
SELASAR
Selasar diperlebar dari ukuran asli 3 meter menjadi 6 meter untuk 
mewadahi pedagang temporer yang biasanya menempati area luar 
bangunan pasar. Perlebaran selasar ini diharapkan dapat membuat area 
depan pasar menjadi bersih dari pedagang sehingga akses visual 
terhadap bangunan pasar menjadi lebih bebas dan jelas.
Sirkulasi lantai 2 dibuat di area yang berhubungan langsung dengan 
udara luar. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesan pengap dan lembab 
pada pasar.

DAN SIRKULASI LANTAI 2

Kios merupakan bagian pasar yang berada di area depan pasar yang 

disediakan bagi pedagang yang memiliki usaha cukup besar seperti 

pedagang emas maupun penjahit. Kios pada desain pasar ini memiliki tiga 

orientasi berbeda yaitu utara, barat, dan timur. Bagian kios yang 

menghadap ke arah timur difungsikan sebagai atm center.

Lapak merupakan wadah bagi para pedagang yang tidak cukup besar 

yang berada di dalam bangunan pasar maupan yang berada di selasar 

pasar. Lapak pada pasar dibedakan menjadi dua macam yaitu lapak basah 

dan lapak kering. Setiap lapak memiliki luasan yang sama yaitu 1,5 m x 2 m.

KIOS (Lantai 1)

LAPAK (Lantai 1 dan 2)

Lapak Basah (Lantai 1)

Lapak basah berisi para pedagang yang menjual daging seperti daging 

ayam, ikan, dan sapi. Lapak ini dilokalisir di area tersendiri, yakni di daerah 

belakang pasar untuk kemudahan pembersihan dan maintenance.

Lapak Kering (Lantai 1 dan 2)

Lapak kering berisi para pedagang yang menjual barang dagangan yang 

kering seperti sayur, sembako, pakaian, kerajinan, dan perkakas. Lapak 

kering pada lantai satu menyediakan sembako dan sayuran. Sedangkan 

lantai dua berisi lapak kering berupa pakaian, perkakas, dan juga 

kerajinan.

SERVIS

Tangga berada di sisi timur dan barat dari bangunan, tangga ini 

ditempatkan tepat di tengah agar mudah diakses pengguna.

Toilet diletakkan ke beberapa titik tertentu. Sebagian berada di dalam 

bangunan inti untuk memfasilitasi para pengguna lapak, sebagian berada 

pada perimeter bangunan inti untuk memfasilitasi pengguna yang berada 

di selasar dan kios.

Area bongkar muat barang diletakkan di sebelah timur bangunan yang 

berdekatan jalan sehingga akses keluar masuk kendaraan pengangkut 

barang lebih mudah.
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OPEN SPACE
Open space diletakkan di bagian belakang pasar untuk 
mewadahi Pusat Jajanan Malam yang biasanya menempati 
area depan pasar. Pada siang hari, open space ini digunakan 
sebagai meeting point sekaligus area transisi bagi area wisata 
Kotagede yang terletak di area selatan pasar.

VEGETASI

Vegetasi memegang peran penting dalam peningkatan 

kenyamanan dan kualitas lingkungan. Optimalisasi hijauan 

pada area pasar bertujuan untuk menambah jumlah paru-paru 

kawasan dan memberikan keteduhan bagi pengguna pasar. 

Peneduh pada pasar berupa pepohonan dan pergola yang 

mengatapi selasar, sehingga memberikan kesan asri.
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Untuk menghindari penyalahgunaan area open space sebagai 
area berdagang, digunakan permainan tekstur. Bagian cekung 
dari tekstur ini (kedalaman sekitar 3 cm) diisi air, sehingga 
pedagang temporer yang umumnya berjualan secara lesehan 
tidak bisa menggelar dagangannya. Sedangkan levelling yang 
ada di sekitar open space didesain untuk mencegah pedagang 
dengan gerobak untuk masuk dan menjajakan dagangannya di 
area tersebut.

ATRIUM
Atrium terletak ditengah tengah bangunan,  berbentuk ruang 

bebas menerus dari lantai 1 sampai lantai 2. Mengambil luasan 

15 m x 15 m, atrium ini didesain sehingga mampu 

menggerakkan udara panas ke atas bangunan dan kemudian 

membuangnya keluar melalui kisi kisi. Selain itu, material 

pelingkup atrium terbuat dari bahan kaca yang mampu 

memasukkan cahaya tanpa menyerap panas yang berlebih. 

SISTEM PASAR LEGI

Pada hari pasaran Legi, pedagang temporer 

datang untuk berjualan di  Pasar Kotagede. 

Pedagang yang datang pada pasaran Legi 

tersebut kerap kali membludak hingga ke jalan 

sekitar. Pada saat bukan pasaran Legi, selasar 

digunakan oleh pedagang sayur yang berjualan 

dari pukul 05.00-10.00 pagi.

MATERIAL KISI

Kisi-kisi pada lantai satu yang berupa 

persegi panjang difungsikan sebagai 

boven. Sedangkan pada bagian atap kisi-

kisinya berbentuk segitiga yang difungsikan 

untuk hal yang sama sebagai tempat 

mengalirnya udara.

PENGHAWAAN

Beberapa usaha untuk mempertahankan kualitas udara di dalam bangunan di antaranya adalah 

dengan membuat atrium bangunan yang menerus sampai lantai 2 ditambah dengan pembebasan 

atap pada jalur sirkulasi utama pasar. Lebih dari itu, atap bangunan menggunakan tipe kampung 

dimana terdapat celah ruang yang dapat digunakan sebagai attic berupa kisi kisi untuk membuang 

udara panas keluar.
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OPEN SPACE

Menggunakan elemen khas Kotagedhe yang berbeda dengan 
daerah lain di Yogyakarta. Konsol ini juga terdapat pada 
bangunan rumah tinggal yang ada di kawasan Kotagedhe. 
Konsol ini digunakan pada pasar guna meningkatkan lokalitas 
kawasan Kotagedhe.

KONSOL BAHU DHANYANG
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