 

permanen/semi permanen, dan mempunyai kemampuan 

pelayanan meliputi wilayah kota, serta barang yang diperjual 

belikan terdiri dari satu macam barang khusus seperti pasar bunga, 

pasar burung, atau pasar hewan. 

Dari jenis pasar menurut lokasi dan kemampuan pelayanannya 

Pasar Industri Kota Madiun tergolong pasar regional. Hal ini ditinjau dari 

kemampuan pelayanan yang mampu mencakup skala regional sesuai 

dengan tujuan keberadaan pasar sebagai pusat jual industri khas dari kota 

Madiun. 
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c. Menurut waktu kegiatannya, pasar digolongkan menjadi 4 (empat) jenis : 

1) Pasar siang hari yang beroperasi dari pukul 04.00-16.00. 

2) Pasar malam hari yang beroperasi dari pukul 16.00-04.00. 

3) Pasar siang malam yang beroperasi 24 jam non stop. 

4) Pasar darurat, yaitu pasar yang menggunakan jalanan umum atau 

tempat umum tertentu atas penentapan kepala daerah dan 

diadakan pada saat peringatan hari-hari tertentu. Seperti : pasar 

murah Idulfitri, pasar Maulud. 

Pasar Industri Kota Madiun termasuk jenis pasar siang malam bila 

dilihat dari waktu kegiatannya. Demi menunjang segi hiburan serta wisata 

yaitu dari jam 10.00 – 22.00. 

d. Menurut status kepemiliknnya, pasar digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis : 

1) Pasar Pemerintah 

Yaitu pasar yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah pusat 

maupun daerah. 

2) Pasar Swasta 

Yaitu pasar yang dimiliki dan dikuasai oleh badan hukum yang 

diijinkan oleh pemerintah daerah. 

3) Pasar Liar 

Yaitu pasar yang aktivitasnya diluar pemerintahan daerah, yang 

kehadirannya disebabkan karena kurangnya fasilitas perpasaran 

yang ada dan letak pasar tidak merata, biasanya dikelola oleh 

perorangan/ ketua RW. 

2.2.3 Pengertian Pasar Wisata 

Definisi pasar wisata tidak dapat ditemukan dalam peraturan 

perundangan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sehingga secara 

inplisit dapat dinyatakan bahwa pemerintah belum menganggap perlu 

pengawasan dan pengelolaan jenis pasar tersebut  
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Namun berdasarkan pemahaman pasar dan wisata maka dapat 

disimpulkan Pasar Wisata adalah tempat jual beli barang ataupun jasa 

yang bersifat rekreatif sehingga pembeli dapat memebeli dan bersenang-

senang untuk memperluas pengetahuan tentang produk yang dijual serta 

dapat mengikuti pelatihan atau workshop tentang proses pembuatan 

produk – produk asli daerah. 

2.2.4 Pengertian Pasar Modern 

Pasar modern adalah pasar yang dikelola dengan manajemen 

modern, umumnya terdapat di kawasan perkotaan, sebagai penyedia 

barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen 

(umumnya anggota masyarakat kelas menengah ke atas). Seperti yang 

dinyatakan oleh Sinaga (2004) contoh pasar modern antara lain mall, 

supermarket, departement store, shopping centre, waralaba, toko mini 

swalayan, pasar serba ada, toko serba ada dan sebagainya. 

Toko modern kecil, seperti Mini Swalayan/Minimarket adalah 

sarana/tempat usaha untuk melakukan pejualan barang-barang kebutuhan 

sehari-hari secara eceran langsung kepada pembeli akhir dengan cara 

swalayan yang luas lantai usahanya kurang dari 400 m2.(Perda No.02/2009 

Bab I mengenai Toko Modern). 

Barang yang dijual di pasar modern memiliki variasi jenis yang 

beragam. Selain menyediakan barang-barang lokal, pasar modern juga 

menyediakan barang impor. Barang yang dijual mempunyai kualitas yang 

relatif lebih terjamin karena melalui penyeleksian terlebih dahulu secara 

ketat sehingga barang yang rijek/tidak memenuhi persyaratan klasifikasi 

akan ditolak. Secara kuantitas, pasar modern umumnya mempunyai 

persediaan barang di gudang yang terukur. Dari segi harga, pasar modern 

memiliki label harga yang pasti (tercantum harga sebelum dan setelah 

dikenakan pajak). 

Adanya penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan 

yang baik kepada konsumen menyebabkan banyak orang mulai beralih ke 

pasar modern untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Menurut Sinaga 

(2004) macam-macam pasar modern antara lain: 
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a. Minimarket: gerai yang menjual produk-produk eceran seperti warung 

kelontong dengan fasilitas pelayanan yang lebih modern. Luas ruang 

minimarket adalah antara 50 m2 sampai 200 m2. 

b. Convenience store: gerai ini mirip minimarket dalam hal produk yang 

dijual, tetapi berbeda dalam hal harga, jam buka, dan luas ruangan,dan 

lokasi. Convenience store ada yang dengan luas ruangan antara 200 

m2 hingga 450 m2 dan berlokasi di tempat yang strategis, dengan 

harga yang lebih mahal dari harga minimarket. 

c. Special store: merupakan toko yang memiliki persediaan lengkap 

sehingga konsumen tidak perlu pindah toko lain untuk membeli sesuatu 

harga yang bervariasi dari yang terjangkau hingga yang mahal. 

d. Factory outlet: merupakan toko yang dimiliki perusahaan/pabrik yang 

menjual produk perusahaan tersebut, menghentikan perdagangan, 

membatalkan order dan kadang-kadang menjual barang kualitas 

nomor satu. 

e. Distro (Disribution Store): jenis toko di Indonesia yang menjual pakaian 

dan aksesoris yang dititipkan oleh pembuat pakaian, atau diproduksi 

sendiri. 

f. Supermarket: mempunyai luas 300-1100 m2 yang kecil sedang yang 

besar 1100-2300 m2. 

g. Perkulakan atau gudang rabat: menjual produk dalam kuantitas besar 

kepada pembeli non-konsumen akhir untuk tujuan dijual kembali atau 

pemakaian bisnis. 

h. Super store: adalah toko serba ada yang memiliki variasi barang lebih 

lengkap dan luas yang lebih besar dari supermarket. 

i. Hipermarket: luas ruangan di atas 5000 m2. Pusat belanja yang terdiri 

dua macam yaitu mall dan trade center. 

2.2.5 Fungsi Pasar 

Pasar berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk pelayanan bagi 

masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai segi atau bidang, 

diantaranya : 
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a. Segi ekonomi 

Merupakan tempat transaksi atara produsen dan konsumen yang 

merupakan komoditas untuk mewadahi kebutuhan sebagai demand 

dan suplai. 

b. Segi sosial budaya 

Merupakan kontrak sosial secara langsung yang menjadi tradisi suatu 

masyarakat yang merupakan interaksi antara komunitas pada sektor 

informal dan formal. 

c. Arsitektur 

Menunjukan aspek visualisasi daerah agar selalu mengikuti kemajuan 

zaman serta inovatif. 

2.2.6 Komponen Pasar 

a. Pelaku Kegiatan 

1) Pedagang 

Pedagang pasar adalah pihak ketiga yang melakukan kegiatan 

dengan menjual atau membeli barang dan atau jasa yang 

menggunakan pasar sebagai tempat kegiatannya. 

