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ABSTRACT  

Redevelopment of Badung Traditional Market (Pasar Badung) after taken by fire in 2016 becomes important 

considering the function of Pasar Badung as the centre of economic, social and cultural activities in Denpasar as 

Capital City of Bali. Cosmology and architecture of City will create a city’s character. Traditional market as one of 

important city’s element will generate as well as a memory bond to the city of Denpasar. Responding to that, in 

July 2016, Denpasar City government held a masterplan design competition of Pasar Badung, with one of its aims 

is to generate the idea of traditional market design that can synergize as well as strengthen the urban character 

on Jl. Gajah Mada. That is can be achieved by 1)synergizing surrounding activities; 2)ease of accessibility; 3) 

pedestrian priority; 4) harmonious to the urban structure; 5) space experience and social interaction. Design 

concept achieved by architectural programming method by explaining the issues, objectives and criteria, then can 

be breakdown to saveral design concept of traditional market, in terms of urban architecture and local character 

strengthening aspects. This paper describes writer’s design concept proposal as a participant as well as 

competition nominees, in answering the purpose of the contest. To focus on character, then the discussion on the 

functional aspects of traditional markets is not exposed here.  

Keywords: characters, urban, designing, market, traditional.  

ABSTRAK 

Pengembangan kembali Pasar Badung pasca kebakaran tahun 2016 menjadi penting mengingat fungsi Pasar 

Badung sebagai simpul kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Kota Denpasar. Karakter sebuah kota akan 

tampak dari kosmologi kota dan arsitekturnya, dan pasar tradisional Badung sebagai elemen penting kota akan  

menjadi pembentuk sekaligus ikatan memori terhadap kota Denpasar. Merespon hal tersebut, pemerintah Kota 

Denpasar menyelenggarakan sayembara rancang masterplan Kawasan Pasar Badung, dengan salah satu 

tujuannya untuk menghasilkan konsep rancangan kawasan pasar tradisional yang dapat bersinergi sekaligus 

memperkuat karakter kawasan Jl. Gajah Mada. Hal tersebut dapat dicapai dengan 1) bersinergi aktivitas sekitar; 

2) kemudahan pencapaian 3) prioritas pejalan kaki, 4) harmoni struktur urban 5) pengalaman ruang dan interaksi 

sosial. Konsep rancangan tersebut dihasilkan dengan metode pendekatan pada isu perancangan kemudian 

dijabarkan menjadi tujuan dan kriteria perancangan pasar tradisional dalam aspek arsitektur kota dan aspek 

penguatan karakter lokal. Tulisan ini memaparkan konsep yang diusulkan penulis sebagai peserta sekaligus 

nominator sayembara, dalam menjawab tujuan sayembara tersebut. Dengan penekanan pada karakter, maka 

pembahasan pada aspek fungsional pasar tradisional tidak dipaparkan. 

Kata Kunci: karakter, kawasan, perancangan, pasar, tradisional. 

 

