
BAB IV
 

Analisa Pasar Parakan
 

Sebagai Pasar 9 Bahan Pokok dan Pasar Transit
 

A. Batasan dan Pengertian 

Untuk memperoleh kualitas ruang diperlukan pena

taan untuk mengatur ruang itu sendiri. Mengatur memerlu

kan unsur yang akan diatur, kualitas unsur sebagai dasar 

pengaturan dan penolak untuk mengubah kualitas 1 

Ruang dapat dikatakan meningkat kualitas ruangnya 

bila dapat menampung aktifitas yang ada didalamnya dengan 

secara tepat. Dimana kulaitas ruang yang telah ditata 

dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi yang berada 

didalam ruang tersebut. Sehingga penataan ruang yang 

dilakukan ini, degan memperhatikan faktor-faktor yang 

ada dan berkaitan dengan pemakai atau yang beraktifitas 

didalamnya, dengan melihat sifat macam dan karakternya 

masing-masing. Dengan demikian ru~ng yang ditata akan 

meningkat kualitasnya dan lebih baik dari kondisi sebe

lumnya. 

(Tabel Penolok unsur kegiatan dan barang VI.l) 

unsur kual itas I.jenis penolok 

.:.byek kegiatan sifat memisahkan sifat 

(barang dagangan) - basah-kering yang khusus, se

- bau-tidak bau hingga dapat me-

Edwardt T White, Tata Atur ,ITB Bandung 1986.1. 
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kCltor-bersih mudahkan dalam 

awet-tidak awet menata. 

Pelaku kegiatan LlmLlm Membagi zone da

pedagang & pembeli khusus ri yang umum sam 

service pai dengan yang 

khusus. 

Peningkatan pelayanan adalah diperolehnya layanan 

yang lebih baik oleh pembeli dari pedagang. Peningkatan 

pelayanan ini berupa bertambahnya fasilitas-fasilitas 

pendukung pasar. Fasilitas tersebut adalah merupakan 

pendukung aktifitas perdagangan yang ada dipasar terse

but. 

B. Pasar Parakan Sebagai Pasar 9 Bahan Pokok dan Transit 

Pasar Parakan adalah merupakan suatLl pasar umum 

yang menyediakan 9 bahan pokok kebutuhan masyarakaat pada 

kesehariannya, juga merupakan pasar transit bagi barang

barang tertentu. Sehingga dalam kesehariannya pasar 

transi t ini jalan bersama. Pasar transit disini adalah 

merupakan suatu pasar yang menampung barang dagangan 

ataupun sumber hasil dari produsen untuk diteruskan lagi 

ke tempat yang lain. Pasar 9 bahan pokok dan Transit 

mempunyai batasan dalam aktifitasnya dan ruang yang 

melingkupinya. 

Tata cara jual beli menggunakan sistem tawar 

menawar ditempat. 

Ruang-ruang jual memanfaatkan ruang-ruang jual 

yang mempunyai bentuk dan demensi tetap (seperti 

tokc., kie,s, los). 
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Waktu kegiatan, aktifitas dalam pasar ini setiap 

harinya masih mengenal musiman atau hari pasaran. 

Dalam batasan aktifitas pasar transit dan pasar 9 

bahan pc,kok ini ini, keduanya adalah merupakan suatu 

perdagangan yang menampung aktifitas jual beli antara 

penjual dan pembeli. Dimana dari aktifitas jual beli ini 

ada bag ian yang dapat disatukan untuk dapat menggabungkan 

dua fungsi pasar yang mempunyai dua fungsi yang berbeda 

dalam pelayanannya. Aktifitas yang dapat disatukan pada 

k~dua pasar tersebut antara lain 

kegiatan bongkar barang. 

aJ~ 

bongkar barang ruang bc.ngkar barang· 

barang transit istirahat barang 9 bahan pokok 

(Gambar Penyatuan kegiatan bongkar barang VI.l) 

F'enyatuan dar i kegiatan bongkar barang disini 
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adalah penyatuan dalam suatu open space yang berupa ruang 

terbuka sebagai tempat bongkar barang. Dimana dari kedua 

tempat bogkar barang yang disatukan dengan perbedaan 

tinggi lantai yang berbeda. Sehingga dapat memisahkan 

kedua kegiatan tersebut, tetapi masih terasa masih dalam 

satu kesatuan. Dari kedua tempat yang tidak dibatasi oleh 

oleh bidang yang masif, sehingga memungkinkan untuk 

melakukan kontak visual dari kedua tempat tersebut. Untuk 

mempererat dari kedua tempat tersebut, maka bidang lantai 

yang ditinggikan lantainya ini digunakan sebagai tempat 

istirahat bagi sopir dan buruh . Dimana dari kedua tempat 

bongkar barang itu membutuhkan fasilitas tersebut, se

hingga fasilitas tersebut dapat digunakan dari keduanya. 

Dengan demikian maka terasa sekali penyatuan dari kedua 

fungsi bongkar barang yang dibatasi dengan perbedaan 

level lantai dan disatukan dengan fasilitas istirahat. 

Dengan disatukan kegiatan bongkar barang ini maka 

akan menyatukan kedua fungsi dari kedua pasar tersebut, 

mengingat kedua fungsi yang dig~bunq int memiliki slfat 

yang sama sebagai pelayanan khusus bagi pedagang yaitu 

kegiatan bongkar barang. Pada pelaksanaan kegiatan kedua 

kegiatan itu bergerak saling bertoloak belakang, sehingga 

tidak terjadi kros dalam kegiatannya~ Dengan demikian 

maka dapat saling mendukung dan saling menguntungkan dari 

keduanya. Penggabungan kedua fungsi tersebut akan m~nim

bulkan suatu simbiose mutualisme dari kedua belah pihak 

tanpa saling merugikan, sehingga kedua pasar tersebut 
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dapat berJalan bersama-sama dan saling mendukung. 

1. Sistem Sewa 

Pasar Parakan sekarang ini dalam rangka mengelola 

perpaJakan atau restribusi pasar, memberikan hak sewa 

kepada pedagang yang menempati ruang Jual yang ada, 

baik yang berupa los ataupun kios/toke. Dimana peda

gang disini mempunyai hak sewa tetap. Sehingga peda

gang yang menempati mempunyai sertifikat atas lokasi 

/tepat yang mereka sewa atau tempati. Hak sewa tetap 

ini diberikan setelah pedagang menyelesaikan adminis

trasi pokok atau uang pangkalbangunan yang telah 

ditentukan oleh Pemerintah Daerah. 

2. Restribusi Pasar 

Dalam penarikan restribusi pasar ini , Pemerintah 

Daerah melalui kantor pasar membagi dua cara dalam 

melakukan pemungutannya yaitu 

a. Sistem Harian 

1. Pedagang Kaki Lima 

Untuk dapat meng.:.pt imal kan pendapatan 

retribusi pasar maka Jenis pedagang kaki lima 

yang tidak menetap disatu tempat dan ti~p w~ktu, 

perlunya dilakukan penarikan retribusi harian. 

