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BAB III 
PENATAAN PASAR KHUSUS NGASEM 

3.1. ANALISA PERKEMBANGAN PASAR KHUSUS NGASEM 

Analisa perkembangan pedagang ini akan membahas : 

• Perkembangao pedagang 

• Perkembangan pengunjnog. 

• Perkembangao materi dagangaa 

• Alternatifstrategi penataa8D 

3.1.1. PerkeiM-gan Pedagsag 

Dari data yang diperoleb dari pengelola pasar, dapat diketabui 

perseDtase pertambaban ped... 

Tabe13.1. Pertambahanjumlah pecfa&ang 

Pedagang 
1986 . 1995 Penentase 

Pertarnl>aM1 
1997 Penentase 

Pertambahan 
1995 • 1997BtJ1'\m8 Burung 1986 ·199S Burung 

Ki08 
Los 
LuarLo. 
LuarPuar 

-
64 
21 

4 

-
89 
19 
4S 

-
+ 39% 
-9,S% 

+102S% 

-
89 
3S 

" 

. 
0% 

+84,2% 
+ ~~.~% 

Jumlab 89 1S3 +71,9 179 +17% 

8umber : Olaban data pengelola pasar Ngasem 

Dari label diatas dapat diketalmi pertambahan pedagang yang terns 

bertambah. KecuaJi tDJ.tuk pedagaog bunmg tabun 1997 tidak terdapat 

pertambaban, hal ini teIjadi kareDa laban pasar tidak dapat menyediakan 

kios-kios baru. 
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Luas Jahao pasar kbusus sebesar 887,5 IDS haoya mampu 

menyediakan 89 kios. Sebinga jmn1ah pedagang yang berlokasi di luar los 

dan luar pasar semakin bertambah breoa pasar tidak mampu lagi 

menamp1DJ3 keberadaan merom 

Keberada.an pedagarJ8 di luar kios dan eli luar pasar ini 

menimbulkan masalah kurao8JlYa ketertib8ll pasar, kuraognya kenyamaoan 

pengunjq dan terganggnn ya 8I1JS sirlmlasi. 

Jmn1ah pedagang YBD8 berada diluar los dan diluar pasar ada1ah 90 

pedagang. Bila satu pedagaog membutubIcaD min;malluas ruao,g dap1g 4,5 m2 

(Soewito, 1972), maka IUBS laban tambaban yang barus disediakan saat 

ini untuk menampuog keberadaao mereka adaJah 486 m2 ditambah deagan 

luasan sirkuJ.ui 200A». 

Untuk mengantisipasi kekurangan laban bagi pedegang pasar. ··khHsus 

Ngasem ini. maka perra dilakiikan penataan pasar. . 

Prioritas utmna penman ini adaJah menyediakan laban bagi pedagang 

informal didalam liogkuogan pasar dalam bentnk kios, los dan ruang terbuka. 

Jmn1ah pedagang yang akan ditampuogadalah jwnlah keseluruhan 

pedagang saat ini dan kemungkinan perkembangannya. 

Tabel 3.2. Jumlah pedagang yang ditampung. 

Pedagang Saat ini Rencana 
Kio. lr.Lo. lr.Pasar Kios Los I Ra.Tcrbuka 

BlIUI1g 89 .. 30 ISO MelWDpUll8 'emJa 

j ems pedagang dari 
pasar khusua 

601 60 
60 I 60 

lkanHiu .. .. 10 20 
Hewanhiu .. 1 .. 20 
UnaauTemalt .. 8 .. 20 
PakanlDerlenakllDlI1 .. 20 IS 60 
Jumlah 89 35 55 210 

SUrnber : Olahan dari data pedagang PUa!' Ngasem 
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Jumlah pMagang ilamhias, hewao bias dan 1IIJ888S temak dibatasi 

masiDg-masiDg 20 ped883"8 dengan pertimbaugao untuk menjap.indeutitas 

pasar khusus Ngasem sebagai pasar bUl1JD8. 

3.1.1. PerkeamaDg811 PmgunjaDg 

Melihat dari lokasi puar Khusus Ngasem yang berada didalam 

komplek Taman Sari, sebingga meD11.DJ8lcinkan penguojUDg yang datang ke 

Taman Sari clapat meneruslam. kegiatan wisatanya ke pasar khusus Ngasem. 

Dari tabel 2.1. tentaog jmnIah peJJ8UlljUDg obyek wisata Kraton dan 

Taman Sari, clapat diketahui pertambhan pengunjtmg Taman Sari meningkat 

sekitar +28,9 % prtabuo. Hal ini mengisyaratkan kemungkinan pertambahan 

peDglDljq wisatawan yang datang ke pasar Ngasemjuga cukup tiDggi. 

Sementara untuk pengunjq lokal, jumlalmya dapat diperkirakan dari 

jmnIah kendaraan yang parkir. Walauptm tidak begitu akurat tetapi cukup untuk 

mengetahui animo masyarakat terhadap pasar Jdmsus Ngasem. 

Pada label 2.4. tentangjtDDIah parkir diketahui,jtDDIah pengma parlcir 

daJam sata hari (bari biasa) adalah lebih dari 230 pengguna. JumJah ini 

bukan berarti sama deoganjmnIah peogtmjuog, jumlah pengunjU1J8 babkan bisa 

dua leaH lipat dari jmnlah peoggtma parkir, yaitu sekitar 500 peogtmjung. 

Dari asumsi jumlah peDglDljuog dialas dapat diketahui muno 

masyarakat terhadap pasar kbusus Ngasem cukup tiDggi. 

