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BABn 
PASAR KHUSUS NGASEM 

2.1. TlNJAUAN SEJARAlI 

2..1.1. t .... Sari 

T.... Sari dibaopn padamasaKesultaDmt per1ama Yogyakarta, yaitu 

masa keJa'8ssan Sultan HameJl8ku Buwono I (Smithies,I990) . T8ID8Il Sari 

ini betfiJuBsi sebagai tempat rekreesi basi BDltan den keluarga Kereton. 

Seisin ito, T..... Sari jusa berfiJopi sebesai tempet pertehw..., tLww.an 

edaDya lorOOS-lorOOS baweh taoah den pula Cemeti Y8D8 berJimgsi sebaP 
tempat pengintaiPD. 

Di delem komplek Taman Sari terdapet kolem pemsmdien dan leut 

buatan yang aimyaberasaJ dari SI.1IJ88i Wincmgo yang dieJirlam melelui saJuran 

J8D8 disebut IRIIJg8i LeraopL 

Pembengurum Temeo Sari dimulei tabun 1684. Terdapat 2 versi teotaog 

liapaYams membeosuo Teman Sari. Pertam&, elib8IJ8UD oleh onms Portugis 

Y'IIII8 teleh elipercap oleh Sultan Y8II8 kemudian elisebut Demaog Portugis. 

Versi pertama iDi elidesari oleh bahao banganlan yang elipakai edelah betD bam. 

Versi Kedua, dibaoguo oleh Raden TmnIm88'PIB Maawmdipura, venn ini 

didasari oleh citra benglmpo yang bercorak bSM18'men jaws. (AS. Dwiclja 

Saraja, 1984) 

Saat ini. Taman Sari elitempeti oleh abdl daJem1 etas izin sultan. 

Bubo. hao.ya berkembeog menjadi tempet pemukiman, eli komplek Taman Sari 

j.. terdapat &silitas-&silitas umum. Seperti Pesar Ngesem. fasilitas 

1 .Abdi e/QJem adalah onng yang mengabdikan dirinya pada kraton 
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pendidikao, tempat ibadah bahkan lamtor pemeriDtahan (BalBi K....... 

LiDgIaJosan) 

2..1.2.. Pasar Npsem 

Pin b8D88awao. kerabat keraton dan abdi dalem IeI818 mem.elihlft 

bunmg perIadut breaa buruoa perIcutut disrgap memiliki tuah dan mampu 

membawa rezeki Mereka sering melaJcukao aktifitas jual beli elM tubr 

tambah buruos perIadut eli p8S8l" 11IIIIIIIl eli utara taman sari. Pads. awaInya 

pedaPJ8 bU1'UD8 masih berlokasi eli pasar Bf'iDBbardjo bercampur deDgan 

pedaPJ8 UIIIDIlIaimya. 

Kareoa perkemb8IJ88D aktifitas iDi dan semakin peouboya pasar 

BriJJsbarjo, maka pibak Icndon memberi izin UDbJk meD88'mkan bebs taut 

buatan Taman Sari seb. lokasi pasar buruog Ngasem. 

HiDga saat iui pasar buruog Ngasem tenJs berkem-bang. Tidak hmya 

sebasai tempat transaksi jual beli blll'UD8 tetapi juga. sebagai tempat rekreasi 

bagi masyarakat. Materi dapnganpun tidak baaya bUl'1JD8 &tau sejeois 

1IIJ8888, sekaraog semakin bervariasi seperti kelinci, ID8I'DIUt, bajiog, ibn 

bias dan lain-lain. Pedl8'"'B b1ll'UD8 tidak Iumya dari daerah sekitar pasar 

tempi jup dari Iuar daerah. 

Pada hari libur, pasar bUl1lD8 Ngasem semakin ramai dan padat oleh 

peoguojong dan pedagang musimao. PengunjUDg datang ~e p8B" Ngas~ tidak 
o • 

. ~a uotuk membeli tapf "lebih banyalC° uotuk sekedar rekreasi, melihat-lihat 

bunm,g yang riub dengan kicaunya. Sedan&kan pe~ musimao datao8 
uotuk memamfaatlam sitoasi pasar yang ramai untuk menjual dagangannya. 
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Gambar2.1.
 
Lokasi Puar Ngasem
 

Keberadaan pasarNgasem ini juga mendorOlJ8 pembangunan' lingkungan 

sekitarnya terutama pada aspek ekonomi. Di seldtal' pasar Ngasem banyak 

tumbuh kios-kiol YBD8 menyediakan perleosJc:apan buruD.8 seperti saogkarJ 

tempat minum & makan buruo& pakan burung dan obat-obatan. 

2..1.3. JIahaqmI T8IIUIII Sari dmgaa PawN~cflll 

HUDgnngan pasar Ngasem dengan Taman Sari mempunyai fimssi yang 

saling memmjaog. Kareoa Taman Sari merupakan obyek wisata, sehingga. 

taman sari clapat menyalurlam wisatawao ke pas&r Ngasem yang memiliki 

eiri perdagqao kbusus sebagai pendukuog obyek wisafa Taman Sari. 

