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BAB0IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Deskripsi Umum 

4.1.1. Lokasi kawasan studi 

Secara administratif, kecamatan Abepura terletak di kota Jayapura selatan dan dibagi 

dalam 11 kelurahan dimana lokasi studi masuk dalam kelurahan Wai Mhorock. Lokasi studi 

terletak di bagian selatan kelurahan Wai Mhorock dan berbatasan dengan permukiman dan 

pertokoan disekitar kawasan lokasi studi. 

Pasar Youtefa merupakan objek amatan studi yang memiliki luas ± 120.000 m2. 

Lokasi studi berada di tengah permukiman padat penduduk dan terletak di antara 2 sungai 

yaitu kali Acai dan kali Sborhoinyi. Lokasi pasar merupakan lokasi yang dianggap cukup 

strategis karena pencapaian yang mudah dari dua arah berbeda sehingga pasar memiliki dua 

pintu masuk dan keluar yaitu di sisi barat melalui Jalan Ps. Youtefa dan sisi timur melalui 

Jalan Poros. Jalan ini memiliki lebar badan jalan 9 meter dengan aspal. Jalan ini juga dapat 

menghubungkan Jalan Raya Abepura dengan Jalan Poros yang merupakan jalur alternatif 

menuju kota. Jalan banyak dilalui oleh kendaraan baik roda empat maupun roda dua, serta 

pejalan kaki dan pedagang PKL.  

 

 Gambar 4.1. Lokasi studi dan batas amatan 

Sumber gambar : Kondisi eksisting pada pasar dan Google Maps 2016 
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4.1.2. Sejarah Tapak & Budaya 

Pada era tahun 1980-an, di Papua mulai banyak masyarakat yang berprofesi sebagai 

pedagang dan jumlahnya bertambah banyak hingga pemerintah membangun Pasar Youtefa 

yang lama pada tahun 1990. Pasar Youtefa yang lama ini berlokasi di Abepura dengan luas 

2 Ha. Namun, dengan keterbatasan lahan dan jumlah pedagang yang semakin bertambah, 

kemudian Pasar Youtefa di alokasikan ke lokasi yang baru yaitu di daerah Tanah Hitam pada 

tahun 2005 hingga sekarang. Pasar Youtefa ini memiliki luas 12 Ha dan dapat menampung 

jumlah pedagang lebih banyak yaitu ± 2.821 pedagang.  

Terdapat macam-macam suku dan budaya pedagang yang menempati pasar tersebut 

sehingga ditemukannya perbedaan cara dan aktivitas dalam berjualan. Fenomena perilaku 

pedagang ini juga mengakibatkan adanya penumpukan fungsi ruang pada beberapa bagian di 

pasar sehingga pasar menjadi kurang tertata. Sehingga perlu di perhatikan kebutuhan ruang 

aktivitas pelaku-pelaku utama dipasar tersebut khususnya pedagang masyarakat suku asli 

Papua yang memiliki pola perilaku dan kebiasaan cara berjualan yang berbeda dengan 

pedagang lain pada umumnya yaitu dengan menggelar dan menjual barang dagangannya di 

bawah (lesehan) dan bersifat terbuka (outdoor). Oleh karena itu, terdapat pemanfaatan ruang 

luar sebagai area jual dan untuk melakukan aktivitas bersama lainnya. 

 

4.1.3. Kondisi fisik 

Lokasi studi berada di kecamatan Abepura yang merupakan pusat dan titik temu antara 

kabupaten Jayapura dan kota Jayapura sehingga dapat dikatakan wilayah ini cukup strategis 

untuk peruntukan fasilitas publik seperti Pasar Youtefa yang merupakan pasar induk regional. 

Hal ini juga didukung dengan rencana Tata Ruang Wilayah Kota yakni lokasi kawasan studi 

ialah daerah yang diperuntukkan untuk pusat pelayanan kota. Terdapat berbagai sarana serta 

fasilitas publik dan pusat ekonomi, serta akses transportasi yang mudah di sekitar kawasan 

studi. Kondisi ini menjadikannya daerah yang padat secara fisik dan masyarakatnya. 

Padatnya bangunan disekitar kawasan studi merupakan bangunan dengan fungsi pertokoan 

dan fungsi hunian yang memiliki ketinggian bangunan satu hingga dua lantai. 

Wilayah studi adalah pasar yang cukup luas karena menampung pedagang dari 

berbagai macam kabupaten dan daerah. Banyaknya penduduk yang memiliki mata 

pencaharian sebagai pedagang membuat pasar menjadi padat akibatnya penataan pada pasar 
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menjadi kurang tertata karena para pedagang yang berjualan tidak sesuai jenis komoditi jual 

yang telah ditentukan oleh pengelola pasar. 

 

4.1.4. Bentuk penataan pasar 

Bentuk penataan pada Pasar Youtefa Abepura memiliki pola penataan linear dengan 

pengelompokan zonasi area berdasarkan jenis komoditi yang dijual. Namun, pengelompokan 

komoditas pada pasar termasuk pengelompokan komoditas yang tidak merata karena terdapat 

pedagang yang berjualan tidak sesuai dengan tempat yang disediakan. 

Pola penataan linear dapat terlihat dari bentuk dan bangunan yang terbangun 

mengikuti0arah0sepanjang0jalan yang0ada0di0area0pasar. 0Arah sirkulasi utama yang 

merupakan jalan utama pada pasarimerupakanisirkulasiisatuiarahidenganialurimemutar yang 

mengikutiibentukitapak dapatidilihatipadaigambari4.2. 

 

Gambar 4.2. Pola penataan pasar dan sirkulasi pasar 

Sumber gambar : Kondisi eksisting pada pasar dan Google Maps 2016 
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Gambar 4.4. Dokumentasi Pasar Youtefa Abepura 

Sumber gambar : Kondisi eksisting pada pasar dan Google Maps 2016 
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Gambar 4.3. Blockplan penzoningan Pasar Youtefa Abepura 

Sumber data : Kondisi eksisting dan Data Dinas Pengelola Pasar Youtefa, Abepura (2014-2015) 

 
 



36 
 

 

   

Gambar 4.5. Kios-los pedagang pendatang di Pasar Youtefa Abepura (eksisting) 

Sumber gambar : Kondisi eksisting pada pasar dan Google Maps 2016 

 

Kios-kios dan los-los pada Pasar Youtefa yang bersifat tertutup (indoor) umumnya 

digunakan pedagang yang merupakan pedagang pendatang dengan menggunakan meja dan 

kursi pada area dagangan. 

         

Gambar 4.6. Pedagang suku asli papua di Pasar Youtefa Abepura (eksisting) 
Sumber gambar : Kondisi eksisting pada pasar dan Google Maps 2016 

 

Pada gambar 4.6, pedagang masyarakat asli Papua memiliki cara berjualan yang 

berbeda yaitu berjualan di bawah (lesehan) dan bersifat terbuka (outdoor). Para pedagang 

masyarakat asli Papua merasa kurang nyaman ketika berjualan dengan meja dan bersifat 

tertutup (toko) sehingga pedagang masyarakat asli Papua menempati tempat lainnya untuk 

berjualan. Hal ini dapat mengakibatkan penumpukan fungsi ruang terutama pada fungsi 

ruang sirkulasi.  
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4.1.5. Sarana dan prasarana pada wilayah studi 

Pasar merupakan fasilitas publik yang memiliki area terbuka dan tempat berjualan. Hal 

ini harus didukung dengan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai. 

Pada kawasan studi sarana dan prasarana lingkungan berupa jalan dengan utilitasnya 

serta fasilitas terminal, musholla, bank dan tempat penarikan uang (ATM), WC umum dan 

pos keamanan. Kondisi jalan pada Pasar Youtefa dilengkapi dengan saluran pembuangan air 

kotor berupa got yang terdapat di kedua sisi jalan utama. Selain itu juga terdapat jaringan 

listrik sehingga terdapat tiang-tiang listrik dan tiang lampu jalan untuk penerangan di 

beberapa titik jalan. 

Terminal pada pasar yang dimaksudkan ialah terminal angkutan umum. Fasilitas ini 

berada di dalam kawasan Pasar Youtefa sehingga dapat memudahkan pencapaian 

pengunjung pasar yang tidak ingin atau tidak memiliki kendaraan pribadi. 

Musholla berada di tengah pasar sehingga dapat dengan mudah dicapai dari berbagai 

arah. Musholla memiliki tinggi bangunan satu lantai dan dibangun secara permanen. 

Masyarakat sekitar kawasan studi merupakan masyarakat dengan mayoritas agama Kristen 

dan kurang adanya perhatian masyarakat dan perawatan secara berkala mengakibatkan 

kualitas bangunan musholla menjadi berkurang.  

Bank dan tempat penarikan uang (ATM) juga dapat melayani seluruh pengunjung 

yang ingin melakukan transaksi namun lokasi keduanya terletak di area kurang strategis 

karena minimnya area parkir serta pencapaian dan ukuran bank yang terbatas. 

Terdapat 9 WC umum tersebar pada beberapa titik pada Pasar Youtefa dan dibangun 

secara semi permanen. Perawatan yang minim sehingga kondisi WC umum menjadi kotor 

dan kurang terawat sehingga menimbulkan aroma yang tidak sedap disekitar area WC umum. 

Pos keamanan berjumlah tiga buah yang tersebar di beberapa titik pasar. Letak masing-

masing pos berada di kedua gerbang masuk dan keluar pasar serta area tengah pasar. Pos 

keamanan berfungsi selain untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam pasar juga tempat 

membayar uang karcis masuk pasar oleh petugas pasar. 
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4.1.6. Deskripsi Pasar Youtefa 

Kondisi lingkungan pasar dengan segala keterbatasannya menjadikan ruang-ruang 

baik fisik maupun ruang terbuka yang ada menjadi tidak teratur. Keterbatasan ruang pada 

pasar dapat dilihat pada pemanfaatan ruang terbuka untuk berdagang yang dimanfaatkan oleh 

beberapa pedagang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya; jumlah pedagang 

yang melebihi tempat berjualan yang telah disediakan; dan lokasi yang telah disediakan 

merupakan lokasi yang tidak mudah untuk dicapai calon pembeli; serta kebiasaan dan cara 

berjualan masing-masing pedagang yang berbeda. 

Jalan yang terdapat di pasar dapat diakses oleh semua masyarakat tanpa terkecuali. 

Setiap kendaraan yang masuk akan dikenakan biaya masuk Rp. 2000,- untuk kendaraan roda 

empat, dan Rp. 1000,- untuk kendaraan roda dua. Jalan di dalam pasar digunakan sebagai 

fasilitas umum yaitu jalur sirkulasi utama baik kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, 

serta pejalan kaki. Karena jalan termasuk jalur sirkulasi utama pada pasar dan penghubung 

antara dua jalan besar, kondisi lingkungan cenderung padat terutama didominasi oleh pejalan 

kaki para pengunjung atau calon pembeli serta para pedagang yang melakukan aktivitas di 

sepanjang koridor jalan. Pasar merupakan tempat transaksi jual-beli sehingga memungkinkan 

adanya interaksi baik antar pedagang, antar pembeli, dan antara pedagang dan pembeli. 

Kegiatan jual-beli tidak mengenal tempat akibatnya terdapat penumpukan fungsi lain pada 

area terbuka dan bahu jalan akibat pemanfaatan ruang sebagai tempat berjualan. 

Gambar 4.7. Sarana dan prasarana di sekitar lokasi studi 

Sumber gambar : Kondisi eksisting pada pasar dan Google Maps 2016 
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Sirkulasi utama yang berupa jalan dengan permukaan tanah  tidak rata dengan lebar 9 

meter memiliki alur memutar satu arah sehingga memudahkan arus transportasi kendaraan 

di dalam pasar. Namun, iterdapatibeberapaikendaraanirodaiduaiyangimelawaniarah sirkulasi 

pada sepanjang jalan ini sehingga mengakibatkan penumpukkan kendaraan yang semakin 

padat. 

Laju kendaraan sangat lambat yang disebabkan oleh pencampuran sirkulasi antara 

kendaraan, pejalan kaki, dan pengguna jalan seperti beberapa pedagang untuk fungsi jual-

beli.  

 

 

4.1.7. Jumlah pedagang 

Pasar Youtefa ini memiliki luas 12 Ha dan dapat menampung jumlah pedagang lebih 

banyak yaitu ± 2.821 pedagang. Data jumlah pedagang tersebut merupakan jumlah pedagang 

Gambar 4.8. Kondisi lingkungan di Pasar Youtefa 

Sumber gambar : Kondisi eksisting pada pasar dan Google Maps 2016 
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yang terdaftar secara resmi oleh pihak pengelola pasar. Namun, terdapat pedagang baru yang 

berasal dari berbagai daerah yang menempati area-area yang bukan merupakan area jual yang 

disediakan oleh pihak pengelola pasar. Pedagang-pedagang ini baik yang terdaftar secara 

resmi maupun tidak terdaftar dapat meyebabkan meningkatnya jumlah pedagang pada pasar  

Hal ini membuat pihak pengelola pasar kesulitan untuk mendaftar seluruh pedagang yang 

terdapat di Pasar Youtefa. Berikut jumlah pedagang berdasarkan pembagian area-area yang 

terdaftar oleh pihak pengelola pasar terlihat pada gambar 4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.8. Kondisi fisik dan topografi Pasar Youtefa 

Kawasan studi berada pada dataran rendah sehingga menjadikannya lokasi pasar yang 

landai dan tanpa kontur yang signifikan. Pola penataan kios/los pada pasar merupakan 

pengelompokkan seperti cluster berdasarkan zonasi jenis komoditi yang dijual. Sedangkan 

jalan merupakan sirkulasi memutar satu arah mengintari sepanjang area pasar. 

Keterangan : 

A = 576 pedagang 
B = 307 pedagang 
C = 129 pedagang 
D = 95 pedagang 
E = 68 pedagang 
F = 75 pedagang 
a = 540 pedagang 
b = 510 pedagang 
c = 519 pedagang 

Gambar 4.9. Jumlah pedagang 

Sumber gambar : Kondisi eksisting pada pasar dan Google Maps 2016 

Sumber data : Data Dinas Pengelola Pasar Youtefa, Abepura (2014-2015) 
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Pasar Youtefa sebagai objek amatan memiliki bentuk seperti jajargenjang dengan 

panjang sisi utara adalah 20 meter, sisi selatan adalah 41,1 meter, sisi barat adalah 36,8 meter, 

dan sisi timur adalah 35,1 meter. Jalan utama yang terdapat di pasar memiliki lebar badan 

jalan 9 meter dan bahu jalan 1-2 meter. Sedangkan jalan sekunder pada pasar memiliki lebar 

badan jalan 3 meter dan bahu jalan 1-2 meter. 

 

 Lebar badan jalan Lebar bahu jalan 

Jalan Utama 9 m 1-2 m 

Jalan sekunder 3 m 1-2 m 

 

Jalan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis jalan, yaitu jalan utama dan jalan 

sekunder. Jalan utama merupakan jalan sebagai sirkulasi utama yang cukup lebar dan banyak 

pengguna jalan diantaranya adalah pengguna jalan yang menggunakan kendaraan seperti 

mobil dan sepeda motor. Jalan sekunder adalah jalan yang memiliki lebar yang lebih kecil 

dibanding jalan utama. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.1. Dimensi jalan pada pasar 
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       :   Jalan utama 

       :   Jalan sekunder  

 

Gambar 4.10. Koridor jalan di Pasar Youtefa 

Sumber gambar : Kondisi eksisting pada pasar dan Google Maps 2016 
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Gambar 4.11. Site Pasar Youtefa, Abepura 

Sumber gambar : Kondisi eksisting pada pasar dan Google Maps 2016 

Sumber gambar : Kondisi eksisting pada pasar dan Google Maps 2016 

 

Gambar 4.12. Potongan A-A’ Pasar Youtefa, Abepura 

Gambar 4.13. potongan B-B’ Pasar Youtefa, Abepura 
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Bangunan kios dan los pada pasar memiliki ketinggian satu lantai yang berfungsi 

sebagai area berjualan baik dari jenis kios yang sifatnya tertutup hingga los-los semi 

permanen yang banyak terdapat di pasar. 

 

 

Gambar 4.14. Tampak timur dan skyline sisi timur Pasar Youtefa 

 

 

Gambar 4.15. Tampak utara dan skyline sisi utara Pasar Youtefa 

Sumber gambar : Kondisi eksisting pada pasar dan Google Maps 2016 
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4.1.7. Fasilitas umum pada Pasar Youtefa 

Pada beberapa titik di pasar terdapat berbagai fasilitas sarana umum seperti terminal, 

musholla, WC umum, bank dan tempat penarikan uang (ATM) serta pos keamanan. Semua 

fasilitas umum ini dapat digunakan masyarakat tanpa terkecuali.  

 

 

 

Pada area pasar maupun koridor jalan, dapat ditemui berbagai macam toko kios dan 

los yang merupakan fungsi utama pasar dalam menunjang aktivitas ekonomi warga. Terdapat 

area-area yang dapat dikelompokkan menjadi area jual pedagang dalam bentuk kios dan los-

los kecil hingga area jualan kecil dalam bentuk lesehan. 

 

 

 

 

Gambar 4.16. Fasilitas umum yang terdapat pada Pasar Youtefa 

Sumber gambar : Kondisi eksisting pada pasar dan Google Maps 2016 
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Gambar 4.18. Tempat berjualan pada Pasar Youtefa 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.8. Material 

Jalan yang terdapat pada pasar merupakan jalan tanpa finishing perkerasan atau aspal 

yaitu jalan dengan permukaan tanah. Pada sebagian besar saluran air kotor ditutup dengan 

kayu-kayu yang disusun. 

