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BAB II

KEBERADAAN PASAR LAMA

DI KOTAMADYA MADIUN

n.l. Pengertian Pasar secara Umum

Pasar merupakan sarana perdagangan yang mempunyai banyak pengertian
dari berbagai kalangan disiplin ilmu. Sehingga dalam pengertiannya pasar dapat
dilihat dari berbagai aspek. Pengertian pasar secara luas adalah suatu kondisi tempat
penjual dan pembeli dapat berhubungan. Dengan demikian pasar dapat berarti secara
fisik dan non fisik. Pengertian pasar secara fisik adalah suatu tempat di mana penjual
dan pembeli dapat saling bertemu dan bertransaksi. Pengertian pasar secara non fisik
(sosial) adalah terjadinya kontak sosial atau hubungan antara masyarakat dan
sekitamya.

Beberapapengertian pasarsecara umum antara lain :

1. Pasar adalah tempat berjual beli barang dagangan, tempat bertemunya penjual dan
pembeli dan berlangsungnya transaksi jualbeli.7

2. Pasar adalah tempat jalinan hubungan antara pembeli dan penjual serta pertukaran
itu.8

3. Pasar adalah suatu lembaga formal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai
sarana perekonomian masyarakat dalam wilayah tertentu yang berfungsi sebagai
transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli, sehingga terjadi adanya kontak
sosial antara masyarakat setempat dan sekitamya.

II.2. Pasar Sayur dan Buah-buahan

Pasar sayur dan buah-buahan merupakan pasar yang mewadahi aktivitas
pedagang sayur dan buah-buahan. Pasar sayur dan buah-buahan bisa diklasifikasikan
sebagai pasar induk (kelas I) maupun pasar yang lebih kecil. Klasifikasi pasar
tersebut berdasarkan skala radius peiayanan.

7William. H. Isman, 1996.
8Steiner, 1969.
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Pasar induk sayur dan buah-buahan mempakan pusat penampungan dan
pemasaran komoditi sayur dan buah-buahan. Pada umumnya pembeli di pasar induk
adalah pedagang eceran, pedagang pasar khusus, dan pembeli perorangan dalam
jumlah besar. Pasar sayur dan buah-buahan yang skalanya lebih kecil dari pasar
induk biasanya hanya terdiri dari satu jenis dagangan saja, sayuran atau buah-
buahan. Pasar tersebut bisa dikatakan pasar khusus.

II.3. Perkembangan Perdagangan di Kotamadya Madiun

Kotamadya Madiun mempakan daerah agraris yang pengembangan kotanya
mengikuti pola radial sentris, dimana arah pengembangan akan diprioritaskan ke
Timur, Timur Laut, dan Selatan. Kedudukan kota Madiun cukup strategis terhadap
kota-kota disekitarnya yaitu kota Ponorogo dan kota Pacitan di bagian Selatan, kota
Magetan di bagian Barat, kota Ngawi di bagian Utara, dan kota Caruban di bagian
Timur. Kedudukan tersebut membuat kota Madiun mempunyai tingkat aksesibilitas
yang tinggi dan sangat mendukung perkembangan kota.

Dengan mempertimbangkan faktor kecenderungan perkembangan kota dan
konsep pengembangan pusat-pusat kegiatan kota maka pusat kota yang mempakan
sentral kota berfungsi sebagai daerah pusat perekonomian / bisnis dimana dominasi
>enggunaan lahan adalah perdagangan dan hiburan / rekreasi.9

Ke Sola<-

Ke Ponorogo

Pola kota yang ada tahun 1984

Ke Surabaya

Pusat kota "*"
M

Ke Solo

Ke Surabaya

'usat kota

Wil. Utara

<f?usat kota

Wil. Selatan

kePonorogo

Rencana polapengembangan
yang akandituju tahun 2008

Gambar2.1. Pola Pengembangan Kotamadya Madiun.
(Sumber :RDTRK dan RTRK Kotamadya Madiun, tahun1989.)