Disamping ita, pasar Ngasem lebih meropakan ~eda' dabllll arti variasi dari 

kejenuhan obyek wisata yang bersifat rekreatif-edukatif seperti Taman Sari 

danKraton. 
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2.2. TlNJAUANKEPARlWISATAAN 

2.1.1. Pf:I.'keIIIb-pn p8l'lwlsata dI Yelf8karta 

Berbeda deosao Bali yang mempooyai pola pariwisata 'massaJ. 

Yogyakarta deIpJ. segala potensinya lebih meugarah pada wisafa minat 

khusus deugan daya tarik budaya. dE sejarab sebagai obyek ulallaaaya. 

Pasar paiwisata Yogyakarta paliDg bmyak adalah dwi Eropa, 

'\ terutama Jerman dan, Belaoda. Sedaogkao dari Asia adalah dari Taiwan daD 

Jepaog. 

N8ID1DI poteosi Yogyakarta ioi tampakoya belum torolah secara 

optimal. Terbukti deogao. jumlah wisatawan yang berkuqjq ke Yogyakar1a 

banya seperlima dari jumlah wisatawaD yaog dabms' ke Indonesia. Deugau 

tinsbt perkembBlJ88ll jumlah wi8a1awao mancanegara 13.SWeIIh daD 

wisalawmJ.llWAlill81 a 7.190~th. (Dinas PariwisafaYogyakarta, 1995) 

2.2.2. 01»,. Wisata KratoD D_ TaIIUIII Sari 

Dai keseluruban obyek wisata eli Yogyakarta, obyek wisam dengaIl 

jumlah PeJl8UDj1JD8 tertiDgi adalah KendoD. Disekitar Kraton jugaterdapat 

obyek wis. Taman Sari dan Dalem • Dalcm PBD,geI1ID yang bilaoya 

menjadi satu paket kunjuogan wisata. 

perkenJbangan jmnlah penguqjuns obyek wisata Keraton dan Tamao 

Sari adalah : 

Tabel 2.1. JumJah wilata Kraton dan Tl8J18I1 Sari 
No Obyck 1994 1995 

W"lSata W"ISID8Il W"ISDU Jumlab, W"ISDl8Il W"ISDU Jumlah 
1 Kraton 432.437 581.556 1.013.993 211.590 347.922 559.512 
2 Taman Sari 58.100 64.185 122.285 60.200 125.700 185.900 

Sumber : BPS Yogyakarta 

Dari tabel diatas terlihat peDUl1JD8ll .jmnlah peogunjq Kraton yang 

cukup mencolok. HiBMa akbir tahun 1995 tiugkat perkembaogan jumlab 
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pengunjq tunm -44.82 % atau -23.990/oltb. Semeulaia 1IJtuk o~k T.... 

Sari aoska perkembangan peoguojuog oaik +28.90/oltb. 

2.2.3. Pas..NgasaD sehagai O'yck WISata. 

Pasar Khusus Ngasem saogat potensial bila dikembangkan sebagai 

obyek wisata.. Kareoapasar Nsasem memiliki em perdaptpt yag- Kbas, 

yaitu materi dagaosan Y8D8 homogen berupa bunmg peliharaao. Yq 

memberiIam alraksi perdagangan bunmg peliharaan yang menarik deagan suara 

kieau ciao indah bultmya. Apalesi deogao sistem perd888ug8l1 yaog masih 

sederbana, akrab. ramah ciao nrlmo. 

Ditambah 188i deogan poteosi lokasi pasar Ngasem Y8D8 masih berada 

dalam liogkuogan obyek wisHta T8DJ8D Sari. Sebingga pasar Ngasem· dapat 

dihmIpIcao menjadi tempat ~eda' bagi wisatawan yang bericuqjUD8 ke obyek 

wisata Krat~ Taman Sari dan Dalem P_NliPoI an 

--, 

Gambar 2.2.Peta kunjungan wi.ala 
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Pasar Ngasem sebagai tempat ~eda' ~ dapat berupa tempat ~eda' 

fisik dalam artiaD sebagai tempat untuk istirahat setelah melakukan 

lamjuogan dari kraton·untuk memJju Taman Sari. Dapat pula berupa 

~eda' psikis dalam artiaD sebagai pencegah kejenuhan· dalam menilanati 

obyek wisata yang lebih berupa obyek banglman preservasi. 

Untuk ·dapat menjadi obyek wisata.maka pasar khusus Ngasem 

perlu ditata u1q agar memenuhi syarat sebapi filsilitas pelayanan umum 

dan rekreasi. 