Sehingga penataan pasar khusus Ngasem perlu memperhatikan 

perkembangan peogunj1DJg dalam hal penyediaan peningkatan kualitas roang 

pasar dalam hal kenyamanan dan kuantitas filsilitas, seperti perlunya 

penyediaan kantoug parlcir tersendiri bagi pengtmjuug pasar Ngasem agar tidak 

mengganggu arus sirkulasi R. Polowijan. 
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3.1.3. Pak.......MateriD-


Seperti yang telah diketabui, pasar Khusus Ngasem pada awaJnya 

adalah puar buruog perlcutut yang terns berlc:embang hitga tidak haoya 

menjual burung dan sejenis lJogg&s tetapi juga menjual hewan hias peli

haraan lainnya seperti b=uin& iguana, anjing, kueing, tikus, hamsters dan ikan 

bias. 
• ____._••__••___ ...._-...-..,, ______• --- ••_"....._• .1--& - -

Jems Pedagang Maieri Dagangan 

1. Pedagang btII'UDg /noggas 
hias 

Pedagang yang menjual b1Jl'UDg bias, seperti 
poksay. merpati, perkutut, parkit, robin, ayam 
aduan, bekisar, dan lain-lain 

2. Pedagang hewan bias PedagarJ8 yang menjual anjing,kucing, kelinci, 
marmut, hamsters, kera, iqwma, tikus dan 
lain-lain 

3. Pedagang ikao bias Ped3p18 yang hanya menjual ibn bias dan 
perl . 
Pedagang yang menjuallJoggas untuk ternak 
atan tmtuk dikonsumsi seperti itik, ayam, 
angsa. 

4.Pedagangl~s 

ternaklkonsmnsi 

Pada nrmnnnya pedasang bunmg tidak hanya menjual buruog tetapi 

juga menjual hewan bias peliharaan lainnya. Pedagang yang khusus menjual 

hewan bokan . hias seperti bebek dan ayam kampung jumJaImya saogat 

sedikit 

Untuk mempertahankan identitas pasarkbusus Ngasem sebagai pasar 

b1D1Dlg dan hewan hias,· maim perln penataan dan penertiban ped38aD8 yang 

bokan menjual burung dan hewan bias dengan membuat zona-zona .penta 

gangan menurutjenis materi dagangannya 

Sehingga daJam penataan pasar khusus Ngasem nantinya perin dibuat 

zona perdapngan blJl'1lD8, zona hewan bias, zona ikan bias dan zona 

perdagangan hewan bokan bias atau dapat dimakan. 
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3.1.... AIte:matJf Strategi Peaateen 

Untuk meugantisipasi kekunmgao laban akibat pertambaban pedagaog 

dan PeJJ8UIlj1DJ& maka perlu dipertimbansbn strategi penataan yaog tepat basi 

pasar Khusus Ngasem. 

Adapm strategi penataan pasar Ichusus Ngasem yaog dapat ditempub 

adaIab : 

1. Pengembangan laban kompleks Pas..Ngasem. 

2. Pengembangan laban secaravertikal. 

3. Peuggunaan sistem sbiflting waIdu dagang 

3.1.5.1. Peagembaagaa 1ahaD komplek pas..NpsCIII 

Untuk mengembangkan laban komplek pasar Ngasem, maka perlu 

dilihat linglmog8D sekilar pasar Ngasem Y8D8 -cfimuogkinkan sebagai area 

pengembaogan. 

A. Lokasi Dalai Telmik Kesebeta TJn&Jmn_ 

;- 1. • ·;.-~;..i;r~.: 

l ~I; b., '~~mlt~-111j~::~rn~~....,...~._-~ • ~ iU 1j-~ ~::.,,\ 

I"-...:i! ==--'1!~- \ fttc.liirdU 
• TIl rot. I ~n!:=i::'~~ ,II ~s:f--~~ 

~ I ::;:::,_.t.=::I~.I~- .. "- t
• .... I ==;-1 >:.=J ...., njn<"l11~rn'<1:S.:..o 

~ -- .!"'l ,'" W1l'rI\
,'f, K" L ;;:2 ~g.&:;;a ..==~~~B ~~~JtJii":] ,_~_n\- ........ ,-~ ~";'1"-~-~


~0\.:4 "";'-,... - ..... ~ -r.-.. '---a - ilJl. ',d '"trlk"" ---I 
~~:~ = ';J;-e- 7,'.::: Qn..s2.rt..QS-~~·~~.·:;1!~-E.'.E :OT1i:;::::' Q;. 0 ..;!~ ;!':"~ . I'L C~''\'~~~~ . 
-1-., ~ cCi!·..,;,....· == 5<'~c$l..f2S'7C.!l:..I J"l":=:~·Fl~.:! 

Gambar 3.1. Lolwi Balai Teknik Kesehatan Lingkungan 

Pemilihan lokasi ini sebagai kemungkinan laban pengembangan adaIah 

delJ88ll mempertimb8D8kao hal-hal sebagai berikut : 
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1.	 Ditiojau dari 1impi Balai Teknik Kesebatan Liogkuogan yaitu 

Kantor miJik PemeriDtah dan LaboratorilDl1 kua1itas air. 

Keberadaan lamtor ini tidak sesuai deogan rencana tala guna 

laban daerah kawasan khusus kraton yaitu zona perdagaogan danjasa. 

2.	 Ditinjau dari segi lokasi. BTKL berada . didalam lingtamgan 

konservasi/preservasi sejarah . sehingga keberadaao BTKL 

IIleIJ888D88U keasrian dan kesakral8ll kawasan khusus kraton. 