PENDAHULUAN  

Pasar Tradisional (peken) Badung terletak di Jalan Gajah Mada, Kota Denpasar, sekitar 400 meter 
disebelah barat Kantor Walikota Denpasar dan Tugu Catur Muka. Pasar Badung secara letak dan 
sejaran merupakan bagian teraga (tangible) dari kawasan pusaka (heritage) Jl. Gajah Mada Denpasar 
(Bappeda Kota Denpasar, 2011). Sejak dibangun pada tahun 1977, secara fisik bangunan pasar 
Badung telah beberapa kali mengalami perubahan bentuk fisik sebagai upaya menampung jumlah 
pedagang dan pengunjung yang terus meningkat. Februari 2016, Pasar Badung kembali menjadi 
pusat perhatian saat terjadi musibah kebakaran yang meluluhlantakan bangunan utamanya. Kejadian 
tersebut tidak hanya mengguncang perekonomian rakyat, namun juga berdampak pada salah satu 
ikon ruang publik Kota Denpasar. Musibah ini merupakan kejadian kedua dalam sepuluh tahun 
terakhir, sehingga membutuhkan evaluasi bagi seluruh pihak untuk menjamin hal tersebut tidak 
terulang kembali.  
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Dengan tujuan segera memulihkan perekonomian rakyat pasca kejadian kebakaran, Pemerintah 
berkomitmen segera melakukan pembangunan kembali pasar Badung, diawali dengan tahap 
perencanaan dan perancangan. Untuk medapatkan hasil terbaik, Pemerintah Kota Denpasar ingin 
menggali ide-ide dan inovasi dari para perancang tersertifikasi, agar berkontribusi mengekspresikan 
gagasan-gagasan melalui media sayembara masterplan kawasan Pasar Badung. Ide dan inovasi 
terpilih akan menjadi masukan dalam proses pengembangan dan rancangan pasar Badung. Salah 
satu tujuan sayembara adalah menghasilkan konsep rancangan yang dapat terintegrasi, bersinergi, 
dan memperkuat karakter lingkungannya. Nilai kearifan lokal dengan menerapkan konsep-konsep 
arsitektur tradisional Bali, dengan perwujudan arsitektur berkarakter Bebadungan, sebagai konteks 
kawasan pusaka Jalan Gajah Mada (DTRP Kota Denpasar, 2016). Dewan juri dipilih dari berbagai 
kalangan antara lain tokoh adat, akademisi, budayawan, birokrat, dan praktisi.  

Tulisan ini memaparkan kajian mengenai konsep perancangan kawasan Pasar Badung, yang dapat 
menjawab tujuan sayembara, yaitu bersinergi sekaligus memperkuat karakter kawasan pusaka Jl. 
Gajah Mada. Diharapkan konsep rancangan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai masukan dan 
pertimbangan bagi stakeholder dalam merancang pasar tradisional di Denpasar, rancangan yang 
dapat bersinergi dan mempertegas karakter kota Denpasar, sebagai kota berwawasan budaya.  

METODELOGI 

Dalam merumuskan konsep perancangan yang tepat, dibutuhkan proses pemrograman arsitektur 
sebagai salah satu metode analitik dan saintifik dalam perancangan arsitektur. Melalui proses yang 
sistematis, pemrograman arsitektur dilakukan untuk mengefisienkan proses perancangan, dan cara 
mengefektifkan biaya, yang seringkali terjadi akibat kesalahan desain (Duerk, 1993 : 91). Mengacu 
pada Duerk (1993), pendekatan dalam menghasilkan konsep rancangan yang tepat dilakukan dengan 
terlebih dahulu menyatakan misi yaitu rancangan pasar tradisional yang memperkuat karakter 
kawasan. Misi tersebut dijabarkan menjadi beberapa isu (topik yang membutuhkan respon), kemudian 
diturunkan menjadi beberapa tujuan (maksud dan hasil akhir) dan kriteria perancangan. Dari kriteria 
perancangan tersebut dianalisis dan dikembangkan konsep perancangan yang merespon misi dan 
tujuan perancangan. Rumusan konsep perancangan ini yang menjadi tujuan penulisan makalah ini.  

 

 

 

 

.   

Gambar 1. Model Perumusan Konsep Rancangan 
Sumber: Duerk, 1993 

Dalam tulisan ini proses perumusan isu, tujuan, dan kriteria perancangan pasar tradisional 
mengadopsi hasil riset Ekomadyo dan Hidayatsyah (2012), dimana penguatan karakter kawasan 
dalam perancangan pasar tradisional dapat diklasifikasikan dalam 2 aspek : arsitektur kota dan 
penciptaan/penguatan karakter lokal. Isu-isu aspek fungsional (di dalam bangunan) akan 
dikeesampingkan, dan lebih fokus pada isu penguatan karakter. Tulisan ini akan menjabarkan konsep 
rancangan yang dihasilkan secara kualitatif, dan diilustrasikan dalam bentuk gambar hasil rancangan.   