2.3. TINJAUANKAWASANKJlUSUS KRATON DAN TAMAN SARL 

(RDTRK Kodya Yogyakar1a, 1991-2010) 

Yang dimaksud deogan kawasan khusus ini adaIah kawasan yang karena 

memiliki ciri lchusus seperti pusat kebudayaan dan pusat kehidupan kota 

historis yang kemudi8l1 kawas8l1 ini diupayakan pelestari8l1 untuk 

mempertahankan citra kota budaya dan sejarah Y3D8 disaneJaog oleh 

Yogyakarta. 

1.3.1. Strategi Pemh8DpllSD kawasan Khums KratoD dan Taman Sari. 

(RDTRK Kodya Yogyakarta, 1991-2010) 

Dalam rangka menampung upaya pemb8l1gunan kawasan khusus kraton 

dan taman sari, perlu ditetapkan deliniasi kawas8ll dan strategi pelaksanaan 

pemb8fl8lmanoya. Deliniasi kawasan khusus mencakup dua bagian kawasan 

yaitu kawasan inti dan kawasan pengaruhlpenyaogga 

Deliniasi kawasan ditentukan dengan kawasan inti _. Kni&Dn dan 

kawssBR peoyangganya berada seluaS~ areal tertentu disekitarDya memberituk 

satu kesatuan kawasan. Tennasuk didalam kawasan khusus kraton ini adalah 
. . -. obyek preservasi Taman Sari. 

BAB n Pasar KImsus Ngasem 
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Strategi pelakBaoaao pembaoguo811 kawasao ini diilhami oleb 

pende1adan preservasi dan konservasi b8Jl8'lDaD dan linsJamgan apr secara 

menyeluruh clapat tercipta suatu kualitas tala I'U8IJ8 linglampn yq memiliki 

nilai sej.-ah dm peninsgahm budaya Y8D8 tioggi. 

Densao demW8Il kepadatan dan ketiJgi8l1 bangumlD" bentuk 

.-site1dur bSJDSIIII8D dan corak suasana peniu diper1abanlam. Apr bangtman 

inti Kraton sebagai pusat budaya Jawa tidak terka1abkan oleh bang"D" 

sekilar yaag lebih baru dan kontemporer. 

Untuk ketiJgian b8IJ8UD8D di kawasan kbusus lcraton ini adaIah 

tidak lebih dari 7 m dan tidak diperbolebkao UDtuk membuat basement. 

Dengan alasan, ketitJsgi8ll bSDJgID18D baru dibarapkan tidale mengurangi 

kemonumentalan suatu situs kebudayaan. Untuk peugembaogan kearah 

basemeol dilaraog. dengan alasan,. uotuk meqjaga kennmgkinan terdapat 

peniDggalan sejarah didalam tanah. 

Untuk koefisien lantai baogunan (BCR) 50 %. Corak yang diizinkau 

adaJah conk arsitektur Jawa peDilaian dari pihak Bappeda. 

2.3.2. Program Pelestarian daD. Wuata KratoIL 

Menumt KRT. Suryodipuro" pihak KratOD mempunyai pelestarian 

terbadap· dalem-dalem Pangeran. Disamping itu, pihak Jaaton juga 

memprogramkan obyek wiata lain sebagai pendukuog obyek wisata utama 

Kraton dan Taman Sari" yaitu Dalem-dalem Paoseran,. gellery" kerajimm 

batik tulia dan Pasar Ngasem. Hal iD.i dilakukan untuk meningkadcan program 

pariwisata dan menambah Pemasukan Pendapatan Daerah (Putranto, 1991). 

DaJam upaya untuk menjlJ81l keaslianartefilk Tamao Sari, didalam 

radius lima meter dari bmwman asH Taman Sari harus berupa I1UIDg terbuka 

dan semoa bangtman baru yang berada didalsm radius lima meter tersebut tidak 

termasuk b8llA1man asH Taman Sari hams dipindah (Suparwoko, 1996). 

BAB n Pasar Iamsas Ngasem 
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203.3. Pasar Ngasaa sebaaai Baaian dan KawasaaKlmsas Kntoa daaT....Sari. 

Pasar Ngasem yang berada di komplek T8ID8D Sari, merupaIam 

kawas8BpenymJ88&. Sehi1J888 keberadaan pasar Ngasem clapat meDiberikan 

efek kesatuaD terbadap kawas8ll intinya. Untuk ito penanganan pasar Ngasem 

hams memperbatikan peratunm pemb8ll8'DJ8D kawas8ll khusus yangada 

o(
 
Hanya saga keadaan pasar Ngasem saat iDi jusfru memberilam Dilai 

negatif terhadap khusus ito sendiri. Seperti pola sirlculasi wisata dari Keaton 

menuju T8ID8D Y8II8 terBendat oleh zona parkir pasar Ngasem yang berada 

di simptd n. Ngasem -dan n. Polowijao. 