Kios-kios dan los-los yang ada sebagian besar menggunakan material kayu dan atap 

dengan material seng atau terpal. Kios pada pasar menggunakan material permanen seperti 

dinding bata, kayu dan atap seng, sedangkan los-los pada pasar menggunakan material semi 

permanen seperti kayu dan terpal.  

 

 

 

 

 

 
c. los-los lesehan disisi bahu jalan 

 
Gambar 4.17. Area jual beli yang terdapat pada Pasar Youtefa 

Sumber gambar : Kondisi eksisting pada pasar dan Google Maps 2016 

 
b. los-los di sisi bahu jalan 

 
a. Kios yang ada di Pasar Youtefa 
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4.1.9. Elemen pembentuk ruang pada pasar 

Elemen fisik lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh 

terhadap hubungan personal dan komunal masyarakat dalam melakukan interaksi sosial. 

Oleh karena itu, Ruang fisik yang terbentuk di lokasi studi sangat menentukan terbentuknya 

ruang sosial. Elemen pembentuk ruang menentukan bentuk dan cara masyarakat dalam 

berinteraksi dalam melakukan kegiatan sehari-hari baik secara individu maupun dalam 

kelompok masyarakat. Adapun dua macam elemen pembentuk ruang yang diamati, yaitu 

fixed element dan semifixed element. 

A. Fixed element 

Fixed element merupakan elemen pembentuk ruang fisik yang sifatnya tetap dan tidak 

berubah. Dalam studi ini, yang termasuk dalam fixed element berupa jalan, saluran air kotor, 

toko kios, dinding, dan pos keamanan. 

1. Jalan 

Jalan yang dimaksudkan disini adalah jalan Ps. Youtefa baik yang berada didalam area 

studi maupun di luar area studi  yang termasuk dalam kawasan studi. Jalan Pasar Youtefa 

yang terdapat di bagian barat Pasar Youtefa merupakan pemisah antara permukiman dengan 

kali Acai. Jalan ini berupa perkerasan dan memiliki permukaan yang tidak rata dengan lebar 

badan jalan empat meter. 

Jalan Ps. Youtefa yang berada di dalam area studi merupakan ruas jalan besar yang 

memiliki lebar badan jalan 9 meter dengan permukaan tanah tidak rata. Pada kedua sisi badan 

jalan terdapat saluran pembuangan air kotor dengan lebar 80 cm. 

Jalan Poros merupakan ruas jalan utama yang berada di sisi timur Pasar Youtefa. Jalan 

ini merupakan jalan alternatif menuju kota Jayapura dari arah Abepura dan memiliki lebar 

badan jalan 9 meter dengan material aspal. 

 

 

 

 

 a. Jalan Ps. Youtefa sisi barat 
 

b. Jalan Ps. Youtefa di dalam pasar 
 

c. Jalan Poros sisi timur 

Gambar 4.19. Kondisi jalan pada kawasan studi 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 
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2. Saluran air kotor 

Saluran air kotor berupa selokan dengan lebar 80 cm - 100 cm dan kedalaman 50 cm. 

Saluran pembuangan ini berfungsi sebagai jalur pembuangan air kotor, air limbah, dan air 

hujan dari area Pasar Youtefa menuju ke sungai yang berada di kawasan pasar. Kondisi 

selokan tidak berfungsi secara optimal karena air tidak dapat mengalir dengan lancar karena 

tersumbat dan ditutup dengan kayu sebagai jalur penyebrangan di beberapa titik sehingga 

sulit untuk dibersihkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tiang listrik dan lampu jalan 

Tiang listrik dan lampu jalan terdapat di beberapa titik pada pasar. Namun, penataan 

tiang listrik dan lampu jalan kurang tertata sehingga mengganggu masyarakat dalam 

beraktivitas.  Lampu jalan digunakan sebagai penerangan jalan pada malam hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Selokan yang ditutup   

 
c. kondisi selokan yang tersumbat 

 
b. Selokan sebagai jalur penyebrangan 

Gambar 4.20. Kondisi saluran air kotor 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 

 
b. Lampu jalan sebagai penerangan 

malam hari 

 
a. Tiang listrik pada pasar kurang teratur 

Gambar 4.21. Tiang listrik dan lampu jalan 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 
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4. Toko kios 

Toko yang dimaksud adalah toko kios yang memiliki bangunan secara permanen dan 

tersebar di area pasar. Toko kios ini memiliki ukuran relatif sama yaitu 4 m x 3 m dengan 

tinggi ruang 3 m. dan digunakan sebagai tempat berjualan oleh pedagang. Terdapat macam-

macam jenis barang dagangan yang dijual diantaranya adalah barang sembako, alat-alat 

rumah tangga, barang elektronik, tekstil dan lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Semifixed element 

Semifixed elemement merupakan elemen pembentuk ruang fisik yang bersifat semi 

tetap dan dapat berubah dengan mudah dalam jangka waktu yang relatif cepat. Semifixed 

elemement bersifat lebih memberi arti bagi lingkungan fisik baik dari segi fungsi ruang serta 

dalam terjadinya interaksi sosial yang membentuk ruang sosial. 

1. Meja 

Meja difungsikan sebagai pedagang yang berada diluar toko kios untuk menjual 

barang dagangan. Meja bersifat non-permanen dengan material kayu serta mudah 

dipindahkan. 

 

 

 

 

 

 

 
a. Toko kios saling berhadapan 

 
b. Toko kios memanfaatkan teras 

kios untuk menjual barang dagangan 

 
a. Toko kios sembako dan alat-alat 

rumah tangga 

 
a. Meja kayu bersifat non 

permanen 

 
b. Meja untuk meletakkan 

barang dagangan yang dijual 

Gambar 4.22. Letak dan kondisi toko kios-kios 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 

Gambar 4.23. Jenis meja yang digunakan untuk berjualan 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 
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2. Kursi 

Kursi yang dimaksud disini adalah kursi non-permanen dan menggunakan material 

kayu dan plastik. Kursi digunakan oleh pedagang sebagai tempat duduk untuk mendukung 

aktivitas berjualan. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Karung sebagai alas barang dagangan 

Karung dimanfaatkan beberapa pedagang khususnya pedagang masyarakat asli untuk 

dijadikan sebagai alas barang dagangan baik pada meja ataupun dengan cara lesehan yaitu 

karung digelar langsung pada permukaan tanah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Atap tidak permanen 

Atap tidak permanen yang dimaksud adalah atap yang terbuat dari bentangan kain atau 

terpal yang berfungsi untuk melindungi area jualan dari panas sinar matahari langsung dan 

hujan. Kain dan terpal ini di bentangkan diatas dengan cara dikaitkan pada tiang yang terbuat 

dari kayu.  

a. Kursi kayu 
 

b. Kursi plastik 

Gambar 4.24. Jenis kursi yang digunakan untuk berjualan 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 

  

Gambar 4.25. Karung sebagai alas dagangan 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 
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Selain itu terdapat peneduh seperti payung yang berukuran besar dengan rangka besi 

yang juga digunakan pedagang sebagai tempat berjualan dan terdapat di beberapa sisi bahu 

jalan. Dari beberapa peneduh payung ini tidak dapat berfungsi secara optimal karena kondisi 

peneduh yang robek dan rusak di beberapa titik pasar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pedagang keliling  

Pedagang keliling berperan dalam terbentuknya interaksi sosial. Pedagang keliling 

yang dimaksud adalah pedagang keliling yang berjualan di area wilayah studi. Banyak 

pedagang keliling yang merupakan pedagang kaki lima yang melalui wilayah studi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Peneduh pedagang di sepanjang bahu jalan 

 
b. Peneduh payung berukuran besar 

 
a. Pedagang kaki lima di bahu jalan 

 
b. Pedagang es dawet 

 
c. Peneduh tidak permanen dari terpal dan kain 

Gambar 4.26. Peneduh tidak permanen 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 

Gambar 4.27. Pedagang keliling 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 
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6. Sepeda motor yang sedang parkir 

Pada sepanjang jalan di Pasar Youtefa banyak terdapat sepeda motor baik yang di 

parkir maupun sepeda motor yang melanggar arah sirkulasi pada pasar mengakibatkan 

penumpukan dan kemacetan. Sepeda motor yang di parkir ini dimanfaatkan sebagai tempat 

duduk oleh masyarakat yang sedang menunggu atau berkumpul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Mobil yang sedang parkir 

Selain sepeda motor, kendaraan yang memenuhi bahu jalan di sepanjang jalan pada 

pasar ialah mobil. Mobil-mobil ini merupakan kendaraan milik pembeli atau mobil yang 

digunakan untuk mengangkut barang dagangan ke toko kios pada pasar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Sepeda motor yang di parkir di bahu jalan 

 
b. Sepeda motor di parkir di depan kios dan 

los 

 
b. Mobil mengangkut barang dagangan ke toko kios 

 
a. Mobil diparkir di sepanjang bahu jalan 

Gambar 4.28. Kondisi motor yang sedang parkir pada area sirkulasi 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 

Gambar 4.29. Kondisi mobil yang sedang diparkir pada bahu jalan 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 
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4.2. Elemen Pembentuk Aktivitas 

4.2.1. Aktivitas pada area studi 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, terdapat berbagai macam aktivitas 

yang dilakukan masyarakat di area pasar. Aktivitas yang berlangsung dapat berupa aktivitas 

yang dilakukan secara personal maupun komunal. Aktivitas yang dilakukan secara komunal 

ialah aktivitas yang dapat membentuk interaksi sosial karena melibatkan dua orang atau 

lebih. Interaksi sosial yang terbentuk di Pasar Youtefa terjadi akibatnya adanya kebutuhan 

untuk bersosialisasi, komunikasi dalam melakukan aktivitas bersama. Aktivitas yang diamati 

berupa aktivitas komunikasi informal, jual-beli, mengasuh anak, dan menjaga keamanan. 

A. Komunikasi informal 

Aktivitas yang dimaksud adalah adanya komunikasi dan pertukaran informasi yang 

dilakukan antara dua orang atau lebih dalam suatu kelompok. Aktivitas ini merupakan 

aktivitas paling dasar yang berlangsung didalam pasar dalam proses jual-beli ataupun hanya 

melakukan pertukaran informasi. Aktivitas ini dilakukan oleh masyarakat baik untuk mengisi 

waktu luang maupun dalam melakukan aktivitas lainnya dan paling banyak dilakukan pada 

area jualan baik kios, los dan beberapa titik-titik tertentu di sepanjang jalan. 

1. Lokasi dan pelaku komunikasi informal 

Pada lingkungan pasar, terdapat berbagai macam kelompok dengan beragam usia,  

jenis kelamin, kepentingan dan asal suku yang berbeda. Setiap individu tentunya memiliki 

kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sosial dengan berinteraksi satu dengan yang lainnya. 

Dapat dikatakan bahwa seluruh anggota masyarakat yang berkepentingan untuk melakukan 

aktivitas di Pasar Youtefa dapat melakukan aktivitas komunikasi informal. 

 

 

 

 

 

 

   

Gambar 4.30.  Pelaku aktivitas komunikasi informal yang tidak terbatas pada usia dan jenis kelamin serta suku 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 
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Kelompok masyarakat yang paling sering melakukan aktivitas komunikasi informal 

pada pasar adalah kelompok usia remaja hingga dewasa tampa ada batasan jenis kelamin. 

Kelompok yang dimaksud melibatkan pelaku utama pada pasar baik antara penjual dan 

pembeli, antar pembeli ataupun antar pedagang. 

Aktivitas komunikasi informal melibatkan individu atau dalam kelompok kecil 

maupun kelompok besar. Di beberapa titik pada sepanjang jalan pasar, kelompok sosial 

melibatkan 2-5 orang oleh karena dimensi ruang fisik yang terbatas untuk menampung pelaku 

dalam jumlah banyak dalam satu waktu. 

 

 

 

 

 

 

Aktivitas komunikasi informal merupakan jenis aktivitas karena adanya pertukaran 

informasi dan komunikasi antara dua orang atau lebih yang dapat dilakukan dimana saja dan 

kapan saja. Pada pasar, ditemukan banyak titik lokasi berlangsungnya aktivitas ini. Terdapat 

seralisasi area berkumpul yang merupakan titik-titik dengan intensitas aktivitas komunikasi 

informal yang tinggi dalam kelompok yang lebih besar. 

   

Gambar 4.31. Aktivitas komunikasi informal yang dilakukan dalam kelompok kecil antara dua orang serta 

kelompok sosial yang lebih besar 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 
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Gambar 4.32. Peta kelompok pelaku aktivitas komunikasi informal (a) 



56 
 

 

 

 

2. Keterkaitan aktivitas dengan seting aktivitas komunikasi informal 

Aktivitas komunikasi informal pada pasar berlangsung dalam bentuk informal tanpa 

adanya ruang dan batas ruang fisik tertentu yang mewadahinya. Aktivitas ini berlangsung 

pada area yang memungkinkan terjadinya aktivitas dengan adanya ruang interaksi 

masyarakat seperti area berjualan, tersedianya tempat duduk, adanya naungan, area 

pertemuan sirkulasi, dan lain sebagainya. 

Gambar 4.33. Peta kelompok pelaku aktivitas komunikasi informal (b) 
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Pada Pasar Youtefa, aktivitas komunikasi informal dapat dilakukan dimana saja baik 

pada area berjualan maupun area sirkulasi serta tempat berkumpul. Aktivitas ini banyak 

dilakukan dengan posisi berdiri dengan rentan waktu yang cukup singkat. Hal ini dikarenakan 

keterbatasan area duduk dan kepentingan mendasar para pelaku di pasar yang merupakan 

tempat berjualan dan membeli sesuatu.  

 

 

3. Waktu aktivitas 

Aktivitas ini adalah aktivitas yang paling sering dilakukan didalam pasar dan dapat 

ditemukan selama pasar beroperasi yaitu pagi hingga sore hari. Puncak aktivitas komunikasi 

informal ini adalah pada pagi dan sore hari. Kondisi ini dikarenakan aktivitas baik pedagang 

maupun pengunjung atau calon pembeli paling tinggi di waktu tersebut. Pada pagi hari, para 

pedagang memulai aktivitas berjualan, mempersiapkan, dan menata barang dagangan. 

Kemudian saat sore hari para pedagang mengemas barang dagangan dan bergegas untuk 

pulang. Sedangkan pengunjung atau calon pembeli banyak mengunjungi pasar saat pagi dan 

sore hari. Sehingga dapat dikatakan intensitas aktivitas komunikasi informal berlangsung 

lebih tinggi saat jumlah pelaku yang semakin banyak. 

 

 

 

Gambar 4.34. Ilistrasi aktivitas komunikasi informal pada Pasar Youtefa 
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Aktivitas komunikasi informal banyak dilakukan oleh ibu-ibu, remaja dan anak 

perempuan yang mendominasi terutama pada saat pagi hari.  

 

 

 

 

 

 

Ruang aktivitas komunikasi informal pada pasar dapat ditemui di sepanjang koridor 

jalan ataupun di kios atau los pada setiap waktu. Aktivitas ini dilakukan oleh berbagai pelaku 

dengan kondisi apa adanya yaitu dalam kondisi duduk ataupun berdiri pada badan maupun 

bahu jalan pada koridor jalan. Beberapa titik-titik pusat aktivitas komunikasi informal dengan 

pelaku yang berkelompok dan intensitas tinggi terjadi pada titik-titik seperti koridor jalan 

atau area yang di penuhi pedagang dan keberadaan aktivitas lain yang memicu munculnya 

aktivitas ini. Berdasarkan waktu terjadinya, ruang aktivitas komunikasi informal terbentuk 

pada pagi dan sore hari dengan bentuk ruang, seting serta pelaku yang beragam. 

 

B. Jual-beli 

Aktivitas jual beli adalah aktivitas yang paling utama di pasar. Aktivitas jual beli yang 

dimaksud adalah segala bentuk transaksi dan kegiatan penunjang jual beli yang dilakukan 

masyarakat di Pasar Youtefa dari pagi hingga sore hari selama pasar beroperasi. Kegiatan 

penunjang aktivitas jual beli mencangkup kegiatan distribusi barang, penyimpanan, dan 

penyajian barang dagangan. Para pedagang umumnya melakukan persiapan sebelum menjual 

barang dagangan, membawa serta mengemas barang dagangan pada saat pasar tutup.  

Terdapat beragam aktivitas jual beli dengan berbagai jenis komoditi yang dijual 

sehingga terbagi dalam pengelompokkan zoning dalam pasar yang berupa kios/los basah dan 

kios/los kering. Aktivitas jual beli yang ada berupa aktivitas jual beli kebutuhan sehari-hari 

di kios/los atau penjual keliling, serta aktivitas jual beli makanan dan minuman baik di kios 

penjual makanan atau minuman yang menetap maupun penjual keliling. 

 
a. Pagi hari b. Siang hari 

 
c. Sore hari 

Gambar 4.35. Komunikasi informal yang dilakukan berdasarkan waktu 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 
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Pelaku dalam aktivitas jual beli ini adalah seluruh masyarakat tanpa memandang jenis 

kelamin, usia, dan asal suku karena seluruh masyarakat dapat melakukan dan terlibat dalam 

aktivitas ini tanpa terkecuali. 

Terdapat beragam asal suku dan kebudayaan sehingga dapat mempengaruhi cara 

berjualan serta pembawaan masing-masing pedagang. Pada lokasi amatan, pedagang 

dikelompokkan menjadi dua yaitu pedagang asal suku asli Papua (masyarakat asli) dan 

pedagang asal suku lainnya (pendatang). 

1. Lokasi dan pelaku aktivitas jual-beli 

Aktivitas jual beli tidak terbatas pada pelaku aktivitas tertentu kecuali anak-anak yang 

dianggap belum dapat berkomunikasi dengan baik. Seluruh masyarakat tanpa membedakan 

jenis kelamin, usia, dan asal suku dapat melakukan aktivitas jual beli. Kedua pelaku baik 

penjual maupun pembeli di Pasar Youtefa didominasi oleh ibu-ibu dan beberapa bapak- 

bapak. 

