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BAB II 

TINJAUAN PERENCANAAN 

2.1  Tinjauan Umum 

 Redesain 

Redesain /ré-dé-sa-in/ rancangan ulang: produk ini semacam — dari produk 

sebelumnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Redesain yang 

berasal dari kata redesign, terdiri dari dua kata yaitu “re-“ dan “design”. 

Dalam bahasa inggris penggunaan kata “re” mengacu pada pengulangan atau 

melakukan kembali, sehingga redesain dapat diartikan sebagai desain ulang.  

 

 Pasar 

Pasar merupakan tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk 

melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk. (Keputusan Mentri 

Perindutrian dan Perdagangan Republik Indonesia, nomor 

23/MPP/KEP/1/1998). 

 

 Kabupaten Banyuwangi 

Kabupaten Banyuwangi merupakan bagian yang paling Timur dari Wilayah 

Propinsi Jawa Timur, terletak diantara koordinat 7’43” – 8’46” Lintang 

Selatan dan 113’53” – 114’38” Bujur Timur Kabupaten Banyuwangi terbagi 

menjadi 25 Kecamatan, 19 Kelurahan, 189 Desa, 2.839 Rukun Warga, 10.569 

Rukun Tetangga, dan 1.745.675 Penduduk. Berbatasan dengan Kabupaten 

Situbondo dan Bondowoso di utara, Selat Bali di timur, Samudera Indonesia 

di selatan dan Kabupaten Jember dan Bondowoso di barat.  

 

 Kesimpulan 

Redesain Pasar Blambangan adalah menrancang ulang pasar blambang yang 

saat ini kondisinya terlihat kumuh dan bertujuan untuk menjadikan pasar 

sebagai tempat bagi pelaku industri pertanian, perternakan, maupun perikanan 

untuk mempromosikan hasil bumi atau panennya agar tetap sehat dan 

terjamin kebersihannya. Sehingga kebutuhan sehari – hari dan kebutuhan 

penunjang masyarakat baik dari dalam maupun luar kabupaten banyuwangi 

tetap terpenuhi. 
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2.1.1 Lingkup Pelayanan 

1. Pasar Kota, merupakan pasar yang terletak di pusat kota atau terletak 

di jalan - jalan regional dengan melayani kota dan mobilitas penduduk 

yang tinggi. 

2. Pasar Sub Kota, merupakan pasar yang terletak di pusat daerah dengan 

pelayanan yang dekat dengan jalan utama kota dan radius mobilitas 

pelayanan 1.600 – 2.000 km. 

3. Pasar Lokal, merupakan pasar yang terletak di tengah daerah pelayanan 

dengan radius 500 – 700 m untuk melayani mobilitas penduduk sedang 

(40.000 – 60.000 jiwa). 

4. Pasar lingkungan, merupakan pasar yang terletak di pusat suatu 

lingkungan dengan radius 200 m – 400 m dan melayani 10.000 – 

20.000 penduduk. 

5. Pasar Khusus, pasar yang mempunyai bangunan permanen atau non 

permanen dan terletak di lokasi strategis, untuk melayani wilayah kota 

dengan memperjual belikan lebih dari satu macam barang dagangan 

khusus 

 

2.1.2 Kualitas Pelayanan 

 Menurut Yamato (2011) dalam Nurjannah (2015) Pasar tradisional 

memiliki kelebihan yaitu lokasi pasar yang strategis, area penjualan yang 

luas, keragaman komoditas yang lengkap, memiliki harga yang murah, serta 

sistem tawar menawar yang menunjukkan sikap keakraban antara penjual 

dan pembeli. 

 

2.2 Tinjauan Fungsi 

2.2.1 Klasifikasi dan Karakteristik Pasar 

 Pasar Tradisional terdiri atas toko, kios, los dan tenda yang dapat 

dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah dan swadayah 

masyarakat atau koperasi. Pasar Tradisional dapat diklasifikasi menjadi 4 

tipe (SNI 8152 : 2015 Tentang Pasar Rakyat) yaitu : 

1. Pasar rakyat atau Pasar Tradisioanal Tipe A, yaitu pasar yang 

mempunyai kegiatan operasional harian dengan luas lahan pasar paling 

sedikit 5000 m² dan jumlah pedagang paling sedikit ± 300 - 400 

pedagang. 
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2. Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional Tipe B, yaitu pasar yang dalam 1 

minggu mempunyai kegiatan operasional paling sedikit 3 hari dengan 

luas lahan pasar paling sedikit 4.000 m² dan jumlah pedagang paling 

sedikit 275 pedagang. 

3. Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional Tipe C, yaitu pasar yang dalam 1 

minggu mempunyai kegiatan operasional 2 hari dengan luas lahan 

pasar paling sedikit 3.000 m² dan jumlah pedagang paling sedikit 200 

pedagang.. 

4. Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional Tipe D, yaitu pasar yang dalam 1 

minggu mempunyai kegiatan operasional 1 hari dengan luas lahan 

pasar 1.000 m² dengan jumlah pedgangan 100 pedagang. 

Klasifikasi pasar rakyat atau pasar tradisional menurut SNI 8152 : 2015 

Tentang Pasar Rakyat yaitu :  

1. Pasar Tipe I, pasar memiliki jumlah pedagang lebih dari 750 pedagang.  

2. Pasar Tipe II, pasar memiliki jumlah pedagang antara 501 sampai 750 

pedagang. 

3. Tipe III, pasar memiliki jumlah pedagang antara 250 sampai 500 

pedagang. 

4. Tipe IV, pasar memiliki pedagang kurang dari 250 pedagang. 

 

2.2.2   Pengembangan Judul 

 Pasar merupakan tempat orang berjual beli (KBBI)  

 Pasar merupakan tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli 

untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk. 

(Keputusan Mentri Perindutrian dan Perdagangan Republik Indonesia, 

nomor 23/MPP/KEP/1/1998).   

  Berdasarkan dari semua pengertian di atas, pasar dapat 

diartikan sebagai suatu tempat untuk berinteraksi jual beli yang 

melibatkan barang atau jasa dengan alat pembayaran yang sah dan 

disetujui oleh kedua pihak yang berinteraksi.  

  Dari beberapa referensi di atas, bahwa Pasar Blambangan 

adalah pasar yang sangat berpotensi dalam melayani kebutuhan dan 

keperluan masyarakat, tempat bertemunya penjual dan pembeli yang 

mewujudkan kegiatan ekonomi dengan melakukan transaksi jual beli.  
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2.2.3 Standar Perancangan 

2.2.3.1 Peraturan yang Berkaitan 

 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021 

Bab 4 Isu Strategi 

 Bab ini menguraikan isu - isu strategis yang dihadapi oleh 

Kabupaten Banyuwangi. Isu - isu strategis ini berkaitan dengan 

permasalahan - permasalahan pokok yang dihadapi, 

pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan 

(sustainability) pembangunan. 

 Berdasarkan analisa data dan informasi di Kabupaten 

Banyuwangi, dirumuskan isu - isu strategis yang sebagai 

permasalahan - permasalahan utama yang sedang dan akan 

dihadapi pada lima tahun mendatang, yaitu: 

1. Pendidikan dan Kesehatan,  

2. Kemiskinan dan pengangguran,  

3. Revitalisasi Sektor Pertanian, Pariwisata dan UMKM,  

4. Lingkungan,  

5. Perlindungan Sosial,  

6. Infrastruktur, dan 

7. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. 

 

 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi 

tahun 2012-2032 

Pasal 5 Misi Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi 

o Mewujudkan pengembangan kawasan ekonomi unggulan 

yang berbasis sumber daya lokal berupa pertanian tanaman 

pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan 

pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;  

o Mewujudkan pengembangan kawasan perdagangan dan 

jasa, industri kecil dan menengah serta industri besar untuk 

memacu pertumbuhan ekonomi. 

kecil, dan pariwisata kerakyatan ditunjang pemenuhan 

sarana dan prasarana 
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2.2.3.2 Elaborasi Rencana Induk Riset Nasional 

TEMA 

RISET 

TOPIK RISET INSTITUSI 

TERKAIT 

TARGET 

Teknologi 

Pascapanen 

Penguatan 

agroindustri 

berbahan baku 

sumber daya 

lokal 

 

Kementan 

Kemenperin 

LHK 

Agraria/BPN 

LIPI BPPT 

Perguruan 

Tinggi 

Agroindustri 

baru berbasis 

tumbuhan buah 

lokal Indonesia 

(buah minor) 