KARAKTER KAWASAN PASAR BADUNG 

Karakter sebuah kota muncul dari banyak hal antara lain sejarah kota, kosmologi kota, arsitektur, 
kepercayaan masyarakatnya dan seterusnya (Kusuma, 2013). Desain arsitektural yang menjadi 
elemen kota (gedung, monumen, lapangan, pasar, kawasan permukiman etnis, dan lain-lainnya) akan  
menjadi ikatan memori terhadap kota tersebut (Heryanto dkk, 2012). Dilihat sejarahnya, dinamika 
Pasar Badung tidak terlepas dari perkembangan Kota Denpasar. Pasar Badung yang letaknya di 
Kawasan Pusaka Jl.Gajah Mada, merupakan kawasan pusat kota Denpasar sejak jaman kerajaan 
Jambe Ksatrya (Sujaya,IM; 2013). 
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Secara kosmologi kota, pasar Badung memiliki peran penting dalam struktur ruang Kota Denpasar. 
Pasar Badung merupakan bagian dari konsep Catuspatha Kota Denpasar. Catuspatha diartikan 
sebagai simpang empat (crossroads) yang disepadankan dengan pempatan agung yang memiliki nilai 
dan makna sakral dalam tradisi Bali. Catuspatha memiliki empat unsur yaitu : 1)puri/keraton sebagai 
pusat pemerintaahn, 2)pasar tradisional sebagai pusat perekonomian; 3)wantilan sebagai pusat 
budaya; 4)ruang publik/RTH sebagai rekreasi (Putra, IGM: 2005). Konsep Catuspatha ini merupakan 
sistem peninggalan Majapahit dalam menjaga stabilitas dan keamanan kota yang didudukinya (Mirsha 
dkk.,1986: 119-123). Catuspatha kota Denpasar berpusat di Patung Caturmuka di Jl. Gajah Mada, 
yang berjarak kurang lebih 400 meter sebelah timur Pasar Badung. Menurut sejarahwan, Nyoman 
Wijaya (Sujaya,IM; 2013) pada awalnya Pasar Badung terletak di dekat alun-alun Puputan Badung 
(Caturmuka Denpasar), tepatnya disebelah selatan Puri Denpasar (Gedung Jaya Sabha). Saat 
Badung di kuasai oleh Belanda, barulah Pasar Badung dipindahkan lebih kebarat, dilokasi saat ini.   

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                       (b) 

Gambar 2. (a) Caturmuka Sebagai Pusat Kawasan Jl. Gajah Mada; (b) Catuspatha Kota Denpasar 
Sumber: https://bpsk.denpasarkota.go.id,(2016) ; Putra, IGM (2005)  

Ditegaskan kembali, secara holistik disebutkan bahwa arsitektur merupakan satu dari sepuluh elemen 
pusaka Kota Denpasar (Geriya, I Wayan; 2016). Saat ini kawasan Jl. Gajah Mada Denpasar telah 
ditetapkan sebagai kawasan pusaka (heritage) Kota Denpasar, dengan warisan tangible yang dimiliki 
antara lain : Pura Maospahit, Pura Puseh lan Desa, Puri Jero Kuta, Banjar Grenceng, Pasar Badung, 
alun-alun/ruang terbuka hijau, arsitektur peninggalan kolonial, dan lain-lain. (Bappeda Kota Denpasar, 
2011). 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kawasan Pusaka Jl. Gajah Mada - Denpasar 
Sumber: https://heritage.denpasarkota.go.id, 2016 

Karakter khas arsitektur Kota Denpasar (Arsitektur Langgam Denpasar) seringkali tenggelam dalam 
hegemoni Arsitektur Tradisional Bali. Padahal Arsitektur Langgam Denpasar memiliki sebuah ciri khas 
tersendiri yang dikenal dengan nama Peciren Bebadungan. Peciren = ciri khas/karakter, dan 
Bebadungan = merujuk wilayah kerajaan Badung. Identitas Peciren Bebadungan antara lain : 
1)karakter arsitektur Bali namun adaptif dengan budaya asing, dengan adanya perpaduan budaya 
Eropa dan China; 2)proporsi lebih tinggi dan lebih lebar, sehingga memberikan karakter kokoh 
(gegeng) dan tegas; 3)pemakaian batu bata sebagai unsur utama dan modulasi elemen bangunan, 
menunjukan ciri/peninggalan budaya Majapahit; 4)kejelasan struktur pasangan batu bata sebagai 
elemen dekorasi, dengan metode repetisi, simplifikasi, dan permainan pemasanganya; (Noorwatha & 
Tiaga; 2014).  
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ISU DAN KONSEP PERANCANGAN PASAR TRADISIONAL BADUNG 

