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BAB III
 

TINJAUAN PASAR TAWANGMANGU
 

ID.1. Tinjauan Pasar 

Pasar: Tempat orangjual beli, pekan tempat aneka pertunjukan, kedai, 

warung, kios dan sebagainya, lingkungan tempat suatu barang dagangan 

dapat laku, atau tidak laku sarna sekali, kurang baik barangnya.6 

Pasar sebagai suatu lembaga sarana pertukaran barang antara penjual 

(penghasil, pemroses, penyalur ) dan pembeli dalam satu lingkungan kehidupan, 

dapat tumbuh secara organis ataupun dibangun secara sadar sebagai suatu sarana 

perekonomian dalam suatu wilayah pemukiman tertentu. 

Pasar selain sebagai sarana perdagangan antara penjual dan pembeli juga 

sebagai fungsi sosial masyarakat sebagai tempat bertemu dan berkornunikasi antar 

anggota masyarakat, 

Oleh karena itu di tinjau dari keberadaannya pasar dapat diartikan: 

a Secara Fungsional 

•	 Artian Ekonomi : Pasar merupakan transaksi jual beli, antara penjual 

danpembeli 

•	 Artian Sosial : Pasar rnerupakan suatu tempat untuk bertemu dan 

berkomunikasi untnr anggota masyarakat. 

b.Secara Formal 

•	 Pasar: Adalah merupakan suatlllembaga formal yang dikelola langsung 

oleh DIPENDA ( Dinas Pendapatan Daerah ). Dirnana dinas ini ~ 
" 

mengelola pasar secara resmi memungut retribusi pasar. r,I 
ID.1.1. Fungsi Pasar Dalam Sitem Perdagangan 

a. Tempat pengumpulan hasil pertanian 

Hasil-hasil pertanian seperti : sayuran, buah-buahan, dan lain-lain, 

penjualannya terjadi di pasar. Dalam sistem perdagangan maka hasil pertanian 

diperoleh dalamjumlah kecil ataupun besar, jika transaksi terjad secara langsung oleh 

6 WJS. Peorwodanninto, Cetakan X, TH. 1987, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, lkt. 
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produsen ataujuragan. Namun untuk membeli kebutuhan sehari-hari biasanya terjadi 

jumlah kecil. 

b. Tempat distribusi barang industri 

Barang-barang industri tertentu, ( alat-alat rumah tangga, dB ), merupakan 

barang dagangan yang diperlukan sebagai alat perlengkapan dapur, Selain itu, juga 

merupakan tempat distribusi industri kerajinan tangan ( bambu, kayu, logam ). Dalam 

perkembangannya, sesuai dengan tingkat perkembangan pasar maka jenis barang 

industri juga akan bertambah misalnya : radio, tape, Ataupun perlengkapan dapur 

elektronik lainnya. 

c. Tempot tukar menukar barang kebutuhan 

Pasar dalam proses jual beli terjadi secara langsung dengan tawar menawar 

harga. Dengan terjadinya kontak langsung tersebut, maka sering kali jual beli terjadi 

dengan tukar menukar barang ( barter) Yang sering terjadi juga ditambah dengan 

uang merupakan kebudayaan yang masih hidup dalam suasana pasar. 

d Tempat jual beli barang dan jam 

Pasar sebagai fungsi ekonomis, merupakan tempat jual beli barang dan jasa. 

Jasa disini tidak selalu berupa barang, tetapi lebih merupakan tenaga. Misalnya : 

Tukang cukur, tukang pamt kelapa, pembawa barang dagangan. 

e. Tempo1 informasi perdagangan. 

Pasar merupakan tempat infonnasi perdagangan, karena dalam pasar terjadi 

proses perputaran barang, uang dan jasa. Melalui informasi pasar dapat diketahui 

jumlah daganganyang ada, sampai harga barang dan distribusinya. 

m.1.2. Perkembangan Fungsi Pasar 

Seiring dengan kemajuan peradaban, fungsi pasar mengalami perkembangan. 

Beberapa fungsi pasar yang berkernbang saat ini : 

a. Pasar sebagai sumber pendapatan daerah 

Dengan menarik retribusi para pedagang pasar, pemerintah daerah 

memperoleh pendapatan. Besamya penarikan retribusi tergantung pada kondisi pasar. 

Pasar yang mempunyai pelayanan besar, mempunyai jwnlah materi dan pedagang 

yang banyak sehingga perputaran uang yang besar. 

b. Pasar sebagai tempat fapangan pekerjaan 
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Dalam pasar teIjadi proses kegiatanjual dan beli yang terjadi pelayananjasa. 

Pelayananjasa itulah salah satu kesempatan orang untuk bekerja. Berdagang 

merupakan pelayananjasa sehingga pasar tidak lagi sebagai saranajual beli saja, 

tetapi juga sebagai tempat untu bekerja. 

c. Pasar sebagai tempat rekreasi 

Pasar menyediakan aneka macam barang untuk kebutuhan masa datang. 

