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ABSTRAK  

Keberadaan pasar tradisional memberikan andil besar dalam pembangunan struktur ekonomi perkotaan, 
tidak terkecuali di Kota Semarang. Pasar tradisional berkembang sebagai suatu kebutuhan primer sebagian 
besar masyarakat. Akan tetapi eksistensi pasar tradisional dalam sistem perkotaan selalu dipandang sebagai 
benalu ruang kota karena kondisi pasar tradisional yang identik dengan kesemrawutan dan gangguan 
transportasi bagi pengguna jalan di penggal ruas jalan sekitar pasar. Daya tarik utama pasar tradisional 
adalah harga komoditas barang yang diperdagangkan relatif murah.  

Pasar Tradisional Johar, Karangayu, Bulu, Mangkang, Gayamsari dan Peterongan adalah beberapa 
pusat kawasan aktivitas dagang tradisional di Kota Semarang yang memberikan kontribusi kepada gangguan 
kemacetan lalu-lintas di sekitarnya. Tingkat mobilitas barang dan orang pada kawasaan ini berlangsung padat 
(crowded) dan bercampur, mengindikasikan pesatnya aktivitas ekonomi pada kawasan ini. Kemacetan lalu-
lintas tidak terhindarkan mengingat pergerakan lalu-lintas pada jalan di sekitarnyapun sangat ramai, sebagai 
contoh, pada penggal ruas Jalan H. Agus Salim Pasar Johar kecepatan kendaraan berkisar 12 km/jam hingga 
mendekati 0,5 km/jam pada jam puncak (pagi dan sore hari) dari keadaan normal 20 km/jam (kolektor 
sekunder). Kedudukan dan keberadaan Pasar Tradisional Johar dijadikan dasar permasalahan lalu-lintas yang 
ada dan berkembang menjadi suatu fenomena permasalahan transportasi dari keberadaan pasar-pasar 
tradisional di Kota Semarang.  

Studi ini bertujuan menganalisis karakteristik pasar tradisional yang menyebabkan permasalahan lalu-
lintas di sekitarnya.  Faktor-faktor utama yang dijadikan sasaran studi adalah mengkaji sistem sirkulasi pasar, 
identifikasi pedagang dan pengunjung dan komoditas barang yang diperdagangkan serta menghitung kontribusi 
pergerakan pasar terhadap pergerakan lalu-lintas di sekitarnya. Untuk itu perlu dilakukan analisis sistem 
sirkulasi pasar (objek), pelaku pasar dan tipologi barang dangangan serta kinerja jalan. Analisis sirkulasi pasar 
dilakukan dengan mengkaji pola sirkulasi pengunjung dan angkutan, melalui pengamatan langsung konfigurasi 
ruang pasar dan pergerakan pengunjung maupun angkutan pasar. Analisis pelaku aktivitas pasar dilakukan 
melalui kuesioner bagi pengunjung dan pedagang sedangkan analisis kinerja jalan dilakukan dengan 
perhitungan kapasitas dan volume lalu-lintas jalan. Untuk mengetahui kontribusi pergerakan oleh pasar 
terhadap jalan maka volume lalu-lintas jalan akan dibandingkan dengan volume pergerakan dari aktivitas pasar.  