Dengan penarikan retribusi harian ini memungkin

kan adanya pemasukan retribusi bagi pasar disaat 

para pedagang kaki lima tersebut melakukan 

aktifitas perdagangannya. Hal itu mengingat 

pedagang kaki lima tersebut belum dapat ditarik 
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retribusi secara tetap, karena keberadaannya 

tidak menetap pada suatu toko atau los yang ada. 

2. Pedagang Transit 

Dalam melakukan kegiatan jual belinya, 

pedagang transit yang datang ini sesuai dengan 

musim yang ada, sehingga tidak semua pedagang 

transit yang ada selalu bersamaan dalam melaku

kan ~~giatan perdagangannya. Dengan keadaan yang 

demikian pedagang yang datang sesuai dengan 

musim yang ada. Situasi pedagang yang demikian 

ini, penarikan retribusi pasar dapat dilakukan 

tiap hari saat pedagang itu ada dan melakukan 

kegiatannya pada pasar transit tersebut. 

b. Sistem Bulanan 

1. Pedagang Los Pasar 9 Bahan Pokok 

Mengingat kegiatan dari pada pedagang los 

pada pasar 9 bahan pokok ini berJalan rutin tiap 

hari dan memiliki tempat yang tetap, maka lebih 

evisien dan lebih menguntungkan penarikan retri 

busi dilakukan tiap bulan, Sehingga selain dapat 

mengoptimalkan pendapatan retribusi pasar juga 

dapat menghemat tenaga retribusi yang ada. 

Dengan cara demikian maka petugas retribusi 

cukup menarik tiap bulan sekali dan bila peda

gang menginginkan dapat dilakukan sampai bebera

pa bulan didepan. 
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2. Pedagang Toka 

Pedagang toka ini lebih bersifat tetap dan 

tidak tergantung dengan musim, karena barang 

dagangannya yang beraneka ragam dan dapat sesuai 

dengan segala musim. Sehingga keberadaan peda

gang toka ini tetap keberadaannya baik waktu 

ataupun tempat. Kondisi yang demikian ini me

mungkinkan penarikan retribusi dilakukan tiap 

bulan untuk dapat mengoptimalkan pendapatan 

retribusi dan juga penghematan tenaga retribusi. 

Hal semacam itu lebih disukai aleh pedagang toka 

dari pada disibukkan tiap hari dengan penarikan 

retribusi pasar. Sehingga penarikan retribusi 

pasar tiap bulan ini lebih cocak dilakukan untuk 

pedagang taka tersebut. 

C. Tinjauan Kegiatan 

1. Obyek Kegiatan 

Obyek kegiatan dipasar ini adalah merupakan 

barang dagangan. Barang dagangan ini dibedakan menurut 

karakteristiknya. Pembedaan barang berdasarkan kdl~~

teristik ini untuk dapat mengelampakkan ruang-ruang 

jual sesuai dengan sifat barang dagangannya. Pembagian 

baranq dagangan menurut karakteristiknya : 
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(Tabel 5i fat barang pada pasar '3 Bahan Pob:'k VI.2) 

NCr Jenis Barang bau/tidak basah/kering bersi h I k,:.t,:,r 

1 Buah-buahan * - * - - * 
'-J 
~. 5ayur-sayuran * - * - - * 
3. Daging/ikan * - * - - * 
4. Grabadan - * - * * 
5. Tahu/tempe * - * - - * 
E.. Makanan/minuman * - * - - * 
7. I<crnveks i - * - * * 
8. t<litikan - * - * * 
'3. I<er a.j inan - * - * * 

10. Bi';i Tanaman * - * - - * 
11 Sandal - * - * * 
1'-'~. Jasa - * - * * 
13. Peralatan - * - * * 
14. Balapecah - * - * * 
15. Pal aw i.j a - * * * - * 
16. Rempah-rempah - * - * - * 
17. Unggas * - * * - * 

Karakteristik yanq telah t@rsebut diatas itu adalah 

untuk mengelompokkan bdl'~~q dagangan sesuai dengan sifat 

dan karakternya, sehingga barang dagangan yang mempunyai 

sifat se';enis dapat didekatkan penzoningannya. 5elain 

dengan karakteristik tersebut dengan tolok ukur nilai 

ekonomisnya suatu lokasi perdagangan terhadap barang 

dagangan yang didagangkan, sehingga dapat sesuai dengan 

kondisi barang yang didagangkan dengan nilai ekonomi yang 

ada. 
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Ni I ai Ek.:,nc,mi 

Tinggi ----------- Sedang ------- rendah 

T,:,k,:. ---. L,;)s 

• klitikan kerajinan • jasa 

• balapecah • peralatan • biji tanaman 

• konveksi' • grabadan • daging 

• sandal tahu/tempe. sayur 

• buah • makanan 

• palawi.ja 

• rempah-rempah 

• unggas 

(Gambar Pengelomp,:,kan pedagang berdasarkan nilai 

ekonomi dari barang dagangannya VI.2) 

(Tabel Sifat barang dagangan Transit VI.3) 

Ncr Jenis Barang bau/tidak basah/kering bersih/kotor 

1. Keran.jang - * - * * .-,..::... F~igen - * - * * 
3. F.:empah-r emp ah * - * - - * 
4. Pal awi.ja * - * - - * 
5. Bi.j i Tanaman * - * - - * 

Untuk jenis barang transit ini h~~yd dikelompokkan 

sesuai dengan jenis baranq dagangannya, sehingga tempat 
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pembongkaran barang dapat dekat dengan tempat penampungan 

sementaranya. 

(Tabel Keawetan Barang 9 Bahan Pokok VI.4) 

Nce Jenis Barang 

1- Buah-buahan 

2. Sayur-sayuran 

3. Daging/ikan 

4. I3rabadan 

5. Tahu/tempe 

6. Makanan/minuman 

7. Kc'nveksi 

8. I<litikan
 

':J • ~:::era.j inan
 

10. Bi.j i Tanaman 

11- Sandal 

1·-' Jasa..:... 

13. Peralatan * 
14. Balape,:ah * 
15. Pal awi.ja * 
16. Rempoi\h-rempah * * 
17. Unggas 

Untuk barang dagangan yang mempunyai sifat bau, k,:,t,:,r 

dan basah ini memerlukan suatu tempat khLISUS dengan 

penyedian air bersih, saluran drainase Juga bak penampu

ngan sampah. 
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(Tabel Keawetan Barang Transit VI.5) 

No Nama Barang Awet Ti::at:: Awet 

1- Keranjang * 
2. Rigen * 
r;:.	 

*w. Sayuran	 
4. Rempah-rempah  * 
5. Pal awi.ja	  * 

Untuk barang transit yang mempunyai si fat awet 

tersebut memungkinkan untuk dapat disimpan digudang 

penyimpanan bila belum sempat tersebar atau terangkut 

saat itu juga. 

Cara Penyajian 3 Bahan Pokok 

1.	 Buah-bLlahan : Diletakkan pada keranjang-keranjang
 

diatas lantai atau didalam kotak

kotak diatas meja kayu.
 

2.	 Sayur-sayuran Diletakkan diatas lantai maUpLIn
 

diatas plastik juga pada meja kayu.
 