3.	 Ditinjau dari segi Peratlnn Banarm8ll untuk daerah kawasan 

khusus kraton, BTKL melaoggar peraturan bangtmao deogan 

baogunaoyangmemiliki 2 lantai deogan ketinggian lebih dari 7 m. 

4.	 Pemindaban BTKL ini mendulamg program perenuYaan 

lingkuopl kawasao khusus kraton. 

B. IAkasi pamqldman til Selatan pas... Ngasem. 

Gambar 3.2. Permukiman di Selatan Pasar Ngasem 

Pemilihan lokasi ini sebagai keDIUIJgkinan laban 

pengembaogao adaIah dengan mempertimbaogkan hal-hal sebagai berikut : 

1.	 status nunah yang berada di atas taoah milik kraton deogan cara 

magersari sebingga dapat diminta kembali sewaktu-waktu oleh 

pihak kraton. 
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2.	 Lokasi permukimao yang berada di lokasi .-tefak poIau Cemeti, hal 

ini bertentangan deJJ83ll program preservasi peninggaJao 

sejarablarkeologi. 

3. Keberadaan	 permukiman ini meruunkao kualitas keaslian artefak 

pulau Cemeti. 

4.	 Pemindahan permukiman ini clapat meningkadam kualitas 

liDgkuogan obyek wisataTamaosari pada nmunmya. 

S.	 Jmn1ah penduduk yang dipindab. relatifsedikil 

C. Lokasi pemmJdman dI seltelah TbmIr pas..Ngasem 

GImbal" 3.3. Permukiman di TimurPasarNauem 

Pem.ilihan lokasi ini sebagai kemungkinan laban pengembangan pasar 

Ngasem adatah dongan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 

1. status rumah yang berada di atas tanab milik kraton deogan cara 

magersari sehingga dapat diminta kembali sewaktu-waktu oleh 

pihak kraton. 

2. Jmnlah nunah yang direlokasi relatifbanyak. 

3. Pemindahan pemmkiman ini akan meningkatkan kualitas roang 

obyek wisata Tamansari. 

BAB m ADalisa 
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Dari 3 (tisa) kemnngkinan lokasi yang clapat dijadiJam laban 

pqembaopl komplek pasar Ngasem, maka lokasi yang paling cocok 

adaIab Lokasi Balai Telmik Kesehatan LiDgkuogan dan pennukiman di selatan 

pasarNpsem, deJJ88D mempertimbau.gkao hal-hal seb883i berikut: 

1. Luasan lokasi BTKL cukup untuk memenuhi kebutuhan luas yang 

dibutublam dalam peupmbangao pasar Ngasem. 

2. Laban di selatan pasar Ngasem lebih diperuntukan sebapi meojap 

keasli8ll artefiJk puJau Cemeti dan menjap bubuogao antara 

Tamaosari deDgan pasar Ngasem. 

3. Laban di selatao pasar Ngasem dapat dijadikan sebapi altematif 

abes bagi pengunjuog Taman sari. 

3.1.5.2. Peagemlumgaa Iahaa ko"'ek pasar N&asem seeara VertikaL 

Peupmb8lJ88l1 laban dengan sistem vertikal ini, baik vertikaJ lee atas 

maupUD ke bawah, memiliki potensi dan kenda1a. 

• Poteosi: 

1. Dalam pengembangan laban pasar Ngasem tidak perlu 

memindabkan BlKL dan permukiman disekitamya. 

2. Fuogsi..fimgsi seperti parkir dapal ditampung di dalam lokasi 

pasar tanpaharus membebani fiwpi n. Polowijan. 

•	 Kendala: 

1.	 Peogembaogan laban &ecara vertika1 ke atas akan metJ8Ur808i 

kemonmnenta1an preservasi artefak Tamansari. 

2. Peogembaogan laban secara vertikal ke bawah dik:bawatirkan akan· 

merusak peningga1an arkeologi yang mUDgkin terdapat di bawah 

tanah dalam lingtamgan Tamansari. 

BAB m Analisa 
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3.	 Pensemb8IJ8E Jahao seeara vertikaJ tidak ekonomis daJam 

peDgglmaan sistem utilitas bagi pasar tiogkat wilayab ke~amatan 

3.1.5.3. Peaaun- sist.. shifftiag walda dac-e 

Pengmaan sistem sbifBiog waktu dagang memiliki potensi dan 

kendala dalam pelaksaoaannya. 

•	 Potensi: 

1. Tidak perlo dilakukan peugembangan laban pasar. 

2. Jmnlah pedagang yang ditampUDg dapat menjadi lebih baoyak. 

•	 Kendala: 

1. perJB8lmaan Histem ini akan menyuJitkan pengawas8ll dan peogelolaan 

pasor dalam pelaksanaannya. 

2. Pedagaog akan merasa dirogikao dengan jumJah waktu d~ 

yang dipersiogkat. 

3.	 Perbedaan karakteristik perdagangan antara pasor umum deJl88ll 

puor kbusus. 

4.	 Membutuhkan filsilitas perdagangan yang f1eksibel agar clapat 

mewadahi 2 buah karakteristik perdagaogan. 

BABm ARaBsa 
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3.z.. ANALISA POLA DAN KARAKTERISTIK RUANO DAGANG 

Pengertian IU3II8 dagang dismi tidak hanya. terpaku pada mans dalam kios 

saja, tetapi mencakup ruang pajang dan area pengamatal1 

Selaojutnya anaJisa IU8Il8 dagang ini dibahas melalui : 

• nmtutao kebnhWau materi dagangan 

• Cam penyajiau 

• Sludi kenyam8IJ8IJ pengamatan 

• Karakteristik pengunjuog 

3.2.1. TDDtatan KeIt""an Matai Dag8Dg8D 

A..BuraDg 

Bunmg membutubkan perlakuan kbusus apr bunmg man berkicau 

dan tetap sehat, seisin kebutuhan makan, minum, kebenihan sangkar dan 

oman dari gang'au binsltang lain seperti tikus dan Imcing. 

