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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai 

dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari 

kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu 

pengelola pasar, dan terdapat proses tawar-menawar. Kebanyakan Pasar Tradisional 

menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-

sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa, tekstil dan lain-lain. Pasar 

seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan 

perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. 

Di Indonesia, beberapa kejadian kebakaran  pada pasar memperlihatkan  bahwa 

pasar tradisional dapat dikatakan sangat rentan terhadap bahaya kebakaran. Kebakaran 

pasar tradisional dalam Januari 2015 hingga April 2015 terakhir semakin 

mengkhawatirkan. Menurut data DPP Ikatan Pedagang Pasar Tradisional (IKAPPI), dalam 

rentang waktu Januari hingga April 2015, telah terjadi lebih dari 50 kebakaran pasar 

tradisional besar, dan 90 pasar kecil di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan gambaran 

yang sangat mengkhawatirkan. Artinya, hampir setiap hari terdapat pasar tradisional di 

Indonesia yang terbakar menurut Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI Tino Rahardian. Angka 

kebakaran ini adalah angka yang menggambarkan minimnya pengawasan dan lemahnya 

perlindungan terhadap kondisi pasar tradisional. Karena itulah IKAPPI memandang kasus 

ini sebagai permasalahan serius yang tidak boleh diabaikan begitu saja. 

Pasar tradisional sebagai bangunan publik tentu memiliki akumulasi manusia dan 

barang yang sangat besar dengan klasifikasi resiko kebakaran yang sangat tinggi. Namun 

sayangnya, pasar tradisional secara umum tidak dilengkapi oleh pihak pengelola maupun 

pemerintah daerah dengan unsur proteksi kebakaran baik secara aktif maupun pasif. Bila 

merujuk pada Kepmen PU No.10/KPTS/2000 yang menyebutkan bahwa pengamanan pada 

bahaya kebakaran terhadap bangunan seperti pasar tradisional harus dimulai sejak proses 

perencanaan. Sehingga pasar yang akan dibangun memenuhi unsur sarana penyelamatan, 

sistem proteksi aktif/pasif hingga pengawasan dan pengendalian kebakaran. 

Dalam kebakaran, satu kios terbakar akan menimbulkan banyak dampak kerugian. 

Hal ini akan bertambah parah apabila terjadi pada pasar yang notabene terdiri dari ratusan 
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hingga ribuan kios. Dampaknya akan jauh lebih besar. Bukan hanya bagi para korban, 

tetapi juga bagi roda perekonomian. 

Pasca kebakaran pasar tradisional  menimbulkan kondisi yang lebih menyedihkan 

dibanding dengan bangunan modern (bangunan masa kini dan bertingkat banyak). 

Perekonomian sebagian masyarakat khususnya para pedagang pasar menjadi kacau. Selain 

kehilangan lapak dagang para penjual juga merugi karena kehilangan modal daganganya 

yang habis terbakar. Karena korban kebakaran adalah pedagang-pedagang kecil pemilik 

kios dalam pasar ataupun pedagang kaki lima  yang menaruh dagangannya didalam pasar, 

pada umumnya jarang mengasuransikan kiosnya. Salah satu kasus pasar terbakar yang 

terjadi akhir-akhir ini adalah pasar klewer di Solo, Jawa Tengah. 

Pasar Klewer merupakan pasar tekstil batik terbesar di Indonesia. Pasar Klewer 

memiliki peran cukup besar dalam penyebaran perkembangan batik di Indonesia. Pasar ini 

menjadi rujukan para pedagang dari Yogyakarta, Surabaya, Semarang, dan kota – kota lain 

di pulau jawa. Di pasar para pedagang dapat membeli batik mulai dari yang masih dalam 

bentuk kain hingga yang sudah menjadi baju siap pakai, serta penjualan dalam bentuk 

grosir maupun eceran.  

Namun, pada tanggal 27 Desember 2014 malam, Pasar Klewer terbakar hebat 

hingga hanya menyisakan puing – puing struktur yang hitam karena terbakar. Pada saat 

yang bersamaan di Alun-Alun Surakarta sedang berlangsung festival Sekaten. Kepadatan 

akibat sekatenan dan kepanikan kebakaran oleh warga menyebabkan mobil pemadam 

kebakaran membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai lokasi. Kobaran api yang 

sangat besar melahap habis pasar klewer beserta isinya. 

1.2  Identifikasi Masalah 

Pada umumnya Pasar Tradisional memiliki sistem penataan ruang yang kurang 

baik, hal ini dikarenakan sistem penataan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan 

karakteristik bangunan pada saat pembangunan.  Sedang pasar itu sendiri merupakan salah 

satu unsur pembentuk ruang atau implementasi dari pemanfaatan ruang. Sehingga, dalam 

proses pembangunannya harus mengacu kepada rencana tata ruangnya. Rencana tata ruang 

pada hakikatnya wujud struktur ruang dan pola ruang yang diinginkan atau yang 

direncanakan. 