Tabel 2. 1 Jenis-jenis pedagang pasar 

No. Kriteria Jasa Pedagang 

1. Menurut jumlah pelaku Pedagang individu 

Pedagang gabungan 

2. Menurut jenis kegiatan Pedagang formal 

Pedagang informal 

3. Menurut modal Pedagang modal kecil 

Pedagang modal sedang 

Pedagang modal cukup 

Pedagang modal besar 

4. Menurut status Pedagang tetap 

Pedagang temporer 

5. Menurut tempat asal Pedagang desa 

Pedagang Kota 
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6. Menurut cara 

penyaluran 

Pedagang eceran 

Pedagang grosir 

Pedagang pengumpul 

7. Menurut jangkauan 

pelayanan 

Pedagang regional 

Pedagang kota 

Pedagang wilayah 

8. Menurut cara 

pelayanan 

Pedagang langsung 

Pedagang tidak 

langsung 

9. Menurut mentri 

dagangan 

Pedagang barang riil 

Pedagang barang jasa 

Sumber : Heri, Menahan Serbuan Pasar Modern 

b. Pembeli 

Pembeli atau konsumen pasar adalah semua golongan yang 

datang dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang menjadi 

kebutuhannya dengan harga murah dan dengan pelayanan 

langsung. 

c. Penunjang 

Penunjang pasar yaitu: 

1) Pemerintah sebagai pemberi izin berdirinya dan 

beroperasinya pasar. 

2) Swasta pedagang penyewa tempat, pekaksana 

pembangunan pasar. 

3) Pengelola melaksanakan pembangunan, pengelola 

pemasaran tempat, pengelola kebersihan, pengelola 

distribusi barang dan stabilitas harga. 

4) Bank memperlancar kegiatan ekonomi. 

2.2.7 Kegiatan Pasar 

a. Kegiatan Umum Dalam Pasar 

Kegiatan perdagangan di pasar pada garis besarnya meliputi: 

1)  Kegiatan penyaluran materi perdagangan. 
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a) Sirkulasi, transportasi, dan dropping barang. 

b) Distribusi barang dagangan ke setiap unit penjualan di dalam 

pasar. 

2) Kegiatan pelayanan jual-beli meliputi: 

a) Kegiatan jual-beli antara pedagang dengan konsumen. 

b) Kegiatan penyimpanan barang dagangan 

c) Kegiatan pergerakan dan perpindahan penghujung : 

(1) Dari luar lingkungan ke dalam bangunan pasar 

(2) Dari unit penjualan ke unit penjualan (dari jalur lintasan jual-

beli) 

3) Kegiatan transportasi pencapaian dari dan ke lokasi bangunan 

pasar 

4) Kegiatan pelayanan atau servis atau penunjang: 

a) Pelayanan bank 

b) Pelayanan pembersihan 

c) Pelayanan pemeliharaan 

b. Kegiatan Utama Dalam Pasar Modern 

1) Jenis Kegiatan Pasar 

Unsur-unsur kegiatan yang menujang pelayanan jual beli adalah: 

a) Distribusi barang 

b) Penyimpanan barang dagangan 

c) Penyajian barang dagangan 

d) Kegiatan jual beli 

2) Sifat Kegiatan Pasar 

a) Bersifat dinamis dan luwes (kegiatan tawar menawar tanpa 

ikatan harga yang baku). 

b) Terbuka (konsumen dapat langsung melihat dan memilih 

barang dagangannya, penjual menawarkan dagangannya 

kepada semua yang lewat). 
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c) Akrab (antara penjual dan pembeli terlihat dalam transaksi jual 

beli). 

2.2.8 Fasilitas Pasar 

a. Fasilitas Fisik Pasar 

1) Elemen utama  

Salah satu elemen utama yang terdapat pada pasar yaitu ruang 

terbuka. Area ini biasanya digunakan sebagai tempat los-los 

pedagang non permanen atau area parkir liar yang mulai marak 

muncul pada saat ini. 

Elemen utama yang lainnya yaitu ruang tertutup. Ruang tertutup 

yang dimaksud adalah ruangan yang tertutup atap namun tidak 

tertutup sepenuhnya oleh dinding atau penyekat ruangan lainnya. 

Contohnya seperti toko, kios, los, dasaran, kamar mandi, dan 

gudang. 

2) Elemen penunjang 

Contoh elemen-elemen penunjang pada pasar tradsional yaitu area 

bongkar muat barang dagangan, dan pos penjaga. 

3) Elemen pendukung 

Beberpa elemen pendukung yang ada di pasar adalah pusat 

pelayanan kesehatan, penitipan anak, pelayanan jasa, kantor 

pengelola pasar, koperasi pasar, tempat ibadah seperti mushola 

atau masjid. 

4) Pencapaian 

5) Jaringan angkutan manusia dan barang 

6) Fasilitas sosial 

Fasilitas sosial seringkali terlupakan pada pasar tradisional saat ini. 

Salah satu contoh sederhana fasilitas sosial yang dapat 

diaplikasikan pada pasar tradisional yaitu teras yang dapat 



30 
 

 

digunakan sebagai interaksi sosial. Selain itu, pemberian vegetasi 

yang dapat dijadikan tempat berteduh dan menjalin interaksi sosial. 

7) Jaringan utilitas 

Jaringan utilitas yang dimaksud adalah saluran listrik, air bersih, 

hydrant, komunikasi, dan sampah. Selain itu terdapat saluran-

saluran air kotor dan limbah yang memenuhi kebutuhan pasar. 

8) Area parkir 

b. Fasilitas Non Fisik Pasar 

Selain fasilitas fisik yang terdapat pada pasar tradisional, ada pula 

fasilitas non-fisik yang terdapat pada pasar tradisional seperti 

pengelolaan pasar, pelayanan dan pengawasan kesehatan dan 

kelengkapan komoditi yang tersedia dalam pasar. 

2.3 Tinjauan Fasilitas Penunjang 

Pada pasar industri mempunyai area penunjang yaitu berupa area 

pelatihan / workshop dan perpustakaan yang difungsikan sebagai area 

wisata edukasi bagi wisatawan untuk melakukan pembelajaran atau sekedar 

menambah pengetahuan tentang produk – produk industri. 

2.3.1 Tinjauan Pelatihan / Workshop 

a. Pengertian Kelas Pelatihan 

Menurut KBBI kelas dapat diartikan sebagai ruang tempat 

belajar. Sedangkan Pelatihan atau Magang (Inggris:Training) adalah 

proses melatih; kegiatan atau pekerjaan. Sedangkan menurut para 

ahli, definisi pelatihan adalah sebagai berikut :  

1) Noe, Hollenbeck, Gerhart & Wright (2003) mengemukakan, 

training is a planned effort to facilitate the learning of job-related 

knowledge, skills, and behavior by employee. Hal ini berarti bahwa 

pelatihan merupakan suatu usaha yang terencana untuk 

memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang berkaitan 

dengan pengetahuan, keahlian dan perilaku oleh para pegawai. 
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2) Menurut Gomes (2003), pelatihan adalah setiap usaha untuk 

memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu 

yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan 

yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. 

b. Fungsi dan Peranan Kelas Pelatihan 

Menurut Zurnali (2004), the goal of training is for employees to 

master knowledge, skills, and behaviors emphasized in training 

programs and to apply them to their day-to-day activities. Hal ini 

berarti bahwa tujuan pelatihan adalah agar para pegawai / 

masyarakat dapat menguasai pengetahuan, keahlian dan perilaku 

yang ditekankan dalam program-program pelatihan dan untuk 

diterapkan dalam aktivitas sehari-hari.Pelatihan juga mempunyai 

pengaruh yang besar bagi pengembangan suatu usaha. 

