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BAB V KONSEPSUALISASI DAN TRANSFORMASI 

5.1. Konsep Dasar  

5.1.1. Rumusan Konsep Dasar 

Konsep dasar dari redesain ini adalah “Kesederhanaan”.  

Kesederhanaan sendiri merupakan kata sifat yang berasal dari kata 

“sederhana” yang memiliki arti bersahaja; tidak berlebih-lebihan: hidupnya 

selalu --; sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah, dan 

sebagainya): harga --; tidak banyak seluk-beluknya (kesulitan dan sebagainya); 

tidak banyak pernik. 

5.1.2. Penjelasan Konsep Dasar 

Kesederhanan diambil dari perilaku pembeli saat datang ke lokasi dimana 

kondisi pembeli menunjukan sisi keserhanan secara fisik dari penampilan 

hampir sama dengan para pembeli yang lain, dari sistem transaksi yang masih 

sederhana yaitu tradisional dengan pertukaran barang dengan uang sesuai 

dengan harga yang disetujui.  

Makna dari kesederhanaan sendiri dapat diterapkan pada elemen yang ada di 

dalam bangunan pasar baik secara fisik maupun secara psikis. Seperti berikut : 

- Penataan modul ruang yang terpusa pada satu titik  

- Sirkulasi dai dalam bangunan tidak membingungkan pengunjung 

juga pembeli 

- Penggunaan energi yang secara alami memberikan kesan 

kesederhanaan dan responsif terhadap iklim 

- Material yang digunakan memberikan mampu memberikan dampak 

yang positif terhadap kawasan dan bangunan 

5.2. Konsep Penataan Tapak  

5.2.1. Konsep Pemanfaatan Eksisting Tapak  

Kondisi tapak yang berada di jalur utama penghubung menjadikan titik 

point penting dari sebuah redesain pasar wonorejo pasuruan ini.  Bangunan 

dihadapkan pada sisi barat yang mengarah pada jl raya wonorejo. Selain itu 

dengan menghadap barat akan menghadirka view keluar yaitu jl raya wonorejo 

dan vie ke dalam bangunan pasar dengan desain modern yang memanjang. 
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Gambar 5.1 Konsep pemanfaatan existing tapak 

Sumber : Olah data penulis 

 

5.2.2. Konsep Pengaturan KDB dan Batas Tapak, GSB, KLB, dll  

 
Gambar 5.2 Konsep pengaturan standar kawasan pada tapak 

Sumber : Olah data penulis 
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5.2.3. Konsep Pencapaian dan Entrance Pada Tapak  

 
Gambar 5.3 Konsep pencapaian dan entrance pada tapak 

Sumber : Olah data penulis 

 

Lokasi bangunan pasar dapat ditempuh melalui arah barat yaitu jl. 

Raya wonorejo sebagai pintu masuk dan pintu keluar terdapat dua arah yaitu 

jl raya wonorejo dan jl. Wonorejo timur. 

Rute pencapaian pada tapak : 

- Masuk dari arah kota pasuruan – melalui jl. Raya wonorejo – pintu 

masuk pada sisi barat kanan kawasan 

- Masuk dari jl wonorejo timu – keluar ke jl. Raya wonorejo – 

melalui jl. Raya wonorejo - pintu masuk pada sisi barat kanan 

kawasan 

- Keluar dari dua arah yaitu jl. Raya wonorejo dan jl. Wonorejo timur 

- Entrance atau pintu masuk utama berada pada sisi barat bangunan 

- Entrance dipusatkan pada satu titik untuk mempermudah akses 

masuk dan kontrol ke dalam kawasan pasar 

- Pintu keluar memiliki dua akses dikarenakan jika melalui jl. Raya 

wonorejo untuk penjemputan pada area drop off dan jl. Wonorejo 

timur jika dari parkiran langsung ke luar kawasan pasar 
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5.2.4. Konsep Sirkulasi Pada Tapak  

Sirkulasi yang terjadi di dalam terdapat 2 jenis yaitu kendaraan dan orang. 

- Sirkulasi kendaraan roda 2 = masuk melalui pintu gerbang barat– ke tempat 

parkir – kawasan kios/los – keluar ke tempat parkir – keluar pintu gerbang 

pada sisi barat kiri 

- Sirkulasi kendaraan roda 4 pengunjung/pembeli = masuk melalui pintu 

gerbang barat– ke tempat parkir – kawasan kios/los – keluar ke tempat 

parkir – keluar pintu gerbang pada sisi barat kiri/melalui jl. Wonorejo timur 

- Sirkulasi kendaraan roda 4 barang = masuk melalui pintu gerbang barat– ke 

tempat parkir – area loading dock – keluar ke tempat parkir – keluar pintu jl. 