Menurut Arl Suseno:o bunmg membutuhkan sinar matabari untuk 

memproduksi vitamin D untuk pertumbuban fulaog dan meraogsang 

produksi hormon-honnon seksual shin. bl1l'UD8 clapat berkicBII karena 

btll1JD8 berkiC8IJ untuk menarik perbatiao bllt1lO8 lain jenis (Arl Suseno, 

1990). 

Menurut Emi Smniarsih, untuk mencegah burung terlcena penyakit 

rapuh tulq (rakitis) dan membunuh kuman penyakit yang menempel 

dibulu dan disangkar burung, menjemur bUl'Ul18 adaIah cara pencegahan 

yang baik (Emi Smniarsih, 1996). 

Hal ini yang menyebabkan penyajian burung berada diluar kios, 

agar terkena sinar matabari. Terotama sinar matahari antarajam 08.00 

lO.OOP88i· 
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Gambar 3.4. Kebutuhan Bunmg 

Tlmtutan kebutuhan sinar matahari ini bennacam-macam terganbmg 

jenis bunmgnya. 

Buruog kenarit Jlaaya dijenu tiingga jain 10.00 pagi setelah 

dimandikan. Burungjenis ini tidak tahan bila teljemur seharian dibawah

terik sinar matahari (Sapandi E. Komar, 1986). 

Seperti halnya burung kcnori t ayam bekisar juga dijemur hin&ga jam 

10.00 pagi setelah dimandikan (Hero Mufilrid, 1992). 

B.IkanBias 

Tuntutan kebutuhan ikan bias yang paling mendasar adaJah kualitas 

air. Ibn membutuhkan air yang bersih, dan jemih deogan finskat keasaman 

air (ph air) Donna! hingga tIngkat keasamaan rendah ( Ph air - 7· 6,S). 

Dengan Ph air yang cendenmg asam akao menyulitkao bibit 

penyakit untuk berlcembang (Hero Susanto-Pinus Lin88a. 1991). 

Sesuai dengan habitat aslinya yaitu didalam air, sinar matabari 

yang diperoleh masuk dari alas dan intensitasnya dilUter oleh air. 

Sehingga ikan bias yang ditempatkan ~idalam akuariwn lebih 

.=:.. 
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menyukai penel8IJ88D buatao deop1 cIaya hiD88" 10 watt yang 

diletakkan eli alas akuarium. Hal ini peotiog uotuk mencegah kerusakkan 

perkembangan otot mata ikan. yang clapat teJjadi akibat silmmya sinar 

matahari langsuog yang datang dari arab samping akuarium (Heru 

Susanto-Piuus LiIga, 1991). 

C. Hew...mas 
Y8118 tennasuk dalam. hewan bias iDi adalab anjing, kueing, kelinci, 

ID8I'DlIJt, kera, iguaoa, hamsters, tikus dan lain-lain. 

AnjiDg lebih menyukai tempat yang teduh dan IOOih banyak bermain 

didalam. mangan/noah. Penjemuran 8I1jiDg ± 2 jam setelah dimandikan 

(0Imy Untong, 1994). 

KeliDci saogat Bensitif terbadap BiDar matahari dan hembusan 

angiD langsung yang akan mempengaruhi fimgsi kelenjar keriDgat kelinci 

(B. Smwono,1994). 

Kera atau monyet pada babitafnya selalu berliDdung dibawah 

rimblDl daun-datm pepohon8ll dari siDar matabari (B. Sarwono, 1990). 

D. Unaas temak atau 1IIItIIk kollSUlDSi 

Yang termasuk dalam hewao temale stan untuk dikonsumsi ada1ah 

ayam, itik dan angsa 

Secara wmun ayam, itik dan angsa tidak taban tertmdap teriknya 

8inar matahari. SiDar mafabari Y8D8 dibll'"bkan hanya sebatas sinar 

matabari pagi (Bambang A Murtidjo, 1994). 

E. Klasifikasi • 

Dari hasil pengamatan, wawancara dan literatur dapat dibuat 

suatu klasifikasi jenis hewan menurut kebutuhmmya terbadap sinar 

matahari. 
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Tibet 3.4. IOuifdwi hewan mewrut kebut:uhannya terbadap .inarmatahari 

JenisHewan 1'\Jntutan Ketuuhan 

ABuruns 
-Robin 
-Murai 
- Jatll1c. 
-Beo 
-Pokaay 

Hewan-hewan jenis 
sinar matahari walaup

ini 
un c

tahan temadap 
tijemur seharian 

-Pmcawama 
• Glatik 
-Hwamei 
-Perkutut 

ABurung Hewan - hewan Jmis ini hanya 
-Cucakrowo membut:uhkan siner matahari densan 
-Kenari waktu terbatas antara 08.00-12.00 dan 
- Cucakijo tidak t8han bila dijemur sehanan 
-Nuri 
-Kakaktua 
-Deco 
-Prenjak 
• SlBllpit 
-Tiblek 
- Branjangan 
- BaJam I puter 
-Sriguntins 
-Kutilang 

B.BewmBJu 
-Anjing 
-Ktscing 

A BunJng Hias Hewan jenis ini tidak terlalu menuntut. 
-Merpati smar matahari langsung 
-Pmt 
• Ayamn Bekisar 
-Puyuh 

B.1kanhiu 

C. Hewan bias 
- Kera atau monyet 
-Iguana 
-Hamsters 
-TikurB 
-Pukang 
- Tupailbajing 

Sumber : Olahan dati berbagai sumber 
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Penataao ruang dagang barus memperbatikan kebutuban dan tingkat 

ketabanan bewan terhadap sinar/panas matabari. Dari tabel diatas,jenis bewan 

yang tidak tahan dijemur sebarian lebih banyak dari jenis bewan yang tahan 

dijemur sebarian. 

