
BAS VII 

PERENCANAAN
 

PASAR TRANSIT DAN PASAR 9 BAHAN POKOK
 

YANG DIHARAPKAN
 

Pasar Parakan sebagai fasilitas perdagangan yang 

melayani penduduknya dengan beban pelayanan tingkat kota, 

belum dapat memenuhi kebutuhan yang ada, baik itu tuntu

tan kualitas maupun kuantitasnya. Dengan kondisi yg ada 

sekaraag ini pasar Parakan belum mampu berfugsi secara 

optimal dalam melayani masyarakat yang ada disekitarnya. 

Dari kondisi yang ada sekarang ini dirasakan perlu adanya 

penataan terhadap pasar Parakan, pada lokasi yang sama 

dengan mempertimbangkan beberapa hal. 

Pertimbangan terhadap potensi ataupun permasalahan yang
 

berkaitan dengan pasar baik secara fisik maupun non
 

fisik yang dapat mendukung.
 

Tata cara Jual beli yang ada sekarang ini, $udah menja


di tradisi dan menyatu dengan masyarakat sekitarnya.
 

Sehingga diprediksikan dalam jangka waktu 10 sId 20
 

tahun yang akan datang tidak terjadi perubahan yang 

drastis sistem tata cara jual bel i, sehingga masih 

diperlukan adanya pasar. 

Untuk dapat memenuhi tuntutan kualitas dan kuanti 

tas pada pasar dal~~ memenuhi kebutuhan masyarakat dan 

mewadaht kegiatan yang ada. Maka diupayakan penat~an dan 

perencanaan pasar tersebut. Dimana perencaan pasar yang 
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diinginkan adalah sebagai berikut 

1. Pasar 9 Bahan Pokok 

a. Adanya pemilahan jenis barang dagangan atau penzoningan 

ruang jual berdasarkan : 

~ karakteristik barang dagangan 

sifat barang dagangan 

nilai ekonomi dari barang dagangan 

b. Kemudahan pencapaian bagi pembeli dalammelakukan kegia

tannya/ aktifitasnya 

Lokasi perdagangan dekat dan mudah diJangkau 

Lokasi perdaganganjelas pengaturan 

Sirkulasi sesuai dengan kebutuhan dan polanya jelas 

c. Kemudahan dalam memasok barang 

Bongkar barang dapat dengan cepat dan aman 

Tersedianya fasilitas parkir yang memadai 

Sikulasi yang aman dan lancar/ tidak crossing 

d. Tersediany~ fasilitas pQndukung 

Service 

Parkir 

- Istirahat 

Musholla 

MCK 

2.	 Pasar Transit 

a.	 Adanya pemilahan ruang penampungan berdasarkan 

pengelompokan barang yang ada. 

b.	 Penzoningan yang jelas antara kegiatan umum dan kegiatan 

khusus agar tidak terjadi keruwetan 
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Kegiatan Umum
 

Transaksi jual beli
 

Ruang menunggu muat barang
 

Penimbangan barang
 

Penampungan sementara
 

Kegiatan Khusus
 

Bongkar barang
 

Penimbangan barang
 

Menyimpan barang
 

istirahat
 

c.	 Tersedianya fasilitas bongkar muat barang, sehingga 

kegiatan dapat berjalan lancar. Karena dengan tersedia

nya fasilitas tersebut kegiatan bongkar muat barang 

dapat dilakukan dengan cepat. 

d.	 Fasilitas pergudangan sebagai pendukung dari kegiatan 

penampungan barang Transit. Sehingga dengan adanya 

fasilitas pergudangan pedangang yang belum sempat terju

al atau belum sempat mengirim barangnya dapat disimpan 

dahulu digudanq penyimpanan tersebut. 

e.	 Tersedianya sistem parkir yang memadai dilingkungan 

pasar, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas yang 

ada disekitarnya. 
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