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BABHI

PENATAAN PASAR LAMA

SEBAGAI PASAR SAYUR DAN BUAH-BUAHAN

m.l. Penataan Pasar Lama sebagai Pasar Sayur dan Buah-Buahan

Untuk mengetahui konsep ideal penataan Pasar Lama sebagai pasar sayur dan
buah-buahan yang sesuai dengan karakteristik berdagang maka diperlukan analisis
terhadap:

1. Karakteristik berdagangdi Pasar Lama

2. Karakteristik fisik di Pasar Lama

3. Kondisi Lingkungan kota

m.1.1. Karakteristik Berdagang di Pasar Lama

Karakteristik berdagang di Pasar Lama yang mempengamhi konsep
penataan fisik sebagai pasar sayur dan buah-buahan mencakup :

1. Jenis dagangan

2. Cara berdagang

m.1.1.1. Jenis Dagangan

Perkembangan jenis dagangan di Pasar Lama mengalami pembahan.

Dari bermacam-macam jenis dagangan menjadi beberapa jenis dagangan saja
bempa sayur, buah-buahan, ikan, dan kue (jajan pasar). Perkembangan di pasar
Lama yang mengalami perkembangan jumlah pedagangnya, sedangkan jenis

dagangan mulai bergeser menjadi dua jenis dagangan yaitu sayur dan buah-
buahan.

Perkembangan Pasar Lama menjadi pasar sayur dan buah-buahan

mempakan langkah yang tepat. Karena perkembangan jumlah pedagang sayur

dan buah-buahan sangat menonjol dibandingkan dengan jumlah pedagang yang
lainnya. Pertambahan jumlah pedagang ini memerlukan tempat yang layak

untuk berdagang. Untuk penataan los/kios dipisahkan berdasarkan jenis

13
Tabel 1.5. lajuPertumbuhan Pedagang Sayurdan Buah-buahan di Pasar Lama
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dagangan. Sehingga terdapat zona perdagangan sayuran dan zona perdagangan
buah-buahan.

m.1.1.2. Cara Berdagang

Cara berdagang di Pasar Lama dapat dibedakan menjadi dua bagian
berdasarkan skala peiayanan, yaitu secara grosier dan secara eceran. Pedagang
grosir skala layanannya lebih besar dan memerlukan ruang dagang besar yang
menuntut kemudahan dalam sirlculasi barang. Sedangkan pedagang eceran
memerlukan area dagangan yang lebih kecil dan menuntut kemudahan sirkulasi
bagi pengunjung.

Area penzoningan tidak hanya dibedakan berdasarkan jenis dagangan
melainkan juga cara berdagang. Karena cara berdagang mempakan faktor dalam
menentukan besaran mang dagangan. Area pedagang grosir di Pasar Lama
terletak pada bagian depan, ini dimaksudkan untuk mempermudah sirkulasi
barang. Area pedagang grosir juga tidak jauh dari tempat bongkar muat barang.
Untuk area pedagang eceran biasa pada bagian belakang pasar. Tetapi kondisi
pada Pasar Lama sekarang ini tidak dipisahkan, jadi antara pedagang grosir dan
pedagang eceranmenjadi satu.

Dari aktivitas yang dilakukan pedagang dalam proses pemindahan
barang, dapat diketahui fasilitas yang digunakan antara lain :

1. Fasilitas untuk melayani konsumen pedagang eceran :
a. Tempat parkir kendaraan pengangkut.

b. Tempat bongkar muat barang.

c. Tempat penyortiran barang.

d. Tempat memasukkan ke dalam kemasan.

e. Tempat penimbangan.

f. Tempat pengangkutan pedagang eceran.

g. Tempat penyimpanan.