Citra Pasar yq mulai terlihat kumuh karena memaog pasarNgasem 

tidale IBBi mampu menampuog perkembangan nya. Ditambah IBBi dengan 

jmnlah pedagang Y8D8 sudah tidak tertampuog lagi di dalam pasar 

menyebabkan pasar Ngasem terlihat IamJb, smnpek dan semrawut. 

Penataan pasarNgasem perlu dilakukao·agar DiIDi negatiftersebut tidak 

terns melekat dan mengurangi cirta.kesakraJan dan keagnngan Kraton. 

2.4. TINJAUAN KHUSUS PASAR BURUNG NGASEM 

2.4.1. Poteasi PeagemhaDg8ll pasar Ngascm : 

•	 Pasar Ngasem mernpakan pasar yang mempunyai kekbas8ll tersendiri yang 

tidak dapat ditemui di pasar-pasBr lainnya karena pasBr Ngasem mempunyai 

BAB n Pasar KImsus Ngaseaa 
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materi·dapJgao YaD8 dominan .yaitu . bunmg .cbm perlengkapan 

pemeJiharaaonya Kanna materi dagangan adalah sesuatu Y8D8 meoarik 

(suara kieau dan warna bulUDya) meogakibadcan suasana pasar Ngasem 

menjadi lebih atrakti£ 

•	 Posisi pasar Npsem yang berada eli kawasan kouseJWSi I preservasi, 

tepatnya dilingkungan Taman Sari yq merupakao. obyek wisala. Hal ioi 

memberi dampak positiC basi pasar NIJ88eIIIt kareDa wisatawao -Y8II8 

berkuoj1DJg eli taman sari dapat melaojudam peljala D8IJIlY2lke pasar Npsem __ 

yang mempunyai kbarakteristik Idmsus. 

•	 Sebapi peogaruh dari perkembaogan pasar Ngasem, meoyebabkan 

tmnbulmya aktifitas perdagangan elisekitar pasar Ngasem yang sifatnya 

meleogkapi materi dagangan pasar Ngasem. 

•	 Peikembangao pasar Ngasem, baik dari jlmlah pedagq maupuo dari 

jUDdah wisatawao, meogakibadam JUDdah pendapatan asJi daerah yang 

diperoleh Pemda menjadi bertambaIL 

•	 Secara tidak 18lJ8SUD& pasar Ngasem turut menumbublam rasa cinta 

tedJadap fauna. 

2.4.2. Katdala PeagaU&Dg8D pas... NgasaD 

• Semakin bertambalmyajmnlahpedagang tidak clapat ditampuog oleh area 

p8881". 

•	 Tumbubnya PKL yang tidak terlc:endali yang keberadaamya. menimbuDam 

keruwetao pasar dan al1ll" sirkulasi. 

•	 Meoingkatnya kebutuban area parlcir kendaraao, selJiDsga meDRk8lUlU 

keasrian-dan kesakralao kawasan kooservasi dan preservasi. 

•	 Keberadaan pasar 1DD1DI1 Ngasem yang tidak tertata secara baik 

menimbulk8ll efek visual yang sama terlJadap pasar Ngasem secara 

keseluruhan. 
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1.5. TINJAUAN PERDAGANGAN PASAR NGASEM 

1.5.1. Jeals KegiataD Pasar 

Pasar Ngasem secara materi dagaog clapat dibedakao meojadi ·2 pasar. 

yaitu : 

• Pasar Buruo& merupakan pasar kelas m· )'8D8 mendominasi 

kegiatan pasar Ngasem. Materidagaugan berupa burung daD 

sejenis hewao peliharaan 1aiDnya. perleJJ8kapan pemel~ 

pakan dan obat-obatan. 

• Pas.. UIJIUID, merupalampasar bias IV yang melayani· 

kebutuhan sebari-bari masyarakat.disekitamya. -

PeIkembaopl jmnlah pedagaog pas..Ngasem tahun 1986. 1995 dan 

1997 dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
.
Tabe12.2. .hm1l1h arNguem 

1986 1995 1997 
Umum Khusus Unmm Khusus Unun K1msus 

Kias 24 . 24 . 24 . 
Los 122 64 144 89 144 89 
LuarLos 79 21 53 19 72 3S 
LuarPaslr 20 4 21 45 80 55 
JumlGh %4' 89 242 153 320 179 

Bumber : Pengelola Paslr Ngasem 

Deosan catatan. data diatas ada1ah pecfasang yang terda1tar di kaotor 

pqelolapas8l'. Sedaogkan jumlah pedapl8lDDSiman diperkirakao antara 30 

50 pedasans (maksimal 30 % dari jmnlah pedapng yang terdaftar). 

PedapJg di pas.. Khusus bUl1JlJ8 masih clapat dibedabn Jagi 

berdasarlamjenis kegiataonya, yaibJ: 

•	 Kegiatan Primer. yaitu pedagang yang menjual bunmg atau hewan 

peliharaan lainnya dan perlengkapannya. 