Pasar tradisional di Indonesia memiliki permasalahan klise, yaitu suatu tempat yang dicitrakan kumuh, 
kotor, becek, beraroma tidak sedap, dan tidak terawat (Cahyono, dalam Ekomadyo & Hidayatsyah, 
2012). Hal yang sama terjadi di pasar Badung, semrawut, terkesan jumlah dan lokasi pedagang tidak 
terkendali, dan ‘tumbuh’ pada ruang-ruang kosong. Diluar bangunan, pedagang menjajakan 
daganganya disepanjang akses kendaraan, beratapkan terpal atau payung (Gambar 3b.). Bagi 
pengendara, adalah keuntungan, karena dapat berbelanja dari atas kendaraan. Bagi pejalan kaki, 
terganggu dan cenderung berbahaya. Pemandangan atap-atap temporer dari terpal secara dominan 
menutupi ‘wajah’ bangunan, sehingga karakter arsitektur tidak tampak. Hal tersebut secara langsung 
akan berdampak negatif terhadap citra pasar dan kawasan pusaka Jl. Gajah Mada. Untuk 
menciptakan kawasan yang berkarakter dan penuh vibrasi, kenyamanan penjalan kaki adalah salah 
satu indikatornya (Crankshaw, 2009), hal ini yang belum terjadi di kawasan Pasar Badung. 

 

(a)                                                                (b) 

Gambar 4. (a) Kondisi Eksisting Kawasan Pasar Badung ; (b) Dominasi Atap Temporer pada Kawasan Pasar 
Sumber: (b) http://nasional.republika.co.id; 2016 

Permasalahan aksesibilitas (sirkulasi internal) juga timbul akibat minimnya ruang parkir untuk 
pedagang dan pengunjung. Solusinya, beberapa tahun lalu dibangun parkir pengunjung bawah tanah 
tepat di depan area pasar. Namun ruang tersebut seluruhnya dipergunakan oleh pedagang mobil 
untuk menjajakan daganganya, sehingga pengunjung kembali menggunakan badan jalan untuk parkir. 
Hal ini menyebabkan kawasan didalam dan sekitar pasar selalu dilanda kemacetan. Dibutuhkan 
tambahan ruang parkir bawah tanah tambahan, sehingga ruang dilantai dasar dapat diprioritaskan 
untuk pejalan kaki.  

Sebagai fungsi komersial sekaligus ruang publik, pasar Badung memiliki banyak potensi ruang 
interaksi publik dan wisata yang belum dioptimalkan. Keberadaan Pura Desa lan Puseh merupakan 
pemicu aktivitas tradisi dan budaya, membutuhkan ruang Jaba Sisi untuk berkegiatan, yang saat ini 
berbatasan dengan jalan Gajah Mada. Keberadaan sungai Badung juga memiliki peluang untuk 
dikembangan menjadi ruang publik yang atraktif dan rekreatif, seperti yang dilakukan di Sungai 
Cheonggyecheon di Seoul. Aktivitas sosio-kultural ini menjadi salah satu elemen pembentuk suasana 
kawasan pasar tradisional.  

Kesuksesan rancangan pasar tradisional akan berkontribusi bagi penguatan karakter lokal, untuk 
kemudian menjadi identitas suatu kawasan atau kota (Ekomadyo & Hidayatsyah, 2012). Dalam 
memperkuat karakter kawasan Jl. Gajah Mada, ada dua aspek rancangan Pasar Badung :1) aspek 
arsitektur kota, 2)aspek penguatan karakter lokal. Rumusan isu, tujuan, dan kriteria rancangan 
mengadaptasi hasil penelitian Ekomadyo & Hidayatsyah (2012), sebagai acuan dalam merumuskan 
konsep rancangan.    
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Tabel 1. Konsep Perancangan Pasar Tradisional Badung dalam Aspek Arsitektur Kota 
Sumber: Analisis Pribadi, 2016; Adaptasi dari Ekomadyo & Hidayatsyah, 2012. 