Berdasarkan analisis sirkulasi objek terhadap Pasar Tradisional Johar, Karangayu, Mangkang, Bulu, 
Peterongan dan Gayamsari didapati pola konfigurasi ruang dalam pasar pada umumnya berbentuk linier grid 
dengan sistem memusat yaitu berbentuk deretan ruang-ruang yang saling berhadapan dengan keberadaan 
ruang pusat (hall) sebagai orientasi ruang dalam pasar serta memiliki pola pencapaian langsung terjadap jalan 
utama yang berarti kedudukan pasar bersinggungan langsung dengan jalan utama. Pola seperti ini 
mengakibatkan aktivitas pasar membludak pada koridor-koridor utama. Hal ini yang kemudian menjadi daya 
tarik (pull factor) munculnya pedagang kaki lima dan pangkalan becak pada jalur pedestrian pasar atau badan 
jalan sehingga meningkatkan nilai bobot hambatan samping yang merupakan salah satu faktor utama 
menurunnya kinerja jalan. Dari perhitungan yang dilakukan total kontribusi hambatan samping yang 
ditimbulkan dari aktivitas pasar pada waktu puncak (pagi dan sore hari) adalah 62%, yang berarti aktivitas 
pasar memberikan dominasi atas permasalahan lalu-lintas yang terjadi di sekitar pasar. Sementara itu 
kontribusi pergerakan pasar terhadap pembebanan lalu-lintas jalan utama sekitar pasar pada waktu puncak 
(pagi dan sore) mencapai 34 % dari total pergerakan lalu-lintas jalan utama. Meskipun pergerakan yang 
ditimbulkan tidak memberikan kontribusi yang dominan terhadap lalu-lintas jalan utama namun akumulasi dari 
arus lalu-lintas jalan utama dan arus pergerakan dari pasar menjadi penyebab kemacetan lalu-lintas terlebih 
pada jam-jam puncak pagi (07.00-08.00 WIB) dan sore (15.00-17.00). Sebagai perbandingan, rata-rata 
pergerakan lalu-lintas pada jalan-jalan utama pasar pada puncak pagi dan sore mencapai 2975 smp/jam, 
sedangkan daya tampung maksimun jalan adalah 2758 smp/jam. Hal ini berarti kemacetan lalu-lintas jalan 
utama di sekitar pasar akan semakin parah sebagai dampak dari sumbangsih pergerakan maupun hambatan 
samping yang diakibatkan oleh aktivitas pasar.  

Melihat kondisi diatas dan kecenderungan perkembangan aktivitas dan potensi jumlah pengunjung dan 
pedagang maka penataan pasar tradisional khususnya yang bersinggungan dengan ruas-ruas jalan utama kota 
perlu dilakukan untuk meminimalisir kerugian akibat kemacetan lalu-lintas sebagai dampak dari aktivitas pasar 
tradisional di Kota Semarang.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Istilah pasar dalam pembahasan ini diartikan sebagai wadah (tempat) sekaligus wahana (proses) 

jual-beli barang berbagai kebutuhan hidup sehari-hari seperti sembako, pakaian, sepatu dan sandal, 

sayur-mayur dan buah yang kemudian disebut sebagai pasar tradisional. Istilah pasar tradisional 

diartikan sebagai tempat berkumpulnya sejumlah penjual dan pembeli dimana terjadi transaksi jual-

beli barang-barang yang ada disana. Proses perpindahan hak milik barang terjadi setelah penjual dan 

pembeli mencapai kesepakan harga, pasar yang demikian disebut juga pasar konkret/sandang (Winardi, 

1992:20). Ikhwal pasar tradisional sebagai tempat perdagangan sudah ada semenjak dahulu, sejak 

manusia mulai melakukan pola sistem dagang barter (tukar-menukar barang) dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Hal ini dilatarbelakangi bahwa semenjak dahulu manusia adalah mahluk sosial 

yang selalu berkelompok, mencari tempat dan menciptakan berbagai kegiatan serta hiburan kelompok 

sebagai wadah kumpul bersama. Tempat-tempat bersama ini kemudian menjadi bentuk perkampungan 

yang kemudian dijadikan sebagai pusat kegiatan perdagangan (Gallion dan Eiser, 1992). Ketika uang 

ditetapkan sebagai alat tukar sah, saat itu kemudian pasar tradisional berkembang menjadi sarana 

penunjang perekonomian handal masyarakat dalam sektor perdagangan yaitu sebagai tempat pusat 

dipasarkannya barang-barang untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Dengan terjadinya 

perkembangan perekonomian maka pasar tradisional cenderung mengalami perubahan sesuai dengan 

perkembangan jaman dari waktu ke waktu. Ada mulanya pasar hanya sebatas pusat pelayanan 

lingkungan permukiman kemudian menjadi pusat pelayanan kota yang lebih luas yang ruang lingkup 

pelayanannya tidak hanya terbatas pada satu tempat atau satu fungsi kegiatan saja.  

Perkembangan tersebut menimbulkan masalah baru dan klasik bagi sistem transportasi di kota-

kota besar Indonesia yaitu kemacetan lalu-lintas. Dikatakan baru karena kemacetan yang terjadi 

merupakan efek domain keberadaan pasar tradisional yang selama ini identik dengan lingkungan kotor, 

tumpah-ruah, tidak manusiawi dan crowded. Sedangkan klasik karena faktor simultan yang terus-

menerus, dimana ada sebuah pasar tradisional beroperasi maka kemacetan lalu-lintas tidak akan 

terhindarkan sebagaimana tampak pada pada pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Semarang. 