 

 

 

 

 

 

Aktivitasijualibeliidapatidikelompokkanimenjadiidua, iyaituiaktivitasijualibeliiyang 

menetapidaniaktivitasijualibeli yang tidak menetap. Aktivitas jual beli yang menetap adalah 

aktivitas jual beli yang berlangsung pada kios-kios toko atau los-los menetap yang berada di 

pasar. Sedangkan aktivitas jual beli yang tidak menetap adalah aktivitas jual beli yang 

dilakukan jika adanya pedagang keliling atau pada beberapa los-los yang berpindah-pindah 

(tidak menetap). 

Aktivitas jual beli pada kios dapat dilakukan dalam kondisi berdiri pada area kios 

ataupun teras kios tersebut dan cenderung bebas bergerak. Hal ini dikarenakan dimensi kios 

yang cukup untuk area ruang gerak. Sedangkan aktivitas jual beli pada los dilakukan dengan 

   

Gambar 4.36. PelakuiaktivitasijualibeliipadaiPasariYoutefa 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 
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kondisi penjual duduk dan pembeli dalam kondisi berdiri maupun berjongkok mengikuti 

penataan barang dagangan yang dijual yang dapat berupa meja ataupun alas karung. 

Aktivitas jual beli oleh pedagang keliling berlangsung di area koridor jalan dan 

sirkulasi yang memungkinkan dalam pasar dengan kondisi berdiri dan tidak dapat diprediksi 

waktu dan lokasi terjadinya. Hal ini disebabkan karena pedagang keliling bersifat sementara 

dan berpindah-pindah.  
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Gambar 4.37. Peta lokasi dan pelakuiaktivitasijualibeli 
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2. Keterkaitanilokasiidanijenisiaktivitasijual-beli 

Pada Pasar Youtefa, berdasarkan hasil amatan terdapat dua jenis pedagang, yaitu 

pedagang yang menetap dan berpindah-pindah. Pedagang yang menetap merupakan 

pedagang yang melakukan aktivitas berjualan pada satu tempat seperti kios atau los. 

Pedagang yang menetap ini diantaranya menjual barang-barang elektronik, makanan dan 

minuman, bahan-bahan dan bumbu masakan, tekstil, alat-alat rumah tangga, sertaikebutuhan 

sehari-hariilainnya. 

Pedagang yang menetap pada umumnya merupakan pedagang pendatang yang 

bertempat tinggal di area sekitar Pasar Youtefa. Para pedagang yang menetap ini menempati 

los dan kios dan area yang bersifat permanen yang telah disediakan oleh pihak pengelola 

pasar sehingga dari segi kelayakan, dimensi, serta kebersihan masih dianggap baik. Pedagang 

cenderung memanfaatkan area sekitar untuk menambah area jual mereka dengan cara 

menambah peneduh dan meja-meja. Aktivitas jual beli yang berlangsung pada kios dan los 

yang tetap di dominasi dengan posisi berdiri. 

Pedagang yang tidak menetap dibagi menjadi dua, yaitu pedagang yang menempati 

los dan pedagang keliling yang menjual barang dagangan dengan cara berkeliling di area 

pasar. Pedagang yang tidak menetap ini kebanyakan diantaranya merupakan pedagang 

masyarakat asli yang bertempat tinggal bukan di area sekitar Pasar Youtefa. Beberapa 

diantaranya merupakan pedagang yang berasal dari kabupaten-kabupaten di Papua dan 

perkampungan. Barang dagangan yang dijual berupa hasil kerajinan tangan, hasil kebun serta 

ternak seperti sayur-sayuran, buah-buahan, pinang, umbi-umbian, daging babi, dan lain 

sebagainya. Hal ini yang membuat beberapa pedagang masyarakat asli tidak menetap di satu 

tempat namun berpindah-pindah karena barang dagangan merupakan hasil kebun atau 

meramu yang sifatnya tidak setiap hari ada. 

Para pedagang masyarakat asli menempati los-los yang berupa pernaungan dan 

beralaskan karung atau menggunakan meja dan kursi. Karena keterbatasan kios dan los yang 

disediakan oleh pihak pengelola pasar, pedagang masyarakat asli ini memanfaatkan area-area 

yang dianggap strategis yang memungkinkan untuk berjualan seperti bahu jalan disepanjang 

jalan. Keterbatasan ruang gerak membuat penumpukkan pada area sirkulasi dan dapat 

mengganggu sirkulasi pada jalan. 
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Pedagang keliling yang termasuk pedagang tidak menetap menawarkan barang 

dagangan yang berupa berbagai barang keperluan setiap hari, mainan, dan makanan olahan. 

Keberadaan pedagang keliling dapat menarik perhatian pengunjung datang dan berkumpul 

di sekitarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 4.38. Persebaran jenis pelaku pedagang masyarakat asli dan pendatang pada Pasar Youtefa. 

Sumber : Data Dinas Pengelola Pasar Youtefa, Abepura (2014-2015) 

 

 

Gambar 4.39. Persentase pedagang masyarakat asli dan pendatang pada Pasar Youtefa. 

Sumber : Data Dinas Pengelola Pasar Youtefa, Abepura (2014-2015) 
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3. Aktivitas pedagang (proses berjualan) 

Aktivitas jual beli meliputi aktivitas penunjang bagi pedagang yang berupa proses 

distribusi barang atau membawa barang, penataan, berjualan, hingga mengemas barang 

dagangan. Tahap-tahap tersebut dilakukan oleh pedagang berdasarkan seting area berjualan 

masing-masing pedagang. 

Pedagang pada Pasar Youtefa dapat dikelompokan menjadi dua berdasarkan cara 

berjualan; yaitu berjualan didalam toko kios yang bersifat permanen, dan pedagang yang 

berjualan pada los-los semi permanen.  

4. Aktivitas Pembeli  

Pembeli merupakan pengunjung pasar yang memiliki kepentingan untuk membeli 

kebutuhan baikikebutuhanipokokisehari-hariimaupunikebutuhan tertentu lainnya. Aktivitas 

pembeli berlangsung mulai dari datang mengunjungi pasar, menelusuri, membeli barang 

yang diinginkan, serta kembali pulang. Pada proses jual beli terdapat proses tawar-menawar 

yang dilakukan oleh pembeli-pembeli pada pasar. 

Aktivitas pembeli dengan intensitas tinggi ditemui pada pagi dan sore hari setiap 

harinya dan khususnya pada hari jumat, sabtu dan minggu.  

5. Waktu aktivitas 

Waktu aktivitas jual beli dilakukan pada saat pasar beroperasi yaitu dari pagi hingga 

sore hari. Namun, aktivitas jual beli tidak samaiantaraipedagangiyangisatuidenganiyang 

lainnya tergantung pada ketersediaan barang yang didagangkan serta pada keinginan masing-

masing pedagang. Untuk pedagang yang menetap, aktivitas jual beli berlangsung selama 

pasar beroperasi. Sedangkan untuk beberapa pedagang yang tidak menetap atau berpindah-

pindah, aktivitas jual beli dilakukan berdasarkan keinginan dan ketersediaan barang 

dagangan sehingga dapat berjualan di pagi hingga siang hari atau siang hingga sore hari saja. 

Aktivitas jual beli merupakan aktivitas yang utama pada pasar dan terjadi pada waktu 

pagi hingga sore hari. Titik berlangsungnya aktivitas jual beli terdapat pada lokasi-lokasi 

strategis dan area sikulasi yang banyak dilalui pengunjung seperti sepanjang bahu jalan dan 

area yang menjual bahan-bahan makanan yang siap diolah seperti sayur-sayuran, umbi-

umbian, buah-buahan, lauk-pauk dan makanan yang dikonsumsi hampir setiap harinya. 

Terdapat perbedaan asal suku dan budaya yang dapat mempengaruhi cara berjualan. 
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Pedagang non-masyarakat asli menjual barang dagangan pada tempat yang telah disediakan 

pihak pengelola pasar seperti kios dan los seperti pedagang pada umumnya. Sedangkan 

pedagang masyarakat asli secara fisik membutuhkan dukungan atribut ruang sehingga dapat 

mendukung cara berjualan pedagang masyarakat asli dalam bentuk lesehan. Agar aktivitas 

tersebut dapat berlangsung dengan nyaman, dapat didukung dengan penambahan atribut 

ruang seperti peneduh, meja, kursi dan lain sebagainya. Aktivitas jual beli merupakan salah 

satu aktivitas yang memicu munculnya aktivitas lain dalam seting yang sama.  

C. Mengasuh anak 

Aktivitas mengasuh anak merupakan aktivitas yang dapat berlangsung dengan 

aktivitas lainnya. Aktivitas ini banyak dilakukan oleh pedagang yang sedang berjualan. Hal 

ini dikarenakan anak/balita yang masih memerlukan pengawasan orang tua dan pekerjaan 

pedagang yang tidak terlalu sibuk sehingga pedagang dapatimelakukaniaktivitasijualibeli 

idan mengasuh anak secara bersamaan. 

1. Lokasi dan pelaku mengasuh anak 

Pelaku aktivitas mengasuh anak didominasi oleh ibu-ibu. Namun, pada saat tertentu 

dapat dilakukan oleh bapak-bapak, remaja, ataupun anak lainnya yang sudah cukup besar 

untuk mengasuh anak. 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitas mengasuh anak dilakukan oleh pedagang yang sedang berjualan. Lokasi 

untuk mengasuh anak adalah area berjualan oleh masing-masing pedagang bagi yang 

membawa anaknya saat berjualan. Para pedagang yang melakukan aktivitas ini sambal 

berjualan karena keterbatasan tenaga dan waktu untuk menjaga anak.  

 

 
a. Ibu menyusui anak sambil berjualan 

 
b. Ibu mengasuh anak sambil 

berjualan 

 
c. Ibu-ibu mengasuh dan mengajari 

anak sambil berjualan 

 Gambar 4.40. PelakuiaktivitasimengasuhianakipadaiPasariYoutefa 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 
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2. Keterkaitan aktivitas dengan seting aktivitas mengasuh anak 

Aktivitas mengasuh anak yang dimaksud adalah aktivitas mengasuh dan menjaga 

anak yang dilakukan oleh para pedagang di pasar. Aktivitas ini dilakukan secara bersamaan 

dengan aktivitas jual beli di masing-masing kios atau los yang merupakan tempat berjualan. 

Aktivitas mengasuh anak yang dilakukan oleh para pedagang dengan posisi duduk 

di kursi atau meja yang digunakan untuk berdagang maupun duduk di bawah tanpa 

menggunakan kursi secara lesehan pada area jualan dengan pernaungan. Hal ini karena 

Gambar 4.41. Peta lokasi dan pelaku aktivitas mengasuh anak 
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keterbatasan ruang gerak untuk melakukan aktivitas mengasuh anak pada masing-masing 

area berjualan.  

3. Waktu aktivitas 

Aktivitas mengasuh anak yang dilakukan para pedagang dilakukan sepanjang waktu 

saat berjualan yaitu dari pagi hingga sore hari. Namun, puncak terjadinya aktivitas mengasuh 

anak terjadi pada siang dan sore hari. 

Keberadaan anak-anak yang masih membutuhkan asuhan dalam pengawasan orang 

tua mempengaruhi keberadaan aktivitas ini. Selain itu karena keterbatasan tenaga dan waktu 

sehingga beberapa para pedagang melakukan aktivitas mengasuh anak sambil berjualan pada 

masing-masing kios atau los. Aktivitas mengasuh anak dilakukan baik pada pagi, siang atau 

sore hari. 

 

D. Menjaga keamanan 

Aktivitas menjaga keamanan merupakan aktivitas yang dilakukan pihak keamanan 

pasar selama pasar beroperasi yaitu pagi hingga sore hari. Pelaku dan lokasi aktivitas ini 

terbatas untuk laki-laki dewasa yang menetap pada satu lokasi, yaitu pos keamanan yang 

berada di bagian tengah area pasar. 

1. Lokasi dan pelaku aktivitas menjaga keamanan 

Aktivitas ini terbatas hanya pada laki-laki dewasa yang merupakan anggota polisi. 

Adanya kerjasama antara pihak pengelola pasar dengan pihak kepolisian daerah Papua. Hal 

ini bertujuan agar dapat menjaga keamanan secara optimal dan menyeluruh. 

Aktivitas ini dilakukan pada area pasar dengan sistem pembagian wilayah pada 

beberapa titik pasar untuk berkeliling memeriksa keamanan karena area Pasar Youtefa yang 

cukup luas. Namun, pos polisi yang berada di bagian tengah area pasar merupakan pusat dari 

aktivitas ini. Aktivitas ini biasa dilakukan sambil melakukan aktivitas lain seperti komunikasi 

informal atau memainkan permainan catur. 
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2. Keterkaitan lingkungan dengan aktivitas menjaga keamanan 

Aktivitas menjaga keamanan dilakukan selama pasar beroperasi. Hal ini dilakukan 

untuk mencegah adanya keributan dan kekacauan disekitar area pasar. Keberadaan pos polisi 

sebagai pos keamanan merupakan pusat aktivitas ini. Lokasi pos keamanan berada dibagian 

tengah pasar  menjadikan pos keamanan berada di lokasi yang strategis untuk memantau 

keamanan dan kondisi lingkungan sekitar.  

Gambar 4.42. Peta lokasi dan pelaku aktivitas menjaga keamanan 
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3. Waktu aktivitas 

Kegiatan penjagaan keamanan ini berlangsung selama pasar beroperasi dari pagi 

hingga sore hari. Sistem penjagaan dilakukan secara bergantian dalam dua sesi yaitu pagi 

hingga siang hari, serta siang hingga sore hari.  

Pos keamanan yang berada dibagian tengah area pasar merupakan pusat dari 

aktivitas menjaga keamanan. Sehingga dapat dikatakan, keberadaan aktivitas ini bergantung 

pada ruang pos keamanan sebagai ruang fisik yang mewadahi aktivitas ini. 

 

 

4.2.2. Klasifikasi Pelaku Aktivitas 

Pelaku aktivitas mencangkup pedagang, pengunjung, dan masyarakat yang memiliki 

kepentingan untuk beraktivitas di pasar. Pada Pasar Youtefa, pelaku aktivitas terbagi menjadi 

dua yaitu penjual dan pembeli. Penjual yang dimaksud adalah pedagang yang menjual barang 

ataupun jasa. Barang-barang yang dijual diantaranyaikebutuhanipokokisehari-hari, alat-alat 

Gambar 4.43. Peta aktivitas dan intensitasnya pada Pasar Youtefa 
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rumah tangga, alat-alat elektronik, buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, berbagai jenis 

daging dan ikan, pakaian, makanan dan minuman olahan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. 

Selain menjual barang, jasa yang dijual berupa jasa ojek, jasa pengangkatan barang pembeli, 

dan jasa pemangkasan rambut. Pembeli adalah pengunjung pasar yang datang ke pasar untuk 

membeli barang ataupun jasa.  

Dalam penulisan ini, penulis memfokuskan pelaku aktivitas pada pedagang-pedagang 

yang ada di Pasar Youtefa. Pelaku aktivitas tersebut dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini. 

 

Sub-variabel Indikator Usia Keterangan 

Jenis kelamin Laki-laki ~  

Perempuan ~  

Usia Anak-anak < 5 tahun Perlu pengawasan orang tua 

> 5 tahun Tidak perlu pengawasan orang tua secara 

langsung 

Remaja 12-17 tahun Usia sekolah 

Dewasa > 17 tahun Mempunyai kartu tanda penduduk 

Suku 

(pedagang) 

Non-masyarakat 

asli (pendatang) 

~ Berasal dari luar daerah Papua 

Masyarakat asli  

(suku asli Papua) 

~ Berasal dari daerah atau kabupaten Papua 

 

A. Pelaku berdasarkan jenis kelamin 

Jenis kelamin merupakan faktor penentu dalam terbentuknya ruang sosial. Hal ini di 

karenakan perbedaan karakter dalam interaksi sosial dan perilaku dalam beraktivitas antara 

perempuan dan laki-laki.  

1. Pada anak-anak, interaksi sosial antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anak-anak 

digolongkan menjadi dua, yaitu anak dibawah usia lima tahun yang masih membutuhkan 

pengawasan orang tua dan anak diatas usia lima tahun yang tidak membutuhkan 

pengawasan orang tua secara langsung. Anak laki-laki lebih aktif dan banyak bermain, 

sedangkan anak perempuan cenderung beraktivitas pada satu tempat dan ikut membantu 

orang tua mereka. Aktivitas bersama yang dilakukan antaraianakilaki-lakiidan 

perempuaniadalahikomunikasiiinformalidanibermainibersama. 

Tabel 4.2. Variabel pelaku aktivitas 
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2. Remajailaki-lakiidaniperempuan memiliki karakter interaksi sosial yang berbeda. 

Remaja laki-laki banyak melakukan aktivitas membantu orang tua yang lebih 

mengandalkan fisik seperti mengangkat barang-barang dan mengantar atau menjemput 

orang tua di pasar serta menjaga keamanan lingkungan pasar. Berbeda dengan remaja 

perempuan banyak melakukan aktivitas membantu aktivitas orang tua seperti mengasuh 

anak dan aktivitas jual beli. Kelompok usia remaja melakukan interaksi sosial bersama 

orang tua, pedagang lainnya, serta pembeli pada pasar. 

3. Kelompok orang dewasa melakukan interaksi sosial dengan siapa saja baik antar sesama 

laki-laki, sesama perempuan, ataupun antarilaki-lakiidaniperempuan. iAktivitasiyang 

dilakukaniantaraikelompokidewasailaki-lakiidaniperempuan juga berbeda. Sama halnya 

dengan kelompok remaja, kelompok laki-laki dewasa melakukan aktivitas lebih 

melibatkan fisik dibandingkan dengan kelompok perempuan dewasa. 