Teknologi 

pengolahan 

pangan lokal 

non-beras dan 

non-terigu 

Tabel 2.1 Tabel RIRN Tahun 2017 – 2045 

2.3 Tinjauan Lokasi 

2.3.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-

2032 

Pasal 5 Misi Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi 

o Mewujudkan pengembangan kawasan ekonomi unggulan yang 

berbasis sumber daya lokal berupa pertanian tanaman pangan, 

perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pariwisata untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat;  

o Mewujudkan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, industri 

kecil dan menengah serta industri besar untuk memacu pertumbuhan 

ekonomi. 

kecil, dan pariwisata kerakyatan ditunjang pemenuhan sarana dan 

prasarana 

2.3.2 Kriteria Pemilihan Lokasi dan Tapak 

 Pasar rakyat atau pasar traadisional sendiri mempunyai beberapa 

persyaratan sebagai pedoman dalam mengelola dan membangun pasar, serta 

memberdayakan komunitas pasar rakyat. (SNI 8152 : 2015 Tentang Pasar 

Rakyat) : 
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Pasar Rakyat Persyaratan umum merupakan sebuah pedoman mengenai 

kondisi umum yang diperlukan oleh suatu pasar rakyat.  

a. Lokasi Pasar  

Terdapat beberapa persyaratan untuk lokasi pembangunan pasar 

rakyat: 

1. Lokasi pasar mempunyai jalan yang mudah diakses dengan 

transporti umum agar mudah dalam kegiatan distribusi barang dan 

kegiatan bongkar muat barang. 

2. Lokasi Pasar terletak di lingkungan yang aman dari banjir dan 

longsor. 

3. Lokasi pasar tidak berdekatan dengan fasilitas berbahaya atau 

fasilitas yang mempunyai unsur kimia seperti pabrik atau gudang 

bahan kimia, SPBU dan tempat pembuangan sampah. 

 

b. Kebersihan dan Kesehatan Pasar Rakyat Pasar rakyat harus mempunyai 

persyaratan mengenai kebersihan dan kesehatan sebagai berikut : 

1. Fasilitas yang terdapat di dalam pasar harus bebas dari binatang 

yang menularkan penyakit maupun tempat berkembangbiak 

seperti lalat, kecoak, nyamuk, dan tikus. 

2. Pasar memiliki penyajian makanan secara tertutup untuk tempat 

penjualan makanan siap saji. 

3. Pasar hrus mempunyai alat penyimpanan bersuhu rendah untuk 

bahan makanan basah. 

4. Peralatan karkas daging harus digantung pada tempat penjualan. 

5. Untuk penggunaan alas pemotong (talenan) harus dibedakan 

untuk bahan yang mentah dan matang dengan penggunaan 

peralatan tidak kedap air, beracun dan mudah dibersihkan. 

6. Setiap tempat penjualan harus mempunyai mempunyai tempat 

pisau yang berbeda dan tidak berkarat untuk bahan mentah dan 

matang. 

7. Setiap tempat penjualan harus mempunyai tempat untuk 

pencucian bahan pangan dan peralatan.  

8. Setiap tempat penjualan harus mempunyai tempat cuci tangan 

yang dilengkapi sabun dan air bersih. 
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c. Keamanan dan Kenyamanan 

Pasar harus mempunyai persyaratan mengenai Keamanan dan 

Kenyamanan sebagai berikut : 

1. Sirkulasi pada pasar harus ditata untuk memudahkan pengunjung 

agar dapat bergerak dengan leluasa. 

2. Pembangunan pasar hendaknya menggunakan bahan bangunan 

yang mudah dalam perawatan. 

 

2.4 Studi Banding Objek Sejenis 

Pasar Tradisonal Sarijadi, 

Sarijadi, Kota Bandung 

Pasar Batununggal, 

Mangger, Kota Bandung 

Denah Pasar 

 

 

 

 

 

o Pasar Sarijadi berada di jalan 

Sariasih No. 45, Kecamatan 

Sukajadi, Kota Bandung dengan 

luas tanah 3.538 m2 tersebut 

merupakan pasar yang 

direvitalalisasi dengan konsep 

kontemporer sehingga lebih 

nyaman dalam berbelanja dan 

berjualan.  

 

o Mempunyai konsep dalam desain 

bangunan, revitalisasi pasar 

menjadi bersih dan nyaman. (+) 

 

 

o Pasar batununggal berada di jalan 

Batununggal Indah II, Mangger, 

Kota Bandung dengan luas lahan 

3,2 Hektar dan luas bangunan 1,7 

hektar menjadikan pasr ini 

Batununggal sebagai salah satu 

pasar terbesar di Kota Bandung. 