Barang tersebut ditata atau disajikan sedemikian rupa sehingga menarik perhatian 

pengunjung (jika pasar mampu menyedikan ruang ). Dengan demikian barang yang 

disajikan dapat dipakai sebagai hiburan atau tontnan, sehingga orang yang datang ke 

pasar kadang-kadang hanya sekedar jalan sambil melihat barang dagangan atau menik 

mati suasana pasar untuk melupakan ketegangan dan kejenuhan. 

d. .Pasar sebagai tempat studi dan pendidikan 

Untuk mengetahui seluk-beluk kondisi pasar dan perkembangan pasar, maka 

pasar dapat dipakai sebagai tempat studi dan pendidikan. Suatu pasar dapat dipakai 

studi banding guna mengetahui tingkat kebutuhan suatu daerah, tingkat pendapatan, 

tinkat pelayanan, pola hubungan antara pasar dengan komponen pelayanan lain. Dari 

perkembangan fungsi pasar tersebut dapatlah diketahui bahwa proses perubahan 

perpasaran akan selalu nampak. Dengan demikian pasar dapat dipakai tempat studi 

dan pendidikan ( magang ) tenaga kerja tertentu. 

ill.I.3. Macam Pasar7 

a. Diti!1iau dari kegiatannya 

- Pasar Modem: yaitu pasar yang kegiatan para penjual dan pembelinya 

dilakukan secara langsung dan atau tidak langsung dalam bentuk eceran dan 

grosir dalam waktu tetap. 

- Pasar Tradisional: pasar yang kegiatan para penjual dan pembelinya 

dilakukan secara langsung dalam eceran dan dalam waktu sementara, atau 

dilakukan daIam waktu tertentu, misalnya setiap hari : Senin, Selasa, Rabu, 

dan seterusnya, Ataujuga mengambil hari pasaran, misal : Pon, Pahing, 

Kliwon, dan seterusnya. 

b. Ditinjau Dari Jenis Barang Dagangannya 

7 Destiana Ludiwati. Renovasi Pasar Demangan, !994, TA. FT. UGM 
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-Pasar Umum : pasar yang mempeIjual belikan barang dagangan beraneka
 

ragam ( termasuk sembilan bahan pokok )
 

Adapun penggolongan jenis barang dagangan pada Pasar Dmwn adalah :
 

•	 Golongan A: Logam mulia, batu mulia, permata, tekstil 

•	 Golongan B : Batikllurik, mori/lawe, konveksi, pakaian tradisional, 

sepatu, sandal, tas, kemasan, kerajinan, kaca mata, arloji, kelontong, 

pecah belah, barang plastik, plastik, doos, obat-obatan, bahan kimia, 

bumbu batik, bahan bangunan, daging sapi, daging babi, daging 

kerbau, daging ayam, daging kambing, telur, ikan asin. 

•	 Golongan C : Beras, ketan, jagung, mlinjo, emping kering ringan 

mentah, kerupuk, soon, mie, rengginang, mie basah, tepung terigu 

gula pasir, the, kopi, kobis, sayur mayur, cendol, kolang kaling, 

gori, tahu, tempe, daun pisang, nangka, nanas, grabatan, bumbon 

jahe, kencur, tembakau, bumbu roko, gula kelapa, minyak goreng, 

ayam hidup, gilingan basah, jasa penjahit, tukang cukur, jasa 

timbangan, gilingan kering, tukang patri, nyepuh, warung makan, 

jajan pasar. 

•	 Golongan D : Kembang, klitikan, anyam-anyaman, gerabah, 

barang bekas ( sepatu, tas, sandal ), barang bekas ( koran, majalah, 

buku, kertas, goni, karung gandum ), barang bekas ( alat 

elektronika ), barang bekas ( botol kl'lleng), harang hekas ( 

onderdil, suku cadang, asesoris ), barang hekas (hahan hangunan, 

ember, seng, ban mobil bekas ) alat pertukangan, alat pertanian, 

arang gampmg. 

-Pasar Khusus : Pasar yang mempeIjual belikan satu jenis barang
 

dagangan saja, misalnya ; pasar burunglhewan, rombengan, bunga, sepeda,
 

dll.
 

Adapun penggolonganjenis barang dagangan pada pasar khusus adalah :
 

•	 Golongan A : Kendaraan bermotor, temak dan yang disamakan, 

sepeda. 

•	 Golongan B: Tanaman / bunga hias, bahan bangunan, burung dan 

yang disamakan, hasil bumi , mebel sederhana dan yang 

disamakannya. 
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- Pasar Tempel: Jenis pasar umum yang seeara formal didak dikelola I 

diakui oleh pemerintah daerah, akan tetapi seeara fungsional telah 

berperan sebagai pasar dengan wilayah pelayanan tertentu. ( Cipta Karya., 

1984 ) 

ill.1.4. Sistem Perpasaran 

a. Sistem Distribusi 

Proses pemindahan barang, ada riga eara Yaitu: 

- Seeara Langsung 

Yaitu pemindahan barang dari produsen langsung ke tangan konsumen 

.1Produsen 
Konsumen 1 

Nilai barangnya sebagian besar mempunyai sifat : 

• Barang yang segar I fresh ( cepat basi ) 

• Kebutuhan sehari-hari berdimensi kecil. 

M Sceara Semi Langsung ( dengan perantnra ) 

Yaitu pemindahan barang dari produsen ke konsumen, dimana ada pihak 

ketiga dalam ikut mendukungnya ( perantara ), Dalam hal ini tumbuh pedagang , 

sebagai perantara 

Produsen Konsumen 

Perantara 

Seearataklangsung 

Bentuk penyampaian barang dari produsen melalui pihak ketiga terlebih 

dahulu sebelum ke konsumen. Pihak pedagang besar dan eeeran, sebagai proses 

penyampaian barang sampai pada konsumen akhir. 
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Produsen	 Konsumen 

,	 Pedagang besar ~I Eceran 

Hal ini akan didapatkan suatu gambaran yang bennacan-macam segi atau 

tingkatan sebagai akibatnya . 

