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Abstrak
Pasar Induk adalah pasar yang dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan bahan-bahan
pangan/komoditi untuk disalurkan ke pasar-pasar lain (Perda No. 10 Tahun 1986). Puspa Agro
menjadi pasar induk terbesar ke dua se Asia Tenggara yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Puspa
Agro diharapkan menjadi pensuplai produk agro, seperti daging, sayur, kopi, dan buah-buahan dalam
lingkup pasar regional, bahkan internasional. Luas lahan 50 hektar dan fasilitas lengkap tidak menjadi
jaminan untuk kesuksesan puspa agro, banyak bangunan yang tidak berfungsi dan lapak pedagang
banyak yang kosong ditinggal pemiliknya karena sepi pengunjung. Setelah 10 tahun berdiri dan belum
berkembang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana mengembangkan kembali puspa agro
dengan membuka akses jalan menuju pintu tol waru. Gagasan ini mendapat banyak kritik, salah
satunya Anggota Komisi D DPRD Jatim M Hidayat. Beliau menilai proyek ini tidak memperoleh
hasil yang maksimal, perlu adanya redesain dan manajemen profesional untuk membuat langkahlangkah yang luar biasa.
Kata kunci : Kabupaten Sidoarjo, Pasar Induk, Kawasan.
Abstract
Main Market is a market which in its activities is a center for collecting food/commodity materials
to be distributed to other markets (Perda No. 10 of 1986). Puspa Agro is the second largest wholesale
market in Southeast Asia, located in Sidoarjo Regency. Puspa Agro is expected to be a supplier of
agro products, such as meat, vegetables, coffee, and fruits in regional and even international markets.
The 50 hectare land area and complete facilities are not a guarantee for the success of puspa agro,
many buildings are not functioning and many merchant stalls are left empty by their owners due to
lack of visitors. After 10 years of existence and not yet developed, the East Java Provincial
Government plans to redevelop the puspa agro by opening an access road to the waru toll gate. This
idea received a lot of criticism, one of which was Member of Commission D of the East Java DPRD,
M Hidayat. He assessed that this project did not get maximum results, it needed a redesign and
professional management to make extraordinary steps.
Keywords: Sidoarjo Regency, Main Market, Area.

1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Puspa
Agro
merupakan
Pusat
Perdagangan Agrobisnis terbesar ke dua se
Asia Tenggara, berlokasi di Jalan Raya

Sawunggaling, Desa Jemundo, Kecamatan
Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Dengan biaya 585 miliar rupiah dan berdiri
diatas lahan seluas 50 hektar, Puspa Agro
diresmikan oleh Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Ir. M Hatta Rajasa

pada tanggal 17 Juli 2010. Dengan adanya
Puspa Agro, Jawa Timur diharapkan
menjadi percontohan bagi provinsi-provinsi
lainnya di Indonesia untuk mampu
menyuplai produk agro, seperti daging,
sayuran, dan buah-buahan dalam lingkup
pasar regional, maupun internasional.
Puspa Agro yang diharapkan menjadi
pusat pasar terbesar di Jatim pada praktiknya
jauh memenuhi harapan. Banyak bangunan
yang tidak berfungsi dan lapak pedagang
banyak yang kosong ditinggal oleh
pemiliknya karena sepi pengunjung.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar
Parawansa berencana membuka akses jalan
menuju
pintu
Tol
Waru
untuk
mempermudah akses menuju pasar. Proyek
ini diprediksi selesai sekitar 2 tahun,
menelan biaya Rp 900 milliar.
Anggota Komisi D DPRD Jatim M
Hidayat turut berkomentar dengan rencana
tersebut, Beliau menilai gagasan membuka
akses jalan menuju pasar tidak akan
memperoleh hasil yang maksimal. Perlu
adanya redesain dan manajemen yang
professional, harus ada langkah-langkah
yang luar biasa. Misalnya, dengan
swastanisasi
dengan
cara
menjalin
kerjasama dengan pihak swasta. Dengan
adanya gagasan ini diharapkan Puspa Agro
bisa hidup kembali.
1.2 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut,
maka dapat diketahui tujuannya adalah
sebagai berikut :
1. Mengembalikan fungsi Pasar Induk
Puspa Agro
2. Mempertahankan intensitas pengunjung
yang datang tiap harinya.