Pasar ini masih menggunakan 

sistem tradisional dalam 

berdagang, tetapi dibuat lebih 

modern dari penampilannya.  

 

o Memiliki fasilitas yang lengkap 

(+) 
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o Ruang dagang untuk pasar basah 

menjadi sedikit. (-) 

o Luasasan bangunan yang terlalu 

besar sehingga area pasar 

digabungkan dengan fungsi 

lainnya seperti perkantoran. (-) 

 

Pasar Basah 

 

 

 

 

o Terletak di lantai dasar dan berada 

paling samping berdekatan 

dengan saluran pembuangan 

limbah, ukuran los 2 m x 1.20 m x 

0.60 cm.  

o Ruang terbuka sehingga sirkulasi 

udara dapat masuk. (+) 

o Tidak ada sekat antara pasar basah 

dan pasar kering, dan pada bagian 

depan los tidak ada saluran air. (-) 

o Terletak di lantai dasar dan berada 

area selatan (belakang) 

mempunyai saluran limbah dan 

lebih dekat dengan pembuangan 

sampah, ukuran los 2 m x 1.20 m 

x 0.80 cm.  

o Mempunyai saluran pembuangan 

pada bagian depan dan belang los. 

(+) 

o Ruangan Tertutup, cahaya buatan, 

sirkulasi udara kurang nyaman (-) 

Pasar Kering 
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o Terletak di lantai dasar dan lantai 

2 dan berdekatan terpisah dari 

pasar basah dengan ukuran kios 

2.5 m x 1 m x 0.65 cm  

o Ruang terbuka sehingga sirkulasi 

udara dapat masuk (+) 

o Material meja untuk bahan 

makanan menggunakan kayu (-) 

o Terletas di lantai dasar area utara ( 

depan ) tidak berdekatan dengan 

pasar basah ukuran kios 

bervariasi, 2 m x 3m, 3 m x 4 m 

dengan tinggi 2.80 m 

o Ukuran Kios Lebih Besar (+) 

o Menggunakan Cahaya Buatan (-) 

Drainase Pasar 

  

o Mempunyai saluran pembuangan 

berupa drainase yang langsung 

disalurkan ke pipa pembuangandi 

dalam drainase yang tertutup 

beton  

o Ruang terbuka sehingga sirkulasi 

udara dapat masuk (+) 

o Tidak ada pengaman antara los 

dan drainas (-) 

 

o Mempunyai saluran pembuangan 

berupa drainase pada bagian 

bawah los ukuran 0.15 cm dan 

mempunyai saluran air bersih  

o Mempunyai pembatas antar los, 

mempunyai sistem drainase (+) 

o Terilhat Kotor (-) 
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Koridor Utama Pasar 

 

 

 

 

o Mempunyai koridor/sirkulasi 

utama untuk sirkulasi masuk 

manusia, barang dan kendaraan 

dengan lebar 7 m.  

o Material paving block (+) 

o Tidak ada pembatas  antara 

koridor kios dengan sirkulasi 

kendaraan (-) 

o Mempunyai koridor/sirkulasi 

utama untuk sirkulasi masuk 

manusia, barang dan kendaraan 

dengan lebar 5 m.  

o Material lantai bersih (+) 

o Sirkulasi digunakan sebgai 

pembuangan udara dari AC (-) 

Ruang Pengelola Pasar 

 

 

 

 

o Mempunyai ruang pengelola pada 

setiap lantai dilengkapi dengan 4 

ruang di dalamnya dengan ukuran 

masing2 ruang 12 m2.  

o Bersih, mempunyai proteksi 

kebakaran (+) 

o Tertutup dari bukaan udara dan 

cahaya (-) 

o Mempunyai ruang pengelola yang 

berada pada entrance bangunan, 

ukuran tidak diketahui.  

o Lebih Dekat dengan loading dock 

(+) 

o Sangat Jauh dari ruang pasar 

sebagai control (-) 
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Ruang Koperasi atau Ruang Usaha 

 

 

 

 

o Mempunyai ruang koperasi yang 

terletak di lantai 3 dan masih 

belum digunakan. Perkiraan 

luasan ruang adalah 10 m2.  