Tingkatan -tingkatan tersebut bisa berwujud : 

•	 Tingkatan harga, yaitu semakin tidak langsung saluran distribusi, 

semakin mahal harga barang dari harga awal. 

•	 Tingkat pelayanan, yaitu semakin tidak langsung saluran distribusi, 

semakin bagus pelayanannya baik dalam hal penyajian barangnya 

maupun pelayanan yang dirasakan oleh konsumen. 

Adanya hubungan dan keterkaitan serta pengaruh, baik itu pelayanan terhadap 

masyarakat maupun pelayanan antar pasar dari sektor perdagangan sendiri, maka ada 

suatu tingkat ataujenjang yang pada akhimya terjadi hirarki dalam sistem 

perdagangan dalam suatu wilayah, daerah atau kota. 

Menurut Soewito pembagian hirarki pelayanan perdagangan itu dengan 

spesifikasi fasilitas, populasi pelayanan, skala radius pelayanan, perkiraan kepadatan 

dan status pasar, sebagai berikut :8 

a.	 Pasar kota besar 

•	 Fasilitas: Perkantoran ekonomi, pertokoan, perpasaran, kantor

kantor pelayanan umum (Bank, Kantor Pos, dU. ) dan civic center. 

•	 Populasi pelayanan : Kota dan Regional 

•	 Skala Radius Pelayanan : 5 - 10 KIn. 

•	 Perkiraan Kepadatan : 300 I Ha 

•	 Status Pasar : Pasar Kota 

b.	 Pasar Kota Pembantu 

8 Soewito, Optimasi Peng",crunaan Ruang Pada Pasar Wilayah di Kota Besar, TGA, FT, UGM. 1972 

~ ... 
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•	 Fasilitas: Perkantoran ekonomi, pertokoan, perpasaran. 

•	 Populasi pelayanan : Kota dan regional 

•	 Skala Radi us pelayanan : 3 - 5 KIn 

•	 Perkiraan kepadatan : 200 - 250 I Ha 

• Status pasar : Pasar kota 

c Pasar Wilayah 

•	 Fasilitas: Perkantora ekonomi, pertokoan, perpasaran, kator-kantor 

pelayanan umum (Bank, Kantor Pos, dll ) dan civic center 

•	 Populasi pelayanan : 250.000 

•	 Skala radius pelayanan : 2 - 3 Km. 

•	 Perkiraan kepadai:an : 150 - 200 I KIn. 

•	 Status pasar: Pasar wilayah 

d.	 Pasar Wilayah Pembantu 

•	 Fasilitas: Pertokoan, perpasaran, kantor-kantor pelayanan umum 

(Bank, Kantor Pos, dU.) civic center. 

•	 Populasi pelayanan: 70.000 - 250.000 

•	 Skala radius pelayanan : 1,5 - 2 KIn. 

•	 Perkiraan kepadatan : 100 - 150 I Ha 

•	 Status Pasar : Pasar wilayah 

e.	 Pasar Kecamatan 

•	 Fasilitas: Pertokoan, perpasaran, kantor-kantor pelayanan umum 

(Bank, Kantor Pos, d11 ) civic center. 

•	 Populasi pelayanan: 20.000 -70.000 

•	 Skala radius pelayanan : sid 1,5 KIn. 

•	 Perkiraan kepadatan : 80 - 100 I Ha 

• Status pasar : Pasar Lingklmgan 

[ Kelompok Perumahan 

•	 Fasilitas: warung-warung dan toko-toko keeil 

•	 Populasi pelayanan : kurang dari 500 

•	 Skala radius pelayanan : sid 0,5 Km. 

•	 Perkiraan kepadatan : 80 - 100 I Ha. 

•	 Status pasar: -
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ID.1.S. Pendukung Kegiatan Perpasaran 

a.	 Konsumen 

Konsumen pasar adalah masyarakat yang membutuhkan pelayanan akan 

barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tipe masyarakat yang 

merupakan unsur konsumtif bagi pasar ditentukan oleh : status sosial ekonomi dan 

wawasan budaya intelektualnya. 

b.	 Pedagang 

Pedagang dalam menjalankan kegiatannya menyediakan modal, tenaga, dan 

materi jual beli. 

! .. - Ditinjau dari segi jumlah pelakunya, pedagang dapat dikelompokkan 

menjadi : 

•	 Pedagang individu. 

•	 Pedagang gabungan / kongsi 

Ditinjau dari segi kemampuan modalnya, pedagang meliputi : 

•	 Pedagang modal keciI. 

•	 Pedagang modal sedang. 

•	 Pedagang modal cukup. 

•	 Pedagang modal besar. 

Ditinjau dari segi penyalurannya, pedagang meliputi : 

•	 Pedagang eceran . pedagang yang menjual baraag dagangan dalam 

partai kecil (eceran), materi dagangannya basil bumi dan non hasil 

bwni. 

•	 Pedagang grosier : pedagang yang menj ual barang dagangan dalam 

partai besar, materi dagangannya berkisar non basil bumi. 

•	 Pedagang pengumpul : pedagang yang menj ual barang dagangan dalam 

partai besar, dan membeli dalam partai kecil, materi dagangannya 

berkisar hasH bumi. 

-	 Ditinjau dari segi jangkauan pelayanannya, pedagang meliputi : 

•	 Pedagang lingkungan. 

•	 Pedaganglokal. 
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•	 Pedagang kota. 

• Pedagang regional.
 

- Ditijau dari segi pelayanannya, pedagang meliputi :
 

•	 Pedagang langsung. 

• Pedagang tak langsung.
 