2. Fasilitas untuk melayani konsumen biasa :

a. Los dalam pasar.

b. Kios dalam pasar.
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c. Selasar untuk area sirkulasi.

m.1.2. Karakteristik Fisik di Pasar Lama

Yang dimaksud dengan karakteristik fisik disini mencakup mang penyajian
dan sirkulasi pembeli yang dibedakan berdasarkan jenis dagangan maupun cara
berdagang dan juga mencakup pola ruang dagang. Untuk mengetahui karakterisitik
fisik yang ideal dalam penataan Pasar Lama sebagai pasar sayur dan buah-buahan
yang sesuai dengan karakteristik berdagang maka diperlukan analisis terhadap :

1. Tuntutan kebutuhan ruang berdasarkan aktivitas karakteristik berdagang.
2. Cara Penyajian.

3. Karakteristik konsumen.

m.1.2.1. Tuntutan Kebutuhan Ruang Berdasarkan Karakteristik Berdagang
1. Komoditi Sayuran

Komoditi sayuran mempakan komoditi yang lekas msak, sehingga
membutuhkan mang dagang yang terhindar dari sinar matahari langsung.
Sedangkan kebutuhan mang dagang berdasarkan cara berdagang dibedakan
menjadi dua yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran.
(i). Pedagang grosir

Pedagang grosir membutuhkan tempat untuk bongkar muat barang dari
kendaraan pengangkut, tempat untuk proses pemisahan barang sesuai
dengan kwalitas dan keseragaman dari ukuran, wama dan tingkat
kemasakan, tempat untuk penimbangan barang, dan mang untuk
penyimpanan barang yang bertujuan menghindari turun harga akibat
berlimpahnya sayuran dipasaran. Selain hal tersebut diperlukan juga
tempat parkir untuk angkutan, baik konsumen pedagang eceran maupun
konsumen masyarakatbiasa.

(ii). Pedagang Eceran

Pedagang sayuran yang menjual secara eceran tidak banyak menuntut

kebutuhan mang hanya membutuhkan mang untuk dapat menyajikan
barang dagangannya.
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2. Komoditi Buah-buahan

Komoditi buah-buahan lebih tahan lama dibandingkan dengan komoditi
sayuran. Walaupun demikian bukan berarti komoditi buah-buahan tidak
memerlukan ruang dagang yang mempunyai karekteristik tertentu dalam
mempertahankan mutu. Ruang dagang untuk komoditi buah-buahan dituntut
mempunyai kelembaban yang sesuai ( 60% - 70%). Apabila mang dagang
mempunyai kelembaban sama dengan atau lebih besar dari 75% akan

mengakibatkan tumbuhnya jamur pada buah.14 Selain hal tersebut kebutuhan
mang terhindar dari sinar matahari. Sedangkan kebutuhan mang dagang
berdasarkan cara berdagang dibedakan menjadi dua yaitu pedagang grosir
dan pedagang eceran.

a. Pedagang grosir

Kebutuhan pedagang grosir untuk komoditi buah-buahan sama dengan
komoditi sayuran, yaitu membutuhkan tempat untuk bongkar muat barang
dari kendaraan pengangkut, tempat untuk proses pemisahan barang sesuai
dengan kwalitas dan keseragaman dari ukuran, wama dan tingkat
kemasakan, tempat untuk penimbangan barang, dan mang untuk
penyimpanan barang yang bertujuan menghindari turun harga akibat
berlimpahnya sayuran dipasaran. Selain hal tersebut diperlukan juga
tempat parkir untuk angkutan, baik konsumen pedagang eceran maupun
konsumen masyarakat biasa.

b. Pedagang Eceran

Pedagang buah-buahan yang menjual secara eceran tidak banyak menuntut
kebutuhan ruang hanya membutuhkan mang untuk dapat menyajikan
barangdagangannya.