RDTRK dan RTRK Kotamadya Madiun, 1989
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Pengembangan kegiatan perdagangan di kota Madiun lebih diutamakan

bersifat peremajaan kota (renewal) pada lokasi yang ada saat ini yaitu di Jl. Jendral

Sudirman, Jl. H. Agus Salim, dan Jl. Cokroaminoto. Selain pengembangan di pusat

kota, perdagangan diarahkan pada bagian-bagian kota guna memberikan peiayanan

maksimal pada wargakota, sertabertujuan untuk mengatasi masalah lalu lintas pada

pusat kota.

Kebijaksanaan pengembangan kawasan perdagangan diarahkan dengan

prinsip memisahkan kegiatan perdagangan, peiayanan regional dan lokal melalui

pengaturan jenisnya. Kegiatan perdagangan dibagian pusat kota yang mempunyai

nilai strategis dan aksesbilitas tinggi terhadap peiayanan masyarakat perlu

dikembangkan dan diarahkan, sehingga memberikan peiayanan maksimal dan

merata keseluruhan bagian wilayah kota.

Area perdagangan sekarang
IArea perdagangan yang akandikembangkan
IJalur sirkulasi transportasi kota

U

Peta2.1. Area Pengembangan Sektor Perdagangan diKotamadya Madiun.
(Sumber .RDTRK dan RTRK Kotamadya Madiun, 1989.)
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H.4. Tinjauan Umum Pasar di Kotamadya Madiun

Bila kita meninjau pasar maka tidak bisa lepas dari sektor perdagangan
Pembangunan di sektor perdagangan juga untuk menciptakan stabilitas harga, serta
upaya memantapkan pengadaan dan penyaluran bahan pokok dan barang kebutuhan
lainnya. Dengan adanya saling keterkaitan baik peiayanan terhadap masyarakat
maupun peiayanan antar pasar dari sektor perdagangan itu sendiri, maka ada suatu
struktur dalam sistem perdagangan dari suatu daerah.

Perdagangan dengan skala peiayanan kota dan regional yaitu berupa pasar
kota dengan kelompok pertokoan. Fasilitas perdagangan di daerah pusat kota ini
dipertahankan, disamping akan dikembangkan di tiap-tiap sub pusat. Fasilitas pasar
dan pertokoan ini akan melayani kelompok penduduk sampai 15.000 jiwa atau
bagian wilayah kota. Untuk fasilitas peiayanan ini Kotamadya Madiun sampai tahun
2008 diperlukan seluas 10,80 ha.

H.5. Pasar Lama Kotamadya Madiun

Pasar Lama Kotamadya Madiun menurut sejarah bukan berarti pasar yang
pertama kali muncul. Tetapi pada awalnya pasar Lama mempakan kumpulan
pedagang-pedagang dari pasar Besar yang pindah, karena tidak mempunyai tempat
yang tetap. Pasar Lama berdiri sejak zaman penjajahan Belanda. Dengan
perkembangan kota maka kegiatan perdagangan di pasar Lama semakin meningkat.
Pasar Lama terletak di pusat kota dengan batas pada bagian utara jalan Kutai, bagian
timur jalan Cokroaminoto, bagian selatan pemukiman penduduk, dan bagian barat
jalan H. Agus Salim. Pasar Lama mempunyai luas 2.593 m2, dengan jumlah toko 20,
jumlah kios (bedak) 45, dan jumlah los 179.,0

Fungsi pasar Lama dalam sistem perdagangan mempakan pasar induk yang
skala peiayanan mencakup wilayah lokal dan regional. Pasar Lama mempakan pasar
umum yang jenis dagangan dapat dibagi menjadi empat yaitu sayur, buah-buahan,
ikan dan jajan pasar. Tetapi Pasar Lama lebih dikenal sebagai pasar sayur dan buah-
buahan, karena pedagang yang dominan pada pasar tersebut adalah pedagang sayur

Dinas Pasar Kotamadya Madiun, 1994
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dan buah-buahan. Fungsi pasar Lama mempakan pusat penampungan dan pemasaran
komoditi sayurdan buah-buahan.