Zurnali (2004) memaparkan beberapa manfaat pelatihan yang 

dikemukakan oleh Noe, Hollenbeck, Gerhart, Wright (2003), yaitu: 

1) Membantu para masyarakat yang mempunyai keahlian untuk 

bekerja dengan teknologi baru; 

2) Membantumasyarakat untuk memahami bagaimana bekerja 

secara efektif dalam tim untuk menghasilkan jasa dan produk 

yang berkualitas; 

3) Memastikan bahwa budaya usaha yang  menekankan pada 

inovasi, kreativitas dan pembelajaran; 

4) Mempersiapkan masyarakat untuk dapat menerima dan bekerja 

secara lebih efektif satu sama lainnya, terutama dengan kaum 

minoritas dan para wanita. 

c. Komponen Kegiatan Pelatihan 

Dalam komponen pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, 

terdapat beberapa komponen yang menjadi komponen utama, yaitu 

Siswa (peserta pelatihan), Materi Pelatihan, Tenaga Pengajar, 

Sarana dan Prasarana. 
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Unsur prasarana adalah segala sesuatu yang berupa barang 

atau perlengkapan yang mendukung secara tidak langsung upaya 

pencapaian tujuan (dalam hal ini adalah tujuan pelatihan). Adapun 

sarana adalah segala sesuatu barang atau perlengkapan yang 

membantu proses pencapaian secara langsung. Contoh prasarana 

pelatihan antara lain ruang kelas, laboratorium, ruang praktek/ ruang 

kerja, ruang kantor, asrama, dan lain-lain. 

 

Gambar 2. 1 M.Y. Lab Wood Workshop 

Sumber : Archdaily 

d. Kebutuhan Ruang Pelatihan 

1) Ruang Kelas Teori 

Ketentuan jumlah tempat duduk mengacu pada jumlah 

peserta yang akan ditampung dalam kegiatan kelas teori. Luas 

minimum per tempat peserta adalah 3 - 5 m2. Bentuk ruang dapat 

berupa persegi atau persegi panjang dengan dimensi 12 x 6, 12 

x 12, 12 x 10 m. Ruag kelas juga membutuhkan ventilasi udara 

dan cahaya alami. Furniture yang dibutuhkan adalah meja, kursi, 

untuk peserta dan pengajar, papan tulis, dan layar projector. 
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Gambar 2. 2 Layout ruang kelas teori 

Sumber :Data arsitek jilid 1 

  

Gambar 2. 3 Layout ruang kelas teori bentuk zig-zag 

Sumber :Data arsitek jilid 1 

  

Gambar 2. 4 Layout ruang kelas bentuk hexagon 

Sumber :Data arsitek jilid 1 

2) Ruang Kelas Praktek 
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Pada kelas praktek terdapat ruang untuk persiapan, 

ruang bahan, ruang peralatan dan ruang bengkel. Untuk 

beberapa kegiatan yang berkaitan dengan sesuatu yang kotor 

dan basah diperlukan ruang cuci dan tempat ganti pakaian. 

 

Gambar 2. 5 Layout ruang kelas praktek 

Sumber :Data arsitek jilid 1 

  

Gambar 2. 6 Layout ruang kelas praktek 

Sumber :Data arsitek jilid 1 

2.3.2 Tinjauan Perpustakaan 

a. Pengertian Perpustakaan 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 

Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, Perpustakaan adalah institusi 

pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam 

secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi 

kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan 

rekreasi para pemustaka. 
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Gambar 2. 7 Seashore Library 

Sumber : Archdaily 

b. Persyaratan Ruang Perpustakaan 

1) Pintu Masuk Perpustakaan 

Bangunan perpustakaan harus mudah dikenalai dan 

memberi kesan ramah. Ruang lobi harus cukup luas untuk 

menyerap/menghalangi masuknya kebisingan dari luar bangunan 

dan memberi warna/suasana yang dapat menstimulasi 

pandangan. Ruang masuk langsung menuju ruang 

pengawasan/ruang pemandu, sepanjang lorong menuju ruang 

control/pemandu berjajar papan peraga. 

2) Ruang Pengawas 

Ruang pengawas terletak didekat atau tampak dari pintu 

masuk, ukuran ruang cukup luas untuk menampung antrian 

pengunjung pada jam-jam sibuk, tetapi pengawas harus tetap 

dapat mengawasi seluruh ruangan. 

3) Ruang Pemandu 

Ruang pemandu adalah tempat menyimpan indeks/buku-

buku yang sudah dijilid/buku yang sudah diberi barcode. Terletak 

di dekat ruang pengawas atau ruang penerangan, sebelum 

masuk ke ruang perpustakaan, letaknya juga dekat dengan ruang 
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katalog. Bila perpustakaan menggunakan kartu indeks, untuk 

sekitas 36.000 jilid buku dibutuhkan ruang seluas 12 m2. 

4) Meja Penerangan 

Meja penerangan terletak didekat katalog pemandu dan 

katalog daftar pustaka, dapat juga membantu pengawas 

mengawasi kegiatan dalam perpustakaan.  

5) Satuan rak penyimpanan buku 

Bahan material yang peling sering digunakan adalah dari 

bahan metal, rak tunggal yang dapat diatur ukurannya, rak 

berbanjar tunggal (menempel pada dinding) atau berbanjar 

ganda (letaknya ditengah ruang). Tinggi satuan rak adalah 2 m 

(pada bagian buku pinjaman) dan 1,5 m pada bagian anak-anak, 

tempat penumpukan buku tingginya 2,3 m. Lebar rak 20-30 cm 

untuk buku anak-anak, 20 cm untuk buku fiksi, buku bacaan, 

sejarah politik, ekonomi dan hokum, 30 cm untuk buku ilmu 

pengetahuan, teknik dan kesehatan. Panjang satuan rak 

umumnya 90 cm. lebar gang utama pada perpustakaan/bagian 

terbuka 1.8 m sedang gang cabang 1,2 m. 

 

Gambar 2. 8 Dimensi dan satuan rak buku 

Sumber :Data arsitek jilid 2 

6) Lemari/rak buku 
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Ukuran terpanjang lemari buku adalah 6 satuan rak (5,4 

m). maksimum 8 satuan rak (7,2 m), tetapi bila hanya dapat 

dicapai dari 1 arah cukup 4 satuan rak (3,6 m). 

Rak-rak tengah pada daerah “terbuka” panjangnya sekitar 

1,280 – 1.520 mm (dapat menampung sekitar 164 jilid/m2); pada 

perpustakaan “tertutup”, rak tengah berukuran 1.060 – 1.280 mm 

(daya tamping 200 – 215 jilid/m2). Penentuan ukuran yang akan 

dipakai tergantung pada lebar gang.  

Dari ukuran rak tengah (5.400 mm, 6.000 mm, 6.850 mm, 

7.310 mm, 7.620 mm, 7.750 mm, 8.350mm), kIta dapat 

menentukan pilihan bagi ukuran struktur kotak tengah yang paling 

ekonomis. Pembagian angka diatas mempengaruhi pengaturan 

jendela, lampu atas (langit-langit), peralatan-peralatan yang 

terpancang tetap, lobang angin dan pengaturan pencahayaan. 

Ukuran kolom terbesar 450 x 450 mm tanpa lapisan permukaan 

dan tolerans, tinggi bersih langit-langit sekitar 2.400 mm.  

7) Ruang baca/belajar 

Luas dan meja untuk belajar sambil duduk 900 x 600 

mm/pembaca menghadap ke tirai/sekat rendah, kadang 

dilengkapi lampu baca yang terpancang pada meja. Untuk pelajar 

luas tempat belajar 2,32 m2 (termasuk ruang sirkulasi), 

berpenyekat diketiga sisinya (bilik terbuka); untuk peneliti luasnya 

3 m2 dan berpenyekat di keempat sisinya (bilik tertutup, 

tujuannya adalah untuk keleluasaan pribadi dalam menekuni 

pekerjaannya tetapi penyekat cukup rendah untuk dapat 

mengetahui apakah bilik terisi atau kosong atau disalahgunakan 

untuk kepentingan lain. Di dalam bilik disediakan lemari terkunci 

untuk menyimpan buku yang sedang digunakan untk jangka 

waktu tertentu. 
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Gambar 2. 9 Dimensi Rusng baca 

Sumber : Data Arsitek jilid 2 

8) Ruang-ruang dalam perpustakaan 

Ruang untuk membongkar kemasan dan mengirim buku, 

ruang pencatatan buku masuk, penyusunan dalam katalog, 

menjilid buku dan memperbaiki buku rusak, photocopy dan 

mengetik; Ruang kantor, Ruang istirahat bagi pegawai 

perpustakaan, loker dan peturasan. 