ASPEK ARSITEKTUR KOTA 

ISU TUJUAN  KRITERIA KONSEP RANCANGAN 

Keterkaitan 
dengan 
fungsi 
sekitar 

Fasilitas di dalam 
pasar yang 
merespon fungsi-
fungsi disekitarnya 

Fasilitas yang 
disediakan harus sesuai 
skala pelayanan pasar 

Skala pelayanan kota, dengan fungsi yang sangat 
beragam antara lain : peribadatan (pura Melanting), 
komersial (perdagangan bahan mentah, bahan baku, 
sembako, kuliner, tekstil, fashion, kosmetik 
perlengkapan upakara, kelontong, retail dan jasa), 
ruang publik (plaza, promenade, dan bantaran sungai), 
perkantoran, bank, pemerintahan (PD Pasar), dan 
wisata   

Beberapa fungsi 
disediakan untuk 
menarik pengunjung 
sekitar 

Kuliner tradisional/kekiniian pada lantai dasar, dengan 
konsep streetcafe, sebagai pemicu datangnya 
pengunjung segala umur baik pelanggan maupun 
wisatawan 

Mengintegrasikan rancangan pasar dengan 
keberadaan sungai Badung, dengan merancang akses 
bagi pejalan menikmati DAS, promenade dan titik 
atraksi pada tepi  aliran sungai disekitar pasar. 

Mengintegrasikan rancangan dengan Pura Puseh lan 
Desa, dengan fungsi plaza dan ruang terbuka hijau 
(RTH) sebagai Jaba Sisi dan ruang interaksi dan 
pertunjukan/aktivitas sosial-budaya 

Aksesibilitas 
dan sistem 
sirkulasi 
eksternal 

Mengatur jalur 
sirkulasi eksternal 
yang efektif dan 
tidak menyebabkan 
ganguan sekitar 

Aksesibilitas dan sistem 
sirkulasi eksternal harus 
jelas, efisien, dan tidak 
menyebabkan 
kemacetan disekitarnya 

Menghindari antrean di jalan primer Gajah Mada, 
kendaraan masuk melalui Jl. Sulawesi (sisi timur) 
dengan lebih dahulu masuk ke area perlambatan 
terpisah (300 m) kemudian zona drop-off, lalu segera 
masuk ke lantai basement.  

Sistem sirkulasi linier dan konsep jalur satu arah, 
dengan gerbang masuk dan keluar yang dipisahkan 

Akses dilantai dasar diprioritaskan bagi pejalan kaki 
dan shuttle car, kendaraan pribadi dan loading dock 
pada basement dan gedung parkir. Tujuanya 
menghindari dominasi kendaraan pada lantai dasar. 

Menyediakan area 
parkir yang cukup  

Luas area parkir harus 
mampu menampung 
kendaraan pengunjung 
dan karakter pedagang 
dan pengunjung pasar 

Menambah ruang parkir bawah  tanah pada bangunan 
utama. Memisahkan zona pakir kendaraan pada 3 area 
berbeda : 1)basemen Lt. 1 (khusus motor), basemen 
Lt.2 (mobil); 2)gedung parkir (pasar Kumbasari Lt.1) 
3)gedung parkir pasar mobil (2Lt.), dengan luasan 
parkir 25% dari total luas lantai terbangun.. 

Menyediakan zona khusus pakir pasar mobil, di areal 
pasar Payuk, yang dekat dengan jalur keluar masuk 
sekunder. 

Menjadikan area 
parkir sebagai 
‘generator’ untuk 
memperkuat 
aksesibilitas pasar 

Area parkir harus 
diletakan berkaitan 
dengan pintu masuk 
bangunan pasar dan 
mendorong pengunjung 
untuk melewati area 
tertentu di dalam pasar 

Area parkir utama diletakan di basemen, setelah 
melalui area drop-off, membebaskan lantai dasar dari 
parkir. Untuk mendorong aktivitas berjalan kaki pada 
lantai dasar.  

