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Abstract 

Pertanian di Madura khususnya di Kabupaten Pamekasan adalah salah satu wilayah pertanian 
yang bisa diunggulkan yang diharapkan bisa menjadi salah satu penyebab pertumbuhan 
perekonomian di Madura khususnya Kabupaten Pamekasan. Dengan adanya Pasar Modern 
untuk pertanian, maka ini adalah salah satu upaya agar sektor pertanian di wilayah Madura 
khususnya di Kabupaten Pamekasan dapat berkembang dan bisa setara dengan pertanian-
pertanian di wilayah Indonesia lainnya bahkan bisa setara dengan produk pertanian di luar 
negri. Pasar modern ini untuk memfasilitasi masyarakat madura khususnya para petani di 
Kabupaten Pamekasan, perancangan pasar modern pertanian ini bertujuan untuk memberikan 
sarana para petani untuk mendistribusikan hasil tani sehingga dapat meningkatkan harga jual 
produk pertanian di Kabupaten Pamekasan. Lingkup pelayanan tempat ini ditujukan pada 
masyarakat setempat terutama para petani yang berada di Kabupaten Pamekasan maupun 
beberapa Kabupaten di Madura yaitu Kabupaten Bangkalan,Kabupaten Sampang, Kabupaten 

Sumenep 

Kata Kunci : Pasar Modern, Pertanian Modern, Industri Pertanian, Pertanian Kabupaten 

Pamekasan. 

Abstract 

Agriculture in Madura, especially in Pamekasan Regency is one of the superior agricultural 
areas which is expected to be one of the causes of economic growth in Madura, especially 
Pamekasan Regency. With the existence of a Modern Market for agriculture, then this is one of 
the efforts so that the agricultural sector in the Madura region, especially in Pamekasan 
Regency can develop and can be on par with agriculture in other parts of Indonesia and can 
even be equivalent to agricultural products abroad. This modern market is to facilitate the 
Madurese community, especially farmers in Pamekasan Regency, The design of this modern 
agricultural market aims to provide farmers with the means to distribute agricultural products 
so as to increase the selling price of agricultural products in Pamekasan Regency. The scope of 
service of this place is aimed at the local community, especially farmers who are in Pamekasan 
Regency and several Regencies in Madura, Bangkalan Regency, Sampang Regency, Sumenep 

Regency. 

Keywords: Modern Market, Modern Agriculture, Agricultural Industry, Agriculture, 

Pamekasan Regency. 
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1. PENDAHULUAN  

      Pasar modern pertanian Kabupaten 
Pamekasan merupakan pasar dibidang 
pertanian yang menjual berbagai produk-
produk pertanian yang ada di Kabupaten 

Pamekasan.  

      Dengan adanya permasalahan 
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan 
saat ini memasuki era revolusi industri 4.0, 
pemasaran/perdagangan khususnya di 
bidang pertanian di Kabupaten Pamekasan 
Madura bahkan Indonesia harus 
diperhatikan, untuk mewujudkan Indonesia 
sebagai pemasok dan bahan baku bagi 
industrilisasi di kawasan ASEAN 

khususnya di produk pertain. 

     Pertanian di Madura khususnya di 
Kabupaten Pamekasan adalah salah satu 
wilayah pertanian yang bisa diunggulkan 
yang diharapkan bisa menjadi salah satu 
penyebab pertumbuhan perekonomian di 
Madura khususnya Kabupaten Pamekasan. 

     Dengan adanya Pasar Modern untuk 
pertanian, maka ini adalah salah satu upaya 
agar sektor pertanian di wilayah Madura 
khususnya di Kabupaten Pamekasan dapat 
berkembang dan bisa setara dengan 
pertanian-pertanian di wilayah Indonesia 
lainnya bahkan bisa setara dengan produk 

pertanian di luar negri 

1.1 Identifikasi Masalah     

Dibangunnya Pasar Modern ini bertujuan 
untuk menyelesaikan masalah-masalah 

sebagai berikut : 

 Belum adanya fasilitas 
perdagangan khusus pertanian, jadi 
di Kabupaten Pamekasan belum 
menyediakan fasilitas yang 
dikhususkan untuk produk-produk 
pertanian. 
 

 Belum adanya pengenalan produk-
produk pertanian Kabupaten 
Pamekasan kepada wisatawan-

wisatawan di Kabupaten 
Pamekasan 

. 

 Suasana pasar di pamekasan masih 
belum menarik, sehingga di Pamekasan 
tidak mempunyai ikon pasar yang dapat 
menarik pengunjung lokal maupun 

wisatawan. 

 Sirkulasi pasar yang tidak beraturan 
sehingga kurang menarik bagi para 

pengunjung. 

