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ABSTRAK 
 
Kebakaran dan renovasi adalah dua kata yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan 
pasar. Berdiri sejak tahun 1934, pasar Blauran telah mencitrakan dirinya sebagai salah 
satu pasar besar di Surabaya. Dengan arsitektur khas Belanda, bangunan pasar ini 
membelah dua kampung yakni Bawekti dan Blauran. Nama pasar sendiri diambil dari 
nama kampung Blauran, meski hingga kini belum diketahui secara pasti arti kata Blauran. 
Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia, pasar Blauran mengalami beberapa kali 
kebakaran yakni pada tahun 1959, 1966, 1975 hingga 1978. Kebakaran paling besar 
terjadi pada tahun 1966 yang menyebabkan dilakukannya renovasi total pada bangunan 
pasar. Pembangunan ini membuat terjadinya pergantian nama menjadi pasar Blauran 
Baru. Pasar ini mengalami kebakaran pada tahun 1975, dimana pemerintah setelah itu 
memberikan kewenangan kepada PT. Optima selama empat tahun. Pembangunan yang 
dilakukan PT. Optima mengalami kendala terutama dalam hal keuangan. Proses renovasi 
belum selesai tetapi pasar Blauran Baru mengalami kebakaran kembali pada tanggal 2 
September 1978 yang menyebabkan hampir seluruh bangunan pasar habis terbakar dan 
pedagang dievakuasi ke jalan Kranggan hingga proses renovasi selesai. Renovasi pasar 
baru diadakan pada tahun 1982 dikarenakan adanya beberapa kendala baik secara 
internal maupun eksternal. Dalam pembangunan ini terjadi berbagai penyalahgunaan 
wewenang yang dilakukan oleh oknum pemerintahan seperti adanya peralihan fungsi 
fasilitas umum menjadi kios, adanya perubahan dalam strukur perencanaan bangunan 
stan serta penyelewengan Inpres nomor 8 tahun 1979 mengenai pembelian kios. 
 
Penulisan ini berisikan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum perusahaan pasar 
serta kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap pedagang, dimana kebakaran dan 
renovasi pasar tidak hanya dilihat secara fisik, melainkan sebuah objek yang secara 
ilmiah dapat dikaji dari berbagai sudut pandang. Salah satunya dari sudut pandangan 
peneliti yang ingin mengungkapkan alasan terjadinya berbagai penyelewengan yang 
menyebabkan terjadinya ketidakteraturan tata ruang. 
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