Terdapat area dagang pada area parkir basement, 
sehingga saling menguntungkan  jika parkir dan 
dagang diletakan di basement 

Menempatkan area 

loading-unloading 
barang yang tidak 
menggangu 
aktivitas pasar 

Area loading unloading 
barang sebaiknya 
ditempatkan di area 
yang tidak menggangu 
sirkulasi pengunjung 

Area khusus loading dock yang diletakan di basement, 
dekat dengan lift barang dan dekat area dagang 
sehingga selain tidak menggangu sirkulasi, barang juga 
mudah dimobilisasi ke lantai atas. 

Jalur pembuangan 
sampah harus dirancang 
memudahkan 
pengangkutan ke tempat 
pembuangan sampah 

Melalui shaft sampah dari lantai atas hingga basement, 
yang bermuara di lantai basement 2 yang dapat 
diakses oleh truk sampah, secara visual tidak terakses 
oleh pengunjung, namun mudah dimobilisasi oleh 
pengelola 

Respon 
terhadap 
bentuk dan 
ruang kota 

Mendapatkan 
gubahan bentuk 
bangunan pasar 
yang sesuai 
dengan konteks 
arsitektur kota 

Gubahan bentuk pasar 
harus merespon struktur 
morfologi bantuk dan 
ruang kota 

Gubahan massa menerapakan Perwali Kota Denpasar 
No. 25 Th. 2010 Tentang Persyaratan Arsitektur 
Bangunan Gedung Kota Denpasar. Bentuk dasar 
bangunan menggunakan bentuk dasar segi empat, 
dengan ketinggian maksimal 4 lantai (15 meter),dan 
basement 2 lt. Unsur Arsitektur Bali : 1)penerapan Tri 
Angga :kaki, badan, kepala. Atap bentuk limasan, 
sudut 30*. 

Wajah pasar harus 
selara dengan karakter 
arsitektur setempat 

Menerapakan Perwali Kota Denpasar No. 25 Th. 2010 
Tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung 
Kota Denpasar. Penerapan ornamen dan ragam hias 
arsitektur Bali yaitu : pepalihan, murda, ikut celedu, 
lisplank, atap overstak/overhang, material eksterior 
dominan bata merah dan genteng, 
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Tabel 2. Konsep Perancangan Pasar Tradisional Badung dalam Aspek Penguatan Karakter Lokal 
Sumber: Analisis Pribadi, 2016; Adaptasi dari Ekomadyo & Hidayatsyah, 2012. 

ASPEK PENGUATAN KARAKTER LOKAL 

ISU TUJUAN  KRITERIA KONSEP RANCANGAN 

Tampilan 
fisik 

Menampilkan 
karakter fisik 
pasar yang 
berasosiasi 
dengan arsitektur 
lokal 

Perancangan 
bangunan harus 
menggunakan 
elemen-elemen 
arsitektur lokal 

Menerapan langgam arsitektur Kota Denpasar, Peciren 
Bebadungan : 1)material fasad didominasi pasangan bata 
merah bakar dan genteng tanah liat; 2) proporsi bangunan 
kokoh (gegeng) dengan proporsi 3:2 dan 5:6, direpresentasi 
ukuran tiang (saka) & pepalihan. 3)penggunaan pemasangan 
bata merah dengan pola repetitif, sebagai simplifikasi ragam 
hias khas arsitektur Bali kedalam modul bata merah. Konsep 
hirarki (berundag) khas arsitektur Bali 

Menerapkan Perwali 25/2010, dirumuskan 2 lantai basemen, 
dan 4 lantai vertikal. Untuk mengharmonikan skala bangunan 
yang relatif tinggi besar dilakukan dengan pembagian wujud 
fisik sesuai konsep Tri Angga yaitu kaki (semi besmen, lt. 1 
dan lt.2), badan (lt.3 dan lt.4), kepala (atap). Tiang struktur 
pada fasad diekspose sebagai pola repetitif yang diwujudkan 
dengan ragam hias saka bali,memberi kesan ruang humanis. 