Wonorejo timur 

- Sirkulasi orang = masuk melalui pintu gerbang barat – kawasan kios/los – 

keluar pintu gerbang 

 

 
 

Gambar 5.4 Konsep sirkulasi pada tapak 

Sumber : Olah data penulis 
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5.2.5. Konsep View Pada Tapak  

View terbaik pada tapak menggunakan metode perbandingan nilai 

positif dan negatif yang dihasilkan, agar mendapatkan view yang sesuai untuk 

fungsi kegiatan bagunan sebagai area kawasan perdagangan dan jasa. Berikut 

nilai perbandingan view pada tapak : 

Tabel 5.1 Perbandingan view pada tapak 

VIEW PENILAIAN 

POSITIF NEGATIF 

Utara Menghadap jalan wonorejo timur 

meruakan jalan kolektor sekunder 

Pengguna tidak dapat melihat 

fisik dari bangunan pasar 

Selatan Menghadap ke arah kawasan 

permukiman 

Terhindar dari panas matahari 

Timur  Menghadap ke kawasan 

permukiman padat 

 Dapat mendapatkan sinar 

matahari dan angin 

 Mendapat panas matahari 

secara langsung 

 Tidak ada akses jalan 

menuju lokasi 

 Bangunan akan 

membelakangi jalan utama  

barat  Bangunan menghadap ke arah 

jalan utama 

 Orang dapat mengetahui 

adanya bangunan pasar 

 Arah angin berasal dari barat 

 Mendapatkan sinar 

matahari secara langsung 

Sumber : Olah data penulis 

 
Gambar 5.5 Konsep view pada tapak 

Sumber : Olah data penulis 
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5.2.6. Konsep Parkir Pada Tapak  

Area parkir pada rancangan pasar ini dipisah sesuai dengan fungsinya. 

Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya crossing pada sirkulasi kendaraan 

baik kendaraan pembeli maupun penjual bahkan kendaraan barang 

 
Gambar 5.6 Konsep parkir pada tapak 

Sumber : Olah data penulis 

 

5.2.7. Konsep Lansekap Pada Tapak  

Tabel 5.2 Konsep lansekap pada tapak 

No Jenis Material Lansekap Keterangan 

Soft material 

1 Rumput gajah  

 

Material ini digunakan untuk 

menutupi tanah pada area 

taman 

2 Pohon palem 

 

Sebagai vegetasi alami dan 

ruang terbuka hijau pada area 

taman 
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3 Pohon Kerai payung 

 

Sebagai pohon peneduh untuk  

dan vegetasi kawasan 

Hard material  

3 Paving Hexagon 

(6cmx24cmx30cm) 

 

Sebagai penutup area jalan 

pada kawasan tapak 

4 Kanstin taman  

(40cmx20cmx30cm) 

 

Sebagai pembatas antara area 

jalan dengan taman 

Sumber : Olah data penulis 

 

5.2.8. Konsep Drainase Pada Tapak  

Sistem air hujan menggunakan rainwater harvesting dari atap. Pada 

atap terdapat talang air yang menampung air hujan unutk disalurkan ke 

kolam tampung. Sebelum masuk ke kolam tampung air difilter terlebih 

dahulu karena air hujan biasanya kotor. Setelah difilter air hujan dialirkan ke 

kolam tampung. Kemudian air hujan difilter kembali lalu dipompa untuk 

digunakan menyiram tanaman maupun glotor kotoran. Kapasitas kolam 

tampung harus mencukupi dari kapasitas site, dan apabila tidak mencukupi 

makan luapan air hujan di alirkan ke selokan kecil samping kolam untuk 

dialirkan ke jalur drainase luar. Air hujan yang jatuh ke tanah dibiarkan 

meresap ke tanah.  

 
5.2.9. Konsep Kenyamanan Kebisingan Pada Tapak  

 
Gambar 5.7 Konsep Kenyamanan Kebisingan Pada Tapak 

Sumber : Olah data penulis 
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5.2.10. Konsep Utilitas Pada Tapak  

Utilitas yang tepat untuk tapak yaitu penataan pencahayaan pada tapak. 

Pencahayaan yang dimaksud adalah lampu taman. 

 

Gambar 5.8 Konsep Kenyamanan Kebisingan Pada Tapak 

Sumber : Olah data penulis 

 

5.2.12. Konsep Responsif Iklim Pada Tapak  

Konsep ini memadukan antara hujan, matahari dan angin yang 

dikombinasikan agar menjadi satu kesatuan dalam sebuah bangunan. 