Fenomena pertumbuhan pedagang, keterbatasan lahan dan pengelolaan pasar yang buruk 

mengakibatkan kurang tertatanya pedagang. Kondisi keterbatasan lahan dapat dilihat dengan adanya 

eksploitasi ruang pasar untuk berdagang. Lorong dan koridor pasar dijadikan tempat jual-beli yang 

mengakibatkan pasar terlihat semrawut. Kasus ini dapat dilihat pada Pasar Johar, Karangayu, 

Sampangan, Jrakah, Mangkang dan lain-lain. Adanya pasar yang memiliki fungsi pelayanan yang 
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lebih luas ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan jumlah pedagang dengan ragam komoditas 

dagang yang lebih besar menimbulkan tarikan pengunjung yang sangat besar seperti Pasar Johar. 

Fungsi Pasar Johar sebagai pasar induk Kota Semarang mengakibatkan ketidakseimbangan ruang 

aktivitas dagang pasar tradisional dimana dengan memusatnya aktivitas perekonomian pada satu pusat 

perdagangan, di lain tempat terdapat ruang-ruang yang tidak dimanfaatkan sedemikian rupa seperti 

Pasar Rejomulyo, Dargo, Suryokusumo menimbulkan tarikan lalu-lintas atau pola pergerakan yang 

tidak seimbang. Setiap perubahan dan pertumbuhan sistem kegiatan akan menimbulkan perubahan 

atau pertumbuhan pergerakan. Black (1981) dan Tamin (1997) menyatakan perubahan pola dan 

besaran pergerakan serta pemilihan moda pergerakan merupakan fungsi dari adanya pola perubahan 

guna lahan dari kegiatan di atasnya. Ini menunjukkan besarnya interaksi dan interelasi suatu kawasan 

dipengaruhi oleh dinamisasi aktivitas yang berlangsung di dalam kawasan tersebut. Dengan kata lain, 

setiap pertumbuhan dan perubahan aktivitas dipastikan akan membutuhkan peningkatan yang 

diberikan oleh sistem transportasi dari kawasan yang bersangkutan. Perkembangan aktivitas dagang 

yang ditandai dengan banyaknya jumlah pedagang dan pengunjung seperti tampak pada Pasar Johar, 

Karangayu akan membangkitkan arus pergerakan dan selanjutnya akan mempengaruhi sebaran pola 

permintaan pergerakan, konsekuensinya perubahan tersebut juga akan menimbulkan kebutuhan akan 

sistem jaringan jalan dan sarana transportasi; sebaliknya peningkatan sarana dan prasarana transportasi 

akan mempengaruhi pola pemanfaatan ruang aktivitas ditandai dengan tumbuhnya kawasan pertokoan 

(ruko) dan aktivitas lainnya akibat dari peningkatan sistem aktivitas dagang pasar. Kemudian aktivitas-

aktivitas yang membutuhkan pergerakan tentunya membutuhkan ruang dan waktu, oleh sebab itu 

pergerakan mempunyai asal dan tujuan tertentu yang akhirnya menimbulkan bangkitan dan tarikan 

lalu-lintas (Mayer dan Miller, 1984). Dengan demikian pemusatan aktivitas dagang pada sebuah pasar 

tradisional disatu sisi akan berdampak pada ketidakseimbangan bangkitan dan tarikan pergerakan yang 

akan menyebabkan gangguan kemacetan lalu-lintas pada kawasan tersebut.  

Kemacetan akibat aktivitas pasar dipengaruhi oleh adanya perpindahan manusia dan barang dari 

suatu tempat ke tempat lain serta aktivitas fungsi perangkutan, yang secara langsung maupun tidak 

langsung berkaitan dengan aktivitas dagang pasar tradisional. Bentuk perpindahan manusia, barang 

dan perangkutan tersebut secara fisik dapat dilihat dari besarnya hubungan lalu-lintas yang terjadi 

antara pasar pada suatu kawasan dengan sarana penghubung jalan. Kemacetan pada dasarnya terjadi 

akibat menurunnya kinerja suatu ruas jalan yakni peningkatan volume lalu-lintas yang melebihi daya 

tampung (kapasitas) jalan yang seharusnya. Namun berdasarkan observasi lapangan sementara, 

kemacetan lalu-lintas sekitar pasar terjadi karena dipengaruhi oleh beragam faktor yang saling terkait 

seperti adanya aktivitas perdagangan (ruko) sekitar pasar, keberadaan simpul/persimpangan, dan 

perilaku pemakai jalan (human error).  
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Tabel di bawah berikut menggambarkan kondisi lalu-lintas jalan-jalan utama yang 

bersinggungan dengan pasar-pasar tradisional di Kota Semarang: 