2.4 Penekanan Desain Konsep Universal Design 

2.4.1 Pengertian Universal Design 

Definisi desain universal menurut Ron Mace dalam 

publikasinya yang berjudul Accesible, Adaptable, and Universal 

Design, adalah upaya untuk mendesain produk dan lingkungan 

yang kegunaanya diperuntukan bagi semua orang, dalam cakupan 

seluas mungkin, tanpa memerlukan adaptasi berlebih dan desain 

khusus. 

Desain Universal menurut Sherly Burghstahler, juga dapat 

berarti suatu proses, sebuah bentuk aplikasi dari ikatan berbagai 

prinsip dalam mendesain untuk bahwa produk atau lingkungan 

yang tercipta memperhatikan dan mencakup semua orang, dalam 

berbagai kelompok, dengan berbagai tingkat kondisi fisik, ukuran, 

bahasa, budaya dan pengetahuan. 

Desain Universal bertujuan untuk memudahkan hidup 

setiap orang melalui penciptaan produk, lingkungan binaan 
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(arsitektur), dan komunikasi untuk  dapat digunakan  sebanyak 

mungkin orang dan memberi nilai tambah bagi setiap orang  dari 

berbagai usia dan kemampuan. 

Menurut Elaine Martin Petrowski dalam tulisannya Universal 

Design: Design for a Deverse Population, pada proses penyusunan 

panduan persyaratan bangunan yang diberi mandat oleh American 

with Disabelities Art (ADA) tahun 1990, beberapa konsultan interior 

melakukan eksperimen untuk memahami kebutuhan para 

penyandang cacat. Mereka harus mencari solusi yang 

komperhensif bagi aksesibilitas para penyandang cacat. Mereka 

harus mencari solusi yang komperhensif  bagi aksesibilitas 

penyandang cacat hal ini juga memberikan masukan yang cukup 

besar bagi aksesibilitas secara universal.  

Istilah Universal desain kerapkali kerapkali digantikan 

dengan istilah design for all, adaptable design, berrier-free design, 

inclusive design, life-span design, ageless design. Namun istilah 

universal design yang dianggap paling tepat untuk dapat mewakili 

keseluruhan permasalahan. Berbagai terminologi ini digunakan di 

berbagai negara dan merefleksikan nilai sosial yang berlaku. 

Signifikansi budaya yang berbeda- beda di berbagai negara 

membawa isu desain universal ini ke arah tujuan yang lebih 

spesifik. Menurut Mary Jo Peterson, apapun istilahnya, hal yang 

dimaksud adalah desain yang cerdas karena mampu memberikan 

kemudahan, aman dan nyaman, dalam penggunaan bagi semua 

orang.  

 

2.4.2 Prinsip-Prinsip Universal Desain 

Prinsip Universal Design seperti yang didefinisikan oleh 

The Center of Universal Design, North Carolina State University 

adalah sebagai berikut: 
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a. Kegunaan yang Adil dan Bijaksana  

Desain yang dapat digunakan dan dipasarkan bagi 

semua orang termasuk orang dengan keterbatasan fisik  atau 

penyandang cacat (disabilities). 

 

Gambar 2. 10 Pintu otomatis 

Sumber : http://4.bp.blogspot.com  

b. Mudah Dalam Penggunaan 

Dapat menakomodasi kebutuhan dan kemampuan 

individu yang beragam. 

 

Gambar 2. 11 Ramp Plaza 

Sumber : https://s-media-cache-ak0.pinimg.com  

http://4.bp.blogspot.com/
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/
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c. Sederhana dan Intuitif  

Mudah dimengerti, terlepas dari perbedaan latar belakang, 

pengalaman, pengetahuan bahasa, kecakapan, maupun tingkat 

konsentrasi penggunanya. 

 

Gambar 2. 12 Penunjuk arah bandara 

Sumber : http://www.leeabbamonte.com  

d. Mudah dan Cepat Dipersepsi Secara Indrawi 

Secara efektif dapat menyampaikan informasi yang 

diperlukan oleh pengguna, terlepas dari situasi, tingkat 

kondisi, dan kemampuan indrawi pengunanya. 

 

 

Gambar 2. 13 Huruf pada penanda 

http://www.leeabbamonte.com/
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Sumber : http://complheat.co.uk  

 

e. Ukuran dan Ruang Untuk Kenyamanan Pengguna 

Penggunaan ukuran  dan ruangan yang wajar  dan 

pantas sebagai pendekatan, pencapaian, dan penggunaan, 

terlepas dari ukuran tubuh postur atau mobilitas 

penggunanya. 

 

Gambar 2. 14 Difable Toilet 

Sumber : http://www.portakabin.ie 

2.4.3 Implementasi  

Pemahaman dan penggunaan konsep desain universal 

pada bidang arsitektur, interior, produk, dan grafis, telah 

memberikan kontribusi yang cukup nyata di negara-negara maju. 

Pada saat inipun telah banyak berdiri konsultan arsitektur dan 

desain interior, produk dan grafis, yang mengkonsentrasikan 

proyek mereka pada kajian universal desain. Kesadaran dan 

pemecahan masalah desain yang universal di negara-negara maju 

telah dilakukan secara komperhensif dan mendasar, seperti: 

adanya fasilitas pengatur volume suara pada telefon umum, 

memudahkan pengguna untuk mengatasi masalah kebisingan. 

Area enterance pada fasilitas publik tidak menggunakan anak 

tangga, untuk memudahkan pengguna kursi roda dan kereta bayi 

dalam mengakses tempat tersebut. 

http://complheat.co.uk/
http://www.portakabin.ie/
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Petunjuk pemasangan barang-barang elektronik dibuat 

dengan standart ukuran huruf yang memudahkan orang dengan 

kondisi penglihatan kurang serta dilengkapi ilustrasi gambar yang 

memudahkan pengguna dengan keterbtasan bahasa. Desain bagi 

keberagaman kondisi dan situasi ini sebenarnya secara langsung 

dapat meningkatkan daya guna dari produk atau lingkungan 

tersebut tanpa penambahan biaya. Hasil dari upaya ini dalah 

produk atau lingkungan yang mudah digunakan bagi siapapun 

tanpa memerlukan adanya perubahan atau modifikasi di kemudian 

hari  akibat adanya perubahan situasi dan kondisi tingkat 

kemampuan penggunanya. Beberapa contoh kasus dibawah ini 

yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang mewakili masing-

masing bidang antara lain yaitu: 

a. Desain Grafis  

Isu desain universal dalam bidang desain grafis 

difokuskan pada pengembangan desain grafis yang dapat dan 

mudah dipersepsi, informatif dan komunikatif untuk semua 

orang dari berbagai latar belakang budaya, bahas, tingkat 

pendidikan, dan tingkat kemampuan indra penglihatannya. 

 

Gambar 2. 15 Tombol elevator 

Sumber : http://www.portakabin.ie  

  

http://www.portakabin.ie/
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b. Desain Interior 

Desain universal di dunia internasional dalam bidang 

arsitektur dan desain interior telah berkembang dan saling 

berintegrasi dalam praktiknya. Desain universal disini 

definisikan sebagai sebuah konsep yang kemudian 

diterjemahkan dalam bentuk rancangan desain interior untuk 

dapat digunakan oleh semua orang. 

