
BAB V
 

KONDISI PASAR PARAKAN SAAT INI
 

A. Kondisi Fisik 

Kondisi fisik yang dimaksud disini adalah merupakan 

kondisi bangunan pasar tersebut ataupun bangunan pendu

kung prasarana pasar. 

1. Lokasi 

Pasar Parakan ini terletak di jantung kota, 

dimana keberadaannya pada daerah perkembangan perda

gangan di kota Parakan. Pasar Parakan ini terletak 

pada jalur arteri primer, sehingga pencapainya sangat 

mudah dari berbagai penjuru. Pasar Parakan ini berada 

pada daerah pertokoan, perdagangan dan pemukiman. 

Adapun batas-batas dari lokasi pasar Parakan sebagai 

berikut 

Seb Utara JL Saubari (terminal)
 

Seb Selatan JL Diponegoro (pertokoan,pemukiman)
 

Seb Timur JL Usman (pertokoan, pemukiman)
 

Seb Barat JL Ahmadi ( pertokoan, pemukiman )
 

Lokasi pasar Parakan ini sangat strategis, dimana 

keberadaannya mudah dijangkau dari berbagai penjuru, 

dekat dengan terminal untuk bongkai dan muat barang 

dan keberadaannya pada daerah pengembangan perdagangan 

kota Parakan. 
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2. Tapak 

Pasar Parakan yang terletak pada jalur arteri 

primer ini menempati areal seluas 17.856 m2 • Tapak 

dari pasar ini dibatasi oleh jalur arteri primer dan 

arteri sekunder. Dari luas keseluruhan tsb dapat 

dibagi dalam beberapa luasan. 

Luas persi 1 = 17. '356 
.-,

m":' 

luas bangunan = 13.3 132 m2 

! 
jumlah pedagang = 1862 c.rang 

! 

Untuk dapat mengetahui standart tingkat pelaya

nannya maka dapat diambil rata-rata luasan pelayanan 

yang ditempati oleh pedagang 

= Luas Bangunan 

= 3,7 m2 

Pedagang 

Jika dibandingkan dengan standart kelayakan yang 

ditetapkaan yaitu 4,5 m2 /pedagang maka angka tersebut 

masih dirasa kurang. 
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3.	 Bangunan 

Kontruksi bangunan pada pasar Parakan ini adalah 

teY'bagi	 men.iadi
 

- .-.. 8C'1 '":' 2
Tcd-::c./ k i .:.s - L • .;;J	 , .... m 

'Bangunan Los 

.-..* PeY'manen = 6.6';'1, 2m.... 

'-,* DaruY'at = 3.345,6 m.... 

pengelompokan kontruksi bangunan terd i 1" i dari 

yang permanen, yaitu kodisinya bagus dan yang daruY'at 

kondisinya buruk seperti pada gambaY' beY'ikut 
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4. Tata ruang 

a. ruang jual 

ruang-ruang jual yang ada adalah yang ada di 

dalam pasar maupun diluar pasar. dimana ruang jual 

yang ada ini belum mampu menampung para pedagang 

yang ada. Dimana pedagang eceran yang ada tiap hari 

kian bertambah, sehingga para pedagang yang tidak 

mendapat tempat memanfaatkan ruang sirkulasi yang 

ada sebagai tempat berdagang mereka. Dengan bertam

bahnya jumlah pedagang yang ada ini ruang jual 

pasar tidak mampu menampung pedagang yang terus 

bertambah ini. Sehingga ruang parkir yang adapun 

dihalalkan untuk dijadikan tempat berdagang yang 

semi permanen. Secara otomatis ruang parkir itu 

sudah tidak dapat difungsikan lagi,karena sudah 

beralih fungsi. 

b. Pezoningan 

Pegelompokan ruang jual yang ada di pasar 

Parakan ini cenderung masih campur aduk, belum 

teratur dengan baik. Sehingga ruang jual yang ada 

belum terpilah - pilah sesuai dengan macam dan 

karakter barangnya. Dengan kondisi yang demikian 

itu akan mempersulit para pembeli untuk mencari 

barang yang akan dibelinya. Demikian· juga para 

pedagang kurang mendapatkan tempat yang sesuai 

dengan macam dagangan yang mereka jajakan. Penn:zcl

ningan ruang jual yang ada adalah sebagai berikut : 
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5.	 Sirkulasi 

a.	 Di Dalam Pasar 

Sirkulasi yang ada di dalam pasar kurang 

terarah sehingga sirkulasi yang dilalui sebagian 

besar pada jalur primer saja. Hal ini ter.jadi 

karena jalur sekunder yang ada tidak jelas. Keadaan 

yang demikian ini akan merugikan pedagang yang 

berada dijalur sekunder, karena jarang dilalui 

pembeli. 