Menerapan konsep ‘natah’, sebagai pusat ruang bersama 
outdoor. Penerapanya pada rancangan plaza sebagai Jaba 
Sisi Pura Desa lan Puseh 

Mempertahankan konsep telajakan dan candi bentar eksisting, 
yang saat ini diterapkan pada areal depan Pasar Badung 
(pohon beringin dan gazebo),  dimanfaatkan sebagai area 
pintu masuk khusus bagi pejalan kaki 

Menerapan atap bertumpang sebagai representasi wujud fisik 
bangunan arsitektur Bali dengan fungsi publik. Perwujudan 
arsitektur Nusantara yang menonjolkan atap 

Pengalaman 
ruang 

Menyajikan 
pengalaman 
ruang yang 
menarik bagi 
pengunjung saat 
berbelanja 

Zoning dan alur 
sirkulasi dapat 
dirancang dengan 
mempertimbangkan 
pengalaman-
pengalaman ruang 
dan suasana yang 
menarik  bagi 
pengunjung 

Aktivitas pedestrian menjadi indikator kawasan yang aktif dan 
vibrant. Oleh karena itu, tata zoning dan sirkulasi lantai dasar 
diatur dengan memprioritaskan pejalan kaki, kendaraan umum 
shuttle car basis rel. Kendaraan pribadi didorong sesegera 
mungkin masuk ke parkir bawah tanah, meminimalisir 
kendaraan pada lantai dasar.   

Menyediakan ruang terbuka publik disepanjang bantaran 
sungai dekat pasar Badung, yang dapat diakses pejalan kaki. 
Sungai sebagai atraksi dan fungsi kegiatan wisata air. 

Jalur-jalur sirkulasi 
harus dirancang 
agar pengunjung 
bisa menikmati 
suasana pasar 

Setting entrance bagi pejalan langsung dari Jalan Gajah 
Mada, dan disambut oleh ruang terbuka (plaza) dengan 
kenampakan fasad bangunan utama pasar, untuk memberi 
impresi bagi pejalan dan kendaraan yang melintas. 

Menyediakan kendaran publik komuter , basis rel, di dalam 
kawasan pasar (shuttle car), sehingga ada pilihan dalam 
bersirkulasi selain berjalan kaki,khususnya bagi manula.  

Jalur pejalan dan promenade di tepi sungai Badung, sebagai 
area bersantai dan menikmati suasana pasar.  

Unit jual bisa 
dirancang dengan 
menjadikan barang 
dagangan sebagai 
atraksi visual 

Menerapkan konsep ‘commercial arcade’ pada selasar 
bangunan lantai dasar dan disekitar plaza, sehingga barang 
dagangan dapat menjadi atraksi, terkesan eksebisi, dan dapat 
diakses secara visual dari ruang publik. 

Ruang 
sosio-
kultural 

Menjadikan pasar 
tradisional 
sebagai ruang 
sosio-kultural bagi 
warga kota 

Ruang-ruang sosio-
kultural, baik 
permanen atau 
temporer harus 
tersedia untuk 
menampung 
aktivitas sosial atau 
seni pertunjukan 
rakyat dipasar 

Integrasi areal Pura Puseh lan Desa dengan Pasar, dengan 
merancang plaza pada bagian depan pasar (diseberang pura 
Desa lan Puseh), sebagai area Jaba Sisi pura, yang dapat 
dimanfaatnya untuk kegiatan keagamaan (sosio-kultural), 
pertunjukan, maupun berinteraksi. Dengan didukung area 
komersial kuliner disekelilingnya untuk menghidupkan 
kawasan plaza.  

Amphitheater & outdoor deck pada sisi barat pasar (bantaran 
sungai) dapat digunakan untuk menikmati aktivitas 
wisata/atraksi sungai, pertunjukan dan menikmati kuliner.. 

Menyediakan area khusus bagi pedagang mobil. Pedangang 
mobil dari luar kota (jenis dagangan sayur, buah, dan bahan 
baku upakara) sudah menjadi ciri dan budaya Pasar Badung, 
sehingga disediakan areal khusus di sisi selatan (dekat akses 
jalan) sehingga lebih tertata dan tidak menggangu sirkulasi.  