 Pola tata ruang berpengaruh besar terhadap cepat rambatnya penyebaran api. Pola 

ruang yang salah dan sistem proteksi yang tidak sesuai dengan karakteristik isi ruang akan 

mempercepat perambatan api sehingga kerugian dan keselamatan pengunjung maupun 
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penjual memiliki resiko tinggi. Sehingga diperlukan perhatian dan proteksi pada setiap 

ruang yang sesuai dengan karakteristik ruang. “Berdasarkan pengamatan beberapa pasar 

tradisional di Bandung kondisi fisik umumnya bangunan lama dan konstruksi banyak tidak 

permanen, dan tidak ada yang dilengkapi dengan pengamanan terhadap bahaya kebakaran 

pada bangunan gedung dan lingkungan, sesuai Kepmen PU No.10/KPTS/2000”. (Sri 

Sulastri,2012). Ketidak siapan bangunan terhadap bencana kebakaran dalam proses 

perancangan, menyebabkan pola tata ruang yang tidak sesuai dan sistem proteksi 

kebakaran yang minim. 

1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu bagaimana tata ruang bangunan pasar tradisional yang dapat 

memperlambat penjalaran api khususnya pada Pasar Klewer. 

1.4  Batasan Masalah 

Penelitian ini memiliki batasan masalah sebagai berikut: 

1. Topik pembahasan difokuskan pada pola tata ruang di dalam pasar 

2. Sistim proteksi kebakaran pada bangunan yang sesuai dan dapat diterapkan pada pasar 

3. Studi kasus yang diambil yaitu Pasar Klewer di Solo, yang merupakan pasar batik 

terbesar di Indonesia 

1.5  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bagaimana tata ruang di dalam 

bangunan pasar tradisional yang dapat memperlambat penjalaran api khususnya pada Pasar 

Klewer. 

1.6  Kontribusi Penelitian 

Pemilihan tematik ata Ruang Pasar Tradisional terhadap Kerentanan Kebakaran 

nantinya diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat-manfaat khusus untuk berbagai 

macam kalangan, antara lain: 

1. Untuk kalangan akademisi: mengetahui secara detail mengenai perancangan 

bangunan yang sesuai dengan standar persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran 

bangunan. 

2. Untuk kalangan pemerintah: dapat mewujudkan program pemerintah untuk 

menciptakan safety building khususnya tanggap kebakaran pada pasar tradisional. 

3. Untuk kalangan masyarakat umum: dapat memberikan ilmu pengetahuan bahwa   

keselamatan manusia sebagai penghuni bangunan sangat penting karena 
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keselamatan bukan hanya karena keberuntungan namun juga karena sudah 

dipersiapkan serta direncanakan terlebih dahulu. 

1.7  Sistematika Pembahasan 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang pengadaan proyek dan latar belakang permasalahan, rumusan 

permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, metode pengumpulan data, dan 

sistematika penulisan mengenai kebakaran yang sering terjadi pada pasar tradisional di 

Indonesia. 

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas mengenai deskripsi detail tentang pustaka acuan yang berhubungan 

dengan bidang kajian. Pustaka berasal dari jurnal, literature, dan studi lapangan. Berisi 

tentang teori yang terkait dengan tema antara lain teori pola ruang, teori pasar,   mitigasi 

pada bangunan.  Teori- teori ini nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian 

pengaruh pola ruang pasar tradisional terhadap kerentanan kebakaran.  

BAB 3: METODE KAJIAN 

Diawali penjabaran isu, perumusan masalah, pengumpulan data dan analisa 

mengenai data yang relevan terhadap teori yang sesuai dengan tata pola ruang pasar 

tradisional terkait dengan kerentanan kebakaran dengan menggunakan metode 

pengumpulan data, metode analisa dan sintesa serta metode perancangan dan evaluasi 

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Membahas penerapan pola tata pola ruang pasar tradisional yang sesuai terkait 

dengan kerentanan kebakaran dan proteksi kebakaran bangunan pendekatan konsep yang 

digunakan dalam perancangan (konsep dasar tapak, ruang, bentuk, tampilan bangunan, 

struktur, utilitas) yang menghasilkan desain 

BAB 5: PENUTUP 

Membahas kesimpulan dan saran yang berisi penjelasan tentang hasil rancangan  

secara keseluruhan yang telah menerapkan pola tata pola ruang pasar tradisional yang 

sesuai terkait dengan kerentanan kebakaran dan proteksi kebakaran bangunan serta penulis 

yang akan memberikan saran terkait dengan hasil desain yang telah dipaparkan. 
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1.8  Kerangka Pemikiran 

 

 

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran 
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