Endah Zuhairini, 1996.
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m.1.2.2. Cara Penyajian

1. Komoditi Sayuran

Cara penyajian untuk komoditi sayuran dibedakan berdasarkan bentuk yang
dikomsumsi. Berdasarkan bentuk yang dikomsusi komoditi sayuran dapat
dibagi menjadi lima yaitu sayuran daun, buah, bunga, umbi, dan rebung. Dari
jenis komoditi sayuran tersebut jenis daun yang mudah busuk. Sehingga
perlu penangangan khusus dalam cara penyajian tidak boleh ditumpuk
sampai tinggi yang mengakibatkan sayur bagian bawah tidak mendapat
udara. Selain dibedakan berdasarkan bentuk yang dikonsumsi untuk
penyajian komoditi sayuran, pengkondisian ruang dagangan yang digunakan
untuk penyajian hams dapat menjaga kondisi sayuran agar tetap segar.
Pengkondisian suhu dan kelembaban mang dagang yang sesuai dengan
komoditi sayuran diperlukan suatu penghawaan buatan agar suhu dan
kelembaban dapat stabil. Untuk lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut:
Kondisi Yang Sekarang Kondisi yang dikembangkan

p.enghawaan buatan cahaya buatan
/ \ A 111

penghawaan alami

Tidak dibedakan berdasarkan
Jenis yang dikonsumsi
denganpenyajian sederhana

Carapenyajian dibedakanberdasarkan
jjenisyang dikonsumsi dengan penyajian

-^pada tempat khusus dengan cara
pendinginan.

Gambar 3.1. Cara Penyajian
(Sumber: Dikembangkan dari Ernst Neufert, 1993).

2. Komoditi Buah-buahan

Cara penyajian komoditi buah-buahan dibedakan berdasarkan jenis buahnya.
Penataan dalam penyajian barang dagangan juga hams menarik, sehingga
mampu memberikan nilai lebih. Selain itu cara penyajian yang baik juga
hams didukung dengan pengkondisian suhu dan kelembaban ruang dagangan
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yang mempunyai karakteristik tertentu untuk menjaga mutu komoditi buah-
buahan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Kondisi Yang Sekarang

penghawaan alami

Kondisi yangdikembangkan
penghawaan buatan cahaya buatan

Carapenyajian sudah dibedakan
Berdasarkanjenis buah, tapi dalam
Carapenataan buah kurang menarik
Dan tidak dengan tempat khusus,
Sehinggajamur mudah berkembang

Carapenyajian dibedakan berdasarkan
jenis buah dan ditempatkan pada
tempat khusus yang menarik danjuga

meningkatkan mutu dan harga buah

Gambar 3.2. Cara Penyajian.
(Sumber: Dikembangkan dari Ernst Neufert, 1993)

m.1.2.3. Karakteristik konsumen

Karakteristik konsumen di Pasar Lama dibedakan menjadi dua yaitu :
pedagang pengecer dan masyarakat umum. Konsumen pedagang pengecer yang
dimaksud adalah konsumen yang membeli komoditi dagangan dari pedagang
grosir dengan tujuan untuk dijual kembali secara eceran. Karakteristik
konsumen pedagang pengecer biasanya melakukan transaksi lebih cepat dan
membutuhkan mang sirkulasi untuk barang. Karakteristik konsumen
masyarakat umum berbelanja sebagai bahan untuk diolah/dimasak sendiri atau
diolah/dimasak untuk warung-warung pada hari itu.

Untuk pedagang pengecer membutuhkan peiayanan yang cepat, karena
barang yang sudah dibeli dari Pasar Lama tersebut akan diperdagangkan
kembali. Sehingga kelancaran sirkulasi dalam peiayanan sangat diperlukan.
Untuk konsumen masyarakat umum memerlukan keleluasaan sirkulasi dalam
berbelanja. Sedangkan kondisi Pasar Lama sekarang belum mampu memenuhi
kebutuhan untuk sirkulasi tersebut. Jarak antara los dengan los yang berhadapan
dipisahkan oleh selasar dengan lebar 1,75m untuk sirkulasi konsumen,
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sedangkan standar minimum lebar selasar 2,25m. Untuk lebih jelas dapat dilihat
pada gambar berikut ini:

Konsumen (pedagang pegecer) Sirkulasi dibedakan
Kondisi Sekarang Antara barang dan manusia

Konsumenmasyarakat Umum
Kondisi sekarang

££&

icb

0

d
sirkulasi manusia Y {S}' 'sirkulasi barang

Rencana pengembangan

V-Nlfc

Rencana pengembangan

AAlJjHt

r,? m

^

sirkulasi konsumen lebih leluasa
dan.diberi tempat untuk istirahat

in, a

Gambar 3.3. Tuntutan Besaran Ruan° herdasar Kj\aniKteristik Konsumen.