- Ditinjau dari segi asalnya :
 

•	 Pedagang dari desa / hinterland 

•	 Pedagang dari kota. 

c.	 Materi Perdagangan. 

Materi perdagangan dapat dikelompokkan atas dasar :
 

- Jems Materi Perdagangan:
 

•	 Bahan pangan : Hasil pertanian / perkebunan / palawija, sayman, 

buah-buahan, hasil petemakan / perikanan,bumbon, pangan matang. 

•	 Barang-barang kelontong / grabatan. 

•	 Bahan Sandang. 

•	 Perkakas rumah tangga 

•	 Barang-barang klithikan : sisir, onderdil, kaca mata, dll. 

•	 Barang-barang khusus / mewah : perhiasan, radio, televisi. 

• Jasa: tukangjahit, reparasi arloji, tukang cukur, dll.
 

- Sifat / kesan materi perdagangan :
 

•	 Bersih. 

•	 Kotm: 
•	 Bau. 

•	 Tidak bau 

•	 Basah. 

•	 Kering. 

•	 Tahan lama / Awet. 

• Tak tahan lama / cepat rusak. 

- Tingkat urgensi materi perdagangan : 

•	 Barang kebutuhan sehari-hari. 

•	 Barang kebutuhan berkala 

• Barang tak selalu dibutuhkan 

- Cara pengangkutan : 
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•	 Barang pecah belah. 

• bukan pecah belah
 

- Cara penyajian :
 

•	 Penyajian sederhana : sayur, bumbu 

•	 Penyajian sedang : beras, bahan pangan yang diproses. 

•	 Penyajian baik : kelontong I grabatan. 

•	 Penyajian khusus : arloji, kaca mata. 

d.	 Unsur-unsur Penunjang. 

Unsur-unsur penunjang adalah pihak-pihak yang berperan dalam 

kelangsungan kegiatan perdagangan dipasar. Unsur-unsur ini meliputi : 

- Pemerintah. 

Dalam rangka pembangunan dan kelancaran ekonomi nasional, pemerintah 

wajib memelihara kestabilan ekonomi, diantaranya dengan menguasai sektor 

perpasaran dengan cara ikut mengelola dan menarik pajak pasar, menentukan 

klasifikasi pasar dalam wilayah kekuasaannya. Pembangunan fisik padar biasanya 

dilakukan oleh pemerintah dengan Anggaran Daerah Ataupun Inpres. 

- Pengelola. 

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, pemerintah bisa menunjuk : 

•	 Jawatan / Dinas Pasar. 

•	 Perusahaan Daerah yang diberi otoritas untuk mengelola pelayanan 

UInum dibidang perpasaran. Pelayanan umum yang dilakukan oleh 

pengelola pasar pada umumnya berupa : memelihara keberslhan, 

ketertiban, melaksanakan pembangun~ mengusahakan stabilitas 

harga, dll. 

Bank. 

Bank: berperan terutama dalam hal pembiayaan pembangunan dan permodalan 

bagi para pedagang, misalnya : pembangunan pasar Inpres dibiayai melalui Bank 

Pemerintah, Kredit Candak Kulak bagi para pedagang kecil disalurkan melalui Bank 

Rakyat Indonesia, dan lain sebagainya. 

- Swasta. 

Dalam hal ini yang disebut swasta bisa para pedagang sendiri atau pelaksana ( 

kontraktor ) yang membiayai pembangunan pasar, karena pada prinsipnya 
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pembangunan fasilitas pasar dibiayai dengan dana dari masyarakat yang akan kembali 

kepada masyarakat dalam bentuk: yang lain. 

Secara umum pasar sebagai suatu kebutuhan masyarakat dikelola oleh dan 

untuk kepentingan masyarakat, melalui peranan unsur-unsur penunjang yang 

menggerakan kehidupan pasar sehari-hari. 

ID.1.6 Fasilitas Kegiatan Pasar 

1.	 Fasilitas Transportasi.
 

a Jaringan jalan
 

•	 Jaringanjalan pencapaian 

•	 Jaringan angkutan manusia dan barang 

b.	 Tempat parkir 

•	 Umum: merupakan tempat parkir kendaraan pengunjungyang 

berupa ; sepeda, sepeda motor ataupun mobiL 

•	 Halte I tenninal : merupakan tempat pemberhentian ataupun 

pangkalan angkutan umum, seperti ; bis kota, colt, andong, becak, 

dl1. 

•	 Khusus: merupakan tempat penitipan kendaraan pedagang dan 

pengelola. 

2.	 Fasilitas Penunjang Kegiatan Pasar. 

a.	 Ballgwlall Pasar. 

•	 Tempat bongkar muat dari dan Ire alat angkut 

•	 Gudang tempat penampungan barang. 

•	 Tempatjual beli ( los pasar I kios pasar) 

•	 Ruang pengelola 

•	 Ruang penunjang (KM, we. Musholla ') 

•	 Ruang keamanan ( kriminal, kebakaran ) 

b.	 Jaringan utilitas : 

•	 Listrik 

•	 Air ( bersih, kotor, hujan ) 

•	 Telephon 

•	 Sampah. 

c.	 Fasilitas Sosial. 
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Mengingat fungsi pasar yang tidak hanya merupakan tempat bisnis semata, 

maka pasar biasanya berdekatan dengan fasilitas sosial. Fasilitas ini meliputi gedung 

bioskop, tempat bilyard., telephon umum ataupun plaza ( ruang terbuka ) dan taman

taman. 

m.2. Kondisi Pasar Tawangmangu 

IlL2.1. Kondisi Fisik 

Kondisi fisik yang dimaksud adalah merupakan kondisi bangunan pasar 

tersebut ataupun bangunan pendukung prasarana pasar. 

a.	 Lokasi. 