3.	 Daging/ikan Diletakkan diatas meja keramik atau
 

digantung diatas, diletakkan dalam
 

kuali juga diletakkan didalam
 

ember.
 

4.	 t3rabadan Ditempatkan pada kotak kayu sebagai
 

penyajiannya dan di dal am k.:,t ak
 

kayu dalam penyimpanannya.
 

5.	 Tahu/ tempe Diletakkan diatas cetakan kayu
 

ataupun diatas lantai.
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6. Makanan/minuman:Ditempatkan pada tempat masak 

7. Kc.nveksi 

8. Kil-:ikan 

'3. l<erajinan 

10. Bi.j i Tanaman 

11. Peralatan 

12. Etal a pe':ah 

13. Rempah-rempah 

14. F'alawi.ja 

15. Sandal 

seperti kuali, panci da diletakkan 

diatas meja juga ada peral atan 

masak yang lainnnya. 

Diletakkan pada lantai tikar, pada 

meja pamer kaca, digantung dan 

disusun dalam almari kayu dalam 

penyimpanannya. 

Disajikan diatas kotak kayu, diatas 

dan di dalam meja kaca. 

Diletakkan diatas lantai, digan

tung, dan dipajang didalam almari 

kayu. 

Disimpan didalam karung diatas 

lantai juga disajikan dalam kotak 

kayu. 

Diletakkan diatas lantai,meja kayu 

dan disimpan didalam almari k~yu. 

Diletakkan diatas meja kayu, meja 

pamer dan disimpan dialmari kayu. 

Diletakkan diatas meja kayu, dalam 

stoples dan juga disimpan dalam 

karung. 

Diletakkan diatas lantai dan disim

pan dalam kotak kayu atau almari 

kayu. 

Disajikan dengan diletakkan diatas 
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meja kayu, diatas dan didalam meja 

pamer juga ditempel	 pada papan atau 

digantung. 

16.	 Jasa Menggunakan tempat dengan tikar 

ataupun dengan menggunakan perleng

kapan meubel seperti kursi dan meja 

juga almari. 

17.	 Unggas Diletakkan didalam kurungan diatas 

lantai atau digantung dan penyimpa

nannya dalam kandang kayu. 

Penyajian Barang Transit 

1.	 Keranjang Keranjang tembakau ini biasanya 

diletakkan pada lantai/diatas papan 

dengan sistem tumpuk dalam penyusu

nannya. 

2.	 Rigen Rigen ini hampir sama, yaitu dengan 

cara ditumpuk dalam penyusundnnya 

diatas papan / lantai. 

3.	 Say'_::- an Sayuran Sayuran ini kebanyakan 

diletakkan diatas lantai dan disu

sun bertumpuk/ ditaruh didalam 

keran.jang sayur. 

4.	 Rempah-rempah Rempah-rempah seperti bawanq dan 

berambang ini di kemas didalam 

karung dan diletakkan pada lantai 

atau papan. 
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5.	 PalawLja : Palawija ini penyajiannya dengan
 

ditaruh diatas lantai atau papan,
 

dengan cara disusun satu ikat
 

dengan yang lain dalam penyusunan


nya.
 

Barang transit ini sifatnya sementara dan tidak lama
 

disimpan, sehingga barang dagangan yang datang bisa
 

saja langsung dikirim lagi kepembeli luar daerah, atau
 

bila barang yang memungkinkan dapat disimpan dapat
 

disimpan untuk sementara sebelum disalurkan ke konsumen
 

yang lain. Dengan demikian maka barang tersebut dapat
 

disimpan sementara didalam gudang yang disediakan bagi
 

pedagang transit tersebut. Dengan adanya gudang pen am


pungan sementara bagi pedagang transit ini sangat
 

menguntungkan pedagang transit, karena tidak perlu
 

memiliki kios untuk menyimpan barang dagangannya, cukup
 

menyewa Qudang denqan sistem sewa harian. Dengan cara
 

demikian maka akan lebih efisien dan ekonomis dalam
 

melakukan perdagangannya.
 

2. Karakter Pasar 

Pasar adalah merupakan wadah perdagangan yang
 

tumbuh secara organis, karena adanya motivasi yang
 

saling menguntungkan antara penjual dan pembeli.
 

Secara historis kebiasaan yang ada dipasar adalah
 

adanya tawar menawar hargha yang secara langsung
 

dilakukan dalam kegiatannya dan ini sudah menJadi
 

tradisi yang dianggap menguntungkan dikedua belah
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pihak. Karakter dari pasar ini dapat ditinjau dari dua 

segi yaitu suasana dan ciri khasnya. 

a. Suasana Pasar 

Suasana pasar ini adalah lain denqan Dept 

Store. Hal ini disangat jelas sekali perbedaannya. 

Dimana didalam pasar kita dihantarkan pada suasana 

yang memiliki nilai-nilai kemasyarakatan. Hal ini 

dapat dilihat adanya jalinan sosial budaya yang ada 

diantara masyarakat yang berada didalam pasar. 

Masayarakat tidak hanya berbelanja tetapi juga 

dapat bertemu, berkomunikasi dengan teman/ keluar

gao 

Suasana didalam pasar ini , akrap dan merakyat 

dimana hubungan antara penjual dan pembeli dapat 

lebih dekat dan akrap, juga didukunq dengan kontak 

visual yang dilakukan'yang didukung oleh fasilitas 

fisik yang ada yang memungkinkan untuk melakukan 

kontak visual/ hubungan langsung antara penjual dan 

pembeli. 

Suasana yang akrap dan merakyat ini juga 

didukung dengan keberadaan barang-h~r~na kphutuh~n 

masyarakat yang dapat dijangkau oleh lapisan masya

rakat. 

b. Ciri Khas Pasar 

Ciri khas dari pada pasar ini dapat kita 

simpulkan sebagai berikut : 

- Adanya sistem tawar menawar 
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- Barang dagangan yang ada, terjangkau oleh masya

rakat 

Waktu kegiatan, masih mengenal musimanl hari 

pasaran. 

Adanya kontak visual/hubungan langsung antara 

penjual dan pembeli. 

HLlbungan s.:.sial budaya masih dijunjung tinggi 

didalam pasar 

1. Karakter LeIs 

Karakter los ini mempunyai sifat yang lebih 

leluasa dan lebih bebas, dimana keberadaannya tidak 

~ .....dibatasi oleh dinding pemisah yang masif. ... :=.. :tngga 

keberadaannya ini sangat fleksibel dan memungkinkan 

untuk melakukan kontak visual yang lebih luas 

dilingkungan sekitarnya. 

f<ar akter los ini memungkinkan keleluasaan 

gerak, dim~na ia tidak terkungkung dalam suatu 

wadah yang terbatas seperti taka. Keberdaan los ini 

didalam pasar, sehingga memungkinkan terlindungi 

keamanannya bila barang dagangan ditinggal didalam 

pasar. Mengingat barang dagangan yang ada didalam 

los pasar tersebut tidak tertutup, tetap i cuma 

dikelompokkanl ditumpuk pada suatu tempat saja. 