 
Gambar 5.9 Konsep Responsip iklim Pada Tapak 

Sumber : Olah data penulis 
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5.3. Konsep Bangunan  

5.3.1. Konsep Aktifitas dan Kebutuhan Ruang Pengguna Bangunan  

Tabel 5.3 Konsep Aktifitas dan kebutuhan Ruang Pengguna 

No  Fungsi 

utama 

Pelaku  Kegiatan  Kebutuhan ruang  

1 Aktifitas  

perdagangan 

pedagang Datang , display 

barang, bongkar muat, 

buang air kecil/besar, 

sholat, menyimpan 

kendaraan 

Kios perbelanjaan 

Kios pujasera 

Gudang 

Loading dock 

Parkir pedagang 

   pengunjung Datang, membeli dan 

melihat barang , 

buang air kecil/besar, 

sholat, menyimpan 

kendaraan 

2 Aktifitas 

pengelola 

Pengelola  Mengkordinasi 

kegiatan, melakukan 

kegiatan, buang air 

kecil/besar, sholat, 

menerima tamu, 

menyimpan kendaraan   

Toilet 

Musholla 

Kios perbelanjaan 

Kios pujasera 

Ruang istirahat 

Parkir pengunjung 

3 Aktifitas 

penunjang 

Pedagang 

Pengunjung  

Pengelola 

Datan, makn dan 

minum, rekreasi, 

buang air kecil/besar, 

sholat, menyimpan 

kendaraan 

Ruang pengelola 

Pantry 

Musholla 

Km/wc kantor 

Parkir pengelola 

4 Aktifitas 

service  

Pedagang 

Pengunjung  

Pengelola 

Membersihkan 

kawasan pasar, 

Memastikan dan 

memperbaiki system 

Pos keamanan  

Ruang maintenance 

Km/wc 

R. Pembuangan sampah 

Gudang 

Sumber : Olah data penulis 

 

5.3.2. Konsep Sirkulasi Pengguna Bangunan  

Sirkulasi pengguna bangunan terdiri dari 2 yaitu sistem pengguna tetap 

dan tidak tetap. Dimana sirkulasi tetap dilakukan secara terus menerus dan 
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mengulang. Sedangkan  tidak tetap kegiatan sirkulasi yang setiap harinya bisa 

berubah. 

 

Gambar 5.10 Konsep Sirkulasi Pengguna Bangunan 

Sumber : Olah data penulis  

 

5.3.3. Konsep Hubungan Ruang Pada Bangunan  

 

Gambar 5.11 Konsep Hubungan Ruang Pada Bangunan 

Sumber : Olah data penulis  

 

Hubungan secara tidak langsung  =  

Hubungan secara langsung            = 
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5.3.4. Konsep Besaran Ruang Pada Bangunan  

Tabel 5.4 Konsep Besaran Ruang Pada Bangunan 

Fungsi ruang Kapasitas Jumlah 

ruang 

Standard  Sumber  Luas 

total 

(m2) 

Aktifitas perdagangan 

Los 2 220 2m X 3m=6m2 Sl 1320 

Kios 5 280 5m X 4m = 20m2 Sl 7000 

Toilet 1 16 Wc = 3m2/Org Nad 64 

   Wastafel = 1m2/Org   

Sirkulasi 30% 2515,2 

Total 10899,2 

Aktifitas pengelola 

R. Pimpian 1 1 3 m2/org Nad 3 

R.staff 2 1 2 m2/org Nad 4 

R.tamu 3 1 1 m2/org Nad 3 

Toilet 1 1 Wc = 3m2/Org Nad 4 

   Wastafel = 1m2/Org   

Sirkulasi 30% 4,2 

Total 18,2 

Aktifias penunjang 

Musholla 10 1 1,6m2/Org Nad 16 

Sirkulasi 30% 4,8 

Total 20,8 

Aktifitas servis 

R.maintanence - 2 12m2/unit Sl 24 

T.pembuangan 

sampah 

- 1 30m2/unit Sl 30 

Ruang 

cleaning 

service 

- 1 1,8m2/orang Nad 1,8 

Sirkulasi 30% 16,74 

Total 72,54 

Total luas area 11010,74 

Sumber : Olah data penulis 
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 Perhitungan jumlah lantai : 

 Luas tapak   = 15.000m2 

 KDB    = 60% 

= 60%x 15.000 m2 = 9000 

 Keb.Luas gedung  = 11.010,74 m2 

 Jumalah lantai   = 11.010,74 m2 : 9000 m2 

= 1,2 – 2 lantai  

 Ruang parkir   = 40% dari luas tapak 

 

5.3.5. Konsep Massa Bangunan 

Bangunan terdiri dari dua massa yang saling berhadapan yaitu massa 1 

kios dan massa 2 kios dan los. Massa bangunan disusun secara sederhana dan 

tidak membingungkan pengguna pada kawasa. 