Pasar Tawangmangu terletak ditengah-tengahjantung pergerakan kecamatan 

Tawangmangu, di samping itu letak pasar Tawangmangu dipinggir jalur transpotasi 

utama yang menghubungkan antara kabupaten Karanganyar dan Propinsi Dati I Jawa 

Timur, Merupakan keuntungan tersendiri bagi keberadaannya. Di samping mudah 

dalam pencapaianjuga sangat representatif. 

Adapun batas-batas dari lokasi pasar Tawangmangu adalah sebagai berikut : 

•	 Sebelah Utara : Pemukiman penduduk 

•	 Sebelah Selatan : Jalan Lawu ( terminal, pertokoan ) 

•	 Sebelah Timur :Jalan kampung, Kantor Koramil (pertokoan, pegadaian, 

pemukiman) 

•	 Sebelah Barat : Kantor Kecamatan ( pertokoan, pemukiman ) 

Lokasi oasar Tawan 

letaknya dipinggir jalur trasportasi utama, juga dekat dengan terminal, dengan tujuan 

angkutan: 

•	 Tawangmangu - Solo 

•	 Tawangmangu- Sarangan / Magetan ( Jawa Timur ) 

•	 Tawangmangu - Matesih 
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b.	 Tapak 

Pasar yang berada tepat ditengah-tengah kota kecamatan Tawangmangu ini 

Menempati area seluas 8176,74 M 2, yang di batasi oleh bangunan kantor, pemukiman 

danjalur arteri primer. Dari luas keseluruhan tersebut dapat di bagi dalam beberapa 

luasan 

•	 Luas tanah: 8176,74 M 2 

•	 Luas bangunan: 1272 m 2 

Adapun para pedagang yang menempati pasar Tawangmangu, terhitung mulai 

1 April 1998, adalah terbagi atas : 

( Sumber : Data Penghuni Kios dan IPT , Kab. Karanganyar, 1998 ) 

1. Los: yaitu ruang jual beli yang pennanen dengan tiang beratap 

tanpa dinding. 

•	 Jumlah : 8 buah 

•	 Luas : 768 m2 

2.	 Kios Pasar 

a. Kios Pemda : yaitu kios yang di bangun oleh Dinas Pasar atau 

Pemerintah Daerah setempat, yang dibeli dan ditempati oleh 

pedagang. (pennane ) 

•	 Ukuran 2 x 3 M j umlah 43 buah 

•	 Ukuran 3 x 3 M iumlah 122 buah 

•	 Ukuran 3 x 4 Mjumlah 68 buah 

b.	 Kios Darurat : kios yang sifatnya sementara yang dibangun 

oleh para pedagang, dengan mendapatkan ijin dari Dinas 

Pasar atau PemeriIitah Daerah setempat, dan sewaktu-waktu 

bisa dibangun bila ada pengembangan I renovasi , (semi 

pennanen) 

•	 Jumlah: 113 buah 

•	 Luas : 840 M 2. 

c.	 Sekat Darurat : kios yang menempati pada los yang dibatasi 

oleh sekat I partisi, yang sifatnya sementara. (semi pennanen) 

•	 jumlah : 25 buah 
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•	 Luas : 121 ,25 m 2 

3.	 Ijin Penggunaan Tempat (IPI ) : pedagang yang menempati pada los 

atau tidak, dan berdagang di area pasar, terbagi atas : 

•	 Di dalam los : jumlah 257 orang, luas 793 M2 

• Diluar los : jumlah 164 orang, luas 640,5 M2 

Jumlah pedagang non IPT yang belum tertampung adalah sebanyak 

164 orang. Mereka berdagang diluar area pasar seperti di trotoar 

depan pasar, trotoar depan terminal dan diarea sekitamya. 

Dari data jumlah penghuni pasar Tawangmangu, kondisi fisik bangunan yang 

ada dibedakan menjadi : 

•	 Bangunan permanen : yaitu bangunan yang berdimensi tetap dan dibangun atas 

dasar jangka waktu yang lama, artinya penggunaan strukturnya antara lain, 

tembok batu bata, pintu, jendela, dB. Jika ada pengembangan maka 

konsekwensinya adalah akan mendapat ganti rugi sesuai dengan kondisi 

bangunan, dari ganti rugi tersebut akan dibTUnakan untuk pengurangan harga kios 

yang barn sesuai dengan ketentuan, dan sisanya harus dibayar oleh penghuni 

bangunan I kios tersebut. 

•	 Bangunan semi perrnamm dan non permanen : yaitu bangunan yang sifatnya 

sementara I darurat, bangunan tersebut dibangun oleh penghuni sendiri mendapat 

ijm dan penge1o!a setempat ( IP'l' ). Sesuat dengan kondisi bangunan dan sifatnya 

yang sementara makajika ada pengembangan dan renovasi tidak akan 

menimbulkan masalah sesuai dengan ketentuan dan peraturan setempat. 
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Keterangan : 

T 
....vO>• - Kios Pemda 2 x 3 

• 2. Kios Pemda 3 x 3 
• 3. Kios Pemda 3x 4 
• 4. Kios darurat 
• 5. Sekat darurat 
• 6. Ijin Penggunaan 
• 7. Tempat ( IPT) 

Gambar 9. Situasi Pasar Tawangmangu (Sumber : Dinas Pasar Tawangamngu) 
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Keterangan : 

