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Allah swt menurunkan sumber ilmu pengetahuan pada setiap makhluk ciptaan-Nya 

dengan tanda – tanda yang dapat dilihat dan dipahami oleh orang-orang yang berfikir. 

Berfikir merupakan sesuatu yang wajib dilakukan untuk menggali serta mempelajari 

segala sesuatu yang ada di alam. Karena, manusia dibekali akal oleh Allah SWT untuk 

berfikir.  

 

Alam adalah salah satu bukti anugerah Allah swt. Orang-orang yang memperhatikan 

sekelilingnya akan melihat bahwa Allah swt telah memberi alam keajaiban-keajaiban 

yang tak terhitung jumlahnya. Di mana pun setiap makhluk hidup, dari tumbuhan 

hingga hewan, di darat maupun di laut, diperlengkapi dengan keistimewaan yang 

menakjubkan.  

 

Laut merupakan salah satu kekayaan alam yang diberi oleh Allah swt. Laut memiliki 

banyak sekali manfaat untuk makhluk hidup seperti contohnya saja, mengambil isi laut 



sebagai makanan pokok sehari-hari. Kekayaan laut berkaitan erat dengan jual beli dalam 

pasar ikan. Sehingga isi laut menjadi satu kesatuan yang kompleks untuk memenuhi 

kebutuhan sandang pangan manusia. Penyaluran gaya yang terjadi tergantung dari 

bentuk dan prilaku kerja makhluk-makhluk dalam laut, menjadi metafora dasar 

perencanaan. 

 

Metafora sebagai tema dalam perancangan Pasar Ikan Higienis Di Kawasan TPI Puger 

Kabupaten Jember mempunyai hubungan dan latar belakang yang kuat dengan fungsi 

Pasar Ikan Higienis itu sendiri. 

 

Pasar Ikan Higienis merupakan pasar ikan yang mengutamakan kesehatan dari pembeli 

atau kesehatan penjual. Bangunan Pasar Ikan Higienis dengan tema metafora akan lebih 

memunculkan karakter dari fungsi bangunan itu sendiri. Terlebih lagi bila mengambil 

Ikan Bawal Bintang sebagai objek metaforanya. 

Perancangan Pasar Ikan Higeinis di Kawasan TPI Puger Kabupaten Jember yang 

menggunakan tema 

Metafora ini mengambil metafora dari bentuk dan prilaku ikan bawal bintang. 

Diharapkan nantinya dapat memunculkan karakter Pasar ikan Higienis yang dinamis 

dan menarik perhatian pengunjung. Perancangan bangunan ini bertujuan untuk 

meningkatkan jumlah pengunjung untuk datang ke pasar ikan higienis di kawasan TPI 

Puger Kabupaten Jember dan juga meningkat taraf hidup masyarakat sekitar. 

 

 