•	 Kegiatan Selamder, yaitu pedagang yang menjual makaoan b1D'1JDg 

dan obat-obatan. 

BAB n Pasar KImsus Ngasan 
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2.5.2. BeDtuk Wadu KegiataD .. 

Ada 3 bentuk wadah kegiatao di Pasar Khusus Ngasem, yaitu : 

1. Kios. 

Merupakan bangt.man berdinding bata plesteran pada ketiga sisinya 

denpn pinto-pinto pada sisi dep8ll meoghadap kejaJan. Pada UI1IUIDI1}'a kios

DOS ini menjual bahan makanan buruDg daD perleogkapannya. eiri kegiatan 

perdagangannya sama dengao eiri perdagangan barang kebutuban sehari-hari. 

yaitu baraD8 dagangan diletakan diatas meja dan pada rak-rak yang ada di 

dindiD,g kios. 

G8mbar 2.3. Kios Plsar 

Z. Los. 

Merupalam ruaD8 dagang yang permantm beratap dengao stall taopa 

dindinS disepanjang baogunan. Pada UIDIJIIlIlY8, los ini digunakan oleh 

pedagang bU1"lJD8. Hanya saja pada perlcembangannya los ini menjadi lebih 

mirip dengan leios, tetapi oleh Dinas pasar tetap dianggap los. eiri 

kegiatm. perdagangannya adaIah materi dagangan diletakkan atau 

digantungkan didepan los agar terkena sinar matahari dan nmdah dilihat dan 

diamati oleh pengunjq (caton pembeli). 

BAB nPasar Khusus Ngasem 
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Gambar2.4 
Lo.Pasar 

3. Kaki Lima 

Kaki Lima di pasar Ngasem sama seperti .pelayanan bki. lima pada 

ll1DlIDIJ}'8, eiri pelayaoanoya adaJah pedaga"8 duduk atau berdiri dibelalcaog 

daganpmya. Pada nrmunoya. pedagaD8 kaki lima ini adalah pedagaog buruog 

dan makan bUl1D18 YBD8 tidalc mempuoyai tempat didalam 1ilJBkun8an pasar. 

Gambar2.S. 
Pedagang kald lima . 
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2.5.3. PcIaIm Kqpataa PcIay__ · . 

1. PedagaDgl'orma! 

Yaitu pedagang yang memiliki tempat usaha yang tetap dan jam ker:ia 

yang kOBtinue, yaog menempati los-108 pasar. IumJah pedagang formal 

pada pasar kImsus adaIah 89 pedagang dan pada pasar 1UIIUIIl adaIah 

240 pecIapJg. 

2. Pedac8llllDformai 

Yaitu pedagang yang tidale memiliki tempatusabadanjamkeJjaYB1J8 

tidale tetup (pedagang kaki lima). Pihak peogelola pasar memperkirakBn 107 

PIa. di dalam lingkungan pasar dan 135 PKL berada diluar pasar. An@ka Wi 

adaIah diperkirakan padahari-hari biasa Sedangkan pada hari libur, jumlah 

PKL dapat meningkall88i. 

Untuk pedaptg informal ini membutubkaD tempat bervariasi aotara .1,5 

m2 bingga 3 m2. 

PIa. ini menempati jalur-jalur sirkulasi pasar maupUD pada trotoar 

jal8ll Sebingsa keberadaan PKL ini menyebabkan ruaog sirlmlasi . 

menjadi semakin sempit. Hal ini disebabkan tidak terdapat n.mog lagi 

didalam pasar uotuk menampung PKL ini. 

2.~.". Karakta1stIk AkUfttas Dagang 

Aktifitas perdagangan di Pasar khusus Ngasem, memiliki 

karakteristik tmendiri Y8D8 tidale: terdapat pada pasar laiDnya 

A. Materi Dagagaa. 

Materi dagangan eli pasar ldmsus Ngasem iDi adalah salah satu hal 

yang meneiptakan eiri atau identitas pasar Ngasem. Yaitu Pedagang 

Pasar Khusus Ngasem menjuaJ beranekajenis buruog YaD8 memiliki suara 
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dan bulu Y8IJ8 bagus. Babkaotidak haoya buruog. saja, tetapi juga bajin& 

kelinci, marmut dan hewan peliharaao 1aiDnya. DisampiDg materi primer 

tersebut dipasar juga menjual perlengkapan pemeliharaao burun& seperti 

s8lJ8kar dan perleogkapaonya, makanao hi... obat-obat&o.· Selain untuk 

membeli, peDgUlljq kadang sudah puas hanya deDpll datang dan 

melihat-lihat buruog yang dijual. 