Pasar Lama terletak antara toko-toko kelontong. Letak Pasar Lama
mempakan zone perdagangan yang mempunyai nilai strategis. Sedangkan pola
kios/los yang ada di pasar Lama dapat kita lihat pada gambar di bawah ini:

Keterangan
Toko kelontong
Los buah-buahan
Los sayuran

I— Los ikan

^"•'"'•l Los jajan pasar

Gambar2.2. Denah Pasar Lama Kotamadya Madiun.
(Sumber .Dinas Pasar Kotamadya Madiun, 1994.)

1Batas Pasar Lama
sekarang

Area pengembangan

]



II.5.1. Pola Distribusi Barang

Pola distribusi jenis komoditi sayur dan buah-buahan dapat kita bagi
menjadi dua yaitu distribusi langsung dan tidak langsung. Distribusi langsung
terjadi tanpa perantara yaitu petani penghasil datang ke pasar langsung nJnjual
hasil panennya kepada konsumen. Sedangkan distribusi tidak langsung terjadi
sampai beberapa perantara (pedagang penebas, pedagang grosir, dan pengecer).

Untuk pola distribusi komoditi sayur dan buah-buahan di Pasar Lama
Kotamadya Madiun dengan distribusi tidak langsung. Pada umumnya komoditi
sayur dan buah-buahan didatangkan dari iuar Kotamadya Madiun seperti
Magetan, Maiang, Bogor, dan Bojonegoro. Komoditi dagangan yang datang
dengan volume yang relatif besar. Kegiatan pend.stribus.an barang tersebut
memerlukan sarana dan prasarana untuk bongkar muat.

Setelah itu komoditi dagangan disebar ke pasar-oasar dengan skala
layanan lebih kecil dan lingkungan yang ada dalam kota maupun sekitamya.
Untuk lebih jelasnya kita lihat pola distribusi barang yang ada di Pasar Lama
pada gambar dibawah ini •

Keterangan

Pedagang
Antar daerah

Pengelola

Pedagang Pengecer Mentnoah
Pasar

Dalam kota

Pprfagang
Pasar

Dalam kota

Pasar iuar kota
daerah hinterland

Ppnflgrgy JjfrU
Pasar Iuar kota

daerah hinterland

-Konsumen

(Dalam kota
Iuar kota

daerah hinterland

Hubungan langsung
Hubungan tidak langsung

Gambar2.3. Pola Distribusi Barang di Pasar Lama
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Dengan pola distribusi barang yang tidak langsung ini pasar Lama
memerlukan sarana dan prasarana untuk bongkar muat. Sedangkan sarana dan
prasarana untuk bongkar muat yang sekarang masih menjadi satu dengan pasar
Besar. Dengan sarana dan prasarana bongkar muat yang masih menjadi satu
dengan Pasar Besar tersebut akan menimbulkan masalah seperti yang telah
diuraikan pada latar belakang. Supaya aktivitas pada pasar Lama berjalan lancar,
maka sarana dan prasarana bongkar muat barang untuk Pasar Lama perlu adanya
penataan kembali.

H.5.2. Pola Transportasi Kotamadya Madiun

Yang dimaksud transportasi di sini khususnya adalah sarana transportasi
yang digunakan untuk penyaluran komoditi ke pasar-pasar wilayah yang ada.
Jaringan transportasi yang digunakan Kotamadya Madiun menggunakan pola
konsentrik. Pola konsentrik ini menurunkan efisiensi peiayanan keseluruh bagian
kota. Disamping itu fungsi ganda yang diperankan oleh sebagian jalan arteri
primer dan utama kota yang mengakibatkan kepadatan lalu lintas dan
percampuran lalu lintas lokal dan regional. Jadi dapat disimpulkan bahwa pola
jaringan transportasi kota sangat mempengamhi kelancaran distribusi komoditi.
Sehingga dalam suatu perencanaan khususnya pengembangan sektor perdagangan
perlu adanya kerjasama yang baik dengan sektor terkait.