 Tidak ada parkir khusus sehingga 

menyebabkan kemacetan. 

 Tidak ada kegiatan pendukung 

untuk menarik pengunjung. 

1.2 Rumusan Masalah 

Jadi sebagai penyelesaian pokok inti 
masalah dari sebuah perancangan Pasar 
modern pertanian dapat dirumuskan 

masalahnya sebagai berikut : 

 Bagaimana rancangan pasar 
modern yang dapat meningkatkan 
nilai produk pertanian di 

Kabupaten Pamekasan Madura ? 

 Bagaimana rancangan pasar 
modern yang juga sekaligus 
berfungsi sebagai tempat rekreasi 
atau nilai-nilai pendukung lainnya ? 

2. KAJIAN LITERATUR 

2.1 Pasar 

Menurut Asosiasi Pemasaran Amerika 
Serikat atau Amerika Marketing 
Association meyatakan bahwa pasar ialah 
suatu tempat pelaksanaan kegiatan usaha 
perdagangan yang selanjutnya di arahkan 
secara khusus untuk barang dan jasa dari 
produsen ke konsumen. 

Ciri-Ciri Pasar :  



 Adanya calon penjual dan pembeli 
didalam pasar 

 Adanya suatu barang atau jasa yang 
hendak diperjual belikan didalam 
pasar 

 Adanya sebuah Interaksi antara 
penjual dan pembeli baik secara 
langsung maupun tidak langsung 

 Adanya suatu proses permintaan 
dan penawaran oleh kedua belah 

pihak. 

Pasar sangat penting dalam roda 
perekonomian sebuah negara, oleh karena 
itu munculah fungsi utama pasar yaitu 

antara lain. 

 Pembentukan harga 

 Distribusi 

 Promosi 

 Penyerapan tenaga kerja 

2.2 Arsitektur Bioklimatik 

Perkembangan arsitektur bioklimatik mulai 
berkembang dari tahuan 1990an, arsitektur 
bioklimatik merupakan arsitektur modern 
yang juga dipengaruhi oleh kondisi 
iklim.Arsitektur bioklimatik merupakan 
pencerminan dari arsitek Frank Loyd 
Wright yang konsep arsitekturnya yang 
berhubungan dengan  alam dan lingkungan 
yang mempunyai prinsip utama bahwa seni 
dalam membangun tidak hanya efisiennya 
saja yang diperhatikan tapi juga harus 
memperhatikan beberapa aspek seperti 
keselarasan,ketenangan, kebijaksanaan 
bangunan dan kekuatan yang sesuai dengan 

bangunannya. 

3. METODE 

Pendekatan yang digunakan untuk 
mengumpulkan data dan menganalisa data 
yang di dapat dalam pencapaian tujuan 
penelitian penelitian ini adalah sebagai 
berikut :  

 Pendekatan teori dan kebijakan, 
pendekatan yang bersumber dari 
data literatur dan peraturan-
peraturan serta kebijakan-kebijakan 
yang berlaku terutama yang 
berkaitan dengan penelitian ini 

yang tentunya kebijakan-kebijakan 
ini diambil dari data-data lokasi 
perancangan seperti RIRN,RTRW, 
maupun RPJMD Kabupaten 
Pamekasan.. 

 Pendekatan lapangan adalah 
pendekatan yang mengumpulkan 
keterangan-keterangan tentang 
kondisi eksisting perancangan 
Pasar Modern Pertanian di 
Kabupaten Pamekasan yang tepat 
berada di Jl.Talang Siring 
Kecamatan Tlanakan, melalui 
survey lapangan langsung dan 
pencarian data-data penunjang 
untuk mengetahui, memahami, dan 
mengidentifikasi kondisi eksisting 
untuk perancangan Pasar modern 

pertanian. 

3.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data diperoleh 
dari data primer dan data sekunder 
dengan mengkombinasikan beberapa 
teknik diantaranya yaitu studi literatur, 
studi banding, survey lapangan 
(observasi), penggabungan beberapa 
metode tersebut bertujuan untuk 
memahami kondisi lapangan dan 
mendalami permasalahan di wilayah 

penelitian. 

1. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh 
dari sumbernya secara 
langsung untuk mendapatkan 
data terbaru.Berikut adalah data 
primer yang digunakan dalam 
masalah di wilayah ini : 
 

a) Observasi, observasi lapangan 
dilakukan melalui pengamatan 
langsung ke wilayah 
penelitian.Observasi ini dititik 
beratkan pada kondisi fisik 
lingkungan,perumahan, pola 
guna lahan(pemanfaatan ruang) 
serta ketersediaan fasilitas dan 
utilitas yang selanjutnya 
dilakukan dokumentasi foto 
agar lebih dapat mudah 
menganalisa suatu 



permasalahan kondisi 
lingkungan sehingga mudah 
untuk penyelasaian suatu 
penelitian. 

b) Wawancara, dilakukan untuk 
memahami dan mendalami 
permasalahan di wilayah 
penelitian, dan wawancara ini 
dilakukan terhadap instansi 
terkait dan penduduk kawasan 
perencanaan. 
 