B.C..Dacaaa 

Kegiatao df188D8 berl81J88UD8 molai dari jam 06~OO WID, dim808 

pedaptg mulai mempeniapkan dapngannya, membersihlam saogkar, 

memberi makan dan menata saogkar. Jam 07.00 hi,.. 17.00 W1B adaIah 

jam d8 g&D8 dan peogunjuog berdatangan Setelsh jam 17.00 Wib pedagang 

molai melalcukan penyimpanan materi dagangan 

-- ;'-~."'=-'~:'.'~ .:. 
,. J, '\:;i.~:~\:.,:.,,, 

Gambar2.6 
Materi Dagangan Dips,jang 
eli depen kiosllos 

Yang menarik dari cara dagang ini adaIah semua materi .dagangan di 

paJang didepan los agar terkena matabari dan pengmJ.jung mudah lDltuk 

meogamati materi dagangan (seperti haJnya kita mengamati lukisan di 

galen). Pada akbimya los atau kios tidak lain hanya berfuogsi sebagaj 

AUdang penyimpanan materi dagangan dan tempat beristirahat bagi pemilik. 
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Interaksi .atau komuoikasi penguojuog denpn pedaplg lebih baoyak 

terjadi eli luar los sambil meogamati materi dapJgan (tepafnya teljadi eli 

selasar). 

Dari deskripsi diatas clapat disimpulkao, bahwa perlakuao terbadap 

materi dagangan tidak berbeda dengan perlakuan terhadap materi kaIya 

seni daD -ruaogdaplg yang seslJl1gdmya ito adaJah diluar Los atau Kios. 

c. Karaktaistik Psikololis 

Antara pengunjuog (atau pembeli) dengan pedaaana memiliki· suatu 

kesamaan Psikologis, yaitu sama-sama memiliki menyukai b1ll1JD8 atau 

hewan peliharaannya. Walaupun secara fiJDgsional berbeda, yaitu 

peogtm.jHD8 berfiJogsi sebagai pembeli dan pedaplg berfungsi menjual 

materi dwogan yang disukai pembeli. 

Kesamaan Psikologis inilah yang memicu keakraban dalam interaksi 

dan komunikasi antara peogunjuog (pembeli) de.ogan pedagang (Savitri .' 
. . 

SU1ai~, 19M) ~.~. 

. Secara keseluruhan, ··karakteristik inilsh yang menyeb8bkao pasar 

Ngasem menjadi menarik. Dan pantas bila.pasar Ngasem menjadi obyek 

wisata. perdAAaDWU' 

2.6. TINJAUAN PRILAKUPEDAGANG 

Yaug dimaksud deogan prjlaku pedagaog disini adalah semua prilaku 

kehidupao sehari-hari pedagang di pasar Ngasem selain berdagang. 

1. Makan / Minam 

Untuk memeouhi kebutuhan makan dan minum, sebagian besar 

pedagang makan dan minum <Ii wanmg makan yang ada di komplek pasar 

Ngasem. Selebilmya membawa bekal dari rumah. 
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Saat ini terdaDat 3 w;nog malam/mimm daD· 4 W8I'UII8 minumlrokok 

di pasar bUI"UDg Npsem. Wanmg melayaoi pedagang pasar buruog Ngasem. 

2. Mamii Cad Kalms 

Kegiatan mandi dilakukan oleh sebssi8ll besar yaug padamalam,hari 

menginap di kiosnya dengan maksud .... mejaga kemnanao kios dan 

blll'8D8 dapapmya. Semeutara kegi.... meacuci paksi., ped8p18 

lebih suka mencuci dinJmah karena tidak tersedia tempat mencuci pabi8ll 

eli dalam pasar. Kegiafan mencuci lebih banyak untuk membersihkao 

saogkar dan perlengkap8ll blll1JD8. 

3. Tid... 

Berlmbuog sistem keamanao pasar Ngasem yang belwn terorgaoisir 

dengan bait oIeh pibak pengelola pasar dan melihat materi dagaDgan di 

Pasar Khusus Ngasem ini adalah matm yang rawan akan pencuri~ maka 

sebagian besar pemilik kios bunmg memilih uotuk menjaga kiosnya pada 

malam hari. 

WalauplDl menurut peraturan yang ditetapkan oIeh DiDas Pasar bahwa 

setelah waldo berdagang habis maka pasar barns daJam keadaan kosoog. 

Tetapi melihat keadaan materi dapJgan yang sulit untuk dibawa pulaog, 

maka materi dagangan disimp8ll di dalam. kios dan pada malam. harinya 

dijaga oIeh pemilik kios. 
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4. Mac.. BIatcri d......deprilaim yaag .tIitimInIIkaaay 

a. BIII'IDIg dl dalam sangkar 

Untuk buruog-bur:uog yq berada didaJam sqlcar atau kandaoB 
kecil, pembersihaonya wkup gamp~ Karena tiap saogkar atau 

kandaog kecil dileogkapi deogan triplek dan kertas tmtuk menamp1Blg 

kotorao buruog daD dikumpulkan didalam ember atau baskom. 