 
Gambar 5.12 Konsep Massa Bangunan 

Sumber : Olah data penulis 

 

5.3.6. Konsep Struktur Bangunan  

Tabel 5.5 Konsep Struktur Bangunan 

No  Strukturbangunan Keterangan 

1 Pondasi Pondasi plat setempat bisa 

digunakan jika terdapat 

lapisan tanah keras pada 

lahan , umumnya dibuat 

dengan kedalam 1 sampai 

1,5 meter dari atas permukaan tanah. Pondasi ini 

dibuat unutk menahan kolom pada bangunan. 
2  Dinding  Dinding struktural dimana dinding yang juga 



92 
 

berfungsi sebagai penahan 

beban dalam bangunan  

  Dinding non struktural 

dimana dinding hanya 

berfungsi sebagai 

pembatas anta ruang bukan penahan beban 

3 Atap  Atap baja ringan dimana 

sistem kontruksi ini yang 

sangat mudah. Baja ringan 

sendiri terdiri dari 

campuran seng dan 

aluminium. 

   Atap dak 

beton. Dak 

beton adalah 

komponen 

konstruksi 

atau panel 

lantai dari 

beton yang 

digunakan untuk pembelah bangunan 

bertingkat. 

Sumber : Olah data penulis 

5.3.7. Konsep Sirkulasi Vertikal dan horizontal Pada Bangunan 

 
Gambar 5.13 Konsep Sirkulasi Vertikal dan horizontal Pada Bangunan 

Sumber : Olah data penulis 



93 
 

5.3.8. Konsep Utilitas Pada Bangunan  

5.3.8.1 Konsep Sistem Listrik  

 Pada bangunan menggunakan 2 sistem listrik yaitu : 

1. PLN : sumber daya listrik utama yang di airkan ke dalam bangunan 

2. Genset : mejadi daya listrik cadangan saat sitem utama dari PLN 

mengalami gangguan  

 

 
Gambar 5.14 Skema sistem listrik 

Sumber : dunialistrikblog.wordpress.com 

 

5.3.8.2. Konsep Sistem Air Bersih 

Sumber air bersih yang utama adalah dari PDAM. Air PDAM 

ditampung terlebih dahulu pada tangki air bawah kemudian di pompa ke 

tangki atas kemudian dialirkan ke setiap lantai. 

 
Gambar 5.15 Skema sistem air bersih 

Sumber : ilmutekniksipil.com 
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5.3.8.3 Konsep Sistem Air Kotor 

a. Saluran  air kotor dan air bekas 

 
Gambar 5.16 Skema sistem air bersih kotor dan air berkas 

Sumber : ilmutekniksipil.com 

b. Saluran air hujan  

Sistem air hujan  disendirikan untuk mengurangi resiko 

penyumbatan yang akan mengakibatkan banjir. 

 
Gambar 5.17 Skema sistem air hujan 

Sumber : ilmutekniksipil.com 

 

5.3.8.4 Konsep Sistem Pencahayaan 

Dalam perencanaannya sistem pencahayaan dibagi menjadi 2 yaitu 

pencahayaan alami dan buatan.  Pencahayaan alami berasal dari lampu dan 

pencahayaan buata berasal dari bukaan/ventilasi. 

 
Gambar 5.18 Skema sistem pencahayaan 

Sumber : utilitasbangunan-tsum.blogspot.com 
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5.3.8.5  Konsep Sistem Penghawaan 

 Penghawaan alami 

Sistem penghawaan yang berasal dari bukaan bangunan 

 
Gambar 5.19 Skema sistem penghawaan buatan 

Sumber : utilitasbangunan-tsum.blogspot.com 

 

 Penghawaan buatan 

Penghawaan buatan adalah udara dalam ruang dikondisikan 

berdasarkan beban kalor yang terjadi pada ruangan tersebut. 