o Terletak di jalur yang mudah 

dilewati orang (+) 

o Terletak di lantai 3, harusnya di 

lantai dasar (-) 

o Mempunyai ruang koperasi yang 

terletak di lantai dasar. Perkiraan 

luasan 9-12 m2.  

o Terletak di lantai dasar dan berada 

di jalur yang mudah dilewati (+) 

o Bentuk ruangan menyerupai kios 

pedagang (-) 

Ruang Publik 

 

 

 

 

o Mempunyai ruang berkumpul 

yang terletak di tengah tengah 

bangunan, fungsi ruangan untuk 

melakukan rapat / musyawarah, 

ukuran sekitar 100 m2.  

o Bersih, sebgai ruang musyawarah 

dan sosialisasi (+) 

o Mempunyai ruang berkumpul 

yang terletak di tengah tengah 

bangunan, fungsi ruangan untuk 

melakukan rapat / musyawarah, 

pameran, atau dapat disewakan 

untuk kegiatan lainnya ukuran 

sekitar 150 m2.  
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o Terlalu mengexpose ruang dengan 

material kayu. (-) 

o Multifungsi/ bisa sebgai pameran, 

ukuran ruangan besar. (+) 

o Dekat dengan pasar basah. (-) 

Tempat Pembuangan Sampah 

 

 

 

 

o Mempunyai TPS, dengan jarak 

lebih dari 10 m dan terletak di luar 

bangunan paling belakang dari 

pasar, dan mempunyai akses 

sirkulasi kendaraan.  

o Bersih, Mempunyai mesin 

pengolah sampah 3R (+) 

o Dekat dengan pembatas rumah 

warga(-) 

o Mempunyai TPS, dengan jarak 

lebih dari 10 m dan terletak di luar 

bangunan are selatan (belakang) 

dan mempunyai akses sirkulasi 

kendaraan.  

o Ukuran ruang TPS Besar (+) 

o Dekat dengan tempat loading 

dock (-) 

Loading Dock 

 

 

 

 

 

o Mempunyai area bongkar muat 

barang yang berhunungan 

langsung dengan koridor sirkulasi 

o Mempunyai TPS, dengan jarak 

lebih dari 10 m dan terletak di luar 

bangunan are selatan (belakang) 
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masuk (bagian samping) dan 

terletak berdekatan dengan pasar 

basah di lantai dasar.  

o Dekat dengan sirkulasi kios dan 

los (+) 

o Hanya dapat menampung 1 ruk 

besar (-) 

dan mempunyai akses sirkulasi 

kendaraan.  

o Dapat menampung lebih dari 3 

truk (+) 

o Jauh dari sirkulasi masuk (-) 

Foof Court 

 

 

 

 

o Mempunyai Tempat Makan yang 

terletak di lantai 3, berdekatan 

dengan penjual makanan siap saji. 

o Bersih, jauh dari pasar basah (+) 

o Ukuran Kecil (-) 

 

 

 

o Mempunyai Tempat makan yang 

terletak di latai sebelah utara 

berdekatan dengan penjual 

makanan siap saji dan koridor 

utama.   

o Terdapat lebih dari 1 Gerai Makan 

(+) 

o Dekat dengan pasar basah (-) 

Toilet 
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o Mempunyai toilet yang terletak di 

bagian belakang pasar berdekatan 

dengan mushola dan parkir 

kendaraan. Ukuran toilet sekitar 

3.5 x 1.5 dibagi atas toilet pria dan 

wanita.  

o Bersih, tidak terlalu jauh dari 

pasar (+) 

o Ukuran toilet Kecil (-) 

o Mempunyai toilet yang terletak di 

luar bangunan pasar dengan jarak 

6 m. Ukuran 3.5 x 1.5 dan dibagi 

atas toilet pria dan wanita.  

o Toilet Bersih dan banyak (+) 

o Terlalu jauh dari pasar (-) 

 Tabel 2.2 Studi Banding Pasar 

Gambar 2.1 Studi Banding Pasar 

2.5 Tinjauan Tema 

2.5.1 Pengertian Tema 

 Arsitektur Neo Vernakular adalah salah satu konsep arsitektur yang 

berkembang pada era Post Modern. Post modern adalah aliran arsitektur 

yang muncul pada pertengahan tahun 1960-an, adanya post modern 

dikarenakan adanya sebuah Gerakan yang dilakukan oleh beberapa arsitek 

salah satunya adalah Charles Jencks untuk mengkritisi arsitektur modern. 