It. Ay.. ataa 'ew_1aiD YaDI dileta"_ di atas lntai . 

Untuk: ayam dan sejenisnya yang ditarob diatas hmw, terkadang 

pedagang memberi alas koran diatas lantai agar. laotai tidak kotor. 

Sebagian pedagang membersihkan kotorao dilantai dengan diberi air 

dan ditampung dengan peogki keumdian dikumpnJkan eli dalam ember atau 

baskom karena eli depan Idos tidak terdapat saJuran air kotoc daD air 

hujan. 

2.7. TlNJAUANKONDISI FISlKPASAR KHUSUS NGASEM 

2.7.1. Deskripsi Lokasi 

Pasar Ngasem terletak eli antara 2 obyek wisata eli kodya Yogya1carta, 

yaitu eli sebelah Timor Kraton Kesultanan Yogyakarta dan eli sebelah utara 

Taman Sari. 
~ Secara administratif; pasar Ngasem berada di kecamatan Kraton,l 

tepatnya eli simpul 11. Ngasem dan 11. Polowijan. Secara keselnruban pasar 

Ngasem berdiri diatas tanah milik Kraton YBD8 dahulunya adaIah Laut Buatan 

yang merupakan bagian dari LingJamgan Taman Sari. 

Secara macam dagangan, pasar Ngasem terbagi 2, sebelab t:imur adaIah 

pasar kbusus burung dan sebelah barat adalah pasar ummn yang melayani 

kebutuhan masya rakat sebari-bari. 
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Gambar 2.7. Lokasi pasar Ngasem 

2.7.1. LuasaD Tap_ 

Pasar Ngasem secara keseluruhan memiliki luas 6.348.72 m2 deDgan 

ketinggi8ll 1 lantai yang dibagi 2, sebelah timor puar kbusus BUl1JD8 dan 

sebelah barat pasar umum. 

Khusus pada pasar BUI'l1D& ± 60 % (76 unit dari 124 unit) adalab 

I1I8D8 dagangyaog didirikan oleh pedasang ito sendiri (atau disebut 

berdikari), selebihnyanJaDg dagang dibauguo oleh pemerintab. 

TabeI2.3.P uarkhulus dan luas kaplinarlVL 
Ped1am8 Lua ~ IiaA 

Jumbh U 2.S :5 :5~ 4 1<l.5 5 6 7 7.5 8 8.S 9 10.5 12 13..S IS 16 18 ~ 24 71 30 105 
IBuIuDA &9 1 4 10 2 5 17 I 4 4 2 3 4 IS 5 4 3 1 2 1 1 
PIbn » 1 :5 1 1 :5 6 4 18 J J 
Jumbb 124 1 4 4 1 II 5 5 23 ! 4 4 2 7 4 33 1 5 4 3 t 2 1 J t 
Catatan : Pedapng pakan dan perlengkapan msini adalah yang berada diluar los 
Sumber : Pengelo)a pasar Ngasem 
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Dari fabel eli... dapat elilihat, pembagi8D ruaog jual tidak menta. 

Dalam artiaD tidak terdapat ~ modul ruaosjual Y3D8 baku. S.hi'WPl1J8IJ8

ruang jual clapat terlihat lebih rapih tertala. Hal ini adalab salah 8a1a 

JMnyebab ketidak-teraauran pasar bunmg Ngasem kbusuBllya. 

2.7.3.F'-'. 

PUHI' Khusus Ngasem memiliki kiosllo8 deDgan variasi seperti 

padalabel 2.3. Fasilita-fBsilitas pendulmng pasar Ngasem adaIab : 

l.KMlWC 

Didalamkompleks pasar bunmg Ngasem -terdapat 2 KMlWC dengan 

saiu sumber air sumur dan didistribusikan dengan meoguoakan pompa air 

listrik. Air bersih yang bmlSai dari PAM behm terdapat. 

2.Parkir. 

UJdUk keperluan parkir pedagang, didalam komplek pasar tersedia 

parkir uoluk pedagang dan sebagaian peogunjU1J8. Sedangkan uotuk 

penguojUD& areal parkir berada 

Polowijao. 

Tabel 2.4. JumJah parkit kendaraan 

disebelah utara pasHl' dibadan jalan n. 

Lokasi Jenis Keteranpn 
Mobil Motor Sepeda BeCK 

Dida181ll Pasu . 40 12 . Data ini dicatat untuk 
hari biasa DiluarPuar S 140 34 . 

Jumlah S 180 46 11 
Sumber :Ketua kelompok parkir pasar Ngasem &. Survey 

3.UsDik 

Didalam pasar Ngasem terdapat 1 tiang listrik yang melayani 

sambtmgaO Iistrik Ice kios-kios. Fasilitas listrik ini diusahakan sendiri 
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oleh pedagang bukan dari pihak pengelola pasar. Sebi"8P pembayarao listrik 

18IJ8SUDg dilakukan oleh pedagang ke pihak PLN. 