 

B. Pelaku berdasarkan usia 

Perbedaan usia dapat mempengaruhi jenis aktivitas dan interaksi sosial yang 

membentuk ruang sosial. Selain itu, usia merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 

besaran ruang personal sehingga dapat mempengaruhi dimensi ruang aktivitas secara 

keseluruhan. 

1. Pada anak-anak, ruang aktivitas yang terbentuk akibat adanya kebutuhan dan perhatian 

serta pengawasan yang lebih pada anak. Kegiatan mengasuh dan menjaga anak bagi 

orang tua merupakan aktifitas lainnya yang dilakukan bersamaan dengan aktivitas 

lainnya. Beberapa anak-anak yang memiliki usia yang cukup ikut membantu aktivitas 

orang tua di Pasar. 

2. Pada usia remaja, tidak banyak aktivitas yang dilakukan pada Pasar. Remaja 

menghabiskan waktu di sekolah atau lingkungan lainnya. Beberapa remaja membantu 

aktivitas orang tua di pasar diantaranya ikut berjualan dan mengasuh anak. Aktivitas 

lainnya yang dilakukan yaitu interaksi sosial berupa komunikasi informal bersama orang 

tua, pembeli ataupun sesama remaja lainnya serta ikut menjaga keamanan lingkungan 

pasar. 

3. Kelompok usia dewasa merupakan kelompok pelaku aktivitas yang paling banyak 

melakukan berbagai aktivitas di Pasar sehingga membentuk ruang aktivitas pada Pasar. 

Kelompok ini terdiri dari bapak-bapak dan ibu-ibu, maupun lansia baik masyarakat 
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setempat maupun pendatang yang melakukan aktivitas dan interaksi secara personal 

maupun dalam kelompok pada Pasar. Aktivitas yang dilakukan mulai dari interaksi 

komunikasi informal, aktivitas jual beli, aktivitas mengasuh anak, sampai dengan 

aktivitas menjaga keamanan.  

 

C. Pelaku berdasarkan asal suku pedagang 

Keanekaragaman suku, dan budaya dapat mempengaruhi kebiasaan dan cara 

berkomunikasi seseorang. Pedagang pada Pasar Youtefa dapat dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu pedagang pendatang dan pedagang masyarakat asli. Asal suku dapat mempengaruhi 

bentuk ruang sosial dan aktivitas yang berlangsung.  

1. Pedagang pendatang, merupakan pedagang yang berasal dari luar daerah Papua seperti 

Jawa, dan Sulawesi. Kebanyakan diantaranya adalah pedagang yang berasal dari 

Makassar dan Bugis. Para pedagang non-masyarakat asli menjual barang-barang yang 

bukan merupakan hasil kebun sepertiikebutuhanipokokisehari-harii, pakaian, makanan 

dan minuman olahan,  dan alat elektronik. Barang-barang ini dijual  di kios bersifat 

permanen dengan dinding bata dana atap seng. 

2. Pedagang masyarakat asli, diantaranya berasal dari kabupaten Wamena, Paniai, 

Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nafri, Biak, Serui, dan Sorong. Barang-barang yang 

dijual oleh pedagang masyarakat asli merupakan hasil kebun atau ternak dan meramu dari 

kebun masing-masing seperti buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, daging babi, 

dan lainnya. Tempat berjualan para pedagang masyarakat asli berupa alas karung tanpa 

atap permanen yang bersifat fleksibel dan semi permanen sehingga mudah berpindah-

pindah. 

 

4.2.3. Waktu Aktivitas 

Waktu merupakan salah satu faktor utama dalam terwujudnya suatu ruang sosial 

karena dapat mempengaruhi pelaku, lokasi aktivitas, jenis aktivitas, serta jenis interaksi 

sosial. Waktu pengamatan dilakukan selama pasar beroperasi dari pagi hingga sore hari. Oleh 

karena itu, waktu dalam pengamatan dibagi menjadi tiga, yaitu pagi, siang dan sore hari. 
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A. Pagi (pukul 06.00 – 10.00)  

Pada pagi hari, kondisi aktivitas masyarakat yang terdapat pada Pasar Youtefa cukup 

tinggi. Jumlah pengunjung atau calon pembeli pada pasar yang lebih banyak dibandingkan 

pada waktu siang dan sore hari. Diantaranya dapat berupa aktivitas jual beli yang dapat 

berlangsung dengan aktivitas sosial lainnya seperti komunikasi informal, dan mengasuh 

anak.  

 

Aktivitas Lokasi pada pasar 

Komunikasi informal Sepanjang koridor jalan, kios, dan los, pos jaga 

Jual beli Dibeberapa sisi bahu jalan, lapangan area terbuka, kios, dan los 

Mengasuh anak Beberapa kios dan los 

Menjaga keamanan Pos jaga  

 

 

Gambar 4.44. Aktivitas di Pasar Youtefa pada pagi hari 

Tabel 4.3. Aktivitas dan lokasi terjadinya aktivitas pada pagi hari 
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B. Siang (pukul 10.00-14.00) 

Pada siang hari, kondisi Pasar Youtefa dan sekitarnya tidak begitu ramai 

dibandingkan dengan aktivitas masyarakat pada pagi dan sore hari. Kondisi ini dapat 

disebabkan oleh suasana dan cuaca panas pada siang hari yang cukup panas. 

 

Aktivitas Lokasi pada pasar 

Komunikasi informal Sepanjang koridor jalan, kios, dan los, pos jaga 

Jual beli Dibeberapa sisi bahu jalan, lapangan area terbuka, kios, dan los 

Mengasuh anak Beberapa kios dan los 

Menjaga keamanan Pos jaga, dan koridor jalan 

 

 
 

 

Gambar 4.45. Aktivitas di Pasar Youtefa pada siang hari 

Tabel 4.4. Aktivitas dan lokasi terjadinya aktivitas pada siang hari 
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C. Sore (pukul 14.00-18.00) 

Jumlah pelaku dan aktivitas yang berlangsung pada sore hari kembali meningkat dari 

siang hari. Pada waktu ini, masyarakat lebih senang mengunjungi pasar atau melakukan 

aktivitas lainnya didalam pasar. Kondisi cuaca yang cukup sejuk dapat memicu masyarakat 

untuk melakukan aktivitas di pasar. 

 

Aktivitas Lokasi pada pasar 

Komunikasi informal Sepanjang koridor jalan, kios, dan los, pos jaga 

Jual beli Dibeberapa sisi bahu jalan, lapangan area terbuka, kios, dan los 

Menjaga keamanan Pos jaga 

 

 
 

 

Gambar 4.46. Aktivitas di Pasar Youtefa pada siore hari 

Tabel 4.5. Aktivitas dan lokasi terjadinya aktivitas pada sore hari 
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Pada setiap lokasi di Pasar Youtefa terdapat beranekaragam aktivitas. Keanekaragaman 

aktivitas ini merupakan aktivitas yang dapat menunjang aktivitas utama di Pasar, yaitu aktivitas 

jual beli. Perbedaan aktivitas pada setiap waktunya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. 

Artinya kegiatan yang dilakukan pada pasar dilakukan secara kontinyu dan fokus terhadap 

aktivitas jual beli. Perbedaan aktivitas dipicu oleh kebutuhan sosial masyarakat dalam 

melakukan aktivitas bersama pada Pasar Youtefa. Aktivitas-aktivitas yang terjadi terbentuk 

oleh pelaku, seting, dan perbedaan waktu.  

Intensitas dan pusat aktivitas yang ditemukan pada setiap waktunya dapat berbeda-

beda. Ruang aktivitas dengan intensitas tinggi dapat ditemui pada pagi dan sore hari. 

 

 

 

 

Pelaku masyarakat setempat memiliki perbedaan kebiasaan atau cara tertentu dalam hal 

berjualan. Berbeda dengan aktivitas pada Pasar lainnya, pedagang-pedagang yang merupakan 

masyarakat suku asli pada Pasar Youtefa memiliki cara berjualan dengan cara menata barang 

dagangan beralaskan karung baik menggunakan meja maupun lesehan dan bersifat terbuka. 

Keterbatasan lahan dan area berjualan membuat para pedagang masyarakat asli berjualan pada 

area diluar area berjualan yang telah ditentukan. Lokasi berjualan pedagang-pedagang 

masyarakat asli meliputi area lahan kosong, area disekitar kios-kios yang telah terbangun, serta 

disepanjang bahu jalan yang dapat menganggu fungsi jalan sebagai sirkulasi.  

Dalam penulisan ini, penulis ingin mengetahui aktivitas pedagang yang berlangsung 

pada Pasar Youtefa. Oleh karena itu, pelaku pedagang pada Pasar Youtefa terutama pedagang 

masyarakat asli merupakan subjek utama dalam penulisan ini. Dari hasil identifikasi, observasi, 

serta analisa ruang luar pada pasar, terdapat beberapa titik-titik lokasi dimana keberadaan ruang 

Gambar 4.47. Peta titik pusat aktivitas berdasarkan waktu pengamatan 

intensitas aktivitas

rendah tinggi
 

Pagi (06.00 – 10.00 WIT) Siang (10.00 – 14.00 WIT) Sore (14.00 – 18.00 WIT) 
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aktivitas pedagang dengan intensitas tinggi dan kontinyu. Lokasi-lokasi ini dijadikan sebagai 

unit amatan sebagai titik pengamatan ruang aktivitas dengan skala mikro sehingga dapat 

memudahkan pengamatan dan mendapatkan hasil yang lebih detail. 

Titik-titik unit amatan ini dipilih sebagai lokasi pengamatan karena pada lokasi ini 

terjadi aktivitas dengan intensitas yang tinggi oleh masyarakat baik pedagang maupun 

pengunjung pada pasar secara kontinyu. Dapat dikatakan bahwa unit amatan ini adalah titik-

titik potensial untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan penataan pada Pasar Youtefa. 

Lokasi-lokasi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Koridor jalan sekunder yang letaknya dekat dengan gerbang masuk/keluar sisi barat 

selanjutnya disebut sebagai titik amatan 1; 

2. Koridor jalan utama yang berdekatan dengan area pedagang ikan selanjutnya 

disebut sebagai titik amatan 2; 

3. Area lapangan yang terdapat di pasar selanjutnya disebut sebagai titik amatan 3; 

4. Koridor jalan utama yang terletak pada sisi timur area lapangan selanjutnya disebut 

sebagai titik amatan 4; 

5. Koridor jalan utama yang terletak pada sisi selatan area lapangan selanjutnya 

disebut sebagai titik amatan 5. 
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Titik amatan 

 Aktivitas yang terjadi saat pengamatan pada Pasar Youtefa 

Komunikasi 

informal 

Jual beli Mengasuh anak Menjaga 

keamanan 

1 + +  ++ 

2 + + + + 

3 + ++ ++ + 

4 + + + + 

5 + + + + 

Keterangan :  

+ Adanya aktivitas 

++ Adanya aktivitas dengan intensitas lebih tinggi 

 

 

Gambar 4.48. Lokasi titik-titik amatan 

Tabel 4.6. Aktivitas pada unit amatan 
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4.3. Ruang Aktivitas pedagang pada Pasar Youtefa 

4.3.1. Aktivitas pembentuk ruang pada titik amatan 1 

Titik amatan yang dimaksud adalah sepanjang koridor jalan sekunder yang letaknya 

berdekatan dengan gerbang puntu masuk dan keluar pasar sisi barat. Lokasi ini merupakan 

salah satu area yang ramai dilalui masyarakat dan merupakan area yang padat pedagang dan 

pembeli. Lokasi pada titik amatan ini ditandai dengan keberadaan pos jaga yang berada di 

sisi barat jalan sebagai penanda masuk. Selain itu, terdapat tiang listrik dan lampu jalan 

sebagai penanda keberadaan lokasi titik amatan 1. 

A. Seting aktivitas 

1. Kondisi fisik 

Koridor jalan pada lokasi titik amatan 1 merupakan koridor jalan yang mudah diakses 

oleh masyarakat karena letaknya yang dekat dengan gerbang masuk dan keluar sisi barat pada 

Pasar Youtefa. Keberadaan pos jaga yang berada di gerbang masuk dan keluar sisi barat serta 

pos jaga utama di bagian timur yang berada di ujung jalan koridor jalan ini merupakan 

penanda sebagai identitas jalan ini. Selain itu, terdapat tiang listrik, lampu jalan dan kios-kios 

sebagai penanda ruang. 

Area sisi bahu jalan di sepanjang jalan pada lokasi titik amatan 1 banyak dimanfaatkan 

sebagai area berjualan dan area berkumpul oleh masyarakat. Lebar jalan area ini adalah 3 

meter dengan lebar bahu jalan berkisar antara 1-2 meter. Bangunan disepanjang jalan di 

dominasi oleh toko kios-kios dengan ketinggian satu lantai (5-6 meter). Pada area ini terdapat 

los-los pedagang yang bersifat semi permanen dengan menggunakan kursi dan meja dengan 

material kayu serta penutup atap baik menggunakan atap terpal maupun payung. Terdapat 

tempat duduk dan pos satpam utama yang menjadi pusat keamanan di pasar. 

 

 

 

 

 

 

  
Gambar 4.49. Kondisi fisik titik amatan 1 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 
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2. Elemen penanda ruang 

Para pedagang berjualan di area-area yang dianggap area yang merupakan area 

berjualan dengan penanda ruang yang terdapat pada lokasi ini. Penanda ruang yang terdapat 

pada lokasi titik amatan 1 adalah tiang listrik, lampu jalan, dan  bangunan-bangunan dan 

kios-kios serta area parkir motor yang berada di kedua sisi sepanjang koridor jalan.  

  

 

 

3. Elemen pembentuk ruang 

Elemen pembentuk ruang yang dikaji pada titik amatan 1 dapat di kelompokkan 

menjadi dua, yaitu fixed element dan semifixed element. Fixed element merupakan elemen 

pembentuk ruang yang bersifat tetap dan akan berubah dalam jangka waktu yang lama. Fixed 

element pada lokasi titik amatan 1 berupa pos jaga keamanan, kios dan los, jalan, tiang listrik 

dan lampu jalan.  

 

Gambar 4.50. Elemen penanda ruang pada titik amatan 1 
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a. Pos jaga keamanan 

Pos jaga keamanan pada area ini merupakan pos jaga keamanan utama sehingga dengan 

ukuran yang lebih besar dibandingkan pos jaga yang berada pada kedua gerbang masuk dan 

keluar pada pasar. Pos jaga merupakan bangunan permanen dengan atap seng dan memiliki 

teras dan terdapat perkerasan yang dapat digunakan masyarakat untuk duduk dan melakukan 

aktivitas lainnya. Fungsi utama pos keamanan adalah sebagai pusat keamanan lingkungan 

Pasar Youtefa. 

b. Kios dan los 

Terdapat kios dan los pada kedua area sisi koridor jalan. Kios pada area iniimenjual 

ikebutuhanipokokisehari-hariidan alat-alat rumah tangga. Sedangkan los-los yang terdapat 

pada area ini menjual bahan makanan mentah seperti sayuran dan buah-buahan. Letak kios 

dan los pada masing-masing sisi jalan terletak saling berhadap-hadapan atau bersebrangan. 

Kondisi kios maupun los banyak dikunjungi pembeli pada pagi dan sore hari. 

c. Jalan 

Kondisi jalan yang cukup sempit karena jalan merupakan jalan sekunder yang memiliki 

lebar badan jalan 3 meter. Aktivitas yang berlangsung pada kedua sisi jalan koridor ini terjadi 

melebar hingga kearea badan jalan sehingga dapat menghambat jalur sirkulasi yang ada baik 

pejalan kaki maupun kendaraan bermotor.  

d. Tiang listrik dan lampu jalan 

Keberadaan tiang listrik dan lampu jalan dijadikan masyarakat untuk melakukan 

aktivitas berkumpul dan berbincang-bincang. 

Sedangkan semifixed element merupakan elemen pembentuk ruang fisik yang bersifat 

tetap namun dapat berubah dalam waktu yang relatif cepat dan mudah. Semifixed element 

pada lokasi titik amatan 1 berupa kursi, meja, atap non permanen, dan pedagang keliling. 

a. Kursi 

Kursi yang ada berupa kursi yang terbuat dari bahan kayu yang terdapat pada masing-

masing area los pedagang yang digunakan pedagang untuk duduk dan melakukan aktivitas 

berdagang. Kursi kayu ini mudah diipindahkan sehingga dapat mengikuti kebutuhan 

penggunanya. Kursi-kursi lainnya yang terdapat pada area ini sering dimanfaatkan sebagai 

tempat duduk oleh masyarakat. 
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b. Meja 

Meja yang terdapat pada area ini yaitu meja milik pedagang yang digunakan untuk 

berdagang. Meja ini terbuat dari bahan kayu dan memiliki ketinggian yang beragam. Meja 

dapat dengan mudah dipindah-pindah sehingga fleksibel mengikuti kebutuhan para 

pedagang. 

c. Alas karung 

Karung sebagai pengganti alas barang dagangan bagi pedagang yang tidak berjualan 

menggunakan meja. Karung-karung ini digelar diatas permukaan tanah dan pedagang menata 

barang dagangan diatasnya. 

d. Atap non permanen 

Atap non permanen yang digunakan pedagang sebagai pelindung dan peneduh terhadap 

cuaca ada dua yaitu atap terpal dan atap payung yang berukuran besar. Adannya peneduh ini 

membuat pedagang dan pembeli lebih nyaman melakukan aktivitas jual beli. 

e. Pedagang keliling 

Pedagang keliling merupakan pedagang yang menjual makanan dan minuman olahan 

pada area ini. Pedagang ini menggunakan gerobak dan menjual makanan atau minumannya 

dengan cara berdiri. 

f. Motor yang sedang parkir 

Pembeli yang menggunakan kendaraan roda dua, memarkirkan kendaraannya pada area 

yang kosong dikedua sisi koridor jalan. Arus motor yang cukup padat membuat jalur sirkulasi 

menjadi terhambat dan membuat para pejalan kaki terganggu dengan keberadaan motor-

motor disekitar yang dapat membuat area sirkulasi dan jual beli menjadi lebih sempit. 