III. 1.3. Kondisi Lingkungan Kota

1.3.1. Pola Transportasi Kota

Pola transportasi di Kotamadya Madiun berbentuk radial dengan
beberapa sumbu utama menuju pusat kota, sehingga mengakibatkan sirkulasi
padat pada bagian pusat kota saat-saat jam sibuk. Karena pusat kota
mempakan konsentrasi fasilitas kota terutama pemerintahan dan
perdagangan. Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan pengembangan
sistem janngan jalan yang terpadu pada seluruh bagian kota, guna mengatur
sirkulasi lalu lintas dalam kota dan antar kota. Diadakan pembagian status
dan fungsi jaian dalam sistem pengaturan transportasi kota seperti gambar
berikut:



Pasar Besar

Pasar Lama
Jalan Arteri Primer

"VnJVn-rvr| Jalan Arteri Sekunderi »w«w«4,mWl roIo„ v , , t 0 . | _, JlUdn ^nen SekunderJalan Kolektor Pnmer . Jalan Lokal Sekunder
«=J Jalan KolektorSekunder E^^S Pengernbanganjalan th. 2008
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Peta 3.1. Pola Tranportasi Kota Di Kotamadya Madiun
(Sumber :RDTRK dan RTRK Kotamadya Madiun, 1989)

Pola transportasi kota sangat berpengaruh terhadap pola distribusi
barang komoditi dan cara pencapaian ke lokasi pemasaran. Cara pencapaian
ke lokasi selain dipengamhi pola transportasi kota juga letak dari lokasi
pemasaran yang akan dicapai. Pencapaian secara makro dalam

pendistribusian barang komoditi dari daerah produsen menuju lokasi
pemasaran (Pasar Lama) tidak dapat secara langsung. Sedangkan pencapaian
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secara mikro adalah sirkulasi pelaku (pedagang, konsumen, dan pengelola)
dalam mencapai lokasi yang berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli.

Komoditi sayur dan buah-buahan mempakan komoditi yang tidak
dapat bertahan lama sehingga memerlukan pendistribusian yang lebih cepat
agar kondisinya tetap segar sampai ke tangan konsumen. Selain faktor
kualitas dari komoditi yang baik, juga hams didukung dengan sistem
pendistribusian yang baik. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut perlu
adanya kerja sama yang baik antara sektor perdagangan dengan sektor
perhubungan. Jalur transportasi yang dilalui dalam pendistribusian barang ke
Pasar Lama atau Pasar Besar adalah pada gambar berikut ini:

t
Pasar Lama Jalur Distribusi Barang Dari Luar Daerah U

Peta 32. Jalur Tranportasi Kota yang Digunakan untuk Pendistribusian Barang.
(Sumber :RDTRK dan RTRK Kotamadya Madiun, 1989)

m.1.3.2. Kondisi Infrastruktur Kota

Peiayanan infrastruktur dalam pemenuhan kebutuhan hams disesuaikan
dengan tingkat perkembangan kota sehingga dapat menjamin kelancaran
aktivitas masyarakat. Peiayanan infrastruktur dimaksudkan adalah kegiatan
yang diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan lingkungan hidup.
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Peiayanan infrastruktur di Pasar Lama untuk melayani aktivitas
pedagang masih sangat terbatas, sehingga mengakibatkan kurang lancarnya
aktivitas. Fasilitas infrastruktur di Pasar Lama hanya tersedia janngan listrik
dari PLN yang berfungsi sebagai penerangan pada malam hari. Jaringan
infrastruktur yang dibutuhkan seperti :janngan air bersih, pembuangan air kotor
dan air hujan, fire protection dan sistem pengelolaan sampah.