Kondisi yang demikian itu mengingat barang dagangan 

yang berada di dalam los tersebut nilai ekonominya 

tidak terlalu tinggi, hanya tergolong dalam barang 

dagangan dengan nilai ekonomi rendah. Dengan demi
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kian los tidak terlalu tinggi menuntut sistem secu

ruty, sehingga memungkinkan keberaadaannya secara 

terbuka. 

2. Karakter Toko 

Toko mempunyai karakter yang lain dengan los, 

dimana toko ini mempunyai ukuran yang tetap dan 

dibatasi oleh bidang masif. Sehingga ruang gerak 

yang ada sesuai dengan besaran toko yang ada. 

Kontak visual yang terJadi ditoko itu, terbatas 

pada lingkungan toke itu sendiri, mengingat pemba

tas yang ada tidak memungkinkan terte~bus oleh 

kontak visual yang dilakukan. 

Keberadaan toko ini adalah mengelilingi dari 

pasar yang ada. Sehingga nilai ekonomi yang dikan

dungnya lebih tinggi dari pada yang berada didalam 

pasar. Hal ini disebabkan antara lain toke lebih 

berada didaerah terdepan dan tempat paling mudah 

duJangkau oleh pembeli. 

Toko ini mempunyai sifat yang menuntut sistem 

security yang lebih tinggi dibandingkan dengan los. 

Hal ini cil::..:orenakan nilai barang dagangan yang ada 

menuntut untuk dapat pengamanan yang lebih • Se

hingga toko dibuat lebih permanendan kuat agar 

lebih dapat menJamin keamanannya. 
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3. Karakteristik Pelaku Kegiatan 

Pelaku Kegiatan 

a. Pembeli 

Pembeli yang ada pada pasar ini adalah merupa

kan masyarakat setempat atau masyarakat dari daerah 

hintertlinenya. Pembeli yang diasumsikan pada tahun 

1991 ad~lah sebanyak 73.117 jiwa, sedangkan dipre

diksikan untuk tahun 2010 mendatang sebanyak 88.833 

jiwa. Pembeli yang datang pada pasar ini mempunyai 

motifasi yang berbeda-beda 

melihat-lihat barang dan situasi pasar.
 

berbelanja rutin untuk kebutuhan sehari-hari.
 

berbelanja untuk dijual lagi pada pasar lingkun

gan atau warung.
 

berbelanja untuk kebutuhan warung makan.
 

bertemu dan berinteraksi dengan temanatau ke-


I uarga.
 

Para pembeli yang ada di dalam pasar ini r,""ta-rata 

menggunakan waktunya sekitar 0,5 sId 2 jam, dalam 

memilih ataupun dalam melakukan aktifitasnya. 

b. Penjual 

Penjual adalah merupakan pedagang yang mena

warkan dan menjajakan barang dagangannya di dalam 

pasar. Penjual dalam pasar ini menempati ruang

rLtang jual baik itu dalam los permanen ataupun 

darurat, semuanya melakukan kegiatan perdagangan 

.]ual beli. Jumlah pedaganq Vag ada sementara ini 
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adalah 1862 pedagang yang terbagi 

105 pedagang toko 

1673 pedagang 9 bahan p.:.kc.k 

84 pedagang transit 

Dar i pedagang l.:,s yang ada ini dapat dibagi lag i 

kedalam kelompok los yang permanen dan darurat 

yaitu 

1205 orang Los Permanen 

552 orang Los Darurat 

Pedagang yang ada di pasar transit itu dapat 

dianalisa ada beberapa macam yaitu : 

1. Pedagang Penebas 

Pedagang penebas ini adalah pedagang yang 

menebas atau mengontrak barang panenan yang 

masih berada disawah dan belum terpanen, sehing

ga pedagang penebas ini memanen hasil tebasannya 

sendiri dan menjualnya ke pasar atau kepedagang 

yang lain. 

2. Pedagang Pengumpul Kecil 

Pedagang pengumpul ke,: i 1 ini biasanya 

mengumpulkan barang dagangan dari petani lanq

sung untuk dijual ke pasar atau kepedagang yang 

lain. 

3. Pedagang Pengumpul Besar 

Pedagang pengumpul besar ini kerjanya 

mengumpulkan barang dagangan dari petani lang

sung atau dari pedagang pengumpul ke': i 1 yang 
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ada. Barang dagangan yang dikumpulkan ini diJual 

pada pasar transit, untuk dapat di Jual ~~e 

kClnsumen lain • 

4. Pedagang Antar Daerah 

Pedagang antar daerah ini adalah pedagang 

yang berasal dari luar daerah untuk mencari 

dagangan dari pasar transit, Sehingga pedagang 

antar daerah ini mengambil barang dagangan dari 

pedagang pengumpul besar yang berdagang di pasar 

transit tersebut. Dengan demikian maka pedagang 

~ntara daerah dapat terpenuhi kebutuhannya untuk 

dapat dibawa dan dipasarkan di ke daerah lain. 

LaJu perdagangan yang ada pada daerah TK II 

Temanggung . ini adalah 2,7 % per-tahun yanng Juga 

diimbangi oleh perkembangan penduduk kota Parakan 

sebe!!!lar 1.03 % per-tahun. Dengan perkembanqan 

penduduk yang ada, maka Jumlah pedaganq yang ada 

nantinya akan terus berkembar;, sehingga nantinya 

per I Ll adanya pembatasan Jumlah pedagang yang 

ada,agar tidak terJadi kelebihan Jumlah pedagang. 

sehingga daya tampung dapat menampung pedagang 

dengan nyaman sesuai dengan kapasitas yang ada. 

Pedagang yang ada didalam pasar menempati 

ruang-ruang jual yang ada.Dimana luasan yang digu

nakan adalah sangat minim. Luasan yang terbatas ini 

mengingat daya tampunq pasar itu sendiri bel LIm 

dapat mengimbangi Jumlah pedagang yang ada. 
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c.	 Pengel.:.l a 

Pengelola pasaY' ini adalah beY'tugas untuk 

mengelola dan mengkooY'diniY' mekanisme yang ada 

dipasaY', sehingga pasaY' dapat beY'.j al an lancaY' 

sesuai dengan mekanismenya. Adapun mekanisme kegia

tan yang ada : 

meneY'tibkan aY'ena jual.
 

menaY'ik Y'estY'ibusi pasaY'.
 

meY'awat dan menjaga kebeY'sihan pasaY' ••
 

mengamankan fasilitas yang ada ataupun penjual
 

dan pembeli.sehingga dapat leluasa dalam melaku
 

kan aktifitasnya.
 

menghubungkan/ menampung aspiY'asi /kepeY'luan peng
 

usaha kepada pemeY'intah.
 

4.	 Karakteristik. Kegiatan 9 Bahan Pokok dan Transit 

a.	 Macam kegiatan
 

- Kegiatan Umum (9 bahan pokok)
 

: Kegiatan jual-beli.
 