 

B. Aktivitas dan pelaku 

Kondisi lingkungan dan area lokasi titik amatan 1 merupakan area yang strategis 

menjadikan area ini ramai dikunjungi dan banyak terciptanya aktivitas oleh pelaku 

masyarakat. Lokasi titik amatan 1 merupakan area denganiintensitasiaktivitasijualibeliidan 

aktivitasimenjagaikeamananiyangicukupitinggi.  
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Aktivitasiyangipalingibanyakidijumpaiiadalahiaktivitasijualibeli. iAktivitasijualibeli 

daniaktivitas lainnya seperti melakukan interaksi sosial komunikasi informal dan menjaga 

keamanan pada lokasi titik amatan 1 dapat dilakukan baik dalam kelompok kecil, maupun 

kelompok yang lebih besar.  

Pengunjung pasar merupakan masyarakat yang tinggal disekitar kawasan pasar 

maupun masyarakat yang memiliki tempat tinggal lebih jauh dari kawasan pasar. Masyarakat 

yang beraktivitas pada area ini tidak berbatas jenis kelamin, usia dan suku asal. Namun, 

pelaku aktivitas yang mendominasi pada area pasar adalah ibu-ibu. 

1. Komunikasi informal 

Bercengkrama dan berbincang-bincang adalah kegiatan pertukaran informasi dan 

adanya interaksi komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Selain itu, aktivitas 

ini juga dapat berlangsung secara bersamaan dengan aktivitas lainnya, seperti aktivitas jual 

beli dan menjaga keamanan. Mayoritas masyarakat yang melakukan aktivitas ini adalah 

kelompok usia remaja hingga dewasa. 

2. Jual-beli 

Aktivitas jual beli merupakan aktivitas yang utama pada pasar. Lokasi pedagang berada 

pada kedua sisi sepanjang koridor jalan. Jenis dagangan yang dijual yaitu bahan makanan 

mentah seperti sayuran dan buah-buahan. Terdapat juga pedagang keliling yang menjual 

makanan dan minuman olahan dengan cara berkeliling menggunakan gerobak. Para 

pedagang memulai aktivitas jual beli dari pagi hingga sore hari. Aktivitas jual beli oleh 

pedagang dimulai dari datang dan menyiapkan serta menata barang dangangan hingga proses 

jual beli berlangsung. Pedagang yang terdapat pada area ini merupakan pedagang yang 

terdaftar secara resmi, sehingga memiliki tempat atau area berjualan yang tetap.  

Padaisaatiaktivitasijualibeliiberlangsung,iterdapatikegiatanipertukaraniinformasiiantar

aipenjualidanipembeli. Kondisiipembeliiyangimelakukaniaktivitasijualibeli icenderung 

dilakukan dalam kondisi berdiri karena tidak ketersediaan tempat duduk untuk dan 

terbatasnya ruang gerak tempat berjualan. Aktivitas ini berlangsung dalam rentan waktu yang 

cukup singkat.  

Aktivitas berjualan dilakukan oleh pedagang baik pedagang masyarakat asli maupun 

pedagang pendatang memiliki cara berjualan yang berbeda-beda. Pedagang pendatang 

menjual barang dagangan berupa alat dan kebutuhan pokok sehari-hari di kios, sedangkan 
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pedagang masyarakat asli menjual barang dagangan yang berupa bahan makanan mentah di 

los dan bersifat terbuka.  Terdapat beberapa pedagang masyarakat asli yang berjualan dengan 

cara berpindah-pindah ke tempat yang ramai akan pembeli. Pedagang masyarakat asli ini 

biasanya berpindah ke titik amatan 3 yang berupa lapangan luas. 

3. Menjaga keamanan 

Keberadaan pos keamanan memicu adanya aktivitas menjaga keamanan. Pos keamanan 

pada area ini merupakan pusat aktivitas menjaga keamanan oleh pihak keamanan pasar. 

Kondisi fisik pos jaga yang teduh dan dengan ketersediaan tempat duduk, membuat pelaku 

aktivitas diarea ini merasa nyaman. Pelaku aktivitas ini merupakan bapak-bapak dan remaja 

laki-laki. 

Pelaku pada lokasi titik amatan 1 didominasi oleh ibu-ibu yang melakukan aktivitas 

berjualan. Pelaku aktivitas ini merupakan para pedagang masyarakat asli (masyarakat asli) 

dan pendatang (non masyarakat asli). Namun, didominasi oleh pedagang masyarakat asli 

yang menempati los-los pada sepanjang koridor jalan dari berbagai suku asal diantaranya 

Serui, Biak, dan Sorong. Persebaran pedagang yang dapat dilihat pada gambar 4.50. 

 

 

C. Waktu 

Berdasarkan waktu, terdapat perbedaan jenis aktivitas, dan pelaku yang dapat 

memungkinkan terjadinya perbedaan karakter aktivitas sosial yang terjadi sehingga 

mempengaruhi sifat dan dimensi ruang aktivitas yang terbentuk. 

Gambar 4.51. Persebaran suku pedagang pada lokasi titik amatan 1 
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a. Pagi (pukul 06.00-10.00 WIT) 

Pada pagi hari, aktivitas jual beli pada lokasi titik amatan 1 memiliki intensitas cukup 

tinggi. Keberadaan pedagang-pedagan yang menjual bahan mentah pangan berupa sayur-

sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya, membuat lokasi ini ramai dikunjungi. Aktivitas 

jual beli berlangsung bersamaan dengan aktivitas lainnya seperti interaksi sosial komunikasi 

informal. Aktivitas komunikasi informal juga dapat berlangsung pada area ujung koridor 

jalan titik amatan 1 dan sisi bahu jalan serta didalam kios/los. Selain aktivitas komunikasi 

informal, aktivitas yang berlangsung pada pagi hari lainnya adalah aktivitas menjaga 

keamanan yang berpusat pada pos jaga keamanan yang berada di ujung koridor jalan titik 

amatan 1 sisi barat. 

b. Siang (10.00-14.00 WIT) 

Pada siang hari, terjadi penurunan intensitas dan jumlah pelaku yang beraktivitas di 

area lokasi titik amatan 1. Namun, jenis aktivitas yang dilakukan cenderung sama dengan 

aktivitas di pagi hari. Ruang aktivitas dan karakter yang terbentuk juga hampir sama dengan 

yang ada pada pagi hari. 

c. Sore ( 14.00-18.00 WIT) 

Pada sore hari, masyarakat cenderung melakukan aktivitas diluar (outdoor). Salah satu 

lokasi dengan intensitas tinggi pada sore hari adalah lokasi titik amatan 1. Jumlah pelaku 

aktivitas, aktivitas dan kondisi lokasi titik amatan 1 cenderung tinggi dan kontinyu.  

Aktivitas yang berlangsung pada sore hari juga hampir sama dengan aktivitas pada pagi 

dan siang hari. Namun dengan intensitas dan jumlah pelaku yang lebih tinggi. Aktivitas yang 

dilakukan antara lain, yaitu bercengkrama, aktivitas jual beli, dan menjaga keamanan. 

 

D. Hubungan antara aktivitas dan lingkungan titik amatan 1 

Aktivitas yang berlangsung pada lokasi area titik amatan 1 tentunya dipengaruhi oleh 

kondisi lingkungan sekitar koridor jalan titik amatan 1 beserta perabot yang terdapat pada 

lokasi ini. Setiap aktivitas memanfaatkan elemen-elemen yang ada untuk menunjang 

aktivitas tersebut. 

Aktivitas yang menjadi aktivitas utama pada lokasi ini adalah aktivitas jual beli serta 

komunikasi informal yang ditandai dengan berlangsungnya kedua aktivitas ini di sepanjang 
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waktu. Aktivitas jual beli yang banyak terlihat pada koridor jalan yaitu aktivitas jual beli 

yang berlangsung pada los-los yang terdapat pada kedua sisi bahu jalan. Penjual dan pembeli 

dapat beraktivitas sambil melakukan interaksi sosial. Interaksi sosial dapat berlangsung baik 

antara penjual dan pembeli, maupun sesama penjual, dan sesama pembeli. 

Aktivitas komunikasi informal dapat dilakukan dalam kelompok kecil dan kelompok 

yang lebih besar. Aktivitas ini dilakukan dengan formasi melingkar atau pun berjejer pada 

area jalan maupun di kedua sisi bahu jalan. Keberadaan pos jaga dan kios-kios 

memungkinkan adanya interaksi komunikasi informal di dalam kios dan pos jaga serta 

berkomunikasi di badan jalan atau pada keduanya. Area perkerasan dan kursi atau meja yang 

terdapat pada kedua sisi bahu jalan sering dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan 

aktivitas komunikasi informal dan jual beli dengan posisi duduk. 

Keberadaan perabot jalan seperti tiang listrik atau titik lampu dan tempat duduk serta 

perkerasan pada area ini sering dimanfaatkan para pelaku aktivitas yang terdapat pada area 

ini sebagai tempat sandaran atau bercengkrama. 

Masyarakat pada area ini cenderung merasa lebih aman karena lokasi pada titik amatan 

1 merupakan pusat aktivitas menjaga keamanan dan didukung dengan keberadaan pos jaga 

utama pada sisi barat koridor jalan. 
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Gambar 4.52. Kondisi lokasi titik amatan 1 
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Gambar 4.53. Pola aktivitas pada lokasi titik amatan 1 

Pagi hari 

Intensitas aktivitas jual beli pada koridor jalan 

dipagi hari cukup tinggi dimana terdapat 

penjual pada kios dan los. 

Aktivitas bercengkrama banyak dilakukan antar 

pedagang dan pembeli yang dilakukan 

bersamaan dengan aktivitas jual beli. 

Intensitas aktivitas menjaga keamanan 

cenderung tinggi karena keberadaan pos jaga 

keamanan utama. 

Siang hari 

Pada siang hari terjadi penurunan intensitas 

aktivitas dikarenakan cuaca sehingga banyak 

aktivitas yang dilakukan pada area-area teduh. 

Aktivitas bercengkrama berlangsung meski 

dengan kelompok yang lebih kecil. 

Aktivitas menjaga keamanan tetap pada pos 

penjagaan. 

Sore hari 

Pada sore hari, terjadi peningkatan intensitas 

aktivitas. 

Aktivitas jual beli meningkat yang dapat 

memicu adanya aktivitas bercengkrama yang 

terjadi pada area koridor jalan. 

Aktivitas menjaga keamanan mulai menurun 

karena batas operasional pasar hingga pada sore 

hari. 
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Pengamatan pada titik amatan 1 

Pelaku pedagang  

Aktivitas 

 

Cara berjualan 

(pedagang) 

 

Jenis komoditi yang 

dijual 

 

Kesan yang timbul Asal suku Status dan 

perilaku 

pedagang 

Masyarakat 

asli 

 Sorong 

 Serui 

 Biak 

 

Pendatang 

 Jawa 

 Makassar 

Terdaftar 

dan menetap 
 Komuni-

kasi 

informal 

 Jual beli 

 Menjaga 

keamanan 

 Menngguna

kan meja 

dan kursi 

kayu 

 Menggunak

an alas 

karung 

(lesehan) 

 Kios/los 

 Pinang 

 Sagu & minyak 

kelapa 

 Bumbu dapur 

 Sayur-sayuran 

 Kacang-

kacangan 

 Umbi-umbian 

 Buah-buahan 

 Makanan 

olahan 

 Alat-alat dan 

kebutuhan 

pokok rumah 

tangga 

 Sirkulasi padat 

(pejalan kaki & 

pengguna sepeda 

motor) 

 Pengelompokkan 

jenis komodi 

yang kurang jelas 

 

 

 

Waktu 

  

Aktivitas 

Bercengkrama Jual beli Mengasuh anak Menjaga 

keamanan 

Pagi ++ ++ - + 

Siang + + - ++ 

Sore +++ +++ - + 

 

 

 

Lokasi 

Elemen 

penanda 

ruang 

Elemen pembentuk ruang  

Pelaku 

kegiatan 

 

Waktu 

 

Aktivitas Fixed 

element 

Semifixed element 

Titik 

amatan 1 
 Tiang 

listrik 

 Lampu 

jalan 

 Bangunan 

kios-kios 

 Area 

parkir 

motor 

 Pos 

jaga 

 Kios 

dan los 

 Jalan  

 Tiang 

listrik 

dan 

lampu 

jalan 

 Kursi 

 Meja 

 Alas karung  

 Atap 

nonpermanen 

 Motor yang 

sedang 

diparkir 

Ibu-ibu, 

bapak-

bapak, 

remaja, 

anak-anak 

Pagi 

 
 Komunikasi 

informal 

 Jual beli 

 Menjaga 

keamanan 

Ibu-ibu, 

bapak-

bapak, 

remaja 

Siang 

 
 Komunikasi 

informal 

 Jual beli 

 Menjaga 

keamanan 

Ibu-ibu, 

bapak-

bapak, 

remaja, 

anak-anak 

Sore  Komunikasi 

informal 

 Jual beli 

 Menjaga 

keamanan 

 

 

Tabel 4.7. Hasil pengamatan pada titik amatan 1 

Tabel 4.8. Intensitas ruang aktivitas berdasarkan waktu dan aktivitas pada titik amatan 1 

Tabel 4.9. Hubungan seting, pelaku, waktu, dan aktivitas pada titik amatan 1 
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E. Seting ruang aktivitas pedagang pada titik amatan 1 

Ruang yang digunakan pedagang untuk berjualan merupakan area yang bersifat tertutup 

(indoor) berupa kios dan area yang bersifat terbuka (outdoor) berupa los.  

 

 

 

Suku 

pedagang 

masyarakat 

asli 

Ruang jual Cara 

berjualan 

Jenis 

komoditi 

jual 
Los tipe 1 Los tipe 2 Los tipe 3 Los tipe 4 

Serui  √ √ √ Terbuka 

Menggunakan 

meja/kursi 

dan atap non 

permanen 

 

 

 

 

Hasil 

kebun Biak √ √ √  Terbuka 

Lesehan 

Menggunakan 

meja/kursi 

dan atap non 

permanen 

Sorong √ √ √  

 

 

 

 

 

Gambar 4.54. Pemetaan seting ruang aktivitas berjualan pedagang pada lokasi titik amatan 1 

los pedagang tipe 4 

Tabel 4.10. Ruang aktivitas berjualan pedagang masyarakat asli pada titik amatan 1 
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a. Los-los pedagang 

Los-los pedagang pada pada pasar berupa los pedagang di sepanjang area sirkulasi yang 

terletak didepan kios-kios yang menghadap ke jalan. Pedagang menggunakan elemen-elemen 

pembentuk ruang yang bersifat semi tetap (semifixed element) untuk membatasi ruang aktivitas 

berjualan. Elemen-elemen tersebut berupa kursi, meja, karung yang dijadikan sebagai alas 

dagangan, dan atap non permanen. Los-los pedagang pada lokasi titik amatan 1 dapat 

digambarkan pada gambar dibawah ini. 

 Los pedagang tipe 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.56. Elemen pembentuk ruang pada los tipe 1 di titik amatan 1 

 

Gambar 4.55. Los pedagang tipe 1 pada titik amatan 1 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 
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Kondisi seting Aktivitas pedagang Keterangan 

Fixed 

element 

 

 

Semifixed 

element 

 

 

Non-fixed 

element 

 Alat peneduh :  

atap payung (non 

permanen) 

 

 Alas barang dagangan : 

Karung yang digelar 

dengan 

  

 Batu sebagai penahan 

Terdapat aktivitas 

membawa barang, 

menata barang, 

berjualan, hingga 

mengemas barang 

dagangan 

 

Berjualan sambil 

duduk atau jongkok 

(lesehan) 

Berjualan sambil 

duduk pada area teduh 

mengindikasikan 

kenyamanan 

 

 

 Los pedagang tipe 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.11. Ruang aktivitas pedagang los tipe 1 di titik amatan 1 

 

Gambar 4.57. Los pedagang tipe 2 pada titik amatan 1 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 
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Kondisi seting Aktivitas pedagang Keterangan 

Fixed 

element 

 

 

Semifixed 

element 

 

 

 

 Alat peneduh : 

atap payung (non 

permanen) 

 

 Alas barang 

dagangan : 

Meja dengan 

material kayu 

 

Terdapat aktivitas 

membawa barang, 

menata barang, berjualan, 

hingga mengemas barang 

dagangan 

 

Berjualan dengan posisi 

berdiri dan duduk 

Berjualan pada area 

teduh mengindikasikan 

kenyamanan 

 

 

 

Gambar 4.58. Elemen pembentuk ruang pada los tipe 2 di titik amatan 1 

Tabel 4.12. Ruang aktivitas pedagang los tipe 2 di titik amatan 1 
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 Los pedagang tipe 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi seting Aktivitas pedagang Keterangan 

Fixed 

element 

 

 

Semifixed 

element 

 

 

 

 Alat peneduh : 

atap seng dan kayu 

(non permanen) 

 

 Alas barang 

dagangan : 

meja dengan 

material kayu 

 

 Tempat duduk : 

kursi kayu 

 

Terdapat aktivitas 

membawa barang, 

menata barang, 

berjualan, hingga 

mengemas barang 

dagangan 

 

Berjualan dengan posisi 

berdiri dan duduk 

Berjualan dengan 

posisi duduk dan  

berdiri pada area 

teduh 

mengindikasikan 

kenyamanan 

 

 

 

Gambar 4.60. Elemen pembentuk ruang pada los tipe 3 di titik amatan 1 

Tabel 4.13. Ruang aktivitas pedagang los tipe 3 di titik amatan 1 

Gambar 4.59. Los pedagang tipe 3 pada titik amatan 1 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 
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 Los pedagang tipe 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi seting Aktivitas pedagang Keterangan 

Fixed 

element 

 

 

Semifixed 

element 

 

 

Non-fixed 

element 

 

 

 Alat peneduh : 

atap seng dan kayu 

(non permanen) 

 

 Alas barang 

dagangan : 

meja dengan 

material kayu 

 

 Tempat duduk : 

kursi plastik dan 

kayu 

Terdapat aktivitas 

membawa barang, menata 

barang, berjualan, hingga 

mengemas barang 

dagangan 

 

Berjualan dengan posisi 

berdiri dan duduk 

Berjualan dengan 

posisi duduk dan 

berdiri pada area teduh 

mengindikasikan 

kenyamanan 

 

 

Gambar 4.62. Elemen pembentuk ruang pada los tipe 4 di titik amatan 1 

Tabel 4.14. Ruang aktivitas pedagang los tipe 4 di titik amatan 1 

Gambar 4.61. Los pedagang tipe 4 pada titik amatan 1 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 
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Tabel 4.15. Ruang aktivitas pedagang pada kios tipe 1 di titik amatan 1 

 

b. Kios pedagang 

Kios pada pasar merupakan bangunan yang disediakan oleh pihak pengelola pasar. Kios berupa 

area indoor yang bersifat tetap (fixed element) permanen dan tertutup dengan pembentuk ruang 

berupa dinding bata, kayu dan atap seng dengan struktur kayu. 