IM.1.3.3. Hubungan Pasar Lama dan Pasar Besar

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. Antara Pasar
Lama dan Pasar Besar mempunyai lokasi yang sama dalam satu zone
perdagangan, maka mempunyai sistem peiayanan perdagangan yang menjadi
satu. Sehingga sistem perdagangan yang di atas sebagai dasar dalam penataan
Pasar Lama.

III.2. Sirkulasi Pada Pasar Lama

III.2.1. Pola Sirkulasi

Pola sirkulasi pada Pasar Lama dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu
sirkulasi barang dan sirkulasi manusia. Pola yang akan dikembangkan memisahkan
sirkulasi barang dengan sirkulasi manusia, sehingga dapat terjadi suatu sirkulasi
yang lancar.

1II.2.1.1. 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 dan mempunyai sistem peiayanan
tempat bongkar muat yang menjadi satu dengan Pasar Besar. Dengan adanya
keterkaitan dalam peiayanan dan fungsi antara Pasar Besar dan Pasar Lama,
apabila tempat bongkar muat barang dipisahkan maka sistem peiayanan
perdagangan menjadi terpisah.
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Lahan yang ada di Pasar Lama tidak mencukupi untuk dibangun area
bongkar muat barang, sehingga area bongkar muat barang tetap di Pasar Besar.
Altematif lain penambahan jumlah lantai dari segi lahan lebih efektif. Dengan
penambahan jumlah lantai memungkinkan area bongkar muat barang menjadi
satu dengan Pasar Lama. Apabila tempat bongkar muat barang menjadi satu
dengan Pasar Lama beban transportasi bertambah berat.

Pertambahan beban transportasi ini akan menimbulkan ams
pendistribusian barang tidak lancar. Dengan demikian altematif penambahan
jumlah lantai tidak mampu untuk memecahkan permasaiahan untuk
memperiancar ams distribusi barang. Oleh karena itu perlu adanya altematif lain
untuk pemecahan masalah bongkar muat barang. Pemecahan area bongkar muat
barang dengan pengadaan sarana penghubung distribusi barang antara Pasar
Lama dengan Pasar Besar lebih efektif ditinjau dari pemanfaatan lahan. Karena
lahan yang ada di Pasar Lama tidak terkurangi dengan penambahan area bongkar
muat barang yang bam. Selain efektif dari pemanfaatan lahan juga tidak
menumpuknya beban sirkulasi pada satu tempat dengan bongkar muat yang
terpisah. Bila ams sirkulasi barang lancar akan mendukung dalam
mempertahankan mutu komoditi barang dagangan sampai ketangan konsumen.
Dengan mutu komoditi barang dagangan tetap baik maka akan menguntungkan
para pedagang.

Altematif pengadaan sarana penghubung melalui jalan bawah tanah
dengan terowongan didukung oleh kondisi lingkungan sekitar. Kondisi bangunan
disekitar Pasar Lama sebagian besar tidak memakai pondasi yang dalam,
sehingga memungkinkan untuk dibuat terowongan.Pola sirkulasi barang yang
akan dikembangkan mempunyai pencapaian yang mudah terhadap pola
transportasi kota. Penyediaan sarana dan prasarana penghubung bongkar muat
bertujuan untuk memecahkan permasaiahan yang ditimbullcan akibat terpisahnya
sarana dan prasarana bongkar muat di Pasar Lama selama ini. Dari hasil analisis
dapat diperoleh pola sirkulasi barang berikut ini:
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Tola sirkulasi barangyang sekarang

—I ifct

inn
Pola sirkulasi barangyang dikembangkan
Tetap memotong Jl. Cokroaminoto seperti yang dulu hanya memakai jalur altematif

Altematif 1

Lewat jalan atas
denganjalanpenyeberangan

Gambar 3.4. Pola Sirkulasi Bara,

Kondisi sekarang

%

n.