• 1. Permanen 
• 2. Semi permanen 
• 3. Non permanen 

Gambar 10. Penzoningan Pasar Tawangmangu Menurut kondisi Bangunan 
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Denah. Tarnpak, Potongan kios 2 x 3 

~ 

t 
t 

"1. 

i 
~+ U I I 1 I( 

'...-' La •• G." I 

I 

Denah ~ Tarnpak, Potongan kios 3 X 3 

I 

....: I I ~ , 
! 
1 
I 
!IO 

. '. I '; I· .iITIT1LlllITW1hr-!i 

~1~ . ; , : y 
I: 

. ~ 

1_' Lea ....... 1
 

_... ---_ . .__ . . . .. - _.- -.._
~ 

Tunggul Feci 1M - 94 340 026 37 

I~_-

I 



--_.~ ._----_.~-----~~~~--.---

TUGASAKHIR 

Denah, Tarnpak, Potongan kios 3 x 4
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Los pada pasar Kios pada pasar 

\~Ik
 
1~
 
~~
 

Kios darurat pada pasar Sekat darurat pada pasar 

c. Sirkulasi 

1. Di dalam Pasar 

Sirkulasi yang ada didalam pasar kurang terarah dan terkesan saling 

menganggu satu dengan yang lain. hal ini disebabkan oleh kurang teraturnnya para 

pedagang yang menjual dagangannya, bahkan sering kali menempati jalur sirkulasi 

untuk berjualan. 

Hal itulah yang merugikan para pedagang yang tidak terlewati olehjalur . . 
sirkulasi para pembeli. 
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Gambar 11. Situasi Dalam Pasar Tawangmangu ( Sumber : Dokumentasi Penulis ) 
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Gambar 12. Sirkulasi Penjual , Pedagang (Aktifitasnya berkisar, masuk pasar kemudian menempati 

pada tempat uotuk berjual masing-masing ) 
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Gambar 13. Sirkulasi Pengunjung, Pembeli (konsumen) 

2. Di luar Pasar 

Sirkula<;i yang berada di luar pa<;ar adalah merupakan pergerakan dari dan ke 

pasar, adapun aktifitas pengguna sirkulasi di luar pasar adalah : 

• Pejalan kaki : jalan yang dilalui adalah jalan umum dan trotoar. , .. 

• Kendaraan umum : roda empat, roda dua, kendaraan angkutan ! 
umum, kendaraan umum untuk transportasi I ~gkut:an barang. ~ 

I 
r 
I, 

I 
i: 
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Gambar 14. Situasi Di Luar Pasar Tawangmangu ( Sumber : Dokumentasi Penulis) 

d. Prasarana Pendukung 

Beberapa prasarana yang ada dalam pasar adalah sebagai berikut : 

Gambar 15. Sarana Pendukung Dalam Pasar Tawangmangu ( Sumber : Dokumentasi Penulis ) 
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Keterangan : 

Listrik 

• Sampah 

__ Air bersih 

-- Airkotor 

• Pencegahan kebakaran 

• KM-WC 

Gambar 16. Jaringan Utilitas Pada Pasar Tawangmangu 

IIL2.2.Kolldisi Non Fisik 

Pada kondisi non fisik di pasar Tawangmangu menekankan pada tata eara jual 

beli yang masih bersifat tradisional, yaitu terjadi tawar menawar dalam proses jual 
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beli barang dan jasa secara langsung. Kondisi non fisik ini dipengaruhi oleh beberapa 

komponen penunjang antara lain: 

a.	 Pedagang 

Pedagang ini adalah merupakan perantara antara produsen dan konsumen 

denganjalan menjual barang kepada pembeli. Pedagang yang ada di pasar ini 

sebagian besar adalah merupakan golongan menengah ke bawah, Tata cara dalam 

melakukan aktifitasnya adalah sebagai berikut : 

•	 Pada Los Pasar, mellggwlakan almari kayu/ kotak kayu untuk 

mendisplay dan menyimpan barang, sifat barangnya tahan lama. Selain . 

itu ada yang menggunakan m~la / amben untuk mendisplay barang, sifat 

barangnya tidak tahan lama. 

•	 Di Luar Los, menggunakan keranjang, sifat barang dagangannya tidak 

tahan lama dan berpindah-pindah., Selain itu ada yang menggunakan 

tikar untuk mendisplay barang dagangannya, sifar barangnya bila sisa 

dibawa pulang. 

r 
! 

Gambar 17. Cara Penyajian Pedagang di Pasar Tawangmangu ( Sumber : Dokumentasi Penulis ) 
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Menggunakan almari kayu I katak kayu Menggunakan meja I amben 

I ~~r--:el ......~,....-. ), ., ~ \... .,: ... .. ~ .-.', :,!, ,\ -\ '11~ or I.,' 
..... 

Menggunakan keranjang Menggunakan tikar 

b. Pembeli. 

Pembeli atau pengunjung pasar Tawangmangu bukan hanya dari daerah di 

n ltu para penguI\lung yang 

dari luar daerah, kedatangan mereka ada yang sengaja untuk berbelanja eli pasar 

Tawangmangu dan juga yang sekedar mampir dari melakukan kunjungan wisata, di 

obyek wisata sekitar Tawangmangu. 

c. Pengelola. 