Pusat kota

<*

Ke Solo

Ke Surabaya

yke Ponorogo

Gambar2.4. Transportasi Kotamadya Madiun
(Sumber .RDTRKdan RTRK Kotamadya Madiun, 1989)

Ke Surabaya -
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H.5.3. Hubungan Pasar Lama dan Pasar Besar di Kotamadya Madiun
Hubungan Pasar Lama dengan Pasar Besar terletak pada satu zone

perdagangan di daerah pusat kota, dengan skala peiayanan kota dan regional.
Lokasi antara keduanya dipisahkan oleh jalan Cokroaminoto. Karena antara pasar
Lama dan pasar Besar mempunyai lokasi yang sama dalam satu zone
perdagangan, maka mempunyai sistem peiayanan perdagangan yang menjadi satu.
Sehingga antara pasar Lama dan pasar Besar mempunyai sistem peiayanan yang
saling mendukung. Hubungan pasar Lama dengan pasar Besar selain karena
dalam satu zone perdagangan juga mempunyai pola distribusi perdagangan yang
sama yaitu secara tidak langsung dan dalam satu sistem peiayanan, sehingga
sarana dan prasarana bongkar muat menjadi satu. Untuk lebih jelasnya kita lihat
gambar zone perdagangan dibawah ini:

Pasar Lama

Pasar Besar

HZonePerdagangan

t
u

Peta2.2. Zone Perdagangan Kotamadya Madiun.
(Sumber .RDTRK dan RTRK Kotamadya Madiun, 1989).



II.5.4. Perdagangan di Pasar Lama Kotamadya Madiun.
Pasar Lama Kotamadya Madiun merupakan pasar umum yang

melayani kebutuhan masyarakat dengan skala kota dan regional. Cara
berdagang pada pasar Lama dengan sistem grosir maupun eceran, sehingga di
pasar Lama terdapat pedagang besar dan pedagang kecil. Untuk jenis barang
dagangan kebutuhan pangan sehari-hari seperti sayur, buah-buahan, ikan, dan
kue. Tetapi yang paling menonjol pertambahan jumlah pedagang sayur dan
buah-buahan. Untuk lebih jelas kita lihat pola peiayanan di pasar Lama pada
gambar di bawah ini:

Supply barang -•! Bongkar barang

Barang masuk
Penampungan

Pedagang
Pengecer menengah
Dalam kota

Transaksi | Penimbangan
Jual beli ~—•

Muat

barana
Pengiriman
ke pasar
wilayah

>
T

Pedagang
Pengecer menengah
Luar kota

Gambar2.5. Pola Peiayanan di Pasar Lama.

pedagang
pengecer

barang masuk
Penampungan

^1 Transaksi
; Jual beli

Konsumen

II.5.5. Fasilitas Fisik Pasar Lama

Pasar Lama belum mengalami penataan (renovasi) sejak dahulu, maka
fasilitas yang tersedia hanya fasilitas-fasil.tas pokok. Fasilitas tersebut dibangun
oleh masing-masing pedagang dengan ijin dari pihak dinas pasar. Untuk
memperlancar aktivitas dalam Pasar Lama selain kios/los juga didukung oleh
kelengkapan infrastruktur.
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Fasilitas fisik untuk menunjang aktivitas pada pasar Lama sangat
terbatas, seperti : los, kios (bedak), area parkir, musholia, dan kamar mandi/wc.
Selain fasilitas yang terbatas juga kurangnya kelengkapan infiastruktur seperti :
jaringan listrik, jaringan air bersih dan air kotor. Sehingga aktivitas perdagangan
di Pasar Lama kurang lancar.