2. Data Sekunder  

Pengumpulan data sekunder 
bersumber data hasil literatur 
yang di dapat dari media cetak 
maupun media elektronik 

(internet). 

Dengan menggunakan metode-metode 
tersebut diharapkan mampu untuk 
menyelesaikan dan mengetahui potensi 
yang ada di sekitar tapak dan hal-hal apa 
saja yang harus diketahui  dalam 
merancang sebuah objek sehingga dapat 
lebih terarah dan bias menjadi tolak ukur 
serta mampu memberi konstribusi di sekitar 

tapak. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisis Tapak Perancangan 
Tapak perancangan pasar modern 
pertanian di Kecamatan Tlanakan 
Kabupaten Pamekasan dengan luas 
wilayah 10.440m2. 

 

 
Gambar 1. Lokasi Tapak 
Sumber : Hasil survey 2019 

 

Perancangan Pasar modern 
pertanian ini mengikuti peraturan – 
peraturan daerah di Kabupaten 
Pamekasan yaitu RTRW 
Kabupaten Pamekasan tahun 2012-
2032. 
 
Alasan pemilihan tapak : 

 Berada di kawasan 
perdagangan yaitu di 
Kecamatan Tlanakan 
Kabupaten Pamekasan yang 
sesuai dengan RTRW 
Kabupaten Pamekasan 2012-
2032. 

 Berdekatan dengan Perumahan 
Tlanakan Indah dan Institut 
Agama Islam Negri 

 Berdekatan dengan Terminal 
Ronggosukowati 
 

4.2 Analisis Lingkungan 

 

 Analisa Ukuran/Batas  

 Gambar 2. Zoning Tapak 
Sumber : Hasil Survey 2019 

 
 Kelebihan : Lingkungan sekitar 

merupakan permukiman 
penduduk yang cukup padat 
dan tengah kota, dan 
menghadap ke arah timur 
sehingga bisa memaksimalkan 
pencahayaan alami yang baik 
di pagi hari. 

 Kekurangan : Kondisi site yang 
panas. 

 Potensi : Dapat menjadi ikon 
atau tujuan di Kabupaten 



Pamekasan yang bisa menarik 
wisatawan dari luar. 

 Solusi : Dengan desain pasar 
yang tepat dan sesuai kondisi 
sekitar,dengan ini dapat 
meningkatkan perekonomian di 
Kabupaten Pamekasan. 

 
4.3 Analisis Objek 

 

 
Gambar 3. Site Pasar Modern 
Pertanian Kabupaten Pamekasan 
Sumber : Hasil desain 2019 

 

 

 
Gambar 4. Desain Pasar Modern 
Pertanian Kabupaten Pamekasan 
Sumber : Hasil desain 2019 

 

Pencahayaan : Site tepat 
menghadap arah timur dikarenakan  
jalan utama dari site yaitu ditimur 
site.sehingga dapat memaksimalkan 
pencahayaan alami dari arah timur. 
Solusi : Penggunaan material kaca 
di sisi timur. 
  
Penghawaan : Bangunan disekitar 
site tidak begitu banyak sehingga 
dapat memaksimalkan penghawaan 
alami pada bangunan. 
Solusi : Dengan memperbanyak 
ventilasi udara , dan 
penempatannya sesuai dengan arah 
datangnya angin agar aliran udara 
bisa maksimal. 

 
Kebisingan : Untuk sumber 
kebisingan berada dari arah timur 
yang bersumber dari jalan utama 
dari site. 
Solusi : Penempatan zona privat 
agar jauh dari sumber kebsingan 
dan penambahan vegetasi untuk 
mengurangi kebisingan 
 
Fasad  : 
 
1. Jendela Kaca Boklimatik 

 
Gambar 5. Jendela Kaca 
Bioklimatik 
Sumber : Hasil desain 2019 

 

 
Gambar 6. Desain Pasar Modern 
Pertanian Kabupaten Pamekasan  
Sumber : Hasil desain 2019 

 
Jendela kaca bioklimatik berfungsi 
sebagai fasad dibagian timur Pasar 
moder pertanian seperti di gambar 
6, selain berfngsi sebagai fasad 
jendela ini juga berfungsi juga 
untuk memasukan cahaya alami 
dari arah timur dan juga bisa 
berfungsi untuk memasukan 
penghawaan alami karena jendela 
ini bisa dibukan bisa ditutup sesuai 
keinginan. 
 