Hal ini dapat ditempub dengan menyediakan rwmg pajang dimuka kios, 

memaksimallmn sinar matahari yang masuk ke dalam kios, menjaga jarak yang 

cukup antar kios yang berseberangan agar sinar matabari yang dipantulkan 

oleh tanah lebih banyak. Untuk bunmg yang membutubkan sinar matabari lebih 

lama, perlu perenea naan layout ruang dagang yang memungkinkan tersedianya 

fasilitas penggantuog atau memamfaatkan ruang antar kios diluar jalur 

sirkulasi sebagi area pajang b1D1Dlg yang digantlmg. 

3.2.2. Can Penyajl8D 

A. Bura:ng 

Cara penyajian bunmg dalam saogkar barus disesuaikan dengan 

besar kecilnya burung. Sangkar yang terlalu keeil membuat buruog tidak 

dapat bergerak dengan bebas dan dapat menyebabkan stress biogga 

bunmg enggan berkicDIL 

Selain bosar kecilnya bl.lfUll8, peayajian dan ukuran Banglear 

harus disesuaikan dengan bentuk tubub dan prilaku bun.mg. Misalnya 

bunmg branjangan membutubkan saogkar yang tinggi karena waktu 

berkicau diikuti dengan gerakan aaik turun (Emi Sumiarsih, 1996). 

Sedangkan burung kenari membutuhkan rasa sman Y8fJ8 cukup 

sehingga burung kenari lebib menyukai sangkar berbentuk kotak dan 

salah satu sisinya tertu tup oleh dinding. Bila disajikan didalam 

sangkar berbentuk lingkaran, burung kenari merasa gelisah takut 

diseraog dari berbagai penjuru. (l Wbendarto-lM. Madyana, 1989) 
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Beberapa jenis buruog, didaJam satu sangkar tidak boleb terdapat 

lebih dari satu ekor bunmg, karena b1D1Jllg tersebut merasa bahwa 

sangkar itu adaJah wilayalmya bingga bila ada bunmg lain yang masuk 

akan teljadi perkelahian. (Ari Suseno, 1990) 

B.IkanBias 

Dean bias dipamerkan didalam akuarimn dengan berbagai ukuran 

yang disesuaikan dengan besar keeil dan banyalmya ibn yang 

diwadahi. Akuariwn dapat bermacam-1IUW8Dl bentuknya tetapi untuk 

memberikan penampilan ikan yang utuh, akuarimn dengan bentuk 

persegi panjang adaJah lebih baik (Hero Susanto-Pinus Lingga, 1991). 

Beberapa jenis ibn bias seperti Nitwana, Catfish, piranha dan 

lainnya yang memil~ sif.~ predato~ tidak ~at disatukan deogan iJam 

hias.J~s tairmya (Hern Susanto-Pinus Lingg&, 1991). 

c. Hewan mas 
Berbeda dengan kandang Wltuk memelibara anjing yang 

membutuhkan ruaogyang cukup luas agar mging dapat bebas bergerak, 

kandang anjing tmtuk dijual biasanya lebih bersifat untuk 

menjinakkannya dengan kandang yang ukw-annya pas dengan beaar 

tubuhnya(Onny Untung, 1994). 

Anjing lebih merasa aman apabila salah satu sisi kandangnya 

tertutup, tetapi tmtuk meneegah keributan antar anjing biasanya kandang 

anjing seJain bagian mukaharns tertutup (0Imy Untong, 1994). 

Anjing, kueing, kern, tikus, kelinci, pukang, dan lain-lain biasanya 

dis~ikan daJam kandang dengan sistem tingkat untuk mempennudah 

penyajian dan pengamatan (De Cuerra,1984). 
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D. Uaggas temak..kollSUlllSi 

Cam penyajian hewan jenis ini IOOih berbenWk kandanS· besar 

tidak bertingkat yang dapat menampung materi dagangan lebih banyak 

Pinto kaodang bisaoya terletak dialas kaodang untuk mempermudab 

pedagans menaogkap materi dagangannya. 

Eo TO_sifik-A 

Berdasarkan tuntutan kebutuban akan sinar matahari seperti pada 

label 3.1., clapat pula diklasifikas ikan jenis hewan berdasarkan tuntutan 

cara penyajian dan kebutuhao akan sangkar/wadah. 

:lwadah 

Thntutan Kebutuhan 

ABurung • Cara penyajian digantung
 
·Srigunting
 • Burungjenis ini tidak dapat dicampur 
-Murai daJam satu sangkar 
• Jalak. • Bentuk wadah I sangkar :
-Beo 

• Kotak, ukuran : ·Poksay panjang sisi - 20 • 40 em 
-Pancawama tingi = 30 - 70 an 
- Cuca1a"owo • SHinder. ukuran :
-Hwamei Diameter = 30 - 60 an 
- Perkutut tinggi - 40 - 70 em
- Cucakijo 
• Branjangan 
-Nun .
 