Pengelola pasar Tawangmangu ini terdiri dari : 

• Kepala pasar : 1 orang 

• Stafretribusi : 6 orang ·f(~w;::·;~:·~~~
.:'~~<.:-~, .. ~\\~\~~ ..::..~~ 

f! '--I' ..I\\~,i\">':L ">"" .. 'II
J "'I'[I':§>'" "", ••, ~ I
I;,-t I:",1,",,'f'"\"'1<' ..... 1,'~j,. ~~\ -:\\\\V\<~/"",.
.~("'.:\' '~~'~~\,'I'.~\;"c,V"/!\~i'--- IJ. \\\,\_\'~...... 1("l
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• Staf administrasi : 2 orang 

• Satpam : 4 orang 

•	 Kebersihan : 5 orang
 

Jumlah : 18 orang
 

d. Barang 

Barang yang ada, dan di perjual belikan di pasar Tawangmangu adalah : 

Buah-buahan, sayur-sayuran, daging / ikan, grabadan ( bumbu, beras ), tahu / tempe, 

makanan dan minuman,konveksi, klithikan, kerajinan. biji tanaman, peralatan, sandal, 

jasa, bala pecah, rempah-rempah, pala wija, dan unggas. 

e. Penzoningan 

Penzoningan yang ada di pasar Tawangmangu saat ini tidakjelas pembagian 

ruangjual belinya, hal tersebutjelas akan menyulitkan pada para pembeli dalam 

mencari barang yang dibutuhkan. Selain itujuga merugikan pedagang yang tempat 

berdagangnya jarang dilalui oleh para pembeli. 
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Keterangan Zone 
• a. basah 
• b. semi basah 
• c. kering 

Gambar 18. Situasi Penzoningan Menurut Sifat Barang Pada Pasar Tawangmangu 

Gambar 19. Sirkulasi di Luar Pasar Tawangmangu ( Sumber : Dokumentasi Penulis ) 
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KETERANGAN 

• Buah-buahan • Makanan, minuman • Perllllltlln • Rempllh-rempllh 

• Sayur-sayuran • Konveksi • Sandal • Unggas 

• Klithikan • Jasa 

.- Grabadan • Kerajinan • Balapecah 

• Tahu. tempe • Biji tanaman • Pala wUa 

Gambar 20. Situasi Penzoningan Mcnurut Jenis Barang Pada Pasar Tawl.J.lgmangu 
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Keterangan : 

• ] . Modal keeil 
• 2. Modal sedang 
• 3. Modal cukup 
• 4. Modal besar 

Gambar 21. Penzoningan Pasar Tawangmangu Menurut Kemampuan Modal Pedagang 

f 

IIII	 

Keterangan : 

• ] .	 Pedagang eeeran 
• 2.	 Pedagang grosier 
•	 3. .Pedagang 

pe%lUmpul 

Gambar 22. Penzoningan Pasar Tawangmangu Menurut Penyaluran Barang 
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Keterangan : 

Bersih 
• I. Kotor
• 2. Bau 
• 3. Tidak bau 

I
• 4.5.	 Basah 

6.	 Kering 
Tahanl awet 

•	 7. Tak tahan lama I awet 
•	 8. 

Gambar 23. Penzoningan Pasar Tawangmangu Menurut Sifat I Kesan Materi Barang Dagangan 

IIII 

Keterangan . 

• I. Kebutuhan :;ehari
hari 
Kebutuhan berkala • /2. Tak selalu 

• 3. dibutuhkan 

i Gambar 24.Penzoningan Pasar Tawangmangu Menunlt Urgensi Barang Dagangan 

\ 
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Keterangan : 

Penyajian sederhana 
•• 1.2. Penyajian sedang 

• 
• 

3. 
4. 

Penyajian baik 
Penyajian khusus 

Gambar 25. Penzoningan Pasar Tawngmllngu Menurut Cara Penyajian Barang Dagongnn 
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No. Jenis Barang Ban & Tidak Bau 

Ban Tidak 

Kotor dan Bersib 

Kotor Bersib 

Basab dan Kerin~ 

Basab Kerinl! 

l. Buah-buahan + - + - + -

" 

2. 

3. 

.4. 

5. 

6. 

7. 

Sayur-sayuran 

Dagjn~ / Ikan 

Grabadan 

Tahu, Tempe 

Makanan, Minuman 

Konveksi 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

-

-
-
-

-

-

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

-

-
-

-

-

-

+ 

+ 

+ 

-

+ 

+ 

-

-

-
+ 

-

-

+ 

8. Klitikan - + - + - + 

9. 

10. 

11. 

Kerajinan 

Biii Tanaman 

Peralatan 

-

+ 

-

+ 

-
+ 

-

+ 

-

+ 

.. 

+ 

-
-

-

+ 

+ 

+ 

: 

12. Sandal - + - + - + 

13. Jasa - + + - - + 

14. 

15. 

16. 

17. 

Bala Pecah 

Pnlll wija 

Rempah-rempah 

Unggas 

-

+ 

+ 

+ 

+ 

-
-

-

+ 

+ 

+ 

+ 

-

-

-

-

-
-

+ 

+ 

I

+ 

-

~ 

Gambar 26. Pengelompokan barang dagangan berdasarkan sifat barang( Sumber : Hasil Observasi ) 
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No. Jenis Barane: Awet TidakAwet 

1. Sayur-sayuran - + 

2. Buah-buahan - + 

3. Dawnlt Ikan - + 

4. Grabadan + -

5. Tahu, Tempe - + 

6. Makanan, Minuman - + 

7. Konveksi + -

8. Klithikan + -

9. Keraiinan + -

10. Biji tanaman + -

II. 

12. 

13. 

14. 

Peralatan 

Sandal 

Jasa 

BaJa pecah 

+ 

+ 

+ 

+ 

-

-

. 