Memberikan ruang/pos pada titik strategis bagi pekerja 
pengangkut barang (tukang nyu’un). Tukan suun adalah khas 
pasar di Bali, sehingga perlu dipertahakan dan diberikan ruang 
khusus, dan tentunya sistem kerjanya diatur. 

Mempertahankan pura Melanting Pasar Badung dan Pura Beji 
di sungai Badung, sebagai bagian penting Pasar. 
Mengapresiasi dan memberikan akses dan ruang jaba sisi 
sebagai ruang keagamaan dan kultural. 

 



 

Gede Windu Laskara
1)
 dan Bramana Ajasmara Putra

2)
 – Konsep Perancangan Kawasan Pasar Tradisional Badung sebagai 

Upaya Memperkuat Karakter Kawasan Jl. Gajah Mada-Denpasar 4-15  

  

(a)                                                                (b) 

Gambar 5. (a) Usulan Zonasi Kawasan Pasar Badung ; (b) Usulan Lay-Out Plan Kawasan Pasar Badung 
Sumber: Dokumen Tim, 2016 

 

KESIMPULAN  

Sebagai bagian kawasan pusaka Jl.Gajah Mada, rancangan fisik pasar Badung harus dapat 
merepresentasikan karakter arsitektur kawasanya, selain itu rancangan harus dapat memberi 
kontribusi positif terharap struktur urban kota. Dengan berpedoman pada isu, tujuan, dan kriteria 
rancangan pasar tradisional, dapat dirumuskan bahwa beberapa konsep yang harus 
diimplementasikan untuk memperkuat karakter kawasan Jl. Gajah Mada antara lain : 1) Memiliki 
fungsi yang bersinergi dengan aktivitas dan skala pelayanan kota antara lain : ekonomi, sosial, 
budaya, ibadah, wisata, dan ruang publik, RTH; 2)Kemudahan dan kejelasan pencapaian dan parkir 
bagi pengunjung, pedagang, pedagang mobil, dan service (loading dock, sampah, damkar, dll); 
3)Kawasan memprioritaskan aktivitas pejalan kaki, meminimalisir pergerakan kendaraan pada lantai 
dasar; 4) Harmoni terhadap struktur urban kawasan, bangunan berciri khas kota Denpasar (Peciren 
Bebadungan) dan tetap berpedoman terhadap arsitektur tradisional Bali; 5)Mempertahankan identitas 
pasar tradisional melalui pengalaman ruang dan interaksi sosial budaya di ruang publik; Secara lebih 
detail, konsep rancangan pasar Badung yang dapat memperkuat karakter kawasan Jl. Gajah Mada 
dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.  Konsep-konsep tersebut diilustrasikan dalam beberapa model 
hasil rancangan (Gambar 4, 5 dan 6).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. (a) Usulan Titik Pencapaian ; (b) Usulan Jalur Sirkulasi  
Sumber: Dokumen Tim, 2016 

LEGENDA :  
A. Pura Desa Lan Puseh; 
B. Plaza & Parkir Basement ; 
C. Pura Melanting ; 
D. Sungai Badung ; 
E. Parkir Pasar Kumbasari ; 
F. Gedung Pasar Badung ; 
G. Parkir Pasar Payuk ; 
H. Pintu Masuk Kendaraan ; 
J. Pintu Keluar Kendaraan ; 
K. Pintu Masuk Pejalan Kaki; 

E 

C 

A 

B 
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D 

G 

H 

J 

H 

J 

J 

K 

LEGENDA :  
 

A. Gate utama 
Pejalan Kaki 
 

B. Akses Masuk 
Kendaraan 
 

C. Akses Keluar 
Kendaraan 

 

D. Drop Off 



4-16    Seminar Nasional Arsitektur dan Tata Ruang (SAMARTA), Bali-2017, ISBN 978-602-294-240-5  

 

(a)                                                                (b) 

Gambar 6. (a) Usulan Tampak Bangunan Pasar Badung dengan Gubahan Bentuk dan Tampilan Peciren 
Bebadungan; (b) Usulan Kenampakan Kawasan Pasar Badung 

Sumber: Dokumen Tim, 2016 
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