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 Salah satu daerah Kabupaten Malang, tepatnya ada di daerah Kecamatan 
Karangploso terdapat sebuah kawasan perdagangan. Salah satunya yang menjadi 
perhatian pemerintah kabupaten Malang adalah keberadaan pasar Karangploso 
yang fungsinya sebagai pasar tradisional, mengalami perpindahan lokasi 
bangunan yang letaknya tepat ada di belakang pasar Karangploso sendiri. Dari 
proses perpindahan bangunan tersebut, masih terdapat masalah-masalah yang 
akan ditimbulkan seperti pada masalah-masalah yang ada di lokasi pasar 
Karangploso sebelumnya. Seperti terbatasnya fasilitas pedagang sehingga 
dikhawatirkan para pedagang akan menggunakan lokasi berdagang yang tidak 
selayaknya digunakan berdagang, umur bangunan, pengolahan utilitas serta 
masalah kebersihan yang menjadikan faktor utama demi eksistensi dan 
perkembangan pasar tradisional ditengah-tengah keberadaan pasar modern yang 
semakin berkembang. 

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, dapat diambil kesimpulan 
bahwasannya keberadaan pasar Karangploso sebagai salah satu pasar tradisional 
terbesar di Kabupaten Malang dan juga akan menjadi salah satu aset wisata 
Kabupaten Malang. Maka rumusan masalah yang dapat di ambil dari beberapa 
identifikasi masalah yang ada, yaitu berupa perancangan kembali Pasar 
Karangploso Kabupaten Malang dengan menggunakan tema sustainable 
architecture, dengan konsep yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat saat ini serta tidak membahayakan kemampuan generasi mendatang. 

Metode kajian dari perancangan ini meliputi metode pengumpulan data 
berupa observasi, interview dan metode dokumentasi yang berisi data literatur 
serta analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan data melalui 
bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati. 
Studi banding dilakukan untuk mendapatkan data-data tentang pasar tradisional 
yang ada di Indonesia sebagai kajian perbandingan untuk memperoleh gambaran 
mengenai pola pengaturan, sirkulasi, tema berkelanjutan, nilai islam yang 
terkandung dan hal-hal yang berhubungan dengan pengolahan perancangan pasar 
dalam kaitannya dengan perumusan masalah pada perancangan objek studi. Dari 
tahapan tersebut nantinya akan dihasilkan suatu konsep perancangan dengan 
pendekatan melalui citra pasar, sirkulasi, pola tata ruang, serta perencanaan dan 
pengaturan utilitas bangunan yang bersifat berkelanjutan. 

 