 Kios pedagang tipe 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi seting Aktivitas pedagang Keterangan 

Fixed element 

 

 

 

 

Semifixed 

element 

 

 

 

 Alat peneduh 

atap seng dan 

struktur kayu 

(permanen) 

 

 Tempat barang 

dagangan : 

meja dengan 

material kayu atau 

etalase 

 

 Tempat duduk : 

kursi plastik  

 

Berjualan dengan posisi 

berdiri dan duduk 

Berjualan dengan 

posisi duduk dan 

berdiri pada area 

teduh didalam 

ruangan 

mengindikasikan 

kenyamanan 

Gambar 4.64. Elemen pembentuk ruang pada kios tipe 1 di titik amatan 1 

Gambar 4.63. Kios pedagang tipe 1 pada titik amatan 1 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 
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 Kios pedagang tipe 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi seting Aktivitas pedagang Keterangan 

Fixed element 

 

 

 

 

Semifixed 

element 

 

 

 

 Alat peneduh : 

atap seng dan 

dengan struktur 

kayu (permanen) 

 

 Tempat barang 

dagangan : 

meja dengan 

material kayu atau 

etalase 

 

 Tempat duduk : 

kursi plastik dan 

kayu  

 

Berjualan dengan posisi 

berdiri dan duduk 

Berjualan dengan 

posisi duduk dan 

berdiri pada area 

teduh di dalam 

ruangan 

mengindikasikan 

kenyamanan 

4.3.2. Aktivitas pembentuk ruang pada titik amatan 2 

Lokasi titik amatan 2 merupakan area yang berdekatan dengan kios atau los yang 

menjual ikan-ikan segar pada pasar. Keberadaan kios/los yang menjual ikan segar inilah yang 

membuat lokasi titik amatan 2 sering dikunjungi pembeli terutama pada pagi dan sore hari. 

Keramaian banyak terdapat pada simpul jalan yang merupakan pertemuan kedua ruas jalan.  

Gambar 4.66. Elemen pembentuk ruang pada kios tipe 2 di titik amatan 1 

Tabel 4.16. Ruang aktivitas pedagang pada kios tipe 2 kios di titik amatan 1 

Gambar 4.65. Kios pedagang tipe 2 pada titik amatan 1 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 

 



98 
 

 

 

Lokasi ini dipilih menjadi salah satu fokus amatan karena intensitas pemakaian ruang 

fisik sebagai ruang aktivitas yang kontinyu pada lokasi ini. Lokasi ini menjadi lokasi yang 

cukup strategis karena mudah diakses dan merupakan sirkulasi jalan utama yang banyak 

dilalui masyarakat. 

Aktivitas yang dilakukan pada lokasi ini adalah aktivitas jual beli yang berlangsung 

bersamaan dengan interaksi komunikasi informal. Aktivitas lainnya yang dapat ditemukan 

adalah aktivitas mengasuh anak yang dilakukan beberapa pedagang sambil berjualan. 

A. Seting aktivitas 

1. Kondisi fisik 

Lokasi titik amatan 2 merupakan simpul jalan dan merupakan sirkulasi jalan utama 

pada pasar. Pada lokasi titik amatan 2, juga ditemukan penggunaan fungsi lain pada koridor 

jalan dan simpul jalan yaitu sebagai area jual beli, area parkir, dan sebagai area berinteraksi 

sosial seperti berbincang-bincang. Area didepan kios tempat berjualan ikan segar merupakan 

area yang dipadati oleh pedagang los-los kecil yang juga berjualan ikan segar. Keberadaan 

kios ini dianggap dapat mempengaruhi ruang aktivitas lain yang terjadi. 

Pada area sisi kanan jalan terdapat kios-kios yang menjual bumbu dapur untuk 

memasak dan kebutuhan pokok lainnya. Aktivitas dan pelaku aktivitas yang berada pada 

lokasi titik amatan 2 memiliki intensitas yang lebih rendah dibandingkan dengan lokasi titik 

amatan 1 sebelumnya. 

 

 

 

 

 

2. Elemen penanda ruang 

Lokasi titik amatan 2 merupakan area yang memiliki perabot jalan yang lebih sedikit 

dibandingkan dengan lokasi titik amatan 1. Jalan pada lokasi titik 2 cukup lebar karena 

merupakan jalan sirkulasi utama pada pasar. Mobil-mobil memanfaatkan bahu jalan 

sepanjang jalan ini untuk dijadikan sebagai area parkir mobil.  

 

Gambar 4.67. Kondisi fisik titik amatan 2 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 
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2. Elemen penanda ruang 

Elemen penanda ruang yang terdapat pada lokasi titik amatan 2 adalah tiang listrik, 

kios-kios, dan mobil-mobil yang sedang parkir disepanjang kedua sisi koridor jalan. 

 

 

3. Elemen pembentuk ruang 

Pada lokasi titik amatan 2,  fixed element yang ada adalah kios dan los, jalan dan tiang 

listrik. Los yang terdapat pada lokasi ini adalah los yang menjual ikan segar, daging babi, 

serta los bengkel alat-alat otomotif yang berada di ujung selatan koridor jalan ini. Keberadaan 

fixed element ini mempengaruhi bentuk, dimensi, dan karakter ruang aktivitas yang terjadi. 

a. Kios dan Los 

Terdapat kios dan toko pada kedua sisi koridor jalan. Kios terletak di ujung sisi utara 

koridor jalan. Area ini merupakan area pedagang dengan zoning area penjual ikan, sehingga 

kios dan los yang terdapat sepanjang koridor jalan merupakan kios dan los pedagang yang 

menjual ikan segar dan daging segar.  Posisi kios dan los yang saling berhadapan kearah jalan 

menjadikan aktivitas yang berlangsung pada kedua sisi area koridor jalan. Selain kios dan los 

penjual ikan segar, terdapat juga los dengan penutup atap berbahan seng pada ujung sisi 

selatan koridor jalan yang menjual daging babi segar. 

Gambar 4.68. Elemen penanda ruang pada titik amatan 2 
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b. Jalan 

Jalan memiliki lebar yang cukup sehingga dapat dimanfaatkan sebagai area parkir 

kendaraan roda empat bagi para pembeli yang datang. Namun, terdapat jalan memiliki lebar 

yang lebih sempit di ujung sisi utara koridor jalan yang mana merupakan pusat aktivitas pada 

area ini karena keberadaan kios dan los yang berada diujung jalan. Terbatasnya area sirkulasi 

sehingga sirkulasi pada area ini menjadi terhambat dan dipadati oleh pejalan kaki dan 

kendaraan baik roda dua maupun roda empat. 

c. Tiang listrik 

Tiang listrik pada area ini berjumlah satu buah. Tiang listrik ini terletak di belakang los 

penjual daging babi di sisi selatan koridor jalan. Tidak terdapat fungsi penggunaan tiang 

listrik sebagai area berkumpul pada lokasi ini. 

Adapun Semifixed element yang terdapat pada lokasi titik 2 sebagai elemen pembentuk 

ruang berupa kursi, meja, atap non permanen, dan mobil yang sedang diparkir. Semifixed 

element ini dapat mempengaruhi ruang aktivitas yang terbentuk pada area ini. 

a. Kursi 

Kursi pada area ini adalah kursi dengan bahan kayu milik pedagang yang dimanfaatkan 

sebagai tempat duduk pada saat berjualan. Beberapa pedagan memaku kursi-kursi mereka 

sehingga posisi kursi tidak berubah dan berpindah-pindah. Tidak terdapat kursi yang 

digunakan dengan fungsi publik, karena aktivitas utama yang berlangsung adalah jual beli 

dengan rentan waktu singkat. 

b. Meja 

Meja yang terdapat pada area ini adalah meja yang berfungsi sebagai tempat meletakan 

barang dagangan pedagang. Meja ini terbuat dari bahan kayu dan memiliki ketinggian yang 

beragam menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Pada saat meja tidak difungsikan, meja 

ini digunakan masyarakat sebagai tempat duduk saat melakukan aktivitas sendiri maupun 

berkelompok. 

c. Atap non permanen 

Atap non permanen yang digunakan pada area ini adalah atap berupa payung yang 

berukuran besar. Atap payung bersifat lebih praktis sehingga payung dapat dibuka ketika 

ingin digunakan dan ditutup kembali ketika sehabis digunakan. 
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d. Mobil yang sedang parkir 

Para pembeli yang membawa kendaraan roda empat memanfaatkan kedua sisi area 

koridor jalan sebagai lahan parkir kendaraan. Namun, mobil-mobil ini lebih banyak 

diparkirkan pada sisi timur koridor jalan. 

 

B. Aktivitas dan pelaku 

Aktivitas yang berlangsung pada lokasi titik amatan 2 sama dengan aktivitas yang 

berlangsung pada lokasi titik amatan 1. Namun, tidak ditemukan aktivitas menjaga keamanan 

karena tidak terdapat pos jaga keamanan pada lokasi ini. Aktivitas lainnya yang ada pada 

lokasi ini yaitu aktivitas mengasuh anak yang dilakukan pedagang sambil berjualan.  

1. Komunikasi informal 

Aktivitas komunikasi informal pada area ini memiliki intensitas aktivitas yang lebih 

rendah dibandingkan pada titik amatan lainnya. Aktivitas ini berpusat pada area kios dan los 

penjual ikan yang terdapat di ujung sisi utara koridor jalan. Pelaku aktivitas ini adalah seluruh 

masyarakat yang melakukan aktivitas pada area ini. 

2. Jual-beli 

Aktivitas jual beli berpusat pada area kios dan los penjual ikan segar. Aktivitas ini 

dilakukan baik didalam kios maupun di los-los yang berada di kedua sisi koridor jalan. 

Aktivitas jual beli berlangsung dalam waktu singkat dengan kondisi pembeli mengintari area 

jualan pedagang dan dengan posisi berdiri. Pelaku yang terlibat dalam aktivitas ini berupa 

bapak-bapak, ibu-ibu, remaja dan anak-anak. 

3. Mengasuh anak 

Aktivitas mengasuh anak pada area ini dilakukan pedagang ibu-ibu yang membawa 

anaknya dan ikut dalam proses jual beli. Aktivitas ini berlangsung bersamaan dengan 

aktivitas jual beli dan berinteraksi sosial dengan pedagang atau pembeli lainnya. Anak-anak 

ini ikut datang membantu menjual barang dagangan orang tua mereka. Anak-anak pada area 

ini adalah anak dengan kelompok usia diatas 5 tahun.  
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Pada lokasi titik amatan 2, pelaku aktivitas jual beli didominasi oleh bapak-bapak yang 

banyak terdapat pada kios penjual ikan segar. Pelaku-pelaku tersebut merupakan masyarakat 

asli (masyarakat asli) maupun pendatang (non masyarakat asli). 

 

 

Lokasi ini merupakan salah satu area berkumpul dengan peningkatan jumlah pelaku aktivitas 

pada sore hari. 

 

C. Waktu 

Aktivitas yang berlangsung pada lokasi ini merupakan aktivitas yang dilakukan setiap 

harinya secara kontinyu. Oleh karena itu, karakter dan dimensi ruang aktivitas yang berada 

pada lokasi ini cenderung sama dan tidak mengalami banyak perubahan. 

a. Pagi (pukul 06.00-10.00 WIT) 

Aktivitas pada pagi hari dengan jumlah pelaku yang memiliki intensitas lebih tinggi 

yang ditemukan pada lokasi ini adalah aktivitas jual beli yang berlangsung di kios penjual 

ikan segar dan pada los-los penjual ikan dan daging babi. 

 

 

Gambar 4.69. Persebaran suku pedagang pada lokasi titik amatan 2 
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b. Siang (pukul 10.00-14.00 WIT) 

Pada siang hari, intensitas aktivitas dan jumlah pelaku pada lokasi titik amatan 2 

menurun. Hal ini dikarenakan kondisi cuaca yang cukup panas membuat pembeli yang 

datang dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan pagi dan sore hari. Pada siang hari 

para pembeli biasanya mencari barang-barang dan alat-alat serta kebutuhan pokok sehari hari 

pada area lainnya. 

c. Sore (pukul 14.00-18.00 WIT) 

Kondisi aktivitas jual beli dan interaksi sosial mengalami peningkatan intensitas dan 

jumlah pelaku pada sore hari. Pada sore hari, penumpukan aktivitas berlangsung pada kios-

kios dan los penjual ikan segar yang terdapat pada ujung sisi utara koridor jalan. 

 

D. Hubungan antara aktivitas dan lingkungan titik amatan 2 

Berbagai aktvitas yang berlangsung pada lokasi ini dipengaruhi oleh bentuk seting 

fisik lingkungan dan pelaku serta dukungan elemen ruang yang membentuk ruang aktivitas 

yang terjadi. 

Ketiga aktivitas yang dapat berlangsung secara bersamaan pada lokasi ini dapat 

dipengaruhi oleh keberadaan kios dan los penjual ikan segar. Aktivitas jual beli yang 

berlangsung pada area ini dapat berlangsung dengan posisi berdiri karena pada kios-kios dan 

los di area ini menyediakan barang dagangan pada meja-meja dan tidak memiliki tempat area 

duduk disekitar area berjualan. Keramaian terjadi pada pagi dan sore hari yang berpusat pada 

kios penjual ikan segar dan los penjual daging babi. Aktivitas jual beli yang berlangsung pada 

bahu jalan membuat ruang sirkulasi menjadi lebih sempit dan terjadi penumpukan kendaraan 

roda empat yang menimbulkan kemacetan pada area ini. Lebarnya jalan yang cukup lebar 

membuat para pengunjung memarkirkan kendaraan roda empat pada kedua sisi bahu jalan 

pada koridor ini. 

Los-los memiliki meja dan kursi untuk mendukung aktivitas jual beli. Kursi yang 

terdapat pada los digunakan pedagang untuk duduk dan meja pada los digunakan untuk 

menata barang dagangan. Pedagang ibu-ibu yang memiliki anak melakukan aktivitas jual beli 

bersamaan dengan aktivitas mengasuh anak.  
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Gambar 4.70. Kondisi lokasi titik amatan 2 
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Pagi hari 

Aktivitas jual beli berpusat 

pada kios dan los pedagang 

ikan segar. 

Aktivitas bercengkrama 

terjadi dalam kelompok kecil. 

Aktivitas mengasuh anak 

dilakukan pedagang yang 

mengajak anaknya ikut 

berjualan. 

Siang hari 

Pada siang hari terjadi 

penurunan intensitas aktivitas 

jual beli. 

Aktivitas bercengkrama 

menurun dengan jumlah 

pelaku yang lebih sedikit. 

 

Sore hari 

Pada sore hari,  terjadi 

peningkatan jumlah pelaku 

daniintensitasiaktivitasijuali
beli dan aktivitas interaksi 

sosial komunikasi informal. 

Gambar 4.71. Pola aktivitas pada lokasi titik amatan 2 
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Pengamatan pada titik amatan 2 

Pelaku pedagang  
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Tabel 4.17. Hasil pengamatan pada titik amatan 2 

Tabel 4.18. Intensitas ruang aktivitas berdasarkan waktu dan aktivitas pada titik amatan 2 

Tabel 4.19. Hubungan seting, pelaku, waktu, dan aktivitas pada titik amatan 2 
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E. Seting ruang aktivitas pedagang pada titik amatan 2 

Lokasi titik amatan 2 merupakan lokasi yang memiliki jumlah los pedagang dan kios 

paling sedikit diantara titik amatan lainnya.  

 

 

 

Suku 

pedagang 

masyarakat 

asli 

Ruang jual Cara 

berjualan 

Jenis 

komoditi 

jual 
Los tipe 1 Los tipe 2 Los tipe 3 

Nafri √ √ √ Terbuka 

Lesehan 

Menggunakan 

meja/kursi 

dan atap non 

permanen 

 

 

Hasil 

kebun 

Pegunungan 

Bintang 

√   

 

 

 

 

 

Gambar 4.72. Pemetaan seting ruang aktivitas berjualan pedagang pada lokasi titik amatan 2 

Tabel 4.20. Ruang aktivitas berjualan pedagang masyarakat asli pada titik amatan 2 
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a. Los-los Pedagang 

Los pedagang pada titik amatan 2 banyak digunakan para pedagang sebagai los menjual ikan 

segar karena area titik amatan 2 merupakan area dengan zoning penjual ikan.  