1.3 Rumusan Masalah
Dari uraian yang dikemukakan pada latar
belakang,
maka
dapat
merumuskan
permasalahannya sebagai berikut:
1. Bagaimana menghadirkan Pasar Induk
Puspa Agro agar menjadi andalan
Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana mengolah kembali bangunan
pasar yang kosong?
2. IDENTIFIKASI DAN PERNYATAAN
Dari uraian yang dikemukakan pada latar
belakang, maka dapat diidentifikasi masalah
sebagai berikut :
1. Gagasan untuk menghadirkan Pasar
Induk Puspa Agro agar menjadi andalan
Kabupaten Sidoarjo
2.
Rencana Gubernur Jatim dalam
membuka akses jalan dinilai kurang efektif.
3. Perlunya redesain dan manajemen
professional dalam menghidupkan kembali
Puspa Agro.
Ruang Lingkup Diskusi
Batasan
berikut:

masalah

dirumuskan

sebagai

1. Pengamatan hanya dilakukan pada fungsi
utama pasar yaitu sebagai pasar induk.
2. Pengamatan berdasarkan keadaan pasar
sekarang hingga 10 tahun ke belakang
dimana pasar diresmikan.
3. MANFAAT PENELITIAN
1. Bagi peneliti
a. Bisa mendapatkan gambaran tentang
dunia kerja yang berguna jika sudah
menyelesaikan perkuliahan, sehingga bisa
cepat menyesuaikan diri dengan dunia kerja.

b. Menumbuhkan rasa tanggung jawab
profesi dalam diri sendiri melalui praktek
kerja lapangan.
2. Untuk Institusi Pendidikan Tinggi
a. Dapat menjadi tolak ukur pencapaian
prestasi program studi khusus untuk
mengevaluasi hasil belajar menurut tempat
praktek.
b. Dapat menjalin kerjasama dengan instansi
tempat kerja praktek.
3. Untuk perusahaan
a. Dapat menjadi bahan masukan bagi
perusahaan untuk menentukan kebijakan
perusahaan kedepannya berdasarkan hasil
penelitian yang telah dilakukan mahasiswa.
METODOLOGI
Untuk membantu dan menunjang penulisan
tugas akhir ini, metode yang digunakan
yaitu metode kualitatif dengan cara
melakukan perancangan untuk memberikan
solusi desain kawasan dalam menjawab
masalah pada kawasan sesuai dengan kaidah
teknis yang berlaku dalam arsitektural
dengan metodologi alur pemikiran yang
terstruktur dan sistematis dalam alur
pengerjaan penulisan tugas ini yang dapat
dijabarkan
sebagai
berikut:

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Data, Analisa, Konsep, Pendekatan, dan
Desain Redesain Pasar Induk Puspa Agro
dengan Pendekatan Arsitektur Metafora
Konkrit di Kabupaten Sidoarjo
4.1 Karakter Objek
• Produktif
: Menambah inovasi-inovasi
baru yang dapat meingkatkan daya serap
petani ke kebutuhan pangan nasional hingga
internasional.
• Agro Industri
:
Mampu
memaksimalkan hasil pertanian, merancang
dan menyediakan jasa dalam kegiatan agro
industri
4.2 Karakter Lokasi
Lokasi yang dipilih berada di Taman,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Perbatasan pemukiman : Berada di area desa
Jemundo diharapkan dapat menyerap SDM
warga sekitar.
Kawasan Industri : Puspa agro termasuk
wilayah industri dimana wilayah tersebut
menguntungkan bagi kawasan Pasar induk.
Padat : Akses Puspa agro diklasifikasikan
termasuk jalan arteri sekunder dengan
volume kendaraan yang padat.
4.3 Analisa Kondisi dan Batas Eksisting
Tapak

Gambar 4.1 Analisa Garis Sempadan Bangunan
(GSB)
Gambar 3.1 Alur pengerjaan penulisan tugas

4.4 Analisa Peraturan Setempat

4.6 Analisa Entrance pada Tapak

Gambar 4.4 Entrance pada tapak
Gambar 4.2 Analisa peraturan setempat

Analisa :
Garis Sempadan Bangunan (GSB) : ½ lebar
jalan + 1 : ½ x 7 m + 1 : 4,5m
Analisa Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
Analisa :
Dengan Ketentuan Peraturan Bangunan 40%
dan 60% untuk lahan terbuka dari luas total
lahan.

