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BAB V

KAJIAN TEORITIK

5.1. Pasar Tradisional

a. Pengertian Pasar Tradisional

Menurut pengertian dari sumber-sumber yang digunakan, pasar

tradisional merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah

atau swasta berbentuk stan, los, toko, atau kios dimana terjadi kegiatan

tawar-menawar dalam aktifitas perdagangan antara penjual dan pembeli.

Sumber-sumber yang digunakan antara lain adalah sebagai berikut:

1) Menurut Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007, pasar tradisional

adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah pusat,

pemerintah daerah, BUMN,BUMD dan pihak swasta yang tempat

usahanya berupa kios, toko, tenda, dan los yang dimiliki atau

dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi, swadaya

masyarakat yang proses jual belinya dilakukan lewat proses tawar

menawar.

2) Menurut Sadilah, dkk “2011”, pasar tradisional adalah sebuah

tempat terbuka yang terjadi proses tawar menawar. Di pasar

tradisional ini para pengunjungnya tidak selalu menjadi pembeli

karena dia juga bisa menjadi penjual. Pasar tradisional bisa

digolongkan ke dalam 3 bentuk yakni pasar khusus, pasar berkala,

dan pasar harian.
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3) Menurut Gallion “1986”, pasar tradisonal adalah bentuk paling awal

dari pasar yang terdiri dari deretan stan atau kios yang berada di

ruang terbuka dan pada umumnya terletak di sepanjang jalan

utama dekat permukiman penduduk. Sejak dahulu para pedagang

dan petani sudah banyak melakukan pertukaran hasil pertanian

mereka di tempat seperti ini.

b. Jenis-jenis Pasar Tradisional:

Pasar tradisional ini nantinya merupakan pasar tradisional yang

menjual barangnya secara eceran. Lingkup dari pasar ini mencakup pasar

wilayah bagi warga perumahan BSB dan termasuk pada pasar siang yang

beroperasi pada pukul 05.00-18.00. Pasar ini nantinya akan dikelola oleh

pihak swasta, dalam hal ini Pengelola BSB City Semarang dan

merupakan pasar tradisional berkelas I dan bergolongan C.

Jenis Pasar Tradisional di BSB pada paragraf di atas bersumber

dari Galuh Oktavia (2007) dan peraturan dari Bappeda Kab.Madiun (2009)

yang membagi jenis pasar tradisional sebagai berikut:

1) Menurut sifat dan jenis kegiatannya:

a) Pasar Eceran, adalah pasar yang menjual beragam jenis

barang dengan jumlah yang kecil, misalnya per-ikat, per-buah,

per-kilo, dan lain-lain.

b) Pasar Induk, adalah pasar yang perdagangannya terdiri dari

pusat pengepul, pusat pelelangan, pusat penyimpanan, dan
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pusat penyaluran, seperti pasar induk sayur-mayur dan buah-

buahan serta pasar induk beras, dan lain sebagainya.

c) Pasar Khusus, adalah pasar yang menjual beberapa jenis

barang tertentu saja, seperti pasar ikan, pasar burung, dan

lain sebagainya.

2) Menurut ruang lingkup pelayanan dan tingkat potensi pasar:

a) Pasar Lingkungan, adalah pasar yang lingkupnya mencakup

suatu lingkungan permukiman di sekitar pasar tersebut, dan

jenis barang yang dijual utamanya merupakan barang

kebutuhan hidup sehari-hari.

b) Pasar Wilayah, adalah pasar yang ruang lingkupnya

mencakup beberapa lingkungan permukiman dan barang yang

dijual lebih lengkap dari pasar lingkungan.

c) Pasar Kota, adalah pasar yang lingkupnya mencakup wilayah

kota dan barang yang dijual lengkap.

d) Pasar Regional, adalah pasar yang lingkupnya mencakup

kawasan ibu kota provinsi dan sekitarnya.

3) Menurut waktu kegiatannya:

a) Pasar Siang Hari, merupakan pasar yang berkegiatan antara

pukul 05.00-18.00.

b) Pasar Malam Hari, merupakan pasar yang berkegiatan antara

pukul 18.00-05.00.
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c) Pasar Siang dan Malam Hari, merupakan pasar yang

kegiatannya sepanjang hari.

d) Pasar Darurat, merupakan pasar yang berkegiatan hanya

pada saat peringatan atau hari-hari tertentu, biasanya

menggunakan jalan atau tempat umum untuk berkegiatan

dengan ijin penetapan dari kepala daerah.