 

Gambar 2. 16 Penataan yang baik memudahkan penggunanya 
dalam melakukan berbagai kegiatan 

Sumber : https://s-media-cache-ak0.pinimg.com  

c. Desain Produk 

Perkembangan desain universal di bidang desain 

produk sangat pesat dan isu universal desain mendapat 

tanggapan yang positif dari berbagai pihak. Dalam buku 

pedoman dalam perancangan desain, Human Factor, terdapat 

90% dari rata-rata  populasi orang sebagai pengguna sebuah 

fasilitas yang secara fisik, yang menyangkut ukuran, proporsi 

tubuh, dan kebutuhannya terakomodasikan. Populasi yang 5% 

diatas dan 5% dibawahnya seringkali diabaikan. Namun para 

desainer produk menyadari bahwa kelompok minoritas ini 

merupakan pasar mereka juga yang memiliki nilai potensial. 

Kesadaran akan realitas sosial ini membawa para desainer dan 

produsen mengembangkan produk yang inovatif. 

 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/
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2.4.4 Kesimpulan 

Desain universal adalah sebuah konsep desain yang 

diperuntukan bagi semua orang tanpa memandang perbedaan. 

Konsep desain yang telah dikembangkan secara global di 

berbagai bidang seperti, grafis, arsitektur, interior ,dan produk 

ini lahir dari kesadaran perintisnya akan realitas sosial 

demografi yang menunjukan adanya perbedaan latar belakang 

budaya, bahasa, pengetahuan, tingkat  kemampuan fisik 

diantara populasi dunia. 

Desain merupakan sebuah upaya pemecahan 

masalah dan isu desain universal membawa paradigma baru 

dalam pemecahan sebuah masalah bahwa dengan 

mempertimbangkan keberagaman manusai dapat ditarik 

sebuah standart yang berlaku adil bagi semua. Desain yang 

universal, mampu menjawab kebutuhan orang cacat, orang 

lanjut usia, anak-anak, dan sebagainya, tentunya sekaligus 

menjawab kebutuhan orang normal. 

 

2.5 Studi Kasus Pasar Sarijadi Kota Bandung 

Pasar Sarijadi ini didirikan pertama kali pada tahun 1985 di 

revitalisasi menjadi pasar kontemporer berkonsep tropis multifungsi. Pasar 

SAE Sarijadi ini tidak memerlukan alat pengkondisi udara (AC) karena 

bangunan pasar ini terbuka dindingnya. Pasar ini dibangun di atas lahan 

seluas 3.500 m2 dengan luas bangunan 5.200 m2. Bangunan ini terdiri dari 

5 lantai. Bangunan pasar SAE Sarijadi ini juga terdapat sarana olah raga 

berupa lapangan futsal, area foodcourt. Nilai investasi pembangunan 

Pasar SAE Sarijadi sebesar Rp 19,5 Milyar dengan proyeksi pendapatan 

berkisar Rp 2,5 Milyar per tahun. Arsitektur pasar SAE Sarijadi ini 

direvitalisasi langsung oleh Wali Kota Bandung yaitu M. Ridwan Kamil 

dengan arsitek Andra Matin. 
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Gambar 2. 17 Tampak depan Pasar Sarijadi Bandung 
Sumber : Arsitektur Indonesia 

Pasar Sarijadi punya konsep berbeda dari pasar lain di Bandung. 

Bangunan itu memiliki tiga lantai. Adapun lantai pertama ditempati 

pedagang sembako. Untuk memberi nuansa moderen, di lantai dua akan 

ditempati pedagang pakaian, kerajinan (UMKM), coffee corner, dan 

barbershop. Sementara di lantai paling atas dipakai khusus untuk pusat 

jajanan serba ada (pujasera). Bagian dinding bagian belakang pasar 

sengaja dilukis untuk menambahkan nilai seni dalam bangunan tersebut. 

 

Gambar 2. 18 Gambar Detail fasad bangunan pasar 
Sumber : Arsitektur Indonesia 

Pasar ini menerapkan one stop service. Kehadiran co-working 

space bagi pekerja lepas yang tidak memiliki kantor untuk memenuhi 

konsep tersebut. Di pasar ini pun terdapat barber shop, bengkel, ruang 
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penitipan anak, laktasi, dan barbershop. Fasilitas ojek online dan valley 

parking pun tersedia. 

 

Gambar 2. 19 Open space ditengah bangunan pasar 

Sumber : Arsitektur Indonesia 

Yang terbaru, pasar ini difasilitasi mini lab security.  Lab ini untuk 

mendeteksi bahan pangan yang dipalsukan atau adanya zat kimianya. 

Petugasnya dari PD Pasar yang telah mendapat pelatihan dari Dinas 

Pangan. 

2.6 Studi Banding Pasar UMKM Srondol Semarang 

 

Gambar 2. 20 Tampak Depan Pasar UMKM Srondol 

Sumber : Penulis, 2018 
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Pasar Srondol ini terletak di Kelurahan Srondol Kulon Kecamatan 

Banyumanik. Pasar Srondol direvitalisasi oleh Dinas Perdagangan Kota 

pada tahun 2017 untuk menjadi pasar khusus UMKM Kota Semarang. Di 

pasar ini, pengunjung bisa mendapatkan berbagai macam produk 

kerajinan tangan seperti kain batik, baju batik, tas batik, tas-tas unik 

dengan beraneka motif kain, suvenir, dan pernak-pernik lainnya. 

Di pasar ini juga tersedia berbagai kios pusat oleh-oleh yang 

menjual beraneka ragam makanan khas, salah satunya bandeng presto. 

Produk-produk yang dijual di pasar ini memiliki kualitas yang terjamin 

dengan harga yang terjangkau. Selain menyediakan kios-kios UMKM, 

Pasar Srondol juga menyediakan fasilitas café dan coworking space untuk 

masyarakat yang dapat digunakan secara gratis.  

 

Gambar 2. 21 Open Space Pasar UMKM Srondol 

Sumber : Penulis, 2018 

Namun keberadaan Pasar Srondol dengan bangunannya yang 

megah dan baru justru mengalami kondisi yang sepi, ini disebabkan 

enggan nya penjual untuk membuka kiosnya sebelum pengunjung pasar 

ramai. Hal tersebut membuat banyak kalangan termasuk pemerintah 

untuk mengadakan beberapa acara yang diselenggarakan di pasar 

tersebut. Untuk menghidupkan Pasar Srondol, Pemkot Semarang melalui 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang akan mengadakan 

berbagai agenda yang akan digelar di Pasar Srondol. Ada beberapa 

kegiatan yang akan diinisiasi untuk menarik pengunjung di Pasar Srondol, 



49 
 

 

misalnya membatik bersama, pelatihan jamu, pelatihan merajut, pelatihan 

sulam pita, workshop batik malam dingin, kelas memasak, sulam pita 

melayu, dan pembuatan tas sederhana. Berbagai acara yang akan digelar 

itu, diadakan pada tanggal-tanggal terpisah agar pengunjung dapat setiap 

hari mendatangi pasar itu. 

 

Gambar 2. 22 Gate Pasar UMKM Srondol 

Sumber : Penulis, 2018 

Coworking space yang berada ditengah area pasar tersebut 

menjadi tempat untuk mengadakan event-event dan beberapa pelatihan 

untuk meningkatkan tingkat pengunjung yang datang ke pasar umkm 

tersebut.  

 

Gambar 2. 23 Area Depan Pasar UMKM Srondol 

Sumber : Penulis, 2018 
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Pada area depan pasar karena masih sedikitnya pengunjung yang 

datang, area parkir menjadi tempat bagi beberapa penjual makanan atau 

pakaian yang belum memiliki kios didalam pasar. Area parkir cukup luas 

dan mampu menampung beberapa motor dan mobil. 