·Betet
 
-Kakaktua
 

-Nun • Carapenyajian dapat di8artbJng 
• Parlcit dapat pula hanya diletakkan diatas 
-Robin lantai. 
• Ayam Bckisar • Burungjenis ini dapat dicampur 
-Decu dalam I sangkar besar. 
-Kenan • Bentuk sangkar I wadah :
 
·Prenjak
 • Kotak. ukuran : 
- Sampit panjang- SO· ISO em 
• Jiblek lebar = 30 - 60 an 
• Merpati tingi -30·70 an 
• Balam I puter • Kotak-kotak dalam bentuk rak khusus 
- Kutilang untuk merpati
- Srindit 
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JenisHewan 1\Jntutan KebuI:uhan 

B.lkanHias • Cara penyajian didalan akuarium 
yang dapat dillU8Ul1 bertingkat 

• UJcuran 
p8I1jlll8- SO  100 an 
lebar == 30 - SO an 

C. Hennhiu 
-Aqjing 

-Kucing 
-Ken 
-Iguana 

• 

• 

• 

tinai - 30 - SO an 
cara penyajill'l dal8l11lcand8ng yang 
dapat disusun bertingkat 
Hewanjenil ini tidale dapat dicampur. 

Ukuran kandang
ptmjang - 30 - 60 an 
lebar == 30 - 60 an 
tingi -40 - 60 an 

-KeHnci 

- Ti1cus 
-Hamsters 

- Tupai/Bajing 

- Pukang 

D. U'nua temak 
-Ayam 

- Itik 
-Anpa 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

IDapat gabung lisp pasang dalam i 
Ikandang kedl 

Dapat digambtmg dalarnjurnlah 
banyak dalam kandang besar 
Cara penyajian dalam kmdang yang 
disusun bertingkat 

Ulann kandang
paqjang=- 30 - 60 an 
lebar == 30 - 180 an 
tUwa -40 - 60 an 
Can penyajian dal&m kmdang bes.. 
tidak bertinskat 
Ukunn kmdang 
paqjang- 100 - 180 an 
lebar ... 60 - 100 em 
~ -60 -80 an._...-........ ,.,..,..- '
 

Sumber: Olahan dan wawancaradan literabJr 

Dari label diatas dapal diketahui karakteristik penyajian tiap 

kelompokjeois mm dassmgan 

BU1'UD8 dipamerkan di luar kios deogan cara digantnog karena 

memenuhi kebutuban burung terhadap sinar matahari langsung maupun 

tidak langsuog dari ruang terbuka. Cara pengamatan pengtmjung yang 

tidak hanya bentuk tubuh, wama bubmya dan kelincaban geraknya tetapi 

jugamendengar suara kicauannya. 
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-- Dean Bias jusCru menghindari sinar matabari langsuog dari ruaog 

terbuka. Carapengamatan penguojuog lebih terletak pada melihat beutuk 

dan wama ikao dengan teliti. Dengau bantuan pencahayaan buatan clapat 

membuat penampilan ikan bias lebih menarik lagi. 

Hewan bias tidak terlalu memmtut cahaya matahari Iangsung. Cam 

pengamatan oleh pelJ8UlUuog lebih terletak pada bentuk, warDa tubuhlbulu 

babkan menyentuh. 

Unggas ternak tidak terlalu menuntut cam penyajiao khusus) lagi pula 

calon pembeli tidak mementingkan pengamatan detail yang terpenting 

adalah negosiasi harga. 

Cara peny~ian materi dagaogan pada pasar khusus Ngasem saal ini 

adalah 8ebagi8l1 besar dip;gaog dimuka kios) baik yang diletakkan diatas 

lantai maupun yang digantong. Interaksi antara pedagang dengan 

pengunjuog teJjadi di area sirkulasi. 

Cara p~ian seperti ini meoimbulkan masalah I~ yaitu 

berlnu-angnya leb.. selo..) dan menimbulkao ero8sioa kegiatan di area 

sirkulasi) aotara kegiatao mengamati dengan kegiatao berjalan. 

Menurut pendunm Dinas Pasar) bahwa kegiatao perdagangan 

seperti peny~iao dan interaksi aotara ped8plg dengao pembeli berada 

di dalam kiosltoko. 

Memaksalam cara penyajian seperti peratunm Dinas Pasar tidak 

IJl1D18kin dilakukan oleh pedagang karena pertimbangan kebufuban materi 

dagangan akan sinar matahari dan kemudah8l1 pengamatao oleh 

pengunJUDg. 

Karena pengunjuog yang datang tidak semua berniat untuk 

membeli) sebagian bear datang haDya sekedar untuk berekreasi. 
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Sebi"8P uotuk melihat-lihat materi dapngan didalam justru membuat 

sifid rekreasi • meiUadi hilq. 

•	 C~U p~T.A5'~tJ S6\'SlZT,.
Ilfi- M6t->IM'a>L.\~1'I ... .
_g~l~~-=-"~~TA~_~~

.ufiicJli f-\A:@-. ~A~G
-~PI~t-TUrt~-~Vl.-1 r--
--ljl-iW~-DiAt-fATI·-----

KAP-et'JA,.. t<:e:r~T'AS" 
~--~ -L-r;BARS'(14~Ul,PGl 

I$",TU~ t1€)J~MAi I 

Gambar 3.5. Cera Penyajian 

Sebi"B88 penataan dan pola roang dagang barus disesuaikan 

deogan karakteristik perdagaogan lisp jeois materi dagangannya. Ada 

I'U8IJ8 dagavg yang membutubkan sinar matahari dan ada nJaD8 dagang yang 

tidak membutubkan 8inar matahari. 