II.6. Karakteristik Pasar Lama

Pasar Lama Kotamadya Madiun mempakan pasar induk yang terkenal
dengan komoditi dagangan sayur dan buah-buahan yang bermutu baik. Sebaga,
pasar sayur dan buah-buahan, Pasar Lama mempunyai karakteristik yang berbeda
dengan pasar sayur dan buah-buahan lainnya. Karakterisitk yang membedakan Pasar
Lama dengan pasar sayur dan buah-buahan adalah :

1. Karakteristik berdasana

1. Jenis dagangan

2. Cara berdagang

2. Karakteristik konsumen

II.6.1. Karakteristik Berdaaans

Karakteristik berdagang Pasar Lama ditinjau dari aktivitas berdagang
sehari-hari yang terdiri jenis dagangan dan cara berdagang. Pedagang Pasar
Lama umumnya pedagang sayur dan buah-buahan, sehingga perlu adanya
perlakuan fisik untuk mempertahankan mutu dagangannya. Karena sarana dan
prasarana yang belum memadai seperti tidak adanya tempat khusus buat
mencuci barang dagangan, maka perlakuan untuk mempertahankan mutu
dagangan dengan cara menyiramkan air ke barang dagangan. Dengan
perlakuan fisik yang seperti itu mengakibatkan lantai menjadi becek dan licin.
Untuk mengatasi ha! tersebut perlu adanya sarana dan prasana yang berkaitan
dengan perlakuan fisik untuk mempertahankan mutu dagangan.
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Gambar2.6. Aktivitas berdagang diPasar Lama.
(Sumber .observasi lapangan, 1997)

H.6.1.1. Jenis Dagangan

Pasar Lama Kotamadya Madiun pada awalnya mempakan pasar
umum. Dengan jenis dagangan bempa sayur, buah-buahan, ikan, dan kue
(jajan pasar). Seiring dengan perkembangan Kotamadya Madiun, aktivitas
di Pasar Lama juga berkembang. Perkembangan pada Pasar Lama tidak
hanya berpengaruh terhadap perkembangan secara fisik (penambahan
kios/los), juga mempengamhi pada perkembangan jenis dagangan. Jenis
dagangan yang awalnya berjumlah empat, sekarang mulai bergeser menjadi
dua jenisdagangan yaitu sayur dan buah-buahan.

Pasar Lama terkenal dengan jenis dagangan sayur dan buah-buahan
dengan mutu baik. Untuk menjaga mutu barang dagangan tersebut para
pedagang mempunyai aktivitas yang berbeda antara pedagang sayur dan
pedagang buah-buahan.

1. Komoditi Sayuran.

Komoditi sayuran dapat dibedakan berdasarkan bentuk yang
dikonsumsi menjadi sayuran daun, buah, bunga, umbi, dan rebung.
Jenis-jenis sayuran ini mempunyai daya tahan yang berbeda-beda
setelah dipanen. Sayuran daun umumnya tidak dapat bertahan lama dan
mudah busuk. Kangkung dan bayam misalnya, dipasarkan pada pagi
hari, menjelang siang hari sebagian daunnya sudah layu. Sayuran buah
daya tahannya tergantung dari tebal atau tipisnya kulit. Tomat
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mempunyai daya tahan yang lebih rendah dibandingkan dengan terong
dan kapri. Sedangkan sayuran umbi, mempunyai daya tahan yang tinggi.
Kentang misalnya, dapat disimpan dalam jangka waktuyang lama.11

Sayuran mempunyai sifat yang berbeda dengan komoditi
lainnya, yaitu mudah rusak. Hal ini menyebabkan adanya
ketergantungan yang tinggi antara konsumen dan Pasar, juga antara
Pasar dan produsen. Karena sifat sayuran yang mudah rusak, untuk
mengatasi perlu adanya sistem distribusi barang yang cepat dan tata
niaga yang baik. Sistem distribusi barang dan tata niaga yang baik
dengan penataan pasar (pola kios/los) yang mampu memberikan
kelancaran sirkulasi barang dagangan.