Hal tersebut dilakukan dikarenakan arsitek – aritek ingin memberikan 

sebuah konsep baru yang lebih menarik dari arsitektur modern yang 

mempunyai bentuk – bentuk yang monoton (Makassar et al., 2013) 

2.5.2 Interpretasi Tema 

 Dimana menurut (Budi A Sukada, 1988) terdapat enam aliran yang 

ada di zaman arsitektur post modern salah satunya adalah arsitektur neo-

vernakular dari semua aliran yang berkembang pada Era Post Modern ini 

memiliki 10 (sepuluh) ciri-ciri arsitektur sebagai berikut : 

a. Mengandung unsur komunikatif yang bersikap lokal atau populer. 

b. Membangkitkan kembali kenangan historik.  

c. Berkonteks urban. 

d. Menerapkan kembali teknik ornamentasi.  

e. Bersifat representasional (mewakili seluruhnya). 

f. Berwujud metaforik (dapat berarti bentuk lain). 

g. Dihasilkan dari partisipasi. 

h. Mencerminkan aspirasi umum. 

i. Bersifat plural. 

j. Bersifat ekletik. 
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2.5.3 Studi Literatur 

2.5.3.1 Grand Bazaar, Turki 

Gambar 2.2 Studi Banding Tema 1 

 

 Grand Bazaar berdiri di lahan seluas 36.717 meter persegi 

dengan 60 jalan dan lorong yang menampilkan 4.000 kios. Pasar ini 

didirikan oleh Sultan Mehmet II pada 1461. Menjadi pasar 

kuno tertua sedunia, Grand Bazaar menyajikan beragam pernak-

pernik dan oleh-oleh khas Turki dengan harga yang cukup 

terjangkau. Antar satu blok toko dengan toko lainnya dipisahkan oleh 

jalan-jalan bak sebuah lorong bawah tanah, yang membedakannya 

adalah lorong Grand Bazaar penuh dengan nilai seni. Selain kerlap-

kerlip cahaya, dinding di Grand Bazaar ini sangat indah dan sarat 

akan lukisan. 

2.5.3.2 Great Market Hall, Budapest, Hungaria 

Gambar 2.3 Studi Banding Tema 2 

 Great Market Hall di  Budapest dapat terletak di sisi 

Jembatan Liberty, yang menghubungkan dua bagian kota ini. Pasar 

ini berada di bangunan tiga lantai yang dibuka sejak abad ke-19. 

Bangunan pasar ini antik, membuatnya sering dijuluki “katedral”. 

Dulunya, di tengah pasar ini terdapat sebuah kanal yang membawa 

barang dagangan ke penjuru pasar, meski kini tak lagi beroperasi. 
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Pasar ini tidak menjual barang-barang suvenir, melainkan produk 

dapur, seperti daging, sayuran, keju dan lain-lain. 

2.5.3.3 Kesimpulan Studi Banding 

 Untuk mengetahui bagaimana penerapan arsitektur Neo – 

Vernakular pada bangunan budaya dan hiburan perlu melakukan 

beberapa tahap penelitian terhadap studi banding yang telah 

ditentukan yaitu Mapungubwe Interpretation Centre dan  Asakusa 

Tourist Information Center  dengan mengkaji teori dari arsitektur Neo 

- Vernakular. Dalam mengkaji teori Arsitektur Neo – Vernakular 

didapatkan bahwasanya arsitektur Neo – Vernakular adalah aliran 

arsitektur post modern yang memiliki sepuluh ciri untuk dikatakan 

sebagai arsitektur post modern. Menurut Charls Jencks arsitektur Neo 

– Vernakular adalah arsitektur yang memiliki bentuk-bentuk 

menerapkan unsur budaya, lingkungan termasuk iklim setempat 

diungkapkan dalam bentuk fisik arsitektural (tata letak denah, detail, 

struktur dan ornamen). Tidak hanya elemen fisik yang diterapkan 

dalam bentuk modern, tetapi juga elemen non-fisik yaitu budaya , 

pola pikir, kepercayaan, tata letak yang mengacu pada makro kosmos, 

religi dan lainnya menjadi konsep dan kriteria perancangan. Produk 

pada bangunan ini tidak murni menerapkan prinsip-prinsip bangunan 

vernakular melainkan karya baru (mangutamakan penampilan 

visualnya). 

 