4) Menurut status kepemilikannya:

a) Pasar Pemerintah, adalah pasar yang dikelola oleh

pemerintah pusat ataupun daerah.

b) Pasar Swasta, adalah pasar yang dikelola oleh pihak swasta

yang telah diijinkan untuk mengelola oleh pemerintah daerah.

c) Pasar Liar, adalah pasar yang kegiatannya tidak diatur oleh

pemerintah daerah dan keberadaannya disebabkan

kurangnya fasilitas perpasaran dan letak pasar yang tidak

merata pada suatu lokasi, biasanya pasar ini dikelola oleh

perorangan atau ketua RW lingkungan setempat.

5) Menurut kelasnya:

a) Kelas I, adalah pasar yang memiliki luas dasaran minimal

2000m2 dan memiliki fasilitas berupa tempat parkir, tempat

bongkar muat, tempat promosi, tempat pelayanan kesehatan,

tempat ibadah, kantor pengelola, KM/WC, sarana

pengamanan, sarana pengolahan kebersihan, sarana air

bersih, instalasi listrik, dan penerangan umum.
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b) Kelas II, adalah pasar yang memiliki luas dasaran minimal

1500m2 dan memiliki fasilitas berupa tempat parkir, tempat

promosi, tempat pelayanan kesehatan, tempat ibadah, kantor

pengelola, KM/WC, sarana pengamanan, sarana pengolahan

kebersihan, sarana air bersih, instalasi listrik, dan penerangan

umum.

c) Kelas III, adalah pasar yang memiliki luas dasaran minimal

1000m2 dan memiliki fasilitas berupa tempat promosi, tempat

ibadah, kantor pengelola, KM/WC, sarana pengamanan,

sarana air bersih, instalasi listrik, dan penerangan umum.

d) Kelas IV, adalah pasar yang memiliki luas dasaran minimal

500m2 dan memiliki fasilitas berupa tempat promosi, kantor

pengelola, KM/WC, sarana pengamanan, sarana air bersih,

instalasi listrik, dan penerangan umum

e) Kelas V, adalah pasar yang memiliki luas dasaran minimal

50m2 dan memiliki fasilitas berupa sarana pengamanan dan

sarana pengelola kebersihan.

6) Menurut golongannya:

a) Golongan A, adalah pasar yang menjual barang berupa logam

mulia, batu mulia, permata, tekstil, kendaraan bermotor,

kebutuhan sehari-hari dan yang dipersamakan. Di pasar ini

juga terdapat jasa penukaran uang (money changer),

perbankan dan yang dipersamakan.
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b) Golongan B, adalah pasar yang menjual barang berupa

pakaian/sandang, pakaian tradisional, pakaian pengantin,

aksesoris pengantin, sepatu, sandal, tas, kacamata, arloji,

aksesoris, souvenir, kelontong, barang pecah belah, barang

plastik, obatobatan, bahan kimia, bahan bangunan bekas/baru,

dos, alat tulis, daging, bumbu, ikan basah, ikan asin, dan yang

dipersamakan. Di pasar ini juga terdapat jasa wartel, titipan

kilat, salon, kemasan, agen tiket, koperasi, penitipan barang,

jasa timbang, dan yang dipersamakan.

c) Golongan C, adalah pasar yang menjual barang berupa beras,

ketan, palawija, jagung, ketela, terigu, gula, telur, minyak

goreng, susu, garam, bumbu, berbagai jenis maknan,melinjo,

kripik emping, kering-keringan mentah, mie, minuman,teh,

kopi, buah-buahan, kolang kaling, sayur mayur, kentang,

jajanan, bahan jamu tradisonal, tembakau, bumbu, rokok,

kembang, daun, unggas hidup, hewan peliharaan, makanan

hewan, sangkar, obat-obatan hewan, tanaman hias, pupuk,

obat tanaman, pot, ikan hias, akuarium, elektronik baru/bekas,

onderdil baru/bekas, alat pertukangan baru/bekas, alat

pertanian baru/bekas, kerajinan anyaman,gerabah, ember,

seng, kompor minyak, sepeda baru/bekas, goni, karung

gandum, majalah baru/bekas, koran, arang, dan yang
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dipersamakan. Di pasar ini juga terdapat jasa penjahit, tukang

cukur, sablon, gilingan dan yang dipersamakan.

d) Golongan D, adalah pasar yang menjual barang berupa

rombengan, rongsokan, kertas bekas, koran bekas, dan yang

dipersamakan. Di pasar ini juga terdapat jasa sol sepatu, jasa

patri, dan yang dipersamakan.

c. Ciri-ciri Pasar Tradisional:

Menurut Permen No.20 tahun 2012, pasar tradisional memiliki

beberapa ciri-ciri sebagai berikut:

1) Dimiliki, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah daerah atau

swasta.

2) Adanya sistem tawar-menawar antara penjual dan pembeli.

3) Terdapat berbagai macam jenis usaha yang menyatu pada lokasi

yang sama.