Selain itu juga dengan pengkondisian terhadap mang dagangan,
sehingga barang dagangan dapat bertahan lebih lama. Pengkondisian
terhadap ruang dagangan dicapai dengan pengkondisian suhu dan
kelembaban yang sesuai, pencahayaan, dan material yang dipakai.

2. Komoditi Buah-buahan.

Penanganan terhadap komoditi buah-buahan hams lebih

diperhatikan karena komoditi ini mudah sekali mengalami kerusakan.
Komoditi buah-buahan lebih tahan lama dibandingkan dengan komoditi
sayuran. Walaupun demikian bukan berarti komoditi buah-buahan tidak

memerlukan penanganan dalam menjaga mutu komoditi.

Ada beberapa cara untuk mempertahankan kesegaran komoditi
buah-buahan yaitu : pencucian, pendinginan, pemanasan, dan
penyimpanan dalam udara terkendali. Pada dasamya penanganan yang
dilakukan bertujuan untuk memperlambat aktivitas kematangan buah,
menekan penguapan agar buah tetap segar, dan menghambat
perkembangan mikroba yang menyebabkan pembusukan. Sehingga
kesegaran buah tetap terjaga sampai ditangan konsumen. Tiap komoditi

11 Tabel 1.6. Jenis Sayuran Berdasarkan Bentuk Yang Dikonsumsi
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buah-buahan juga memiliki toleransi yang berbeda terhadap pengamh
suhu, kelembaban, dan komposisi udara.

II.6.1.2. Cara Berdagang

Cara berdagang di Pasar Lama dapat dibedakan menjadi dua bagian,
yaitu secara grosier dan secara eceran. Berdagang secara grosier adalah

pedagang yang pada umumnya melayani pedagang eceran. Transaksi

barang yang dijualbelikan lebih banyak, sehingga memerlukan tempat yang
lebih luas dibandingkan pedagang yang berjualan secara eceran. Sedangkan
pedagang yang berdagang secara eceran memerlukan area dagangan yang
lebih kecil. Cara berdagang ini juga mempakan faktor dalam menentukan

besaran ruang dagangan.

Pedagang eceran di Pasar Lama memakai tempat untuk menjual

barang dagangannya di sela-sela kios/los pedagang grosir, ini dapat dilihat
pada gambar berikut ini

Gambar2.7. Pedagang Eceran
(Sumber: Observasi lapangan, 1997).

Untuk memudahkan sirkulasi konsumen dalam mencari barang di

Pasar Lama perlu adanya pemisahan area perdagangan antara pedagang
grosierdengan pedagang eceran.

Aktivitas perdagangan di Pasar Lama dibedakan menjadi dua

bagian, dantiapbagian terdiri beberapa tahapan, antara lain :

1. Proses perpindahan barang dari pengirim untuk konsumen pedagang
eceran:

I*

Ipf

U*

l.TSrm
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U*
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area

pa&gann.
ftceran
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Pembongkaran
k Penvortiran

barang dagangan —*•
Penaemasan

tsarang yang bam datang w

barang daganaan

+

Penimbangan
Penyerahan kepada
Konsumen pedagang ecerai

•* — . .. __. i^

1

Pengangkutan barang dagangan

Gambar 2.8. Proses Pengiriman Barang Pedagang Eceran

2. Proses perpindahan barang dari pedagang eceran untuk konsumen biasa

Bongkar
Barang dagangan

i fe Los/ kios T><-
•w rfciiyajian

Barang dagangar

transaksi juai beli
Melihat, menawar, dan memilih ^

*
i

IMemmbang
!

i
!_ Memasukkan dalam kemasan j

1 1
j
i

Penyerahan kepada pembeli/konsumen.