 Los pedagang tipe 1 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.74. Elemen pembentuk ruang pada los tipe 1 di titik amatan 2 

Gambar 4.73. Los pedagang tipe 1 pada titik amatan 2 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 
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Kondisi seting Aktivitas pedagang Keterangan 
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element 
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Non-fixed 
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permanen) 

 

 Alas barang dagangan : 
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 Los pedagang tipe 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.21. Ruang aktivitas pedagang los tipe 1 di titik amatan 2 

Gambar 4.75. Los pedagang tipe 2 pada titik amatan 2 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 
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Kondisi seting Aktivitas pedagang Keterangan 

Fixed 

element 

 

 

Semifixed 

element 
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atap payung (non 

permanen) 

 

 Alas barang 

dagangan : 

Meja dengan 

material kayu 

 

Terdapat aktivitas 

membawa barang, 

menata barang, berjualan, 

hingga mengemas barang 

dagangan 

 

Berjualan dengan posisi 

berdiri dan duduk 

Berjualan pada area 

teduh mengindikasikan 

kenyamanan 

 

 

 

Gambar 4.76. Elemen pembentuk ruang pada los tipe 2 di titik amatan 2 

Tabel 4.22. Ruang aktivitas pedagang los tipe 2 di titik amatan 2 
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 Los pedagang tipe 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi seting Aktivitas pedagang Keterangan 

Fixed 

element 
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Gambar 4.78. Elemen pembentuk ruang pada los tipe 3 di titik amatan 2 

Tabel 4.23. Ruang aktivitas pedagang los tipe 3 di titik amatan 2 

Gambar 4.77. Los pedagang tipe 3 pada titik amatan 2 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 

 



112 
 

 

 

b. Kios Pedagang 

Jumlah kios pada titik amatan 2 tidak begitu banyak. Pada titik amatan ini terdapat kios 

pedagang ikan yang cukup ramai dikunjungi pada pagi dan sore hari. Kios yang menjual ikan 

segar ini terdiri dari 3 massa bangunan yang memiliki lebar masing-masing 9 meter.  

 Kios pedagang ikan segar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.80. Elemen pembentuk ruang pada kios pedagang ikan di titik amatan 2 

Gambar 4.79. Kios pedagang ikan pada titik amatan 2 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 
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Tabel 4.24. Ruang aktivitas pedagang kios ikan pada titik amatan 2 

 

 

Kondisi seting Aktivitas pedagang Keterangan 

Fixed element 
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(permanen) 
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Gambar 4.82. Elemen pembentuk ruang pada kios tipe 1 di titik amatan 2 

Gambar 4.81. Kios pedagang tipe 1 pada titik amatan 2 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 
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Kondisi seting Aktivitas pedagang Keterangan 

Fixed element 

 

 

 

 

Semifixed 

element 

 

 

 

 Alat peneduh 

atap seng dan 

struktur kayu 

(permanen) 

 

 Tempat barang 

dagangan : 

meja dengan 

material kayu atau 

etalase 

 

 Tempat duduk : 

kursi plastik  

 

Berjualan dengan posisi 

berdiri dan duduk 

Berjualan dengan 

posisi duduk dan 

berdiri pada area 

teduh didalam 

ruangan 

mengindikasikan 

kenyamanan 

 

 

4.3.3. Aktivitas pembentuk ruang pada titik amatan 3 

Lokasi titik amatan 3 merupakan area yang lebih luas dibandingkan lokasi titik amatan 

lainnya. Lokasi ini merupakan lapangan kosong yang mengalami perubahan fungsi ruang. 

Lapangan ini mulanya digunakan sebagai area ruang berkumpul bersama oleh pihak 

pengelola pasar. Namun karena meningkatnya jumlah pedagang dan keterbatasan area 

berjualan lapangan ini kemudian difungsikan sebagai area berjualan.  

Ketersediaan ruang gerak yang cukup luas, menjadikan lokasi ini menjadi lokasi titik 

amatan yang mempunyai intensitas aktivitas paling tinggi. Ruang aktivitas ini dipengaruhi 

oleh aktivitas dan waktu. Ruang aktivitas yang terbentuk pada lokasi ini bersifat lebih 

dinamis dibandingkan dengan titik amatan lainnya. Jenis aktivitas yang terdapat pada lokasi 

titik amatan 3 memiliki kesamaan dengan aktivitas yang berlangsung pada titik amatan 

lainnya, yaitu aktivitas jual beli yang dapat berlangsung secara bersamaan dengan aktivitas 

lainnya seperti aktivitas komunikasi informal, mengasuh anak, dan menjaga keamanan. 

A. Seting aktivitas 

1. Kondisi fisik 

Lokasi titik amatan 3 merupakan area lapangan yang cukup luas yang memiliki 

kemudahan akses karena lapangan di kelilingi oleh jalan dikeempat sisinya. Jalan yang 

terdapat pada kedua sisi lapangan merupakan jalan utama, yaitu sisi timur dan selatan 

Tabel 4.25. Ruang aktivitas pedagang kios tipe 1 di titik amatan 2 
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lapangan. Sedangkan dua sisi lainnya merupakan jalan sekunder, yaitu sisi utara dan barat 

lapangan. Lapangan memiliki permukaan lahan cenderung datar dengan tanah.  

Aktivitas jual beli pada lokasi titik amatan 3, berlangsung dengan area ruang gerak dan 

sirkulasi yang lebih bebas. Pedagang yang terdapat pada lokasi ini didominasi oleh ibu-ibu 

yang merupakan pedagang masyarakat asli. Tempat berjualan para pedagang ini berupa los-

los kecil dengan kursi dan meja kayu ataupun dengan cara lesehan yaitu menggunakan alas 

karung dan penutup atap non permanen. 

 

 

 

 

 

 

2. Elemen penanda ruang 

Elemen penanda ruang pada lokasi titik amatan 3 kios-kios yang menjual 

kebutuhanipokok sehari-harii. Persebaran pedagang pada area ini juga lebih dinamis dengan 

jumlah pedagang yang lebih banyak dari lokasi titik amatan lainnya. 

 

 Gambar 4.84. Elemen penanda ruang pada titik amatan 3 

 

Gambar 4.83. Kondisi fisik titik amatan 3 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 
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3. Elemen pembentuk ruang 

Elemen pembentuk ruang fisik pada lokasi ini sedikit berbeda dengan yang ada pada 

lokasi titik amatan sebelumnya, yang menjadi pembentuk ruang fixed element adalah berupa 

kios, los dan jalan yang terdapat pada area sekitar lingkungan lokasi ini. Fixed element ini 

dapat mempengaruhi bentuk ruang fisik dan aktivitas yang berlangsung pada area ini. 

a. Kios dan los 

Kios yang berada pada area ini merupakan bangunan permanen danimenjualibarang-

barang kebutuhanipokokisehari-harii. Keberadaan kios tidak memiliki pengaruh yang kuat 

terhadap jumlah pembeli yang datang. Pembeli pada lokasi ini umumnya mencari bahan 

mentah seperti sayuran dan buah-buahan dijual oleh pedagang-pedagang los. Los-los ini 

berupa area dagang pedagang yang terbuat dari material kayu dan terdapat juga los yang 

hanya menggunakan meja dan kursi untuk berjualan. 

b. Jalan 

Jalan yang dimaksud adalah jalan yang berada disekitar area lokasi titik amatan 3. Jalan 

ini terdapat pada keempat sisi lapangan sehingga lokasi mudah diakses dengan menggunakan 

kendaraan dan dengan cara berjalan kaki.  

Sementara itu, Semifixed element yang membentuk ruang fisik pada lokasi titik amatan 3 

adalah berupa kursi, meja, alas karung, dan atap non permanen yang terdapat pada lokasi ini. 

a. Kursi 

Kursi yang terdapat pada area lokasi ini adalah kursi berbahan kayu dan pelastik. Kursi 

ini adalah milik pedagang yang digunakan untuk berjualan. Tidak terdapat kursi yang 

digunakan sebagai area duduk para pembeli sehingga posisi pembeli dalam aktivitas jual beli 

dilakukan dengan posisi berdiri. 

b. Meja 

Meja pada area ini juga merupakan meja pedagang yang digunakan untuk berjualan. 

Barang-barang dagangan diletakkan diatas meja yang memiliki ketinggian beragam 

mengikuti kebutuhan masing-masing pedagang. 
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c. Alas karung 

Penggunaan karung sebagai alas barang dagangan pedagang pada area ini cukup 

mendominasi. Selain dengan cara digelar diatas permukaan tanah, karung juga digunakan 

beberapa pedagang lainnya sebagai alas dagangan pada meja-meja untuk berjualan. 

d. Atap non permanen 

Atap non permanen yang terdapat pada lokasi ini adalah atap jenis terpal dan payung. 

Penggunaan atap payung oleh pedagang masyarakat asli menjadi dominan pada area ini. Atap 

terpal pada beberapa sisi area sirkulasi digunakan sebagai peneduh dari cuaca. 

 

B. Aktivitas dan pelaku 

Aktivitas utama yang berlangsung pada pasar adalah aktivitas jual beli. Aktivitas jual 

beli dapat berlangsung secara bersamaan dengan interaksi sosial komunikasi informal, dan 

mengasuh anak. Selain itu, terdapat juga aktivitas menjaga keamanan yang dilakukan oleh 

pihak keamanan pasar dengan cara berkeliling sekitar lokasi ini. 

1. Komunikasi informal 

Dengan banyaknya jumlah pelaku aktivitas di area ini, sehingga aktivitas bersama 

komunikasi informal juga banyak terdapat pada area ini. Aktivitas ini banyak dilakukan oleh 

sesama pedagang yang berada pada lokasi ini. Banyaknya jumlah pelaku secara kelompok 

yg lebih besar menimbulkan kesan kekeluargaan pada area ini. Namun, aktivitas ini juga 

dilakukan oleh pembeli atau antara penjual dan pembeli. Pelaku aktivitas ini mencangkup 

kelompok usia dewasa hingga anak-anak.  

2. Jual-beli 

Lokasi titik amatan 3 merupakan lokasi dengan intensitas aktivitas jual beli dengan 

jumlah pelaku yang paling tinggi. Pada area ini pedagang didominasi oleh pedagang los yang 

merupakan pedagang masyarakat asli. Terdapat beberapa pedagang yang tidak terdaftar 

sebagai pedagang resmi yang berjualan pada lokasi ini. Karena lokasi merupakan lapangan 

yang cukup luas para pedagang ilegal ini berjualan tidak menetap pada satu titik, namun 

berpindah-pindah sesuai kehendak pedagang tersebut. Pergerakan bebas dapat membentuk 

ruang aktivitas yang sifatnya lebih dinamis. 
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Kondisi aktivitas berjualan pada area ini yaitu dengan keadaan pedagang duduk dan 

menjual barang dagangan sementara pembeli berjalan mengintari area ini untuk mencari 

barang yang di inginkan. Aktivitas ini dilakukan dengan posisi duduk oleh pedagang dan 

pembeli dengan kondisi berdiri. Pelaku aktivitas ini mencangkup kelompok usia dewasa 

hingga remaja baik yang merupakan masyarakat asli maupun pendatang. 

3. Mengasuh anak 

Adanya ibu-ibu yang memiliki anak di area ini sehingga terdapat aktivitas mengasuh 

anak yang cukup banyak. Aktivitas ini dilakukan pada masing-masing tempat berjualan baik 

menyusui maupun menjaga anak. Kondisi ini merupakan penumpukan aktivitas yang 

dilakukan bersama aktivitas lainnya diwaktu yang sama.  

4. Menjaga keamanan  

Aktivitas menjaga keamanan pada lokasi ini berlangsung pada waktu-waktu tertentu. 

Pelaku aktivitas ini berupa bapak-bapak dan remaja laki-laki yang merupakan pihak 

keamanan pasar. 

Pelaku aktivitas yang terdapat pada lokasi titik amatan 3 adalah bapak-bapak, ibu-ibu, 

remaja hingga anak-anak. Namun, pedagang ibu-ibu adalah pedagang yang paling banyak 

ditemukan pada lokasi ini. Pedagang ibu-ibu didominasi oleh pedagang yang merupakan 

masyarakat asli. 

 

 
Gambar 4.85. Persebaran suku pedagang pada lokasi titik amatan 3 
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Persebaran suku pedagang pada lokasi ini memiliki variasi asal suku terbanyak. Pedagang 

yang mendominasi adalah pedagang yang merupakan masyarakat asli. 

 

C. Waktu 

Berdasarkan waktu, terjadinya ruang dan aktivitas pada area ini berlangsung dari pagi 

hingga sore hari. Pada waktu tersebut, terjadi perbedaan aktivitas dan jumlah pelaku aktivitas 

berdasarkan perbedaan waktu terjadinya. 

a. Pagi (pukul 06.00-10.00 WIT) 

Pada pagi hari, aktivitas yang terjadi adalah aktivitas jual beli yang dapat dilakukan 

bersamaan dengan aktivitas komunikasi informal dan mengasuh anak. Pagi hari merupakan 

awal untuk memulai aktivitas jual beli. Sehingga pada waktu ini, masing-masing pedagang 

mulai datang dan menata serta mempersiapkan barang dagangan yang ingin dijual. Setelah 

mempersiapkan, pedagang mulai menjual dagangan mereka kepada pembeli yang datang. 

Aktivitas mengasuh anak juga berlangsung selama pedagang berjualan. 

b. Siang (pukul 10.00-14.00 WIT) 

Pada siang hari, terjadi penurunan intensitas dan jumlah pelaku yang beraktivitas pada 

lokasi ini. Jumlah pembeli cenderung tinggi pada pagi dan sore hari. Aktivitas menjaga 

keamanan mulai terlihat pada siang hari. Aktivitas menjaga keamanan di lakukan oleh pihak 

keamanan pasar dengan berkeliling di sekitar area ini. 

c. Sore (pukul 14.00-18.00 WIT) 

Pelaku, jenis aktivitas dan bentuk interaksi sosial yang berlangsung pada sore hari sama 

dengan kondisi di pagi hari. Terjadi peningkatan intensitas aktivitas dan jumlah pelaku pada 

lokasi ini. Di waktu ini, jumlah pembeli lebih banyak dibandingkan yang ada pada pagi dan 

siang hari. Selain aktivitas jual beli, aktivitas lainnya yang mengalami peningkatan yaitu 

aktivitas berkumpul dan bercengkrama baik sesama pedagang, sesama pembeli, maupun 

diantara keduanya. 
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D. Hubungan antara aktivitas dan lingkungan titik amatan 3 

Ketersediaan lahan yang cukup luas memberi ruang gerak dan aktivitas yang cukup 

luas sehingga berpengaruh pada ruang aktivitas yang terbentuk pada lokasi ini. 

Banyaknya pelaku aktivitas yang terdapat pada lokasi ini menjadikan ruang sirkulasi 

menjadi lebih sempit. Aktivitas yang berada pada lokasi ini cenderung sama dengan lokasi 

titik amatan lainnya, yaitu aktivitas jual beli, komunikasi informal, mengasuh anak dan 

menjaga keamanan. Namun, dengan intensitas dan jumlah pelaku yang lebih tinggi.  

Keramaian yang terdapat pada lokasi ini lebih ramai dibandingkan lokasi titik amatan 

lainnya. Hal ini dikarenakan lokasi ini merupakan salah satu lokasi yang sering dikunjungi 

pembeli dan terdapat penumpukan aktivitas berdagang oleh pedagang-pedagang yang 

berjualanikebutuhanipokokisehari-hariiberupa bahan pangan mentah. 

Dapat dikatakan, lokasi titik amatan 3 merupakan lokasi yang menjadi pusat aktivitas 

jual beli dengan jumlah pelaku aktivitas yang paling banyak. 
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Gambar 4.86. Kondisi lokasi titik amatan 3 



122 
 

 

 

 Gambar 4.87. Pola aktivitas pada lokasi titik amatan 3 

Pagi hari 

Pada pagi hari intensitas aktivitas jual beli cenderung tinggi dan dengan jumlah 

pedagang yang ramai. 

Aktivitas bercengkrama dilakukan para pedagang dan pembeli pada titik pertemuan 

sirkulasi. 

Aktivitas mengasuh anak dilakukan pedagang ibu-ibu selama berjualan. 

 

Siang hari 

Aktivitas jual beli dan komunikasi informal pada siang hari mengalami penurunan. 

Hal ini dikarenakan minimnya jumlah pedagang dan pengunjung pasar pada siang 

hari. 

Aktivitas mengasuh anak tetap berlangsung dari pagi hari pada area yang lebih teduh. 

Munculnya aktivitas menjaga keamanan yang dilakukan pihak keamanan pasar 

dengan mengelilingi area sekitar lokasi ini. 

 

Sore hari 

Intensitas aktivitas dan jumlah pelaku pada sore hari mengalami peningkatan kembali 

dengan intensitas dan jumlah yang lebih tinggi. Terutama pada aktivitas jual beli yang 

berlangsung dengan kondisi yang cukup ramai. 

Aktivitas komunikasi informal berlangsung pada area jual dan area-area yang 

merupakan titik pertemuan sirkulasi. 