Penataan dan pola ruaog dagang burung tidak bisa disamakan deogan 

materi dagangan laiDDya. Penataan dan pola roang burung direncanakan 

barus mempertimbaogkan kebutuhan burung terlmdap sinar rnatahari. sifat 

remosi yang diinginkao. pengunjlJD8, kemudahan dan kenyamanan 

pengamatan Hal ini clapat ditempuh dengan penyedi88ll rnaog p~aog di 

muka kios, fasititas pengganbmg untuk materi Y8D8 digantJmg deogan 

pertimbangan kenyamanan pengamatan dan jumlab materi yang 

digantung dan pembedaan area pengamatan dengan jalur sirkulasi. 

Penataan dan pola I1I8Ilg dagang ikan hias hams mempertimbangkao 

kebutuhan ikan bias yang mengbindari sinar matahari langsung, 
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kenyamanan pengamatao. Hal ini dapat ditempuh dengan ruang dagaog 

terpadu didalam satu unit banguoan deogan orientasi ruang dagaog ke 

dalam bangunan dan pembedaan area pengamatan dari jaJur sirkulasi. 

. Penataan dan pola ruang d888"8 hewan bias dan uoggas 

temaklkonsumsi harus mempertimbangkaa keleluasaan calon pembeli untuk 

memilih materi dagangan. Hal ini clapat ditempuh dengan penyedian area 

uotuk pembeli yang teJpisah dari sirkulasi. 

3.1.3. Studi Kmyaman_ Peaa...... 

Dari tabel 3.2. klasifikasi cara penyajian hewan, maka perlu 

dilakukan suatu studi kenyamanan terbadap jarak pengamatan yang baik mtuk 

matm YBD8 diganbmg dan tinggi maksimal materi dagangan yang disajikan 

dalam bentuk kandang bertingkat. 

Faktor yang mempengaruhi daJam studi kenyamanan pengaomtan Wi 

adaIah : 

1. Kebutuhan bunmg terbadap sinar matahari. 

2. Kebutuhan jarak yang cukup terhadap pen,gamat bagi bWllDg tertentu 

(cootoh perkufut). 

3. Batas gerak kepaJam8IDJSia secara vertikaJ adaIah antara30°· 60° 

dari bidang ketinggian mala. 

4. Tinggi peogamat diambil l1Ita-rata 1,60 m dengan ketinggian mata 

1,48m 
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A. Untuk materi yaag digaatuog dimaka Ides. 

• Jarak terde~terhadap pengunjung adalah 1m 

• Tinggi maksimaJ saogkar dari laotai adalah h =1,48 m+ a 

a= 1,OOxtg60o h= 1,48+a
 

=1,00 x 1,732 = 1,48 + 1,732
 

= 1,732m =3,2m
 

• Jadi tiJI&gi maksimal gantungan sangkar dari lantai 3,2 m. 

B. Untuk materi yang dipntaDe 

• Tinggi maksimal tiaoggantungan adalah 6,00 m 

• Jarak pengarnat terdekat yang masih dalam batas kenyam8080 adalah : 

(6,00 - 1,48)
 

b= b=2,6m
 

tg600
 

c. Untuk materi dalam. IJmtak kaDdang IJathigbt 

• y B08 termasuk dalam katagori ini adalah Ikan bias dan Hewan bias. 

• Jarak peogsnudan detail adalah 0,50 m 

• Tinggi mabimal kandang adalah b =1,48 +c 

c = 0,50 x tg 300 h= 1,48 + 0,28
 

:: 0 SO X 0 5777 =1 76 m ._•••> dibul-.M-- 1 80 m.
" , ltIIAiIIl J 

=0,28m 

• Jarak tinggi maksimal rak dari laotai adalah 1,80 m. 
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I kenyamanan pengamatan 

Kondisi saat ini, pasar Khusus Ngasem tidak memiliki area 

peogamatao, sebiogga pengujuog kesulitan tmtuk mengamati materi 

dagangan yang dipajaog'dengan liang gantlJogart Selain karena lebar 

jalur sirkulasi yang terbafBs dan kegiatan pengamatan meujadi m~1 

arus sirkulasi. 

Dari contoh perbitungan diatas, kim abo memiliki pijakan 

perencaoaan ruaog pajaog dan jarak area pengamatan dari n.umg dagang 

yang bisa mengamati materi yang diganhl"8 tertinggi hingga yang 

terendah. 

Sebingga jumlah materi dagangan yang dapat digantung / 

dipajaog dan dapat diamati oleh pengujung lebih banyak. 

3.2.4. Karakteri5tlk Paagunjang 

Pengunjuog yang dataog di pasar khusus Ngasem dapat dibedakan 

menjadi 3 macam, yaitu: 

• Pengunjtmg wisatalrekreasi 

• Pengujuog pembeli / penggemar buruog 

• Peogunjtmg penjual 
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1. Peagan.jang wis~rekreasi 

Pengujung wisatalrekreasi, datang dengan maksud untuk untuk 

melibat-libat, mengamati, menik-mati materi dan suasana perdagangan. 

Sehingga pengujung membutuhkan jaJur sirkulasi secara kua1itas dan 

kuantitas b~ kemudahan pengamatan dan meni1anati materi dagangan 

dan kelancaran 8I1JS sirkuJasi. 

Jib dibaodiDgkao kondisi pasar kbusus Ngasem deogan kebutuhan 

pengunjung wisata, pasar khusus Ngasem bebm dapat memeouhi 

kebutuhan pengunjung tersebut. 