Gambar 4.6 Analisa Entrance pada tapak
Pada site hanya terdapat satu akses utama
yang terletak pada bagian barat site tepatnya
di Jl. Raya sawunggaling. Entrance site ini
ditandai dengan adanya tiang melentang
berwarna warni yang menunjukkan bahwa
lokasi tersebut merupakan keluar masuk
kendaraan.
4.7 Analisa Sirkulasi pada Tapak

4.5 Analisa Pencapaian pada Tapak

Gambar 4.5 Sirkulasi pada tapak

Gambar 4.3 Pencapaian pada tapak

• Dari Jl Raya Kletek menuju ke selatan
berjarak 1.3 km
• Dari Jl Raya Sukodono menuju ke utara

Akses keluar masuk pada site hanya terdapat
satu akses saja baik kendaraan maupun
pejalan kaki, setelah melewati site terdapat
akses jalan putar dengan ditandai adanya
monumen. Selain itu, untuk akses sirkulasi
terdapat jalan ber-paving berukuran 12-14m
sehingga dapat dilewati 2 kendaraan dari
arah berlawanan.

4.8 Analisa Parkir pada Tapak
Menurut pedoman teknis oenyelenggaraan
fasilitas parkir (Direktorat Jendral
Perhubungan Darat, 1996) Pola parkir di
luar badan jalan di bagi menjadi : Pola
parkir kendaraan dua sisi pola parkir ini
diterapkan apabila ketersediaan ruang cukup
memadai.
Pola parkir di Area Pasar Membentuk
sudut 90

Gambar 4.7 Area parkir lahan

Arah gerak lalulintas kendaraan dapat satu
arah atau dua arah

4.10 Analisa Lansekap pada Tapak
Soft Material

Gambar 4.8 Vegetasi pasar

Gambar 4.6 Parkir pada tapak

Di setiap bangunan pada site disediakan
tempat parkir baik mobil maupun motor.
Tempat parkir motor dan mobil dipisah
untuk menghindari kemacetan saat keluar
parkir maupun untuk keamanan, selain itu
pola yang digunakan adalah pola berjajar 90
derajat dan berada di sisi bangunan.

Pada sekitar area tapak terdapat vegetasi
tanaman yang berfungsi sebagai estetika dan
suatu penanda terdapat bangunan di area
tersebut.
Hard Material

4.9 Kapasitas area parkir lahan
Karena lahan yang terbatas maka kapasitas
parkir yang tersedia pada setiap bangunan
kurang lebih dapat menampung 20-30 motor
dan 10 mobil.
Gambar 4.9 Lampu jalan pada pasar

penerangan yang masing masing berjarak 12
meter, selain itu jalan pada site cenderung

menggunakan pafing dengan pola yang
menyerupai ketupat berwarna merah berada
di tengah pola.
Analisa Drainase pada Tapak
Terdapat beberapa macam drainase yang
dapat diterapkan dalam suatu proyek
pembangunan. Untuk Jenis-jenisnya dibagi
menjadi
4
yaitu
:
Tabel 4.1 Bentuk saluran drainase

Kebisingan yang paling tinggi pada tapak
terdapat pada bagian selatan site yaitu pada
kawasan industri karena kebisingan yang
disebabkan oleh mesin mesin pabrik.
Analisa Iklim pada Tapak
A.)Analisa Hujan
Wilayah Sidoarjo beriklim tropis basah dan
kering (Aw) dengan dua musim, yaitu
musim kemarau pada bulan Juni sampai
Bulan Oktober dengan bulan terkering
adalah Agustus dan musim hujan pada bulan
Desember sampai bulan April dengan bulan
terbasah adalah Januari. Curah hujan
tahunan di wilayah Sidoarjo berkisar antara
1.300–1.700 mm per tahun dengan jumlah
hari hujan berkisar antara 80–120 hari hujan
per tahun.
B.)Analisa
Angin
Suhu udara di wilayah ini bervariasi antara
21°–34°C dengan tingkat kelembapan nisbi
±76%.
C.)Analisa Matahari