                  
Tabel 1.1 

Prakiraan Rasio V/C Ruas Jalan di Kota Semarang Tahun 2000 s/d 2010 
 

RASIO V/C 
TAHUN DAN KETERANGAN 

BEBERAPA JALAN UTAMA 
KOTA YANG BERSINGGUNGAN 
DENGAN PASAR TRADISIONAL 2000 Ket 2002 Ket 2005 Ket 2010 Ket 
Jl H. Agus Salim- Pasar Johar 0.45 * 0.61 * 0.70 ** 1.06 Overload 
Jl Majapahit- Pasar Gayamsari 0.64 * 0.69 * 0.79 ** 0.89 *** 
Jl MT Haryono- Pasar Peterongan 0.57 * 0.60 * 0.72 ** 0.86 *** 
Jl Jend. Sudirman- Pasar Karangayu 0.60 * 0.73 ** 0.85 *** 0.90 *** 
Jl Sugiyapranata- Pasar Bulu 0.76 ** 0.82 ** 0.96 *** 1.05 Overload 
Jl Semarang-Kendal-Pasar Mangkang 0.22 Safe 0.33 Safe 0.57 * 0.85 *** 

    Sumber: Rencana Induk Transportasi Kota Semarang, 2002 
    Ket:  (*)  = V/C: 0.45-0.69 (Los kategori C); kenyamanan berkendaraan turun dan pergerakan dibatasi.  

(**) = V/C: 0.70-0.84 (Los kategori D); arus kendaraan tidak stabil dan kecepatan terganggu. 
(***) = V/C: 0.85-1.00 (Los kategori E);  kemacetan (bersifat kasuistik). 

Overload  = V/C: > 1.00      (Los kategori F);  arus terlambat, kecepatan ≈ 0 (macet), waktu perjalanan panjang.  

   
Dari tabel tampak bahwa pada tahun 2005 telah terjadi penurunan kinerja jalan ditandai dengan 

rasio V/C rata-rata 1.00. Padahal ruas-ruas jalan tersebut (di luar Jalan H. Agus Salim = Kolektor 

Sekunder) merupakan jalan arteri sekunder yang merupakan jalan utama kota (10 % ruas jalan total 

yang ada di Kota Semarang) yang memiliki kedudukan menghubungkan pusat Kota Semarang dengan 

pinggiran kota lainnya serta Jalan Raya Semarang-Kendal yang memiliki fungsi pelayanan arteri 

primer sebagai penghubung Kota Semarang dengan luar kota lainnya. Penurunan tersebut akan 

meningkat menjadi separuh dari total ruas jalan yang ada di Kota Semarang dalam kurun waktu 

sepuluh tahun. Penurunan kinerja jalan tersebut tidak sepenuhnya diakibatkan oleh melonjaknya 

pengguna kendaraan akan tetapi juga oleh peningkatan kegiatan komersial baik oleh pasar tradisional 

maupun pertokoan di sisi jalan secara tidak terkendali yang menimbulkan gangguan turunan/hambatan 

samping. Semakin besar nilai bobot hambatan samping, semakin besar pula kontribusinya terhadap 

gangguan lalu-lintas pada penggal ruas-ruas jalan utama tersebut.   

Penurunan kinerja jalan terutama terjadi  pada jam-jam sibuk (kasuistis), dapat diketahui dari 

tingkat pelayanan ruas jalan tersebut. Kinerja jalan yang buruk sebagai akibat keberadaan pasar 

tradisional dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: 

§ Aktivitas pasar yang bersinggungan langsung dengan jalan utama 

Pasar-pasar tradisional Kota Semarang seperti Pasar Johar, Karangayu, Mangkang, Bulu, 

Gayamsari, dan Pasar Peterongan memiliki karakteristik pergerakan pasar yang bersinggungan 

langsung dengan jalan utama (tidak ada ruas jalan pembatas (barrier) terhadap jalan utama). 

Kegiatan yang berkaitan langsung dengan aktivitas pasar seperti bongkar-muat barang dan 

proses naik-turun AUP pengunjung pasar berinteraksi langsung dengan lalu-lintas kendaraan di 