b.	 Di Luar Pasar 

Sirkulasi yang ada di luar pasar adalah meru

pakan pergerakan dari dan ke pasar. Adapun aktifi 

tas pengguna sirkulasi di luar pasar adalah 

- Pejalan Kaki = jalanyang dilalui adalah trotoar 

dan jalan umum.
 

Kendaraan Umum
 

*	 rc.da empat 

* r.:.da dua
 

oM' becak
 

*	 andong 

*	 Kendaraan angkut barang 

Kendaraan angkut barang ini adalah berupa 

kedaraan umum untuk trasportasi/ kendaraan 

pribadi. 

6.	 Prasarana pendukung 

Beberapa prasarana yang ada di dalam pasar adalah 

sebagai berikut : 
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a. listrik 

Listrik vag ada megambil dari PLN dengan 

tegangan 220 Volt dengan berdaya 450 watt. Dimana 

listrik yang ada inibelum dikelola oleh dinas 

pasar, sehingga pedagang yang ada memasang listrik 

sen~iri, bahkan dicabang dengan pedagang yang lain 

untuk dapat menerangi ruang jualnya. 

b. Sampah 

Sampai saat ini pasar belum memiliki tempat 

penampungan sampah sementara. Sehingga sampah yang 

ada dikumpulkan dan dibuang didepan/belakang pasar 

untuk diangkut oleh truk pengangkut sampah. Kondisi 

yang demikian ini lebih menyulitkan dalam pengambi

Ian sampah. 

c. Air Bersih 

Air bersih vag ada diambil dari sumur, dan 

keberadaanya hanya terbatas untuk kosumsi km/wc dan 

mu~hola vag ada, dan tidak tersebar d1seluYuh 

wilayah pasar. 

d. Air Kotor 

Air kotor yang berasal dari km/wc ditampung 

dibak peresapan. Untuk air kotor dari sisa aktifitas 

jual beli dialirkan di riol kota yang berada di

sebelah timur pasar vag disebar kesebelah selatan 

dan utara pasar. 
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e. Pencegahan Kebakaran 

Alat yang digunakan untuk pencegahan kebakaran 

hanya mengunakan fire extinguisher walaupun jumlah

nya hanya beberapa buah yang ada di kantor pengelo

lao 

f. Kc,mun i kas i 

Komuikasi pada pasar ini belum ada yang bersi 

fat elektronik.Alat komuikasi belum tersedia dalam 

pasar Parakan ini. 

B. Kondisi Non Fisik 

1. Pedagang 

Pedagang ini adalah merupakan perantara antara 

pr,:,dusen dan konsumen dengan jalan mejual barang 

kepada pembeli.-Pedagang yang ada dipasar ini sebagian 

besar adalah merupakan golongan menegah ke bawah. 

Dimana para pedagang yag ada dipasar tersebut bukan 

hanya masyarakat parakan saja tetapi juga dari daerah 

hinterlinenya. Tata cara pedagang dalam melakukan 

aktifitasnya adalah sebagai berikut : 

a.	 Pada Los Pasar 

menggunakan almari kayu/ 

kotak kayu untuk menyim

pan dan display barang. 

Sifat barangnya tahan la 

ma. 
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Menggunakan meja/amben 

Untuk mendisplay barang 

Sifat barang dagangan

nya tidak tahan lama. 

b.	 Di Luar L.:.s 

Menggunakan Keranjang 

Sifat barang dagangannya 

tidak tahan lama. dan ber 

pindah-pindah berdagannya 

m----......... 
- Menggunakan Tikar,digelar
 

langsung untuk mendisplay
 

barang dagangan
 

sisa dagangannya dibawa
 

pulang.
 