4.11 Analisa Kebisingan pada Tapak

Matahari
menyinari
langsung
terhadap site karena sekeliling site terkesan
lapang.
KONSEPSI
5.1 Konsep Dasar

Gambar 4.10 Kebisingan sekitar tapak

Sumber kebisingan yang terindikasi :
Utara :
Pemukiman
warga
Timur :
Jalan Raya Sawunggaling
Selatan :
Kawasan
Industri

Gambar 5.1 Konsep dasar

Me-redesain suatu konsep bangunan dapat
mengintegrasikan hubungan antara Karakter
pelaku, Karakter Objek, & Lokasi. Sehingga

didapat
Konsep
Agro
Industri.
Ide dan Konsep me-redesain pasar induk
puspa agro bertitik pada Mampu
memaksimalkan hasil pertanian, merancang
dan menyediakan jasa dalam kegiatan agro
industri.

5.4 Konsep Parkir pada Tapak

5.2 Konsep Arsitektural
Gambar 5.3 Konsep parkir pada tapak

Tabel 5.1 Kondisi Existing, Permasalahan,
Redesain, & Hasil

Dengan merancang lahan parkir khusus
dengan
klasifikasi
jenis
kendaraan
difungsikan untuk memberi rasa nyaman
kepada pengunjung pasar.
5.5 Konsep Lansekap pada Tapak
Soft Material

5.3 Konsep Sirkulasi pada Tapak

Gambar 5.4 Vegetasi lahan

Hard Material

Gambar 5.2 Sirkulasi pada tapak

Sirkulasi dibedakan menjadi 2 akses dimana
terdapat akses untuk pengunjung dan akses
untuk kendaraan bongkar muat.

Gambar 5.5 Lampu penerangan jalan & penunjuk
arah

5.9 Transformasi Konsep

Gambar 5.6 Landmark pasar
Gambar 5.10 Transformasi konsep

5.6 Konsep Utilitas pada Tapak
5.10 Sketsa
Tapak

Terapan

Zoning

Gambar 5.7 Penunjuk arah

5.7 Konsep Massa Bangunan

Gambar 5.11 Zoning

Blokplan

Gambar 5.8 Pembagian massa bangunan

5.8 Konsep Bentuk Bangunan

Gambar 5.12 Blokplan

Siteplan
Gambar 5.9 Bentuk bangunan

Diambil Filosofi Keranjang Belanja sebagai
wadah untuk menampung aneka produk dari
berbagai daerah.

Bentuk

dalam

Gambar 5.13 Siteplan

Sketsa 3D

melainkan perlu adanya struktural yang
dapat mengarahkan dengan jelas dan efisien
dalam
proses
pengembangan
dan
mengembalikan fungsi utama pasar
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Dari hasil analisa yang didapat Puspa
Agro yang menjadi pasar induk terbesar ke 2
di Asia Tenggara dibawah Pemerintah
Provinsi langsung memiliki permasalahan di
beberapa sektor untuk pengembangan.
Dengan dukungan pembebasan lahan dan
akses menuju jalan tol diharapkan menjadi
pendukung pengembangan.
Perlu analisa matang dan rancangan
baru terstruktur dimana kaidah arsitektural
perlu diterapkan adalah prioritas yang
penting dalam redesain pasar. Hasil redesain
dapat menjadikan jawaban atas masalah
Puspa Agro selama ini.
Melalui pendekatan linkage dapat
ditemukan fungsi utama pasar tetap
diutamakan namun tidak melupakan fasilitas
pelengkap di dalam Pasar Induk sebab
konsep unity berperan penting untuk
menghidupkan kembali puspa agro

6.2 Saran
Di dalam redesain pasar induk masih
diperlukan susunan alur yang jelas dalam
menganalisa dari hulu ke hilir bukan hanya
tentang rancangan suatu kawasan yang
memiliki fasilitas penunjang yang tepat

[4] James C. Snyder n Anthony J. Catanese.
Pengantar Arsitektur