4) Sebagian besar barang dan jasa yang dijual berbahan lokal.

d. Regulasi Pasar Tradisional:

1) RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, pembangunan di Kota

Semarang berfokus pada pembangunan dibidang perdagangan

dan jasa mengingat bidang ini menjadi tulang punggung

pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan

masyarakat.

2) RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031, tujuan penataan ruang

kota Semarang adalah terwujudnya kota Semarang sebagai pusat
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perdagangan dan jasa berskala Internasional yang aman, nyaman,

produktif, dan berkelanjutan.

3) RDTRK Kota Semarang BWK IX (Kecamatan Mijen) Tahun 2011-

2021, fungsi BWK IX salah satunya adalah unruk pengembangan

kawasan perdagangan dan jasa dengan ketentuan peraturan

sebagai pasar yaitu KDB 60%, maksimal 2 lantai, KLB 1,2, dan

GSB 29m.

5.2. City Walk

a. Pengertian City Walk

Konsep city walk merupakan suatu konsep penataan ruang pada

suatu public space dan urban space, biasanya berbentuk square

(lapangan open space) maupun linear/radial (jalan atau koridor). Konsep

ini menekankan pada pemberian porsi yang dominan pada pedestrian

atau pejalan kaki dan membatasi fungsi kendaraan bermotor. City walk

biasanya di adopsi pada pusat bisnis suatu kawasan atau kota (Central

Bussiness District) dengan mengkombinasikan plaza sebagai ruang

interaksional dan area transisi pada satu zona ke zona lainnya. City walk

dapat diaplikasikan pada fungsi perdagangan dan perbelanjaan dengan

bentuk bangunan kecil-kecil/kios yang menghadap ke koridor atau jalan

sebagai ruang komunal tempat berinteraksinya penjual dan pembeli, bisa

dengan single loaded koridor (menghadap pada satu alur ruangan) atau
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double loaded koridor (koridor yang terletak diapit oleh ruangan pada

kedua bagian koridor.

Pernyataan di atas merupakan kesimpulan dari beberapa teori

tentang city walk, sebagai berikut:

1) Menurut Shivani (1985) dan Lynch (1987) mengemukakan bahwa

city walk bagian dari public space dan merupakan aspek penting

sebuah urban space, baik berupa square (lapangan-open space)

maupun street (jalan-koridor). Jika jalan dirancang sebagai public

space berarti memberikan porsi yang dominan bagi pejalan kaki

dan membatasi fungsi kendaraan bermotor.

2) Menurut Rubenstain (1978) city walk adalah sebagai suatu area

pergerakan dengan pola linier/radial pada suatu area pusat bisnis

kota atau Central Bussiness Distric (CBD) yang lebih

diorientasikan bagi pejalan kaki, berbentuk pedestrian dengan

kombinasi plaza dan ruang-ruang interaksional.

Gambar 56: Tatanan Kios Terhadap Jalan
(Sumber : www.googlestreetview.com)
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3) Menurut Maitland (1987), city walk sebagai fungsi pasar adalah

pusat perbelanjaan yang didalamnya terdapat suatu atau

beberapa department store besar sebagai daya tarik dari

beberapa retail kecil dan rumah makan dengan tipologi bangunan

seperti toko-toko yang menghadap ke koridor utama jalan yang

merupakan unsur utama dari city walk, dengan fungsi sebagai

sirkulasi dan sebagai ruang komunal bagi terselenggaranya

interaksi antar pengunjung dan pedagang.

Pedestrian pada konsep City Walk mengacu pada standar dari

sumber Ir.Rustam Hakim, M (1993) dengan pengertian pedestrian adalah

tempat pergerakan/perpindahan orang/manusia dari satu tempat ke

tempat yang lain dengan berjalan kaki. Pada pedestrian fitur yang paling

diteduhkan adalah keteduhan, maka dari itu pada pedestrian, dalam hal ini

pada tempat perbelanjaan berkonsep city walk di pasar tradisional, kios

pedagang diletakkan di samping alur pedestrian serta memberikan

peneduh (seperti kanopi atau vegetasi, dll).

Zona pada pedestrian pada tempat perbelanjaan berkonsep city

walk di pasar tradisional menggunakan beberapa jenis zona sebagai

berikut, menurut Portland Pedestrian Design Guide (1998):

1) Curb Zone, sebagai pencegah air masuk ke area pedestrian. Lebar

zona curb minimal 150 mm, tinggi 175 mm untuk area komersial
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2) Furnishing Zone, sebagai area penyangga pedestrian dan area

perletakkan elemen lain seperti pohon, signage, street furniture, dll.

3) Though Zone, lebar zona pedestrian area kota lebar minimal 1,9 m

dan pada area lokal selebar minimal 1,5 m (menggunakan paving

untuk area komersial).
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