- Kegiatan Khusus (9 bahan pokok)
 

: BongkaY' muat baY'ang
 

Kegiatan Umum (tY'ansit) 

TY'ansaksi jual beli 

Penimbangan baY'ang 

Pengangkutan/ muat baY'ang 

Kegiatan	 Khusus (tY'ansit) 

BongkaY' baY'ang suply 

Penimbangan baY'ang 
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Penampungan 

Pergudangan 

Penyebaran 

- Kegiatan Service :	 Kegiatan parkir, pemelihara 

an bangunan, MC~, Musholla 

ist i rahat. 

- kegiatan Pegelola	 Kegiatan administrasi, koor

dinasi, keamanan, komunikasi 

dan keuangan. 

b. Keinginan Pelaku Kegiatan 

1.	 Pembeli 

mendapatkan barang yang baik dan murah. 

dapat memilih barang dengan leluasa dan aman. 

memperoleh semua barang yang diinginkan. 

2.	 Penjual 

memperoleh keuntungan dan memperoleh langanan 

yang banyak. 

menjual seluruh barang dagagannya. 

meningkatkan pelayanan servicenya kepada pembe 

1 i • 

mendapatkan peningkatan dan kelengkap~n fa5i

litas. 

3. Pengelola 

-	 menjaga kebersihan dan merawat pasar. 

menjaga keamanan yang beraktifitas di dalam pa 

say juga pada barang dagangannya. 

memperoleh restribusi dengan mudah dalam pena
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riknya.
 

mengk':II:,r din i r •
 

c. Proses Kegiatan 

1.	 Pembeli ( 9 bahan pokok) 

Datang, sendiri atau berkelompok dengan berja

lan, naik kendaraan umum atau pribadi. 

melihat-lihat,memilih dan menawar 

berbelanja, memesan barang. 

membawa barangnya. 

Istirahat, menikmati jajan pasar atau langsung 

pulang. 

l.a.	 Penjual ( 9 bahan pokok) 

Datangi sendiri atau berkelompok dengan berja

lan, naik kendaraan pribadi atau umum. 

membongkar barang dagangan. 

mempersiapkan tempat berjualan. 

melayani pembeli. 

berhubungan dengan pengelola. 

istirahat , ibadah, makan 

berkemas barang d~g~gan. 

pulang. 

2.	 Pembeli (transit)
 

datang, sendiri atau berkelompok
 

melihat, memilih barang
 

transaksi jual beli
 

- penimbanqan 
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pengemasan
 

angkut barang sendiri/ dikirim
 

pulang
 

2.b.	 Penjual (transit) 

datang, sendiri atau berkelompok 

mempersiapkan dagangan/ mengambil dari gudang 

mempersiapkan tempat jualan 

terima barang suply 

menampung barang 

transaksi dengan pembeli 

mengirim barang 

menyimpan barang 

pulang 

3.	 Pengelola 

Datang, sendiri, berkelompok dengan berJalan 

kaki naik kendaraan umum atau pribadi. 

Melakukan tugas masing-masing. 

Petuga~ Admini~trasi - mQnJalankan tlJgas admi

nistrasi •• 

Petugas Restribusi - menarik restribusi pasar. 

Petugas Kebersihan membersihkan pasar. 

Petugas Parkir - menjalankan tugas parkir. 

Petugas Keamanan mengamankan, mengontrol pa

sar. 

melakukan komunikasi atau hubungan dengan pi

hak lain. 

istirahat, ibadah, lavatori.. 

83
 



- pulang. 

d. Sifat Kegiatan 

1. Kegiatan Umum (publik) 

Kegiatan umum disini adalah merupakan 

kegiatan pelayanan utama kepada pembeli, dimana 

padakegiatan umum ini pembeli berperan penting 

dalam melakukan aktifitas jual beli yang juga 

melibatkan pihak pengelola pasar yang ada. 

Kegiatan umum ini adalah merupakan kegiatan yang 

menghidupkan suasana pasar, dimana terjadinya 

hubungan antara pembeli dan penjual. Pembeli 

dapat langsung bertemu, memilih menawar dan 

~':::lIIbel i barang sesuai dengan kebutuhannya, 

sehingga segala aktifitas jual beli dapat ter

layani dengan baik dipasar tersebut. Oleh kare

nanya kegiatan umum ini yang sifatnya publik, 

harus mudah dijangk~u oleh pembeli. 

2. Kegiatan Khusus 

Sifat kegiatan khusus ini lebih cenderung 

melayani kegiatan utama pedagang dalam melakukan 

keglatan perdagangannya, dimana kegiat&n khusus 

disini berhubungan erat dengan penqadaan barang 

atau suply barang bagi pedagang untuk dapat 

dipasarkan atau disebarkan lagi dengan cepat. 

Sehingga dengan terlayaninya suply barang bagi 

pedagang dengan cepat akan berpengaruh juga 

dalam melayanii pembeli dalam memenui kebutuhan
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nya. 

3. Kegiatan Service 

Sifat kegiatan service ini adalah merupakan 

kegiatan penunjang bagi teriaksananya kegiatan 

umum maupun khusus dipasar tersebut, sehingga 

perannya sangat mendukung dalam kelancaran 

kegiatan yang ada. 

e. Pengelompokan Kegiatan. 

Berdasarkan macam dan jenis kegiatan yang ada, 

maka pasar Parakan ini dapat dikelompokkan menjadi 

1.	 Pelayanan Umum (9 bahan pokok)
 

- Kegiatan jual beli.
 

Pelayanan	 Umum (transit) 

Transaksi jual beli 

Penimbangan 

Pengangkutan 

2.	 Pelayanan Khusus (9 bahan pokok)
 

- Bongkar muat barang.
 

Pelayanan	 Khusus (transit)
 

B,:,ngkar barang
 

Pen imbangan
 

Penampungan
 

penyimpanan
 

3.	 PengeI,:,I aan retribusi
 

administrasi
 

kebersihan
 

keamanan
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4.	 Service building maintenance 

lavatc1ry 

parkir 

ibadah 

keamanan 

utilitas. 

D. Kebu~unan Ruang 

1. Karakter Ruang 

a. Ruang Pelayanan Umum 

Ruang pelayanan ini adalah merupakan ruang 

yang dipergunakan untuk transaksi jual beli. 

dimaa diharapkan adanya kemudahan dalam transak

si. Dengan demikian ruang pelayanan umum itu 

harus mendukung proses tersebut, sehingga para 

pen.jual dan pembeli mendapatkan kemudahan dan 

keuntungan diantara kedua belah pihak. J(arakter 

ruang yang diinginkan yaitu : 

Ruang Pelayanan Umum (9 bahan pokok) 

a. Aman dan nyaman. 

Aman dan nyaman disini, yaitLI pembeli 

dalam melakukan kegiatan jual belinya dapat 

terlayani dengan aman, baik itu lingkungannya 

taupun keamanan dari kebebasan geraknya dapat 

aman dan nyaman tidak saling berdesakan. Hal 

ini diatasi dengan pengaturan jalur sirkulasi 

yang sesuai dengan peruntukan dan kebutLlhan
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nya. 