4. SiIbIasi 

Untuk selasar atau jallD' sirlculasi eli dalam pasar, telah elilakukan 

perkerasao dengan semen dan konblok Jarak antar'kios yang belmn seragam 

menyebabkao cabaya matabari yq.
, 

diterima JDeI1jadi sangat Icunmg .. Clan .. - - .~ 

n1enhnbulkan kes8D' gelap. Hanya saja lebar selasar yang sempit dan'~ 

ditambah lagi dengao materi dagangao yang diletakkan diluar membuat 

selasar semakin sempit.dan tidak nyaman. Lebar selasar bervariasi antara 

O,6biDM8 3m 
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Gamber 2..8. Selasar pasar 

s. rasilitas Kebenih_ 

Pedagang diwajibkan tmtuk menjaga kebersiban pasar dengao 

menyediakao tempat sampah disetiap kiosoya Dan pembersihan pasar 

dilakukan oleh pengeloJa pasar unit kebersiban yang mengumpulkan 

semua sampah dan dibuang ke TPS yang terdapat di sebelah barat pasar. 
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Rata-rata setiap kios meogum pulkan sampah sebanyak 0,03 m2 sampah tiap 

harinya. 

6.AirBenih 

Fasilitas air bersih yaug disuplay oleb PDAM belum tersedia eli 

pasar Ngasem. Sampai saat ini menggunakao air bersih UDluk keperluan 

mandi, cuei dan bkus bersumber dari air sumur yang dipompa. 

7. SaIDraa DndIIase 

Didalam pasar terdapat 1 saluran utama drainasi yaDg berhubuogan 

dengan saJuran riot kota di utara pasar Ngasem disepanjaog n. Polowijan. 

Saluran air kotor dari KMlWC langsuog berhubuogan saluran drainasi utama. 

Sedangkan saluran air hujlll tidale terdapat di daJam komplek pasar. Air huj811 

yang berasa1 dari tritisao laogsuog jatub ke selasar dan meogalir meIBJju bak 

kontrol saluran drainase utama yang berkisi-kisi. 

2.8. TlNJAUANLlNGKUNGAN SEKITAR PASAR NGASEM 

2.8.1. Dalai Telmik KesdIataD LlDglamg811 

Balai Teknik Kesehatan Liogkungan adaJab sebuablembaga peneliti8ll 

kesehatan milik pemerintah yang berdiri diatas tanah milik kraton deugan 

sistem mager sari. Komplek b8llgunan ini terdiri dari 3 bangunan utama 

yaitu baDguOaD Administrasi, banguoan Lab. lainis, dan Lab. Mikrobiologi. 

Gambar 2.9. Balai Teknik Kesehalan Lingtcunpl 

Keberadaan Balli ini saogat menonjol, dengan. bangunao yang 

memiJiki 2 Jaotai dan tiDggi lebih dari 12 m dengan luas Jaban ± 6.100 m2. 

BAB n Paar KImsus Ngasem 



pen.._. Pas. Kbasas Ngasflll 33 

.\ 

Gtmbar2.9.
 
Dalai Teknik Xelehat.an LinsJcun&an
 

Balai ini berfimssi untuk melakukan penelitian medis alas mjukan 

Rumah Sakit untuk kepentiogao diagnosis kedokterao, meugontrol kualitas air 

buangan I limbah dari saluran drainase kola dan clapat memberikan 

rekomendasi terhadap lmaIitas air sumur uotuk clapat dikonsumsi. 

2.8.2. Penmddman Peadudak 

Pada perke~ Tamao Sari saal ini tlmbuh fuogsi baru 

seperti pennukiman. fasilitas pendi~ dan kaotor pemerintab. . 

Yang paling mendominasi pemmn 6mtau taoab· T8D18I1 Sari adaIah 

permokiman yang tumbub 8e~ara organis. Pemamf8atan tanah ini claPat 
dilakukan deDg8l1 izin dari pihak Kratoo. 

Walaupun penduduk memiliki rumab dilingkuogan Taman Sari~ 

tidale berarti penduduk tersebut juga memiliki tanabnya. Izin otuk 

mengunakan tanah milik Kraton ini disebut mager sari~ hal ini berarti 

penduduk· hanya memiliki hak pakai dan P;gak Bumi Ban,guo8l1 ditangglmg 

oleh pendllduk. Dengan sistem ini pihak Kraton dapat meminta kembali 

haknya sewaktu-waktu. 

Pennukiman yang tmnbuh secara orgaois bingga menyentuh situs 

peninggaJan sejarab yaitu banglDl8ll Taman Sari menyebabkan keaslian 
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artefilk Taman Sari menjadi berlaJraog karena bahm banguoao yang diglloalam 

oleh b8lJ8lmao baru sudah berbeda delJ83ll baDgImao Taman Sari yang asH 

(Suparwoko,1996). 
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