2. Fasad Kayu Bengkirai 



 
Gambar 7. Fasad Kayu Bengkirai  
Sumber : Hasil desain 2019 

 
 

Gambar 8. Desain Pasar Modern 
Pertanian Kabupaten Pamekasan 
Sumber : Hasil desain 2019 

  

Fasad Kayu Bengkirai, kayu 
bengkirai bisa disebut dengan nama 
yellow balau, jenis kayu ini banyak 
ditenukan di kawasan hutan tropis 
seperti di Kalimantan, fungsi fasad 
kayu bengkirai ini adalah untuk 
memnambah nilai estetika 
bangunan dan juga dapat 
meminimalisir sinar panas matahari 
dari sebelah barat sehingga panas 
yang masuk di dalam bangunan 
tidak terlalu berlebihan. 
 
3. Fasad Dinding Roster 

 

 
Gambar 9. Fasad dinding roster 
Sumber : Hasil desain 2019 

 

Fasad dinding roster ini berfungsi 

sebagai fasad dan juga untuk 

memaksimalkan penghawaan alami 

pada lantai 1 Pasar modern pertanian 

Kabupaten Pamekasan. 

 

 
Landscaping :  
 
Dengan menggunakan pendekatan 
arsitektur bioklimatik tentunya 
tidak bisa dari kondisi sekitar 
lingkungan yaitu landscaping pada 
bangunan, berikut konsep 
landscaping yang diterapkan pada 
bangunan Pasar modern pertanian 
di Kabupaten Pamekasan 
 

 
 
Gambar 10. Perspektif  Desain 
Pasar Modern Pertanian Kabupaten 
Pamekasan 
Sumber : Hasil desain 2019 

 

 
Gambar 11. Pohon bertajuk besar 
Sumber : pngimg.com 

 

Pohon Bertajuk besar Berfungsi 
sebagai suplai oksigen dan juga 
dapat mengurangi panas pada 
bangunan sehingga menjadi lebih 
sejuk. 
 

 
Gambar 12. Grass Blok 
Sumber : indiamart.com 



 

Penggunaan grass blok digunakan 
untuk area pejalan kaki , gras blok 
tersendiri mempunyai fungsi 
sebagai penyerapan air. 
 

 
Gambar 13. Tanaman lida mertua 
Sumber : inkuiri.com 

 
Tanaman lidah mertua berfungsi 

sebagai tanaman penghias taman 

dan interior,manfaat tanaman ini 

adalah bisa menyerap panas dan 

polusi. 

 

4.4 Bentuk dan Tampilan Bangunan 
 

 
Gambar 14. Tampak Utara 

 
Gambar 15. Tampak Selatan 

 
Gambar 16. Tampak Timur 

 
Gambar 17. Tampak Barat 

 

      Sumber : Hasil desain 2019 

5. KESIMPULAN 

Setelah melakukan pengamatan, 
mengidentifikasi dan menganalisa 
masalah yang terjadi di lokasi studi 
maka penelitian ini menghasilkan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perancangan Pasar modern 
pertanian di Kecamatan Tlanakan 
Kabupaten Pamekasan memiliki 
aksesbilitas dan kondisi fisik 
lingkungan yang serta sesuai 
dengan tujuan pemerintah 
Kabupaten Pamekasan untuk 
meningkatkan kualitas pada sektor 
pertanian. 

2. Jalan Talang Siring Kecamatan 
Tlanakan Kabupaten Pamekasan 
memiliki potensi untuk penempatan 
site perancangan Pasar modern 
pertanian Kabupaten Pamekasan. 

3. Penempatan ruang di dalam 
bangunan Pasar modern pertanian 
Kabupaten Pamekasan mengikuti 
kondisi eksisting atau view diluar 
bangunan dan pemisahan zonasi 
sesuai dengan fungsi ruang. 

4. Penggunaan fasad pada bangunan 
tidak hanya mempunyai nilai 
estetika saja tetapi juga harus 
mempunyai nilai fungsi pada 
bangunan sehingga pemasangan 
fasad dapat bermanfaat pada 
bangunan tersebut. 

5. Pemilihan dan penempatan 
tumbuhan landscaping sangat 
berpengaruh juga terhadap kondisi 
didalam bangunan sehingga juga 
perlu diperhatikan setiap pemilihan 
tumbuhan yang bermanfaat pada 
dalam bangunan maupun di luar 
bangunan. 

6. Model perancangan Pasar modern 
pertanian mengacu pada 
pendekatan arsitektur bioklimatik 
yang diharapkan bangunan bisa 
beradaptasi pada kondisi iklim di 
lokasi perancangan Pasar modern 

pertanian Kabupaten Pamekasn. 
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