 

Gambar 2. 24 Kios-kios Pasar UMKM Srondol 

Sumber : Penulis, 2018 

 

Gambar 2. 25 Area Kios Bahan Makanan atau Bumbu 

Sumber : Penulis, 2018 
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Gambar 2. 26 Foodcourt Pasar UMKM Srondol 

Sumber : Penulis, 2018 

 

Gambar 2. 27 Loading Dock Pasar UMKM Srondol 

Sumber : Penulis, 2018 

Pasar ini sendiri memiliki beberapa kios – kios di dua lantai 

bangunan namun belum semua kios terisi oleh umkm. Kios – kios tersebut 

diisi oleh penjual pakaian dan makanan, selain itu juga terdapat area pasar 
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yang menjual bahan – bahan makanan dan perlengkapan dapur yang 

berada di lantai bawah. 

Terdapat pula food court dilantai atas yang berisi kursi dan meja 

makan yang cukup banyak, namun ruang masih belum digunakan atau 

difungsikan terlihat dari meja dan kursi yang masih terbungkus plastik. 
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BAB V PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data – data dan analisa yang sudah dijelaskan di bab – bab 

sebelumnya dalam Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur dengan judul Pasar Industri berbasis Wisata dengan penekanan 

desain Teori Universal Design, dapat diperoleh kesimpulan yaitu:  

a. Adanya bangunan Pasar Industri ini ditujukan untuk para pelaku bisnis, 

maupun pengusaha – pengusaha untuk mendapatkan tempat 

memasarkan serta mengenalkan produk – produk asli di Kota Madiun. 

b. Pasar Industri adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk kegiatan 

tempat menjual dan pelatihan membuat produk asli di Kota Madiun. 

Fasilitas ini diharapkan dapat menumbuhkan kegiatan tersebut di Kota 

Madiun sehingga mampu meningkatkan perekonomian Kota Madiun 

dan kota sekitarnya. 

c. Site terpilih untuk perancangan bangunan Pasar Industri berada di 

Jalan Dieponegoro Kota Madiun dengan luas site 19.000 m2. 

d. Fasilitas ruang yang ada di bangunan Pasar Industri ini yaitu antara lain 

Kantor pengelola, Pasar Utama, Area Pelatihan, dan Area servis. 

1) Kantor Pengelola 

Pada area pasar industri ini mempunyai kantor pengelola sebagai 

kantor pusat dari beberapa kantor yang tersebar di setiap jenis 

bangunan. Yang mempunyai fungsi sebagai area pusat kontrol dari 

pasar industri ini. 

2) Pasar Utama 

Untuk fasilitas pasar utama ini merupakan area untuk menjual atau 

memasarkan produk – produk olahan asli dari kota Madiun dan 

sekitarnya. Yang terbagi menjadi 3 jenis yaitu olahan basah, olahan 

kemasan dan kerajinan. 
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3) Pelatihan / Workshop 

Pada area pelatihan merupakan area yang di khususkan untuk 

wisata edukasi bagi para pengunjung atau wisatawan agar dapat 

mempelajari bagaimana cara mengolah produk – produk dari Kota 

Madiun tersebut. Selain itu juga terdapat laboratorium makanan 

yang berfungsi sebagai tempat memeriksa hasil-hasil olahan. 

e. Perencanaan dan perancangan bangunan Pasar Industri ini 

menggunakan pendekatan teori desain Universal Design. Dimana citra 

bangunan nantinya  akan berorientasi ke iklim lingkungan sekitar yaitu 

iklim tropis dan alam. Dengan lebih memperhatikan maintenance pada 

bangunan yang berorientasikan label green building tanpa 

mengesampingkan bentuk fasad yang kreatif dan inovatif yang akan 

membuat bangunan terlihat menarik dan tentunya tetap 

memperhatikan fungsi dari bangunan tersebut. Dan nantinya bangunan 

tersebut dapat menjadi ikon bangunan perbelanjaan baru di kota 

Madiun. 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan data – data dan analisa yang sudah dijelaskan di bab – bab 

sebelumnya dalam Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur dengan judul Pasar Industri berbasis Wisata,dapat dijelaskan 

beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dalam perancangan Pasar 

Industri berbasis Wisata yaitu: 

5.2.1 Pengguna 

Bangunan Pasar Industri ini di desain dengan pertimbangan pengunjung 

serta pengisi atau penjual yang akan menggunakan pasar industri tersebut. 

Pasar Industri ini merupakan bangunan komersil yang ditujukan untuk 

bidang perdagangan dan jasa. Serta dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas di 

dalamnya.  Dalam analisis ruang terdiri dari Pengelola, pengunjung , 

penunjang , dan servis. 
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5.2.2 Program Ruang 

Dalam bangunan Pasar Industri ini terdapat beberapa ruangan yang dapat 

menunjang kegiatan – kegiatan yang ada didalam bangunan tersebut. 

Ruangan tersebut diantaranya: 

a. Kantor Pengelola 

Tabel 5. 1 Luas Ruang Kantor Pengelola 

Nama Ruang Luas ( m2 ) 

R. Direktur Utama 24.7 m2 

R. Pengelola Umum  24.7 m2 

R. Bagian Keuangan Pusat 24.7 m2 

R. Bagian Operasional dan 

Manajemen 
24.7 m2 

R. Bagian Marketing 35.8 m2 

R. Sekretaris 24.7 m2 

R. Rapat 24 m2 

Front Office 
125 m2 

R. Tunggu 

Musholla 32.8 m2 

Lavatory 36 m2 

Pantry 21 m2 

Jumlah 398.1 m2 

Sirkulasi 30% 119.43 m2 

Luas Total 517.53 m2 

 

b. Pasar Utama 

Tabel 5. 2 Luas Ruang Pasar Utama 

Nama Ruang Luas ( m2 ) 

R. Kepala pengelola pasar 24.7 m2 

R. Sekretaris 24.7 m2 

R. Bagian Operasional Pasar 24.7 m2 

R. Keamanan 16.4 m2 
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R. CCTV 25.5 m2 

Lobby 200 m2 

Tenant-Tenant 10290 m2 

Foodcourt 200 m2 

R. Penyimpanan 24 m2 

Lavatory 36 m2 

Pantry 21 m2 

R. Kebersihan 36 m2 

Jumlah 10923 m2 

Sirkulasi 30% 3276.9 m2 

Luas Total 14.199.9 m2 

 

c. Pelatihan dan Perpustakaan 

Tabel 5. 3 Luas Ruang Pelatihan dan Perpustakaan 

Nama Ruang Luas ( m2 ) 

R. Kepala pengelola pelatihan 24.7 m2 

R. Sekretaris 24.7 m2 

R. bagian Operasional pelatihan 

dan perpustakaan 
24.7 m2 

R. Perlengkapan 48 m2 

R. Transit 24 m2 

Perpustakaan 252 m2 

Kelas pelatihan (Basah, 

Kerajinan) 
84 m2 

R. Rapat 24 m2 

Lab. Makanan 84 m2 

R. Informasi 24 m2 

Lavatory 36 m2 

Pantry 21 m2 

R. Kebersihan 9 m2 

Jumlah 680.1 m2 

Sirkulasi 30% 204.03 m2 
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Luas Total 884.13 m2 

 

d. Servis 

Tabel 5. 4 Luas Ruang Area Servis 

Nama Ruang Luas ( m2 ) 