Gambar 2.9. Proses Perpindahan Barang Untuk Konsumer

Cara berdagang di Pasar Lama mempunyai ciri yang dominan untuk
melayani para konsumen, yaitu :

1. Cara berdagang grosir.

Proses perdagangan disini hanya berdasarkan saling kepercayaan, karena
proses tawar-menawar dan memilih barang terjadi secara sepintas lalu.

Ini terjadi karena sudah adanya standart penjualan antara pedagang dan
pembeli.
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2. Cara berdagang eceran.

Konsumen berasal dari masyarakat biasa, sehingga proses tawar-

menawar dan memilih barang terjadi secara teliti dan mendetail.

H.6.2. Karakteristik Konsumen

Secara umum karakteristik pengunjung di Pasar Lama sama dengan

pasar-pasar induk yang lain. Pengunjung di Pasar Lama mempakan pedagang

eceran, sehingga membutuhkan peiayanan yang cepat. Kondisi Pasar Lama

sekarang yang ada, belum mampu memenuhi kebutuhan tempat untuk

aktivitasjual beli yangmampu memberikan peiayanan yang cepat.

Pasar Lama juga melayani konsumen yang membeli secara eceran.

Konsumen yang membeli secara eceran karakteristiknya tidak sama dengan

konsumen yang membeli secara grosir. Konsumen yang membeli secara

eceran lebih menuntut adanya kenyamanan suasana dalam membeli, sehingga

penataan kios/los lain dengan kios/los untuk pedagang grosier yang lebih

menuntut dalam kelancaran sirkulasi barang maupun manusia.

II.7. Karakteristik Lingkungan Fisik Pasar Lama

H.7.1. Lokasi

Lokasi Pasar Lama terletak pada zone perdagangan di daerah pusat

kota yang mempunyai letak strategis. Lokasi tersebut menjadi satu zone

dengan Pasar Besar yang mempunyai fungsi sebagai Pasar umum. Sehingga

antara kedua Pasar tersebut mempunyai satu sistem peiayanan perdagangan

yang saling menunjang. Kedua Pasar tersebut dipisahkan oleh Jl.

Cokroaminoto. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat gambar di halaman berikut:



D Pasar Besar

Jl Jendcral sudirman

Pertokoan

DDDDDl
Jl. Kuint

Jl. Citandui

Pasar Lama
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I Jalan Cokroaminoto

Peta 2.3. Peta Lokasi Pasar Lama Dengan Pasar Besar
(Sumber :Observasi Lapangan ,1997).

Karena antara Pasar Lama dan Pasar Besar mempunyai satu sistem

peiayanan perdagangan yang sama, dan berada pada satu zone perdagangan

yang sama di pusat kota, sehingga hal tersebut menambah beban lalu lintas di

pusat kota yang sudah padat. Pola transportasi kota sangat mempengamhi

kelancaran ams distribusi barang komoditi ke Pasar. Hal ini perlu adanya

pembagian ams sirkulasi transportasi yang jelas antara ams sirkulasi untuk

distribusi barang komoditi dengan ams sirkulasi transportasi umum. Ams

sirkulasibarang komoditi diarahkan pada jalur transportasi yang tidak padat.



II.7.2. Sirkulasi

Sirkulasi pada Pasar Lama dapat kita bagi menjadi dua bagian yaitu
sirkulasi barang dan sirkulasi manusia.

H.7.2.1. Sirkulasi Barang.

Sirkulasi barang ini sangat erat kaitannya dengan pola distribusi barang
yang ada pada Pasar Lama. Pola distribusi barang yang ada pada Pasar

Lama menggunakan pola distribusi tidak langsung. Sehingga perlu adanya
sarana dan prasarana seperti tempat bongkar muat dan tempat
penampungan barang sementara. Pada aktivitas sirkulasi bongkar muat

barang menggunakan gerobak dorong atau becak, untuk mcngangkut
barang yang bam dibongkar dari area bongkar muat barang ke lokasi Pasar
Lama, karena lokasi bongkar muat barang tidak menjadi satu dengan Pasar
Lama.