(Gambar suasana aman dan nyaman dengan pengat

uran yang sesuai VI.3) 

b. Jelas dan terarah 

Pengaturan sirkulasi yang jelas dan 

terarah yang dimaksud disini, adanya kejelasan 

arah dari pada sirkulasi, sehingga tidak 

membingungkan bagi pembeli. Dengan adanya 

pengaturan yang jelas, maka pembeli dapat 

mudah dalam menentukan arah tujuannya. Dengan 

demikian akan lebih terlihat mana jalur sirku

lasi utama dan mana jalur ppnunjang. 
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(Gambar Suasana jelas dan terarah dengan 

pengaturan pola sirkulasi atau dengan plakat 

nama VI.4) 

':. Akrab 

Suasana akrab disini diartikan, bahwa 

dalam melakukan aktifitas jual beli ini didu

kung dengan suasana bangunan yang akrab. Hal 

ini bisa diungkapkan dengan skala bangunan 

yang tidak terlalu tinggi untuk menambah akrab 

suasana. 

(Gambar suasana yang akrap diungkapkan dengan 

bangunan dengan skala yang intim VI.5) 
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Ruang Pelayanan Umum (transit) 

a. Aman dan nyaman 

Suasana aman dan nyaman sangat dibutuhkan 

oleh pembeli dalam melakukan transaksi jual 

beli, sehingga pembeli tidak merasa was-was 

dalam melakukan kegiatannya baik itu dalam 

menunggu atau dalam pengangkutan barangnya 

tidak terganggu dengan kendaraan yang berlalu 

lalang disekitarnya. 

(Gambar suasana aman dan nyaman saat muat 

barang VI.G) 

b. Jelas dan terarah 

Kejelasan arah pengaturan sirkulasi bagi 

pembeli dalam melakukan transaksi jual beli 

dengan melibatkan kendaraan pengangkut sebagai 

sarana angkutannya. Dengan kejelasan arah ini 

dapat mempermudah dan memperlancar pelayanan, 

dengan dibedakannya penzoningan yang jelas 

diantara kegiatan yang ada. 
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bc,ng~~ar barang 

penampungan barang 

!muat bayang 

(Gambar Penzoningan yang jelas dan terarah 

VI.l) 

Dengan adanya pengaturan yang jelas dan 

terarah, maka akan memperlancar proses kegia

tan jual beli. 

b. Ruang Pelayanan Khusus 

Ruang Pelayanan Khusus (9 bahan pokok) 

Pelayanan khusus ini adalah merupakan kegia

ta bongkar muat barang yang memerlukan suasana 

ruang yang lapang dan diperlukan ruang 

mudah dicapai. 

Mudah dicapai disini dalam arti tidak 

kesulitan dalam pencapaia~~ya. Sehingga kenda

raan pendrob barang dapat dengan segera melaku

kan kegiatan dengan mudah dan tidak mengganggu 

sirkulasi kendaraan yang lain 
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PARKIR (

ENTRANCE 
I j 

I BONGKAR I =lKELUAR
 

(GambaY Suasana mudah dicapai dalam pelayanan 

khLISUS VI. 8) 

aman 

Aman dalam melakukan kegiatan penyuplaian 

baYang ini dibutuhkan suasana lingkungan yang 

aman, juga siykulasi aman dari kendaYaan yang 

lain sehingga dengan leluasa menyuplai bayanq. 

-~-----

1~1~, ~
 
(GambaY Suasana aman pada saat membc,nqkaY 

baYang tidak terganggu VI.9) 

Ruang Pelayanan Khusus (Tyansit) 

mLldah dicapai 

Pelayanan KhLISUS in i, haYLlsl ah mudah 

dicapai untuk dapat mempeYcepat pyoses penyalu

yan baYang-barang tYansit, sehingga dengan 

segera dapat disaluYkan lagi kepasaYan. Kelan
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ca~an pencapaian ini, memungkinkan mobil pen-

d~ob ba~ang dapat dengan mudah langsung melaku

kan bongka~ ba~ang tanpa te~lalu lama menunggu 

ant~ian atau menunggu kemacetan lalu lintas. 

Area bongkar Pintu Keluar 
~ Barang ~ 

Arus masuk
 
barang Transit: & Umum
 

t r-) Arus masuk :J,I Pi;ntu Masuk I pengunjung Trans:1lt 

Plntu KeluarL. 
I I JF3[ c:=-=, -er I I 

(Gamba~ Pola si~kulasi yang mudah dicapai 

VI.l0) 

cepat dan bebas 

Penyalu~an ba~ang seca~a cepat ini sangat 

diha~apkan baik oleh pend~ob ba~ang ataupun 

pedagang. Sehingga ba~ang dapat dengan sege~a 

melakukan pembongka~an tidak pe~lu menunggu 

te~lalu lama, blsa langsung bongka~ ~8ngan 

cepat 

DATANG PULANGtL 
(Gamba~ Pola si~kulasi yang cepat dan bebas 

VI.1D 
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c. Ruang Pengelolaan. 

Untuk mewujudkan pengelolaan yang baik 

perlu adanya suasana yang baik, sehingga penge

lola dapat berkomunikasi kesegala arah dan 

kt:II:,r din as i yang· baik (ektern, seluruh pasar 

atau intern, pegawai). Karakter ruang yang 

diinginkan dalam pengelolaan ini. 

kc,mun i kat i f 

koordinatif 

jelas 

2. Kebutuhan Ruang 

a.	 Kelompok Ruang Pelayanan Umum (9 bahan pokok)
 

ruang penerima
 

ruang jua~ (los, kios)
 

Kelompok Ruang Pelayanan Umum (transit) 

ruang menunggu/ muat barang 

penimbang~n barang 

penampungan sementara 

b.	 Kelompok Ruang Pelayanan Khusus (9 bahan pokok) 

areal droping barang 

gudang penyimpanan barang 

ruang istirahat, sapir, buruh gendong. 

Kelompok	 Ruan~ Pelayanan Khusus (transit)
 

ruang bongkar barang
 

penimbanqan baranq
-	 . 

penyimpanan barang/penampungan 
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- istirahat sopirl buruh 

C.	 Kelompok ruang pengelola
 

ruang kepala pasar
 

ruang administrasi
 

ruang rapat
 

ruang staf restribusi
 

ruang kebersihan
 

pas keamanan
 

d. F.:uang Servi,:e 

I<M/WC: 

MushclII a
 

13udang
 

area parkir
 

pos parkir 

area parkir kendaraan pengelala 

area parkir kendaraan pengunjung 

menara air 

E. Modul Luasan Kegiatan 9 Bahan Pokok 

M,:.dul Kegiatan yang digunakan pedagang yang ada 

didalam pasar ini, dapat ditentukan besarannya berdasar

kan studi perilaku pedagang yang ada dalam melakukan 

aktifitasnya. Dimana modul luasan kegiatannya adalah 

.-,
2 m""- Jasa* 
3 m2 Tahu/tempe*	 ~f: ~ 

Biji	 Tanaman •........,-,.
120'~ • '/P' 60'60' 
Sandal 

~l:~
, 1';/0 
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~* 4 m~ - Grabadan 