R.Penampungan air bersih 24 m2 

R.Penampungan air hujan 24 m2 

Pos jaga 6.56 m2 

R.CCTV 25.5 m2 

Loker karyawan 
75.6 m2 

Loading Dock 

Gudang 48 m2 

Pantry 36 m2 

Lavatory 21 m2 

Janitor 36 m2 

R.PABX 64 m2 

R.Trafo & R.Genset 48 m2 

R.AHU 64 m2 

R.Panel listrik 16 m2 

R.Pompa air 24 m2 

R.Reparasi 48 m2 

Area septiktank 24 m2 

Musholla 32.8 m2 

Jumlah 617.46 

Sirkulasi 30% 185.238 

Luas Total 802.698 m2 

 

e. Area Penunjang 

Tabel 5. 5 Luas Ruang Area Penunjang 

Nama Ruang Luas ( m2 ) 

Plaza 1000 m2 

Parkir Bus 115.5 m2 



142 
 

 

Parkir Mobil 

- Pengunjung 

- Pengelola 

1250 m2 

250 m2 

Parkir Motor 

- Pengunjung 

- Pengelola 

400 m2 

60 m2 

Jumlah 3075.5 

Sirkulasi 30% 922.65 

Luas Total 3998.15 m2 
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5.2.3 Pola Sirkulasi Ruang 

Pola sirkulasi ruang di Pasar Industri ini terbagi atas pola : 

a. Sirkulasi Ruang Pengunjung (Lihat gambar 4.2) 

b. Sirkulasi Ruang Pengelola (Lihat gambar 4.3) 

5.2.4 Aspek Teknis dan Kinerja 

Aspek teknis dan kinerja yang digunakan dalam perancangan bangunan 

Pasar Industri Antara lain: 

a. Aspek Teknis 

1) Sistem Modul Bangunan 

Penggunaan sistem modul pada perancangan bangunan Pasar 

Industri ini untuk menentukan modul yang digunakan untuk 

membentuk suatu ruang yang terpola dengan ukuran yang sesuai 

dengan kebutuhan. 

Dari analisis pada bab 4 maka dihasilkan sistem modul sebagai 

berikut: 

a) Modul vertikal yang digunakan adalah 4 meter untuk jarak lantai 

ke lantai. Tetapi pada ruang – ruang tertentu yang 

membutuhkan utilitas lebih akan memiliki jarak lantai ke lantai 

lebih tinggi. 

b) Modul horizontal berupa sistem modul bentuk grid dan polar 

sedangkan beberapa ruang ada yang harus disesuaikan 

terhadap eksplorasi arsitektural yang didasarkan atas 

pendekatan Konsep Universal Design. 
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2) Sistem Struktur 

a) Sub structure 

(1) Pondasi borepile (Lihat gambar 4.19) 

(a) Proses pemasangan Pemasangan atau proses 

pengeboran bor pile tidak menimbulkan gangguan 

suara dan getaran yang membahayakan bangunan 

sekitarnya. 

(b) Mengurangi kebutuhan beton dan tulangan dowel pada 

pelat penutup tiang (pile cap). 

(c) Kedalaman tiang dapat divariasikan ( mengikuti data 

lapangan ) 

b) Super structure 

(1) Struktur kolom beton  

(a) Mampu menahan gaya tekan serta bersifat tahan 

terhadap korosi dan pembusukan. 

(b) Beton segar mudah di cetak sesuai keinginan dan 

cetakannya juga dapat di pakai lebih dari sekali 

tergantung dari kualitas cetakan yang di buat. 

(c) Beton sudah pasti tahan aus dan tahan bakar. 

(2) Struktur balok dan plat lantai 

Beberapa jenis balok antara lain : 

(a) Balok sederhana bertumpu pada kolom diujung-

ujungnya, dengan satu ujung bebas berotasi dan tidak 

memiliki momen tahan.  
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(b) Kantilever adalah balok yang diproyeksikan atau 

struktur kaku lainnya didukung hanya pada satu ujung 

tetap 

(c) Balok kontinu memanjang secara menerus melewati 

lebih dari dua kolom tumpuan untuk menghasilkan 

kekakuan yang lebih besar dan momen yang lebih kecil 

dari serangkaian balok tidak menerus dengan panjang 

dan beban yang sama 

(3) Struktur dinding (shear wall) 

Shear wall merupakan struktur dinding beton 

bertulang yang memiliki sifat tahan gaya geser. Adapun 

kelebihan dari struktur shear wall, antara lain: 

(a) Memperkuat struktur bangunan, karena dinding tidak 

hanya sebagai sekat ruang, tetapi juga menopak beban 

diatasnya. 

(b) Menstabilkan bangunan ketika terjadi gempa 

(c) Mengurangi biaya perawatan gedung 

(d) Umur bangunan lebih lama  

c) Upper structure 

(1) Beton bertulang 

Kelebihan atap beton bertulang : 

(a) Permukaan yang datar dapat digunakan sebagai ruang 

(b) Tahan terhadap api 

(c) Dapat difungsikan sebagai atap roof garden 
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3) Sistem Transportasi 

a) Ramp 

Kemiringan ramp di dalam bangunan tidak boleh melebihi rasio 

1:12, perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk awalan / 

akhiran ramp (curb ramps/landing). Sedangkan maksimal 

kemiringan ramp yang ada di luar bangunan adalah 1:15 atau 

10 derajat. 

b) Tangga 

Pilihan material tangga yang sesuai dengan pendekatan 

Konsep Universal Design adalah beton ekspos atau besi. 

Dengan perletakan menepi di dinding dan bentuk yang 

biasanya melengkung atau lurus berupa lorong. 

c) Lift 

Transportasi lift ada 2 jenis yaitu untuk penumpang dan barang 

dengan kapasitas tertentu. Agar sesuai dengan pendekatan 

Konsep Universal Design maka jenis lift penumpang yang 

digunakan adalah lift transparan, menggunakan material kaca 

tempered dan rangka besi. 

b. Aspek Kinerja 

1) Sistem Jaringan Telekomunikasi 

Sistem telekomunikasi pada bangunan menggunakan jaringan 

telepon dan faksimili melalui jaringan Telkom yang digunakan untuk 

kepentingan komunikasi pengelola.Jaringan telepon dan faksimili 

yang digunakan berupa PABX atau alat komunikasi yang dirancang 

secara khusus agar dapat memudahkan komunikasi antar divisi 

atau antar ruangan. 
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2) Sistem Jaringan Internet 

Pada bangunan Pasar Industri menggunakan jaringan internet 

wi-fi, yang langsung terhubung dengan BTS (Base Transciever 

Station), yaitu tower penguat pemancar sinyal seluler. ( Lihat 

gambar 4.37 ) 

3) Sistem Pemadam Kebakaran 

Pada bangunan Pasar Industri menggunakan beberapa alat 

untuk memadamkan api ketika terjadi kebakaran yaitu : 

a) Sprinkler, alat ini berfungsi memancarkan sejumlah air 

bertekanan secara otomatis dan merata ke semua arah 

sebagai pemadam kebakaran yang dipasang pada plafond 

ruangan, biasanya terpadu dengan smoke + heat detector. ( 

Lihat Gambar 4.41) 

b) Hydrant Box, alat ini terdiri atas keran putar, selang air 

penyiram (hose) yang tergulung rapi dalam suatu box yang 

terhubung dengan tempat air dengan up feed system. Panjang 

selang berkisar 25–30 meter diletakkan mal 1 unit pada tiap 

lantai bangunan. ( Lihat Gambar 4.42 ) 

c) Hydrant Pillar, alat ini terletak dibagian luar bangunan, 

berfungsi sebagai tempat penyambungan antara selang air 

dengan ground reservoir untuk memadamkan api di bagian luar 

bangunan.  

d) Fire Extinguisher, alat pemadam kebakaran yang 

menggunakan bahan kimia tertentu yang berfungsi 

memadamkan api secara langsung. Diletakkan pada ruangan 

yang riskan terhadap kebakaran pada tiap lantai bangunan. 
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4) Sistem Pengkondisian Udara 

a) Pengkondisian udara alami 

Secara pasif bangunan Pasar Industri harus 

menggunakan void untuk membentuk stack effect. Sehingga 

ruang-ruang publik seperti koridor tengah, lobby lift, atrium, 

tidak memerlukan penghawaan buatan, karena telah mendapat 

suplay udara bersih dari celah-celah dinding yang masuk, 

kemudian udara panas di alirkan ke atas void untuk 

dikeluarkan.  

b) Pengkondisian udara buatan 

Penghawaan buatan pada ruang-ruang utama seperti studio, 

kantor,  menggunakan AC VRV yang merupakan jenis AC multi 

split dan bisa digunakan untuk lebih dari satu indoor AC serta 

dapat mengatur jadwal dan temperatur yang diinginkan secara 

terkomputerisasi. Untuk indoor menggunakan cassette yang 

dihubungkan dengan pipa gas dan liquid yang dihubungkan 

oleh ducting system untuk proses pertukaran udara. 