Supply barang Bongkar barang

I
1. Barang masuk
2. Penampungan

t

_ |̂ Transaksi
IJual beli

Penimban»an Muat

barang
Pedagang
Pengecermenengah
Dalam kota

Pedagang
Pengecer menengah
Luar kota

Konsumen

beli secara

eceran

pulang
ke rumah

Gambar 2.10. Sirkulasi Distribusi Barang di PasarLama

Pengiriman
ke pasar
wilayah

II.7.2.2. Sirkulasi Manusia

Sirkulasi manusia pada Pasar Lama dapat kita bagi menjadi empat yaitu



->Q

1. Sirkulasi Penjual

Datang Menurunkan

barang ketempat
penampungan

Melavani pembeli Menyimpan •) Pulang

barang sisa
dagangan

Gambar 2.11. Sirkulasi Penjual

2. Pekerja (buruh Pasar )

Datang Kerja Pulang

Gambar 2.12. Sirkulasi Pekeria

3. Pengelola

Datang

1. Menuju unit penjualan
2. Membeli barang
3. Menujutempat bongkarmuat
4. Menuju tempat penimbangan
5. Menuju tempat administrasi

Gambar 2.13. Sirkulasi Peneelo/a

4. Konsumen

Konsumen pedagang eceran :

Datang Membeli barang Muat barang

Gambar2.14. Sirkulasi Konsumen Pedaeane Pen<?ecei

Konsumen biasa:

*1Pulang

Pulang

Datang — >• Membeli barang Pulang^

Gambar 2.15. Sirkulasi Konsumen

H.7.2.3. Sirkulasi Pembuangan Sampah.

Sirkulasi pembuangan sampah akibat dari aktivitas di Pasar Lama

adalah sebagai berikut:
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Pada area perdagangan :

Pedagang membuang
pada tempat sampah

Petugas mengumpulkan |
sampah pada waktu tertentu

Tempat pembuangan
sampah sementara

Gambar 2.16. Sirkulasi Sampah di Area Perdagangan

Pada area bongkar muat

Aktivitas bongkarmuat
Dan penyortiran barang

Tempat pembuangan
sampah sementara

Gambar 2.17. Sirkulasi Sampah di Area Bongkar Muat

11.1.3. Kondisi Fisik Pasar Lama

Kondisi fisik Pasar Lama belum mampu mewadahi aktivitas jual beli
yang ada. Ini dapat dilihat Pada tabel laju pertumbuhan pedagang den-an
jumlah kios/los yang ada.12 Dan tinjauan infrastruktur pada Pasar Lama hanya
dilengkapi dengan jaringan listrik sebagai penerangan pada waktu malam.
Kelengkapan infrastruktur di sebuah pasar selain janngan listrik minimal
mempunyai saiuran air kotor, janngan air bcrsih, tempat penampungan
sampah, dmfire protection sebagai fasilitas pendukung aktivitas jual beli.

Dalam pengembangan Pasar Lama perlu adanya penambahan dan
penataan fasilitas. Penambahan fasilitas fisik pada Pasar Lama juga didukung
dengan kelengkapan infrastruktur. Seg! fasilitas fisik perlu adanya
penambahan jumlah kios/los dan penataan kios/los dengan cara penzoningan
berdasarkan jenis dagangan dan cara berdagang. Untuk penambahan fasilitas
infrastruktur berdasarkan karakteristik kegiatan.

Tabel 1.3; Tabel 1.4; Tabel 1.5.
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H.8. Pengelolaan

Secara formal pasar merupakan suatu lembaga yang dikelola oleh
Pemerintah, sehingga untuk mengatur kelembagaan tersebut diperlukan suatu
instansi yaitu Dinas Pasar. Dinas Pasar mempunyai kekuasaan di bavvah BAPPEDA.
Dinas pasar Kotamadya Madiun berwenang terhadap semua pasar di daerah Madiun,
demikian juga dengan pasar Lama.