Palawi.ja 

Rempah-rempah B	 ciJ-• ~ ~*	 & m2 - Daging/ikan liD fI) .~ 6060
 

- Unggas
 

- Klitikan
 

K.:·nveksi EiIJ- Bal ape.:ah .,	 f J'I:JJ I lib	 
I 

i:J) 80 ~ f:I:)
- Peralatan
 

o
*	 8 m~ - Buah-buahan
 

- Makanan
 

- Kera.jinan
 ~&~ 1&&6rl
- Sayuran 

It 

60 60 W	 6C 

(Gambar Modul kegiatan dengan studi perilaku VI.12) 

Modul Kegiatan Pedagang Transit 

*	 6 m2 - Palawija
 

- Rempah-rempah
 

- SayLlran
 

-	 Keran.jang
 

- Rigen
 

Bi.j i TembakaLI
 ~fl mf
'160 "60' 80

16.0	 ' 6(> , flO ' 

(Gambar Modul kegiatan dengan studi perilaku VI.13) 
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F. Tata Ruang 

1. Urutan Kegiatan 

Proses kegiatan pelaku yang beraktifitas kesehar

ianya di pasar ini adalah : 

a. Pembeli (9 bahan pokok) 

I parkir---- r 
ITransaksiI I 

Idatangl	 I-.jual-bel i I I 
I-melihatl I Ipulangl 

I memil ih 

I-ketemu 

keluarga 

(Gambar Proses kegiatan pembeli 9 bahan pokok VI.14) 

Pembeli (transit) 

parkir-- f 

I ITransaksi II 
Idatangl	 Imemilih barang r-- muat 

Imenimbang barangl barang 

I /mengepak barang 

Pulang 

CGambar Proses kegiatan pembeli Transit VI.15) 
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b. Penjual (9 bahan pokok) 

r---PaY"kiY" bongkaY" menata rl------,j 

I I 

baY"ang daY"i-, 

kendaY"aan ~

·dan mem 

eY"siaP--i 

l.tawaY"

men awaY" I 
Idatang I mengamb i 1· I kan ba I· tY"ansaksi I 

baY"ang daY"i-l 

penyimpanan 

Y"ang da 

gangan 

I.hub penge/ 

I lola. 

I . hub kel u-/ 

aY"ga. I 

membeY"eskan baY"ang 

dagangan. 

Pulang 

(GambaY" PY"oses kegiatan penjual 9 bahan pokok VI.16) 

Penjual (TY"ansit) 

r--PaY"kiY"--- tY"ansaksi dgn suplyeY" 

bongkaY" baY"angI 
Idatang	 teY"ima baY"ang 

menampung baY"ang 

tY"ansaksi dgn pembeli 

penimbangan 

pengepakan 

pengiY"iman pulang 

penyimpanan 

(GambaY" PY"oses kegiatan penjual TY"ansit VI.17) 
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c. Pengelola/staf 

r I I I 
I parkir----I·bekerja ~ istirahat I 

r 
I. berhub dgn / 

Idatang pedagang I I 
I. membersihkan I II I 
I pasar Ypulang I 
I.menarik res 

tribusi 

(Gambar Proses kegiatan pengelola VI.l8) 

d. Petugas I I I 
r-Parkir---1.men.jaga parkir r---f istirahat I 

I. membersihkan 

pasarr II I 
/datang I I .menar i k rest r i I Ypul ang I 

busi pasar 

(Gambar Proses kegiatan petugas VI.l9) 
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2. Organisasi Ruang 9 Bahan pokok 

Datang 

I I I I
 
Iparkirl IEntrancel 

I
I I 1 I I I 1
 

I Side ~ IPlazal IPengelolal
 

IEntran,:e I
 

I I
 
IPel ayanan 1-- Ruang E~dt 

penggabungan IkhusLls I Jual 

Service 

(Gambar Organisasi ruang 3 bahan pokok VI.20) 
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Organisasi Ruang Pasar Transit 

I I 
Idatangl 

[ I 

lentrancel 

I I I 

Iruang jual\1 

Ipenampungan I 

I I 

!parkirh 

I I I 
I I 
Imuat barangl 

I I 

Ipenimbanganj 

Ibarang 

I I 
Iside entran.:el 

I I 

Ibongkar barangl gabung 

serv i.:e 

(Gambar 

E:t; it 

Organisasi ruang Transit VI.21) 
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3.	 Hubungan Ruang 

a.	 HUbungan ruang tiap kelompok ruang
 

- Kelompok Ruang Penjualan (9 Bahan Pokok)
 

1 buah-buahan 

2. sayur -sayLlr an 

':;> daging/ikan..:I. 

- 
4. grabadan 

- 
5. tahu/tempe 

6. makanan/minum 

7. biji tanaman 

8. palawi.ja 

'3. rempah-rempah 

10. unggas· 

11 kerajinan 
-

12. peralatan 

13. kc.nveksi 

14. sandal 

1Co' ,jasa>:J. 

16. klitikan 
- 

17. balapecah 

1. l,:,s 

2. pI aza 

3. ki,:,s 

(Gambar Pengelompokan ruang penjualan VI.22) 
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- Kelompok Ruang Penjualan (Transit) 

1 Rigen 

2. r.::eran.jang 
-

3. Bi.ji Tembakau 

4. Sayuran 

5. Rempah-rempah 

6. Palawi.ja 

- Kelompok Pelayanan Umum Transit 

1. Transaksi 

2. F'enimbangan 

3. F'engangkutan 

- Kelompok Ruang Pelayanan Khusus 9 bahan pokok 

1. Draping barang 

2. Gudang penyimpanan 

3. Istirahat 

- Kelompok Pelayanan Khusus Transit 

1. Bongkar Barang 

2. Penimbangan 

3. F'enampungan 

4. Pergudangan 
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- Kelompok Ruang Pengelola 

1. Kepala Pasar 

2. Staf Administrasi 

3. Rapat 

4. p.;:.s Keamanan 

5. Istirahat 

- Kelompok Ruang Service 

1- KM/WC 

2. Mush,;:.ll a 

~j..... Pc,s .jaga 

4. Parkir 

5. ist irahat scep i r Iburuh 

(Gambar Pengelompokan ruang pelayanan VI.23) 

4. Konfigurasi Ruang 

Su~unan ruang yang ada disusun berdasarkan kegia

tan yang ter.jadi di pasar, keseluruhan ruang disusun 

berdasarkan : 

a. waktu kegiatan 

b. sifat kegiatan 

c. hubungan ruang 

Waktu kegiatan aktifitas 9 bahan pokok 

Los, buka dari .jam 07.00 sid 15.00 WIB 

Kios,buka dari .jam 07.00 sid 21.00 WIB 
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Waktu kegiatan Transit 

dari jam 06.00 sid 12.00 WIB 

Pembagian ruang berdasarkan jam aktifitas 

plaza 

TClko 21.00 wib 

Pasar 

':;' Bahan P,:,k.:,k 

l.:IS may; 17.00 wib 

(pasar tutup) 

F'asar Transit 

LCls terbuka selesai jam 12.00 wib 

(Gambar Pembagian ruang berdasarkan jam aktifitasnya VI.24) 