-

! 
I 
I' 

i 
" 

1 

15. Pala wiia - + 

16. Rempah-rempah - + 

17. Un~gas - + 

Gambar 27. Pengelompokan Barang Dagangan Berdasarkan Keawetan (Sumber: HasH Observasi) 

! 
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, 

, 

No. Jenis Baran2 Sederhana Sedan2 Baik Khusus 

1. Sayur- sayuran ,. + 

-

-

-

- - -

2. Buah- buahan + - -

3. Daging., Ikan + - -

4. Grabadan + - -
I 

I 

5. Tabu, Tempe + 

-

-

-

-

-

-

- - -

6. Makanan, Minuman - + -

7. Konveksi - + -

8. Klithikan - - + 

9. Keraiinan + - -

to. Biji tanaman + - -

11. Peralatan - + -

12. Sandal -

-

-

-

-

- + -

,I 

I' 

, 
i 

13. Jasa + - -

14. Bata pecab - - + 

15. Pala wiia + - -

16. Rempah-rempah + - -

17. Unggas + - - -

Gambar 28. Pengelompokan Barang Dagangan Berdasarkan Cara penyajian.( Sumber : Basil
 

Observasi )
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I
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No. Jenis Barane: Pane:an Sandan2 Mewah Pelene:kap 

1. Savur- savuran + - - -
2. Buah- buahan + - - + 

3. Daging, Ikan + - - + 

4. Grabadan + - - -

i 5. Tabu, Tempe + - - -

6. Makanan, minuman + - - + 

7. Konveksi - + - + 

8. K1ithikan - + + 

9. Kerajinan - - - + 

10. BiH Tanaman - - - + I 
PeralatanII. - - + + 

12. Sandal +- - +- . _.... ..... 

13. Jasa - - - + II

14. Bata oecah - - + + 

IS. Pala wiia + - - + 

16. Remoah-remoah + - - +
I 

I 
I 

I 17. Unggas + +- -

'i 

I
'I 

I
I 
l
I' 

, 

I 

i 

Gambar29. Pengetompokan Barang Dagangan Berdasarkan Jenis Barang Dagangan (Sumber: 
Hasil ObselVasi ) 
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No.' Jenis Barang Keb. Sehari-hari Keb. Berkala Tak Selalu 

1. Sayur~ sayuran + - -

2. Buah- buahan + - -

3, Daging, Ikan + - -

4. Grabadan + - -

5. Tahu, Tempe + - -

6. Makanan, Minuman + - -
7. Konveksi - + -

8.--_... 

9. 

. -- Klithikan ------

Biii tanaman 

-

-
-

+ 

+ 

-

10. 

11. 

Peralatan 

Sandal 

-

-

+ 

+ 

-

-

[ 
i 

12. Jasa - + -

13. Bala pecah - + -

14. 

15. 

Keraiinan 

Pala wija 

-

+ 

-

-

+ 

- I 
16. 

17. 

Rempah- rempah 

Unggas 

+ 

+ 

-

-

-

-

I 
II 

Gambar 30. Pengelompokan Barang Dagangan Berdasarkan Tingkat Urgensi. ( Sumber : Hasil
 

Observasi)
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No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

i n 

I 

IO~ 
I 

I 
11. 

i 
I 12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Jenis barang 

Sayur-sayuran 

Buali-buahan 

Dagin~, Ikan
 

Grabadan
 

Tahu, Tempe
 

Makanan, Minuman
 

Konveksi 

Klitbikan 

.. 

Biji tanaman 

Peralatan 

Sandal 

Jasa 

Bala pecah 

Pala wija 

Rempah-remoah 

UDAAas 

KiQS 2
 
X3
 

-

-
+ 

-

-

+ 

-

-

-

-

-

-

-
+ 

+ 

-

Kios 3
 
X3
 

-

+ 

-

-

-

-

-

+ 

-

-
+ 

-

+ 

+ 

+ 

-

Kios 3
 
X4
 

-

-

-

-

-

+ 

+ 

-

-

-

-

-

+ 

-

-

-

Los Sekat !PI Non. 
DarUrat !PT 

+ - + + 

+ - + -

- - - -

+ + + -

+ - + -

- - + -
+ + - - r 

+ + + -

[ 
+ - + + I 

+ - + + 

+ - - -

- + + -

+ - - -

- + - -

- + - -

+ - - -

Gambar 31. Pengelompokan Ruang Berdasarkan Jenis barang dagangan 
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III.	 3. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil observasi dilapangan menunjukkan bahwa kondisi pasar 

"Tawangmangu saat ini, perlu adanya penataan dan pengembangan, hal itu didasarkan 

pada: 

1.	 Kondisi fisik pasar Tawangmangu yang sudah tidak mampu lagi menampung para 

pedagang. 

2.	 Sirlrulasi pengunjung ( konsumen, pembeli ) yang kurang terarah dan nyaman, dan 

Sirkulasi bongkar moot barang dagangan yang menganggu sirkulasi bagi penjool 

dan pengunjung. 

3.	 Pembagian daerah atau penzoningan barang dagangan yang tidak tertata, sehingga 

perlu rnendapat perhatian dalam penataan yang disesuaikan dengan karakteristik, 

jenis dan sifat barang dagangan, agar lebih mempennudah proses sirlrulasi dan 

belanja baik bagi penjual maupun pengunjung serta pengelola. 

4.	 Perlunya sarana pendukung dalam kegiatan pasar, seperti area bongkar muat
 

barang, KM-we, dll.
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