(Gambar PenyaJian barang dagangan V.3) 

2. Pembeli 

Pembeli yang ada di pasar Parakan ini, bukan 

hanya d~ri kota Parakan saJa tetapi juga dari d~erah 

hinterlinenya. Pada tahun 1991 jumlah penduduk kota 

Parakan 73.117 yang identik dengan jumlah pembeli dan 

diperkirakan jumlah pembeli pada tahun 2010 adalah 

88.833 jiwa. Angka ini adalah belum termasuk daerah 

hinterline dari kota Parakan tersebut. Apalagi kota 

Parakan ini besar peranannya sebagai pasar transit, 

hal ini tentu saja mengundang pembeli dari daerah lain 

untuk berbelanJa ke pasar Parakan 
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3.	 Pengelola 

Pengelola pasar Parakan ini terd i r i dari 

1- I<epala Pasar · 1 .:.rang.· 
.-,
..:;..	 Staf Retribusi : 11 orang • 

3.	 Staf Administrasi · 2 clrang.· 
4.	 Satpam · '3 orang.· 
5.	 I<ebersihan :16 ,:.rang. 

6.	 Parkir · 4 clrang.· 
Jumlah ---------- :43 orang 

4.	 Barang 

Barang yang ada di pasar Parakan ini sebagian 

besar berasal dari daerah kota Parakan dan sebagian 

kecil yang berasal dari luarwilayah Kabupaten DATI II 

Temanggung. Adapun barang barang yang ada 

dikelompokkan sebagai berikut 

a.	 buah-buahan 

b.	 sayur-sayLlran 

C.	 daging/ ikan 

d.	 qrabadan ( beras, bumbu) 

e.	 Tahu/ tempe 

f.	 makanan dan minuman 

g.	 konveksi 

h.	 klitikan 

i. kera.j inan
 

.j. bi,ji tanamam
 

k. peralatan
 

1- Bala pecah
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c. Permasalahan Yang Dihadapi Pasar Parakan 

1. Daya tampung 

Pasar yang ada sekarang ini sudah tidak mampu 

lagi menampung Jumlah pedagang yang ada yaitu :1.862 

orang. Sehingga rata-rata luasan yang ditempati peda

gang sekitar 3,7 m 2/orang dibawah standart minimal 

F.:unu::: yang ada. 

(Gambar Aktifitas pedagang Transit di Jalan raya V.4) 
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(Gambar Pedagang di los-los darurat V.5) 

(Garnbar Pedagang yang menempati area parkir V.6)
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2. Penzoningan 

Penzoningan yang ada di pasar Parakan 1, I ... tidak 

.jelas pembagian ruang jual belinya masih tercampur 

belum ada pemisahan yang jelas. Keadaan yang dem.l. k ian 

ini akan menyulitkan bagi pembeli dalam mencari baranq 

yang akan dibutuhkan. Selain iu juga merugikan peda

gang yang tempat berdagang mereka tidak jelas dan 

merugikan dalam perdagangan. 

3. Sirkulasi 

a. Dalam F'asar 

Sirkulasi yang ada belLlm merata dalam 

pembagian Jal Ltr primer dan sekunder. sehinqga 

keramaian jal Llr tidak merata. Hal in i merugikan 

para pedagang yang berada di jalur sekunder, karena 

lokasinya minim sekali di lalui oleh pembeli. 

(Gambar Sirkulasi di dalam pasar V.7) 
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b. Oi luar Pasar 

b.l.	 Troroar sebagai tempat sirkulasi pejalan kaki 

nyaris menjadi tempat jual beli bagi pedaganq 

eceran yang tidak mendapat tempat didalam 

pasar. Sehingga mengganggu jalannya pejalan 

kak i. 

(Gambar Sirkulasi di luar pasar V.g) 

b,2.	 Parkir,Ruanq parkir yang ada di pasar Parakan 

in i tidak dapat berfungsi lagi,karena sudah 

digunakan sebagai ruang-ruang jual paqi peda

gang yang ada, juga dijadi kan tempat transak

si jual beli bagi pedaganq transit yanq ada. 

Sehingga tempat parkir yang ada 1ni beralih di 

jalan arteri primer. Hal ini sangat mengqanqu 

kelan,:aran lall.l lintas dan sangat berbahaya 

bagi yanq berada di jalur tersebut 
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