Distribusi barang memotong arus
Lalu lintas pada Jl. Cokroaminoto

Altematif 2

- ~'^m<,mm>m^.t-

Lewat jalan bawah -
dengan membuat terowongan
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ffl.2.1.2. Sirkulasi Manusia.

Pola sirkulasi manusia Pada Pasar Lama terdiri dari pedagang, konsumen,
pengelola, dan pekerja (bumh pasar) lebih mengarah sirkulasi yang linier sesuai
dengan pola kios/los yang ada sekarang. Secara umum pola sirkulasi manusia
tidak menjadi masalah. Untuk sirkulasi manusia lebih menuntut kepada besaran
area. Pola sirkulasi yang ada di Pasar Lama dapat di lihat sebagai berikut:



Pola Sirkulasi manusiayang sekarang Lebar area sirkulsiyang dikembangkan
Pedagang grosir

Sirkulasi pedagang eceran . • oojj ,
Sirkulasi pedagang grosir *lrku,asi konsumen lebih leluasa

dan,diberi temjj&t untuk istirahat

Gambar 3.5. Pola Sirkulasi Manusia.

sirkulasi manusia 'sirkulasi barang
Pedagang pengecer

*j_rr^
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III.2.2. Faktor Yang Mempengaruhi Kelancaran Sirkulasi Secara Kwantitatif.
Faktor yang mempengamhi kelancaran sirkulasi secara kwantitatif dapat

dilihat dan seberapa jauh / lama pelaku melakukan pergerakan, sehingga faktor-
faktor yang diperhitungkan adalah :

HI.2.2.1. Jarak pergerakan.15

1. Bagi pejaian kaki, maka jarak ±300 mmerupakan jarak yang masih mudah
dicapai dan menyenangkan.

2. Jarak ±450 morang masih dapat mencapainya tetapi mungkin la akan lebih
suka menggunakan kendaraan.

3. Lebih dari 450 mpada cuaca dan suasana yang umum, sudah diluar skala di
dalam pengertian arsitektur.

Berdasarkan hal diatas, dapat diperkirakan bahwa orang masih merasa
senang untuk mencapai seluruh bagian-bagian ruang dengan garis tengah ±300
meter.
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m.2.2.2. Kecepatan pergerakan.

Kecepatan pergerakan dari pelaku kegiatan ini bervariasi.

1. Untuk pergerakan manusia tergantung faktor :

a. Perbedaan umur dan jenis kelamin.

b. Group/kelompok dimana kecepatan dihitung dari pergerakan yang
paling lambat.

2. Untuk kendaraan biasa ditentukan oleh tujuan dan aturan.

a. Masuk pintu dan keluar pintu area Pasar mempunyai kecepatan 15
km/jam.

b. Dari masuk sampai berhenti (menurunkan orang/barang), kecepatan
makin berkurang.

c. Dari berhenti ke pintu keluar, kecepatan makin meningkat.

m.2.3. Faktor untuk menentukan daya tampung ruang.

Untuk mengecek daya tampung mang, maka faktor-faktor yang
dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

m.2.3.1. Macam kegiatan.

Macam kegiatan yang termasuk disini adalah kegiatan-kegiatan yang
berlangsung di dalam bangunan danareaPasar.

1. Di dalam bangunan Pasar: peiayanan kegiatan, transaksi jual beli.
2. Di dalam area Pasar :peiayanan kegiatan, transportasi.

m.2.3.2. Macam dan jumlah pendukung pergerakan meliputi:
1. Macam dan jumlah kendaraan.

2. Macam danjumlah barang.

3. Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan.
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m.2.3.3. Sistem pelayanan/sistem pewadahan jalur-jalur pergerakan.
1. Kendaraan.

a. Sistem peron/ parkir

b. Jumlah jalur sesuai dengan banyaknya moda/trayek.
2. Barang.

a. Sistem pembongkaran.

b. Sistem penampungan

c Sistempengangkutan

3. Orang.

a. Sistem transportasi.

b. Sistem pencapaian ke unit-unit penjualan/penampungan dan angkutan.
4. Faktor kebiasaan.

a. Saat bongkar barang.