G. Tinjauan Tapak 

Keberadaan persil yang ada pada pasar F'arakan ini 

hanya sekitar 17.856 m2 • Dimana dengan luasan ini ditun

tut dapat memenuhi dan melayani masyarakat yang ada. Bila 

dipandang ,secara umum, bila semakin luas persil semakin 

tinggi hirarki dan semakin banyak masyarakat yang mampu 

dilayani. 
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Berdasarkan perhitungan jumlah penduduk Kecamatan 

Parakan pada tahun 1991 ada 73.117 jiwa, dimana kebutuhan 

luasan pasar sebagai sarana perdagangan yang ditentukan 

pada RUTRK Ibu Kota Kecamatan Parakan adalah : 

73.117 x 0,4 m2 = 29.2466,8 m..:...
Jadi luasan yang ada sekarang ini sudah tidak mampu lagi 

memenuhi dan melayani masyarakat yang ada. Berdasarkan 

tuntutan kebutuhan dalam jangka 20 tahun mendatang pada 

tahun 2010 nanti adalah 

88.833 x 0,4 m2 = 35.533,2 m2 

Untuk dapat memenuhi tuntutan pelayanan pembeli 

yang kian bertambah banyak ini maka luasan tersebut dapat 

ditempuh dengan menambah areal jual kearah vertikal. Hal 

ini juga dipertimbangkan kondisi lahan yang tidak mungkin 

lagi dikembangkan secara horisontal. 

H. Existing Site 

Ditinjau dari interaksi terhadap lingkungan maka 

lokasi pasar ini berdekatan dengan fasilitas umum yang 

berfungsi sebagai pendukung bagi kelangsungan dan perkem-
I" 
!'bangan pasar. 

Daerah sekitar site ini adalah merupakan daerah 

perkembangan perdagangan yang mendukung keberadaan pasar 

tersebut.
 

Lokasi pasar selain didukung oleh kelengkapan
 

jaringan utilitas kota serta sarana dan prasarana yang 

mendukung kegiatan yang ada. Kondisi yang dimiliki oleh 

site pasar adalah sebagai berikut : 
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1.	 lokasi berdekatan dengan daerah perdagangan 

2.	 Lokasi masih dan berdekatan dengan daerah pemukiman 

3.	 Terletak di lintasan transportasi kota 

4.	 Kemudahan transportasi dengan berdekatan dengan termi 

nal kota, yang sangat mendukung sarana dan prasaran 

transportasi kota yang ada. 

5.	 Lokasi pasar ini mudah diJangkau dari berbagai arah. 

I.	 Penzoningan 

Site bila dilihat penzoningan dari pada site yang 

ada maka dipilahkan dengan jelas daerah pasar transit da 

pasar 9 bah an pokok, dengan pembagian pendistribusiannya. 

Sehingga dengan demikian tidak terjadi crossing antar 

kegiatan yang ada 'dipasar tersebut dalam melakukan kegia

tan dan tidak crossing dengan lingkungan disekitarnya. 

Dengan penzoningan yang jelas ini maka diharapkan terja

dinya suasana yanq aman dan lancar pada kedua pasar 

tersebut. 
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Penzoningan pada site 

L	 F'arkir UmLlITI 

2.	 Paddr pengel ,:-1 a 

dan pedagang. 

?w.	 R jual beli '3~~Il r
bahan p.:.ke1k 

4.	 Sevi':e 

5.	 B.:.ngkar Barang '3 

bahan p.:-kclk. 

6.	 F~ Istirahat S':'pi r 

dan Buruh 

7.	 El.:.ngkar barang 

Tran~it 

8.	 F'enampungan 

I	 '3. MI.''''!; Barang 
10 .. Parkir Transf~ 

(Gambar Penzoningan Vr.25) 
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Analisa Sirkulasi d1 sekitar site. 

daerah padat sirkulasi 
sebagai titik pertemuan 
dari dua arah. 

arus datang dari ~~ arus datang dari 
Magelang ~ -1--:r----.--~IlJ:-\-------iiC Wonosobo, dgn kera~ai 

Sukorejo an sedang. 
dgn keramaian. 
sedang. 

jalur sirkulasi 

i , 

L.L------·~dengan kepadatan 
rendah, sebagai 
pemecah arUS balik 
droping dari paSar. 

arus balik menuju 
~j ., f I ' ~~ Wonosobo, dgn keramai 

; an' sedang juga sbg 
arus balik dari ter'I minal. 

arus balik menuju aj;us kendar3.an
 
l't"iagelang dan masuk ke terminal ~
 
Sukorejo dgn dengan pintu keluar ~
 
keramaian sedang melalui jalan lingkar
 

kota. 

J, 

(Gambar Analisa sirkulasi VI.26) 
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J. Prasarana Pendukung.
 

(Tabe1 Prasarana pendukung VI.E.)
 

-~ 

Fasi1itas Ada/Tidak MemenLlhi/t idak 

1. Air Bersih * * 
2. Air . K,:.t .:,r * * 
-,..:.. Sampah * * 
4. Listr i k * * 
5. Fire Prc.tekt iQn * * 
6. K,:.mun i kasi * * 

Bi1a di1ihat sebagian dari sarana pendukung sudah ada, 

tetapi be1um dapat memenuhi kebutuhan yang ada. 

oK. Sirkulasi 

(Tabe1 Sir~u1asi di1uar pasar VI.?) 

A. Di Luar Pasar 

F'e1aku F'ergerakan 

TLtntutan 

Itrotoar Pedestrian Ja1an\ 

t 
Pe.j a1 an I<ak i I nyaman, amanI * * 
Rc,da 2 I aman, t eraY' ahI * 
Roda 4 I aman, t eY' aY' ahI * 
Becak I aman, teraY'ahI * 
And,:,ng I aman, teY'aY'ahI * 
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L. Sirkulasi Barang Transit 

-------------~ 

Nama Barang I Asal Jumlah Kemasan f:::eawet an 

J I I	 ' 

1. f<ob is Dieng, 2-3 trukl 1-2 hari 

W.:,nosobo 

gar' ung, 

Kopeng 

2. Kentang Dieng, 2-3 truk karung 10-14 har i I 
l.Jonosc,b,:,	 150x80xo40 

3.	 Wortel Kopeng, 1-2 colt 1 karung 3-5 hari 

Dieng ~nyOnvn4n~_.,u_.\._._l 
4.	 Bawang Tarangan, 12-3 colt I karung 10-15 har i 1 

Kruisan, j50x80xo50\ I 
Banaran I 

5.	 Cabe Kat ekan, 12-3 ': ,:,1 t karung I 4-5 hari ~ 

jTarangan 50x80xo501 I 
IBakalan I 

5. Bi,j i	 IBatur, 13-4 truk keranjangl 1-3 hari 1 

Tembakau	 IDieng, 50x50x40 1 I 
15etieng I 

7.	 Keran.jang I TI"a.j i, 13-4 trulr: 80x60xo501 - I 
IMergowatil I 

" 1Dru.ju I	 I 
8. F.:igen	 IMergowatil2-3 truk BOx150xO,02 1 

IKarang-	 I I 
t ej c, I I 

I I 
I I I 

Jumlah =	 1=========112 truk I 
1 113	 colt I 

========================================================= 

(Tabel distribusi barang VI.~) 


