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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kabupaten Banyuwangi adalah kabupaten terluas dan terletak di ujung paling 

timur Provinsi Jawa Timur. Luasnya 5.782,50 km².  terletak diantara koordinat 

7’43” – 8’46” Lintang Selatan dan 113’53” – 114’38” Bujur Timur dan dengan 

ketinggian antara 25 – 100 meter di atas permukaan laut. Memiliki panjang garis 

pantai sekitar 175,8 km yang membujur sepanjang batas selatan timur. 

Kabupaten Banyuwangi memiliki keragaman pemandangan alam yang sangat 

indah karena terletaknya di ketinggian 0 – 100 meter di atas permukaan 

laut memungkinkan untuk daerah pertanian, mulai daerah ketinggian dari dataran 

tinggi di pegunungan hingga dataran rendah dan pantai memungkinkan sektor ini 

di tanami tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta di budidayakannya 

perikanan dan peternakan. Potensi ini dikelola oleh pemerintah daerah untuk 

menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan 

kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) di Kabupaten Banyuwangi.  

 Pasar Tradisional menjadi tempat untuk menjawab persoalan kebutuhan dari 

semua lapisan ekonomi. Namun, kondisi pasar saat ini semakin terpuruk dengan 

kurang teraturnya tatanan pasar, saluran senitasi yang tidak cukup lebar sehingga 

menyebabkan pasar terlihat jorok dan bau, serta fasilitas pasar yang belum 

memadai, menjadi pemandangan khas bagi pasar di Indonesia. 

 Pasar Blambangan sebagai salah satu sektor usaha skala besar di Kabupaten 

Banyuwangi juga mengalami hal yang sama. Situasi pasar yang sesak, bangunan 

yang tidak layak untuk digunakan. Para pedangang, pembeli dan masyarakat 

umum harus memiliki rasa perhatian untuk menjaga kebersihan dan keindahan 

Pasar Blambangan, khususnya pada masa New Normal ini yang membuat Pasar 

Blambangan cenderung tidak dikunjungi pembeli. Intensitas perdagangan sangat 

tinggi, tidak menjamin kesejahteraan dan daya tahan pasar ini jika tidak 

menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan modernisasi. 

 Redesain Pasar Blambangan dilakukan untuk mengembangkan lebih lanjut 

kondisi pasar yang tidak mencukupi. Didasari oleh Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 – 2021 

menjadikan Pasar Blambangan sebagai landmark baru bagi Kabupaten 

Banyuwangi. 
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1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

 Kondisi pasar cenderung kotor penuh dengan limbah pasar seperti sisa 

sayuran, sisa tulang ikan, sisik ikan, kulit udang, kotoran hewan, 

plastik, dan lantai yang becek menyebabkan pasar terlihatan jorok. Hal 

ini membuat menurunnya daya tarik pembeli untuk berbelanja di pasar 

tradisional. 

 Fasilitas pasar yang belum memadai untuk membuat pasar tradisional 

yang tanggap terhadap Covid-19. 

 Penataan kios atau stand yang kurang tertata rapi menyebabkan 

aksesibilitas atau sirkulasi para pengunjung menjadi sempit dan kurang 

nyaman, tidak ada batas yang cukup jelas antara sirkulasi yang dilalui 

oleh para pengunjung dan batas kios atau stand.  

1.2.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana tatanan massa yang sesuai dengan tuntutan fungsi pasar di 

era new normal yang akan dijadikan sebagai landmark atau pusat 

perbelanjaan di Kabupaten Banyuwangi 

 Bagaimana merencanakan sistem utilitas dan alur pembuangan limba 

pasar yang baik, sehingga tidak mengganggu lingkungan dan dapat di 

daur ulang. 

 Bagaimana merancang aksesisbilitas atau sirkulasi pada Pasar 

Blambangan, baik sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki yang cenderung 

padat, dan mengemas sebuah Pasar Blambangan dengan sistem 

penjualan yang lebih sistematis dan modern? 

1.3 Tujuan dan Sasaran Perancangan 

 Merencanakan dan menata ulang Pasar Blambangan di Kabupaten 

Banyuwangi yang sesuai dengan tuntutan fungsi pasar, yang merupakan 

proses penyajian kepada pengunjung, Sehingga layak untuk dikatakan 

sebagai pasar induk dan pasar tanggap covid-19. 

 Merencanakan dan mengembangkan pasar tradisional yang memiliki 

aksesibilitas atau sirkulasi yang aman dan nyaman, serta penatanan kios atau 

stand yang rapi. 

 Merencanakan dan mengembangkan Pasar Blambangan di Kabupaten 

Banyuwangi yang mengutamakan kebersihan, dengan mengatur sistem 

pembuangan limbah pasar yang dapat di daur ulang. 
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1.4  Batasan Proyek 

Batasan pada pasar blambangan ini adalah sebagai fasilitas berskala 

kabupaten, khususnya Kabupaten Banyuwangi namun tidak menutup 

kemungkinan selain untuk masyarakat kabupaten, dan lokasinya yang strategis 

juga membuka peluang untuk pelayan masyarakat luar kabupaten. 

1.5 Sistematika Penulisan 

1.5.1 BAB I PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang, permasalahan, tujuan, sasaran, batasan, sitematika 

penulisan perancangan secara garis besar serta kerangka fikir perancangan. 

1.5.2 BAB II TINJAUAN PERENCANAAN 

Berisikan pembahasan umum mengenai obyek berdasarkan fungsi, aksi, 

lokasi serta studi banding obyek sejenis. 

1.5.3 BAB III METODE PEMBAHASAN 

Berisi tentang alur pikir dan pembahasan alur pemikiran perancangan 

obyek. 

1.5.4 BAB IV DATA DAN ANALISA 

Berisi tentang karakter objek, pelaku, lokasi, analisa eksternal, analisa 

internal.  

1.5.5 BAB V KONSEPTUALISASI DAN TRANSFORMASI 

Berisi tentang konsep dasar, penataan tapak, bangunan dan transformasi 

konsep. 

1.5.6 BAB VI DRAFT HASIL PERANCANGAN 

Berisi siteplan. Layout plan, tampak, detail-detail arsitektural, perspektif 

siang dan malah hari serta gambar lain yang diperlukan untuk melengkapi 

hasil karya dalam perangcangan ini. 

1.6 Kerangka Fikir Perancangan 

Dalam perancangan, adanya kerangka fikir bertujuan untuk mempermudah 

dalam proses perancangan yang berupa garis besar kegiatan. 
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Gambar 1.1 Kerangka Fikir Perancangan 
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