(i). Intensitas kegiatan Pasar memuncak.

(ii). Frekwensi arus angkutan rendah, tapi wujudnya relatif besar.
b. Saat muat barang.

(i). Intensitas kegiatan Pasar menurun.

(ii). Frekwensi ams angkutan tinggi, karena wujud angkutan yang relatif
lebih kecil.

m.3. Konsolidasi Pasar Lama sebagai Faktor Pertimbangan dalam Penataan Pasar
Lama

Untuk mempertahankan identitas Pasar Lama sebagai Pasar sayur dan buah-
buahan, maka perlu adanya strategi penataan Pasar Lama sebagai Pasar sayur dan
buah-buahan dengan mengaitkan faktor konsolidasi Pasar Lama sebagai faktor
pertimbangan.

Strategi penataan Pasar Lama sebagai pasar sayur dan buah-buahan yang akan
diterapkan antara lain:
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m.3.1. Pemisahan berdasarkan jenis dagangan dan cara berdagang.
Strategi pemisahan berdasarkan jenis dagangan dimana pedagang sayur dan
pedagang buah-buahan dipisahkan, karena kedua jenis dagangan tersebut
mempunyai cara perlakuan yang tidak sama dalam pemasaran. Untuk pemisahan
cara berdagang penekanan pada berdagang secara grosir dan berdagang eceran.
Perbedaan kedua jenis cara berdagang tersebut diburuhkan penyelesaian
tersendiri.

m.3.2.Perencanaan ulang fasilitas pendukung dan utilitas.

Perencanaan ulang fasilitas pendukung dan utilitas dengan penambahan fasilitas
maupun utilitas seperti jaringan air bersih untuk membersibJcan sayur dan buah-
buahan. Dan juga saiuran air kotor yang berfungsi sebagai pembuangan air bekas
mencuci barang dagangan. Air bekas mencuci barang dagangan biasanya dibuang
begitu saja, sehingga membuat lantai jadi becek.

m.3.3. Penyediaan sarana dan prasarana di Pasar Lama.

Penambahan jumlah kios/los yang tiap tahun kekurangan 1,25% dari jumlah
keseluruhan. Jumlah kios/los yang ada sekarang hanya berjumlah 224 buah.
Penyediaan sarana dan prasarana penghubung untuk distribusi barang dari tempat
bongkar muat yang ada di Pasar Besar untuk melancarkan distribusi barang
dagangan. Selain masalah bongkar muat barang, juga penyelesaian ams sirkulasi
kendaraan dan area parkir.

ffl.3.4. Jalan Altematif Pencapaian ke Pasar Lama.

Pencapaian ke Pasar Lama sekarang ini hanya dapat di capai melalui Jl. Kutai.
Bila dilihat letak Pasar Lama dapat dicapai melalui dua arah yaitu dari Jl. Agus
Salim dan Jl. Kutai. Dengan pencapaian dua arah tersebut dapat memperiancar
ams sirkulasi barang, kendaraan, maupun manusia.
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m.3.5. Penataan Pasar Lama Dengan Penzoningan.

Penataan Pasar Lama yang sesuai karakteristik berdagang dengan penzoningan

sesuai kelompok kegiatannya. Berdasarkan kelompok kegiatan yang ada di Pasar

Lama di bagi menjadi 4 kelompok yaitu pengangkutan barang, mang dagangan,

pengelola, dan peiayanan umum (service). Untuk kelompok kegiatan area ruang

dagangan di bagi lagi menjadi 4 kelompok berdasarkan jenis dagangan dan cara

berdagang yaitu pedagang sayur grosir, pedagang sayur eceran, pedagang buah

grosir, dan pedagang buah eceran.