Sedangkan untuk outdoor dapat dijadikan satu 

5) Sistem Pencahayaan 

a) Pencahayaan alami 

Pencahayaan alami yang digunakan adalah cahaya 

daylight yang dimasukan melalui bukaan-bukaan lebar pada 

fasad bangunan. Ada yang menggunakan curtain wall, jendela 

lebar, dan skylight. ( Lihat Gambar 4.45 ) 

b) Pencahayaan buatan 

Pencahayaan buatan pada ruang-ruang kantor dan 

laboratorium menggunakan lampu LED sistem dimmer. 

Dimana sensor pencahayaan akan menginformasikan nilai 
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pencahayaan alami yang masuk kedalam ruang, jika nilainya 

rendah maka lampu akan otomatis semakin terang, jika 

pencahayaan alami sudah cukup terang maka lampu akan 

meredup sehingga akan menghemat energy listrik dalam 

penggunaan lampu di siang hari.  

6) Sistem Penangkal Petir 

Pada bangunan Pasar Industri yang kemungkinan lebih dari satu 

lantai, hal ini menjadi pertimbangan dalam keamanan dari 

sambaran petir sehingga pada atap bangunan di instal penangkal 

petir dengan radius 95 meter, sekaligus sebagai pengamanan 

sekitar site. ( Lihat Gambar 4.52 ) 

7) Sistem Jaringan Listrik 

Sumber utama listrik bangunan pasar ini adalah dari PLN yang 

dialirkan ke ruang trafo kemudian didistribusikan ke MDP dan  

panel-panel tiap lantai. Selain itu juga menggunakan mesin 

generator sebagai pengganti sumber listrik cadangan ketika listrik 

padam. 

8) Sistem Sanitasi 

a) Sistem air bersih 

Kebutuhan air bersih dapat diambil dari saluran air yang 

bersumber dari sumur artesis dan PDAM. Air dari sumur artesis 

dan PDAM akan digunakan untuk kebutuhan air minum, air 

pengisi kolam, toilet, air pengisi alat pemadam kebakaran, 

kebutuhan penyiraman tanaman pada landscape, dan 

sebagainya. Dalam Sistem distribusi air PDAM akan digunakan 

tangki penampung (ground resevoir) dengan menganut upfeed 

system. 
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b) Pembuangan limbah 

Sistem pembuangan limbah cair atau air kotor yang 

berasal dari WC, dapur, dan lavatory akan langsung dialirkan 

ke area pengolahan limbah cair. Air hasil pengolahan tersebut 

dimanfaatkan untuk penyiraman taman dan untuk media 

estetika yang membutuhkan air. Sehingga pemanfaatan ini 

dimaksudkan untuk tidak membuang air hasil olahan limbah 

keluar kawasan. 

9) Sistem Keamanan 

Sistem keamanan yang digunakan pada bangunan menerapkan 

teknologi dan sumber daya manusia, maksudnya selain petugas 

keamanan yang berpatroli setiap selang waktu tertentu juga 

digunakan peralatan canggih yang berbentuk CCTV yang 

ditempatkan dibeberapa sudut ruangan dan dipantau dibeberapa 

pos keamanan. Dengan penerapan teknologi ini diharapkan 

creative hub tetap merasa aman tanpa kehadiran fisik petugas 

keamanan yang bertugas disekeliling mereka. 

10) Sistem MATV 

Headend adalah pusat dari sebuah jaringan TV kabel sebagai 

penyalur saluran tv yang dikehendaki yang sudah di setting 

sedemikian rupa untuk di distribuskan ke titik televisi. 

5.2.5 Aspek Arsitektural 

Pada perencanaan dan perancangan bangunan Pasar Industri dengan 

Konsep Universal Design yang akan di terapkan pada bangunan tersebut 

antara lain: 

a. Mengintegrasikan ruang dan konsep alam dengan memaksimalkan 

bukaan – bukaan dari luar ke dalam  

b. Memasukan unsur air dan unsur cahaya dan bayangan sebagai 

pencahayaan alami maupun aksen puitis sebuah ruang, yaitu 
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berupa elemen lorong yang berujung sumber cahaya, skylight 

sebagai pencahayaan alami, bukaan selebar bidang. Unsur angin 

sebagai penghawaan alami yaitu berupa lorong angin untuk 

mengeluarkan udara panas dalam bangunan; 

c. Menggunakan material beton, kaca, kayu, batu, dan besi pada 

lantai, dinding, dan atap bangunan; 

d. Mengkomposisikan geometri dasar melalui addictive, substractive, 

rotation, solid, dan void sebagai massa bangunan; 

e. Mengkomposisikan massa bangunan melalui konsep simetri dan 

asimetri; 

f. Minimalis dari penggunaan material dan ornamen bangunan. 

g. Memaksimalkan sebagai bangunan ramah pada lingkungan, yaitu : 

1) Mudah dalam perawatan 

a) Tidak menggunakan cat eksterior yang berlebih, hanya 

pada bidang-bidang tertentu saja 

b) Menggunakan material yang tahan terhadap cuaca 

c) Menggunakan material prefab 

d) Menggunakan sistem bangunan yang berkelanjutan 

2) Mengurangi waste material 

a) Menggunakan modul bahan yang tersedia 

b) Menggunakan bahan prefab dengan modul yang 

berulang 

3) Pencahayaan dan penghawaan yang hemat energy 

a) Menggunakan sistem AC VRV 

b) Menggunakan penghawaan pasif melalui stack effect 

c) Menggunakan sistem dimmer 

4) Memperbanyak Ruang Terbuka Hijau dan ruang public 

a) Menyediakan plasa-plasa komunal didalam tapak 
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b) Memperbanyak taman dan pepohonan 

c) Menyediakan fasilitas streetscape yang nyaman 

5) Aplikasi green wall, green roof, green mobility 

a) Menyisipkan pada bidang-bidang dinding eksterior 

untuk media tanaman 

b) Menjadikan atap sebagai taman 

c) Memprioritaskan pejalan kaki, pengguna sepeda, dan 

angkutan umum 

6) Menurunkan suhu iklim mikro 

a) Membuat kolam-kolam besar sebagai  media refleksi 

bangunan dan pendingin lingkungan 

b) Memperbanyak pepohonan didalam tapak  

7) Pedestrian oriented 

a) Memperlebar dimensi pedestrian 

b) Memberikan fasilitas streetscape yang nyaman 

8) People oriented 

a) Memberikan fasilitas-fasiltas yang dapat diakses oleh 

public 

b) borderless 

9) Water management 

a) Mengolah air limbah wastafel dan floordrain 

b) Memanfaatkan air hujan 
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