UnbJk ito perlu penataan ruang pajang, area P~. kualitas 

dan kuantitas jalur sirkulasi dan numg-ruaog terbuka sebasai tempat 

istirahat agar fimgsi pasar khusus Ngasem sebagai sanma wisatalrekreasi 

------_------U:dapilflilLal tQ=em.......Jb,....i'"-.-'---' _ 

2. PeagaaJ-g pemltell 

Pengtmjuns pembeli atau penggemar buruog, datang deogan 

maksud ingin memb'li atau hanya deogan maksud ingin tukar pikinm 

dengan pedagaog bunmg. 

Pengtmjuog model ini memiliki interaksi yang erat dengan pedagang 

Biasanya pengunjuog mengamati diluar dan langsung masuk ke dalam kios 

ped888"8 dan komunikasi lebih banyak teIjadi di dalam kios dan ruang 

Pajaog. 

Dari karakteristik ini maka penataan ruang dagang juga hams 

mempertimbangkan interaksi pedagang dan pembeli yang berada di dalam 

BAB m Analisa 

1!1 

~-I:I 



------l 

PenataaD Pasar KImsas Ngasem sa 

kios. Terotama dalam hal pencahayaan dan penghawaan Berta besaran 

ruangnya. 

3. PeapnjuDg Penjual 

WaJauplUl memiliki maksud ingin menjuaJ, tetapi sasanm pembelinya 

bukan hanya peugunjuog melainkan juga pedagang di panr Khusus 

Ngasem. Sehif1888 peda88"8 blll'UDS pasar Ngasem juga bersifat sebagai 

pembeli yang kemudian dijuaJ lagi. 

Karakteristik pengunjung ioi adaJah meoawarbn materi 

dagangannya ke kios-kios bingga ditemui harga yang cocok. Negosiasi 

harga ini terjadi di dalam Idos. 

Maka penataan ruaog dagatJ8 juga memperbatikan komunikasi dan 

interaksi antara pedagang dengan pengunjuog peqjual, sehingga negosiasi 

dan pengama-tan maieri dagangan yang ditawarkan dapat teajadi di dalam 

kios. Lebar sirkuJasi juga hams mempertimbaogkan pengujung penjuaJ ini 

yang datang membawa sangkar agar kenyamaoan 'sirkuJasi juga tei i.min 
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3.3. ANALISA SIRKULASI PASAR 

3.3.1. Poia SirkaJasi 

Pola sirku1asi pasar Ngasem mendekati pola sirlaJlasi gird, karena 

terdapat 2 jaIur sirkulasi Y8D8 berseberaogan yang dihubungkan oleh jaIur-

jaIur sirkulasi lainnya. 

Dari hasil peogamafao dapat diperoleh pola sirko-Iasi peogunjUD& 

Gambar 3.7. Pola pergerakan penguqjung 

Pola sirkulasi seperti ini tidak dapat mengarahkan pengujung kesemua 

n.umg dagaog secara optimal. 

Dari pola diatas dapat dipahami, pengujung wisatalrekreasi cendenmg 

untuk memilih jalur sirlaJlasi yang jelas, mereka tidak mao susah-susah untuk 

memilih jalur sirkulasi yang bercabaog-cabaog. Sirkulasi yang jelas disini 

metJ88lldung peogertian sirkulasi yang secara kualitas dan kuantitas dapat 

mengarahkao pengujuog. 
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Pola sirkulasi seperti ini menimbulkan kerugian di dua sisi. Yaito : 

1. PeDgllDP.mg wisatalrekreasi. 

Peogunjuog wisatalrekreasi tidak dapm mengamati dan 

menilanati seluruh materi dagangan sebingga menguraDgl 

peogalaman visual yang seharusnya diperoleh. 

2.. Pedagang. 

Pedagang yang berada di jalur sirkuJasi yang sering dilalui 

oleb peogujuog menjadi memiliki nilai sfrategis kios yang lebih 

baik jika dibandingkan dengan peda8q diluar jalur ini. 

Dilihat dari fimgsi pasar kbusus Ngasem dan karakterisitik 

perd~ penerapan pola sirkulasi grid tidak cocok Pasar Ngasem 

sebagai sanna perdagaogan dan wisatalrekreasi harus memiliki pola 

sirkulasi yang dapal meogalltalkan penguojuog ke seluruh ruaog dagangan agar 

pengaJaman yang diperoleb pengujung lebih lengkap dan agar semua kios 

mempunyai oHai strategis yang sarna tinggioya. 

3.3.2. Kaalitas dan Kaantitas Sirku1asi 

Untuk dapat membimbing pengujUDg, selain__pola sirlculasi yang baik, 

~_dan!t.'I~~ sirlmlasi juga turut berperan penting. Hal ini didukung 

dari basil pengamatan, bahwa kualitas dan kuantitas sirku-lasi berperan dalam 

meneotukan pola sirlmlasi pengunjuog. 

Meogingat bahwa peogunjuog pasar tidak hanya pembeli, 

melainkan lebib banyak pengunjtmg wisatalrekreasi, kualitas dan kuantitas 

sirlmlasi barus diperbatikan. 
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Gamber 3.8. Kualitu dan Kuantitas sirlaJ1asi
 

Faktor kualitas ini menyaogkut tenbmg pencabayaan Y8D8 diterima 

jalur sirlmJasi sehin888 memberi kesan lega dan komuoikatif 

Faktor kuaotitas, dalam hal ini lebar jalur sirku1asi. Lebar jalur 

sirkuJasi yang bervariasi nat ini, hams ditata lagi agar tercipta jalur sirkulasi 

yang hams dilalui PeJJ8UDjU1J8 dan jalur sirkulasi yang tidak dianjurkan untuk 

dilewati. 
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