Penghawaan buatan digerakkan oleh mesin yang membutuhkan 

tenaga listrik 

 

 
Gambar 5.20 Jenis  penghawaan buatan 

Sumber : utilitasbangunan-tsum.blogspot.com 
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5.3.8.6 Konsep Sistem Pemadam Kebakaran 

Sistem proteksi kebakaran aktif antara lain: 

1. Detektor, yaitu alat pendeteksi keberadaan tanda-tanda api. Detektor ini 

biasanya terdiri dari detektor asap atau detektor panas yang bekerja jika 

ada peningkatan panas 

2. Alarm, yaitu alat yang bertugas memberikan notifikasi kemunculan api 

kepada orang-orang terkait dengan suara atau dengan cahaya 

3. Sprinkler, yaitu peralatan yang akan menyemburkan air ketika ada 

kebakaran yang biasanya dipasang di langit-langit 

4. Alat Pemadam Api Ringan, yaitu alat pemadam api yang dapat 

dipindahkan (portable) dan berisi berbagai macam zat yang dapat 

memadamkan api seperti bubuk, CO2, atau foam 

5. Sistem pengendalian asap, yaitu rangkaian alat yang aktif ketika 

kebakaran dan berfungsi untuk mengurangi asap pada ruang-ruang 

tertentu 

 
Gambar 5.21 Sistem pemadam kebakaran 

Sumber : https://firesystem.id/fire-alarm-system-sistem-peringatan-

kebakaran/ 

5.3.8.7 Analisa Sitem Penangkal Petir 

Penangkal petir merupakan hal utama dan wajib diperhatikan oleh 

pemilik  ataupun pengelola bangunan, dengan tujuan keamanan dan 

keselamatan (peralatan dan person) pada sebuah bangunan, peraturan 

pengujian Penyalur Petir sudah tertera dalam Undang Undang Menteri 

Tenaga Kerja RI No. PER. 02 / MEN / 1989. 

 
Gambar 5.22 Sitem Penangkal Petir 

Sumber : apkpure.com 
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5.4. Transformasi Konsep  

5.4.1. Tema/ Pendekatan Perancangan  

Tema dari rancangan ini adalah “Arsitektur Modern” dimana unsur dan 

bentuk bangunan tidak terdapat ornamen didalamanya. Modern dalam artian 

bentuk bangunan mencerminkan garis-garis tegas suatu bangunan baik vertikal 

maupun horizontal. 

5.4.2. Ide Bentuk  

KESEIMBANGAN berasal dari kata " Seimbang" 

- Yang memiliki arti sama berat, setimbang, sebanding, setimpal = 

Menurut KBBI 

- Sedangkan seimbang sendiri merupakan salah satu prinsip desain yang 

lebih dikenal dengan kata “ Keseimbangan (balance)” yang memiliki 

arti keseluruhan kompone-komponen desain harus tampil seimbang  

- Keseimbangn sendiri memiliki 3 pokok yang dipakai yairu simetris , 

asimetris dan radial 

Tabel 5.6 Perbandingan Ide Bentuk 

Perbandingan Keseimbangan 

simetris 

 

Keseimbangan 

asimetris 

 

Keseimbangan 

radial 

Pengertian ketika elemen-

elemen desain di 

satu sisi sama 

dengan elemen-

elemen di sisi 

lainnya 

Berbeda dengan 

keseimbangan 

simetris dimana 

distribusi berat 

dilakukan dengan 

membagi rata elemen 

Dalam 

keseimbangan 

radial, elemen-

elemen desain 

disusun melingkar 

seolah-olah 

memiliki pusat. 

Bentuk 

keseimbangan 

terkesan resmi atau 

formal 

terkesan informal 

dan lebih dinamis. 

- 

Titik 

keseimbangan 

susunan dari 

elemen agar merata 

ke kiri dan kanan 

dari pusat sehingga 

tampak memiliki 

bobot visual yang 

sama 

Pengaturan yang 

berbeda dengan berat 

benda yang sama di 

setiap sisi halaman 

 

Sumber : Olah data penulis 
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Dari hasil pertimbangan pada tabel diatas dipilih ide bentuk yang sesuai dengan 

konsep kesederhanaan adalah yaitu “Keseimbangan Simetri” dimana merupakan 

bentuk keseimbangan yang sangat sederhana dan menunjukan bangunan resmi yang 

ada di lokasi sekitar. 

 
Gambar 5.23 Trasformasi ide bentuk 

Sumber : Olah data penulis 

 

5.4.3. Sketsa Terapan Bentuk dalam Tapak 

5.4.3.1 Zoning, Blok Plan dan Site Plan 

 
Gambar 5.24 Lay Out Pasar 

Sumber : Olah data penulis 



99 
 

 
Gambar 5.25 Site Plan Pasar 

Sumber : Olah data penulis 

 

5.4.3.2 Sketsa 3 D/ maket Studi  

 
Gambar 5.25 Sketsa rancangan pasar 

Sumber : Olah data penulis 