Aktivitas mengasuh anak dilakukan pedagang ibu-ibu hingga sore hari. 
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Pengamatan pada titik amatan 3 

Pelaku pedagang  

 

Aktivitas 

 

 

Cara berjualan 

(pedagang) 

 

 

Jenis komoditi yang 

dijual 

 

 

Kesan yang timbul 
Asal suku Status dan 

perilaku 

pedagang 

Masyarakat 

asli 

 Biak 

 Wamena 

 Pegunung

an bintang 

 Koya 

 Yahukimo 

 Genyem 

 Jayapura 

 Nafri 

 

Pendatang 

 Jawa 

 Makassar 

Terdaftar 

dan 

menetap 

 Komuni

-kasi 

informal 

 Mengas

uh anak 

 Jual beli 

 Menngguna

kan meja 

dan kursi 

kayu 

 Menggunak

an alas 

karung 

(lesehan) 

 Kios/los 

 Pinang 

 Sagu & minyak 

kelapa 

 Sayur-sayuran 

 Kacang-

kacangan 

 Umbi-umbian 

 Buah-buahan 

 Alat-alat dan 

kebutuhan 

pokok rumah 

tangga 

 

 Area padat 

pedagang 

masyarakat asli 

 Pengelompokkan 

jenis komodi 

yang kurang jelas 

 

 

 

Waktu 

  

Aktivitas 

Bercengkrama Jual beli Mengasuh anak Menjaga 

keamanan 

Pagi ++ +++ ++ - 

Siang ++ ++ ++ ++ 

Sore +++ +++ ++ - 

 

 

 

Lokasi 

Elemen 

penanda 

ruang 

Elemen pembentuk ruang  

Pelaku 

kegiatan 

 

Waktu 

 

Aktivitas Fixed 

element 

Semifixed 

element 

Titik 

amatan 3 
 Bangunan 

kios-kios 

 

 Kios 

dan los 

 Jalan  

 

 Kursi 

 Meja 

 Alas karung  

 Atap 

nonpermanen 

 

Ibu-ibu, 

bapak-

bapak, 

remaja, 

anak-anak 

Pagi 

 
 Komunikasi 

informal 

 Jual beli 

 Mengasuh 

anak 

Ibu-ibu, 

bapak-

bapak, 

remaja, 

anak-anak 

Siang 

 
 Komunikasi 

informal 

 Jual beli 

 Mengasuh 

anak 

 Menjaga 

keamanan 

 

 

 

Ibu-ibu, 

bapak-

bapak, 

remaja, 

anak-anak 

Sore  Komunikasi 

informal 

 Jual beli 

 Mengasuh 

anak 

 

Tabel 4.26. Hasil pengamatan pada titik amatan 3 

Tabel 4.27. Intensitas ruang aktivitas berdasarkan waktu dan aktivitas pada titik amatan 3 

Tabel 4.28. Hubungan seting, pelaku, waktu, dan aktivitas pada titik amatan 3 
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E. Seting ruang aktivitas pedagang pada titik amatan 3 

 Lokasi titik amatan 3 memiliki jumlah los-los pedagang dengan jumlah paling banyak 

diantara lokasi titik amatan lainnya dengan ruang aktivitas yang lebih dinamis. Hal ini 

dikarenakan lokasi titik amatan 3 merupakan area lapangan yang cukup luas. 

 

 

 

Suku 

pedagang 

masyarakat 

asli 

Ruang jual Cara 

berjualan 

Jenis 

komoditi 

jual 

Los tipe 1 Los tipe 2 Los tipe 3 Los tipe 5 

Biak √ √    

 

Terbuka 

Lesehan 

Menggunakan 

meja/kursi 

dan atap non 

permanen 

 

 

 

Hasil kebun 

Nafri √ √  √ 

Pegunungan 

Bintang 

√ √  √ 

Wamena √ √  √ 

Koya √ √   

Genyem √   √ 

Jayapura √ √  √ 

 

 

Gambar 4.88. Pemetaan seting ruang aktivitas berjualan pedagang pada pada lokasi titik amatan 3 

Tabel 4.29. Ruang aktivitas berjualan pedagang masyarakat asli pada titik amatan 3 
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a. Los-los pedagang 

 Pedagang masyarakat asli merupakan pedagang yang mendominasi pada titik amatan 

3. Para pedagang ini memiliki cara berjualan dengan cara duduk (lesehan) dan bersifat terbuka. 

Los pedagang yang paling banyak terdapat pada titik amatan ini adalah los pedagang 

masyarakat asli yang kemudian dikelompokan menjadi los pedagang tipe 1. Los-los pedagang 

pada titik amatan 3 dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 Los pedagang tipe 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.90. Elemen pembentuk ruang pada los tipe 1 di titik amatan 3 

Gambar 4.89. Los pedagang tipe 1 pada titik amatan 3 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 
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Kondisi seting Aktivitas pedagang Keterangan 

Fixed 

element 

 

 

Semifixed 

element 

 

 

Non-fixed 

element 

 Alat peneduh :  

atap payung (non 

permanen) 

 

 Alas barang dagangan : 

Karung yang digelar 

dengan 

  

 Batu sebagai penahan 

Terdapat aktivitas 

membawa barang, 

menata barang, 

berjualan, hingga 

mengemas barang 

dagangan 

 

Berjualan sambil 

duduk atau jongkok 

(lesehan) 

Berjualan sambil 

duduk pada area teduh 

mengindikasikan 

kenyamanan 

 

 Los pedagang tipe 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.30. Ruang aktivitas pedagang los tipe 1 di titik amatan 3 

Gambar 4.91. Los pedagang tipe 2 pada titik amatan 3 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 
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Kondisi seting Aktivitas pedagang Keterangan 

Fixed 

element 

 

 

Semifixed 

element 

 

 

 

 Alat peneduh : 

atap payung (non 

permanen) 

 

 Alas barang 

dagangan : 

Meja dengan 

material kayu 

 

Terdapat aktivitas 

membawa barang, 

menata barang, berjualan, 

hingga mengemas barang 

dagangan 

 

Berjualan dengan posisi 

berdiri dan duduk 

Berjualan pada area 

teduh mengindikasikan 

kenyamanan 

 

 

 

Gambar 4.92. Elemen pembentuk ruang pada los tipe 2 di titik amatan 3 

Tabel 4.31. Ruang aktivitas pedagang los tipe 2 di titik amatan 3 
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 Los pedagang tipe 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi seting Aktivitas pedagang Keterangan 

Fixed 

element 

 

 

Semifixed 

element 

 

 

 

 Alat peneduh : 

atap seng dan kayu 

(non permanen) 

 

 Alas barang 

dagangan : 

meja dengan 

material kayu 

 

 Tempat duduk : 

kursi kayu 

 

Terdapat aktivitas 

membawa barang, 

menata barang, 

berjualan, hingga 

mengemas barang 

dagangan 

 

Berjualan dengan posisi 

berdiri dan duduk 

Berjualan dengan 

posisi duduk dan  

berdiri pada area 

teduh 

mengindikasikan 

kenyamanan 

 

Gambar 4.94. Elemen pembentuk ruang pada los tipe 5 di titik amatan 3 

Tabel 4.32. Ruang aktivitas pedagang los tipe 5 di titik amatan 3 

Gambar 4.93. Los pedagang tipe 5 pada titik amatan 3 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 
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b. Kios pedagang 

Lokasi titik amatan 3 memiliki jumlah kios yang lebih sedikit dibandingkan jumlah los 

pedagang yang terdapat pada area ini. 

 Kios pedagang tipe 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi seting Aktivitas pedagang Keterangan 

Fixed element 

 

 

 

 

Semifixed 

element 

 

 

 

 Alat peneduh 

atap seng dan 

struktur kayu 

(permanen) 

 

 Tempat barang 

dagangan : 

meja dengan 

material kayu atau 

etalase 

 

 Tempat duduk : 

kursi plastik  

 

Berjualan dengan posisi 

berdiri dan duduk 

Berjualan dengan 

posisi duduk dan 

berdiri pada area 

teduh didalam 

ruangan 

mengindikasikan 

kenyamanan 

 

Gambar 4.96. Elemen pembentuk ruang pada kios tipe 1 di titik amatan 3 

Tabel 4.33. Ruang aktivitas pedagang lo stipe 5 pada kios di titik amatan 3 

Gambar 4.95. Kios pedagang tipe 1 pada titik amatan 3 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 
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4.3.4. Aktivitas pembentuk ruang pada titik amatan 4 

Lokasi titik amatan 4 merupakan jalan utama yang berada di sisi timur lapangan yang 

merupakan lokasi titik amatan 3.  Lokasi ini memiliki lebar jalan yang cukup luas yaitu 9 

meter karena merupakan jalan utama pada pasar. Pencapaian ke lokasi ini sangat mudah dan 

merupakan koridor jalan yang padat akan pedagang yang berada dikedua sisi jalan. 

A. Seting aktivitas 

1. Kondisi fisik 

Bangunan kios dan los pada lokasi ini memiliki tinggi 2-6 meter. Kondisi jalan 

merupakan jalan dengan permukaan tanah tanpa difinishing. Pada bahu jalan sisi timur 

koridor jalan sering dimanfaatkan sebagai area parkir kendaraan roda empat. Hal ini dapat 

menimbulkan kemacetan pada saat jumlah pengunjung pasar meningkat. 

Lokasi titik amatan 4 merupakan lokasi dengan kepadatan jumlah pelaku dan intensitas 

aktivitas yang cukup tinggi. Banyak pedagang yang memanfaatkan area bahu jalan sebagai 

area berdagang di kedua sisi koridor jalan. Pedagang banyak yang berjualan pada sisi barat 

koridor jalan karena area ini memiliki luas yang lebih dibandingkan area sisi timur koridor 

jalan. Keramaian ini juga dipicu oleh keberadaan kios-kios yang menjual makanan dan 

minuman olahan pada sisi timur koridor jalan. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Elemen penanda ruang 

Adapun elemen penanda ruang yang terdapat pada lokasi titik amatan 4, yaitu area 

parkir mobil, dan kios-kios terdapat disekitar koridor jalan ini. Kios-kios tersebut adalah kios 

yang menjual barang kebutuhan pokok sehari-hari dan kios yang menjual makanan dan 

minuman olahan. 

 

Gambar 4.97. Kondisi fisik titik amatan 4 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 

 



131 
 

 
 

 

 

3. Elemen pembentuk ruang 

Pada lokasi titik amatan 3, yang tergolong menjadi elemen pembentuk ruang yang 

bersifat tetap adalah jalan, serta kios dan los yang terdapat disekitar koridor jalan. 

a. Kios dan los 

Kios yang terdapat pada area ini adalah kios-kios yang menjual 

barangikebutuhanipokok sehari-hariidanikiosiyangimejualimakananidaniminumaniolahan. 

IKiosipenjualimakanan dan minuman olahan berada disisi timur koridor 

jalanisedangkanikiosipenjualibarang-barangikebutuhanipokokisehariihari terletak di sisi 

barat koridor jalan. Kios merupakan bangunan permanen dengan ketinggian 5 meter. 

Sedangkan, Los-los yang berada pada lokasi ini terletak pada sisi barat koridor jalan. Los ini 

merupakan los pedagang yang menjual sayuran dan buah-buahan. 

b. Jalan 

Lebar jalan pada lokasi ini cukup lebar sehingga terdapat pemanfaatan ruang koridor 

jalan sebagai ruang aktivitas. Pada sisi barat koridor jalan digunakan sebagai area parkir 

kendaraan, sedangkan pada sisi timur dimanfaatkan pedagang sebagai area berjualan. 

Semifixed element yang membentuk ruang fisik pada lokasi titik amatan 4 adalah kursi, 

meja, alas karung, atap non permanen dan mobil yang sedang diparkir pada area ini. 

Gambar 4.98. Elemen penanda ruang pada titik amatan 4 
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a. Alas karung 

Penggunan karung sebagai alas barang dagangan untuk berjualan bagi pedagang di 

lokasi ini menjadi yang paling banyak ditemukan. Kondisi berjualan pada sisi timur koridor 

jalan dilakukan dengan kondisi lesehan dan beberapa diantaranya menggunakan penutup atap 

non permanen berupa payung-payung. 

b. Atap non permanen 

Atap non permanen yang dimanfaatkan pedagang pada lokasi titik amatan ini adalah 

payung-payung. Beberapa kondisi payung-payung ini dalam kondisi sobek sehingga 

pedagang tidak ternaungi secara optimal. 

c. Mobil yang sedang parkir 

Area ini merupakan area yang paling sering dikunjungi pembeli. Hal ini membuat 

kondisi sisi timur jalan yang dipenuhi oleh mobil-mobil yang sedang diparkir. 

 

B. Aktivitas dan pelaku 

Lokasi titik 4 memiliki intensitas aktivitas dan jumlah pelaku aktivitas yang cukup 

tinggi. Hal ini dikarenakan letak lokasi titik 4 berdekatan dengan lokasi titik 3 yang juga 

merupakan lokasi dengan intensitas yang tinggi. 

Aktivitas jual beli pada lokasi titik amatan 4 juga dapat berlangsung secara bersamaan 

dengan aktivitas lainnya, seperti aktivitas komunikasi informal, mengasuh anak dan aktivitas 

menjaga keamanan. Aktivitas yang berlangsung pada lokasi ini juga dipengaruhi oleh pelaku, 

dan waktu. 

1. Komunikasi informal 

Aktivitas ini berlangsung pada area yang merupakan titik temu sirkulasi dan pada kios 

penjual makanan dan minuman olahan. Aktivitas yang berlangsung pada kios ini dilakukan 

dengan duduk dan bersantai pada rentan waktu yang cukup lama. Hampir seluruh masyarakat 

dapat terlibat dalam aktivitas ini. 
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2. Jual-beli 

Aktivitas jual beli pada lokasi ini terbentuk pada salah satu sisi koridor jalan yaitu sisi 

timur koridor jalan. Area ini digunakan pedagang masyarakat asli untuk berjualan. Barang 

dagangan yang dijual berupa bahan masakan mentah dan hasil kebun seperti sayuran dan 

buah-buahan. Barang dagangan ini merupakan barang dagangan yang banyak dicari oleh 

pembeli sehingga area ini memiliki intensitas aktivitas dan jumlah pelaku yang cukup tinggi. 

Proses berjualan dilakukan dengan kondisi lesehan namun pembeli dalam keadaan berdiri 

atau jongkok. Pada lokasi ini, terdapat juga pedagang illegal yang tidak terdaftar secara resmi 

yang berjualan di lingkungan pasar. Hal ini membuat pedagang-pedagang illegal ini 

berpindah-pindah lokasi berjualan setiap waktunya sehingga ruang aktivitas yang terbentuk 

pada lokasi ini lebih dinamis sama halnya yang terjadi pada lokasi titik amatan 3. Pelaku 

aktivitas ini melibatkan bapak-bapak, ibu,ibu dan remaja serta anak-anak. 

3. Mengasuh anak 

Aktivitas mengasuh anak dilakukan para pedagang bersamaan dengan aktivitas 

bercengkramaidaniaktivitasijualibeli. iAktivitasiiniidilakukan oleh pedagang ibu-ibu dengan 

anak yang berusia bayi dan balita. 

4. Menjaga keamanan  

Penjagaan aktivitas pada lokasi ini berlangsung sama dengan aktivitas menjaga 

keamanan yang ada pada lokasi titik amatan 3. Pihak keamanan yang bertugas mengelilingi 

area lingkungan pasar pada waktu tertentu. 

Pelaku aktivitas di area ini mencangkup semua golongan usia dari orang dewasa hingga 

remaja dan anak-anak tanpa ada perbedaan jenis kelamin. Namun, pelaku aktivitas pada 

lokasi ini didominasi oleh ibu-ibu dan bapak-bapak. Pedagang ibu-ibu dan bapak-bapak yang 

mendominasi lokasi ini merupakan pedagang masyarakat asli. 
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C. Waktu 

Aktivitas yang terjadi pada lokasi titik amatan 4 berlangsung selama pasar beroperasi 

dengan jenis aktivitas yang relatif sama dengan yang berlangsung pada titik amatan lainnya.  

a. Pagi (pukul 06.00-10.00 WIT) 

Pada pagi hari, aktivitas yang ditemukan pada lokasi ini adalah aktivitas berjualan dan 

aktivitas komunikasi informal dan mengasuh anak yang dapat berlangsung secara bersamaan. 

Pada pagi hari, aktivitas jual beli ini dimulai dengan datangnya para pedagang dan persiapan 

serta menata barang dagangan oleh pedagang untuk dijual kepada pembeli. 

b. Siang (pukul 10.00-14.00 WIT) 

Pada siang hari, terjadi penurunan intensitas aktivitas dan jumlah pelaku yang 

beraktivitas. Aktivitas yang dimulai pada siang hari di lokasi titik amatan 4 adalah aktivitas 

menjaga keamanan oleh pihak keamanan dengan posisi berdiri dan mengelilingi area ini. 

 

 

 

Gambar 4.99. Persebaran suku pedagang pada titik amatan 4 
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c. Sore (pukul 14.00-18.00 WIT) 

Peningkatan intensitas aktivitas dan jumlah pelaku terjadi pada sore hari. Jenis aktivitas 

dan bentuk aktivitas yang berlangsung sama dengan aktivitas pada pagi hari dengan intensitas 

lebih tinggi.  

 

D. Hubungan antara aktivitas dan lingkungan titik amatan 4 

Lokasi titik amatan 4 yang merupakan koridor jalan yang ramai dilalui masyarakat 

dengan lebar jalan yang cukup luas. Luasnya area dikedua sisi jalan memicu adanya aktivitas 

jual beli dengan intensitas tinggi.  

Aktivitas bersama lainnya yang terdapat pada lokasi ini, yaitu berupa aktivitas 

interaksi sosial komunikasi informal, mengasuh anak dan menjaga keamanan. Aktivitas-

aktivitas ini dapat berlangsung secara bersamaan pada sepanjang waktunya.  

Keramaian pada area ini dapat dipicu oleh keberadaan pedagang-pedagangiyang 

menjualibarangikebutuhanipokokisehari-hariiyang berupa bahan mentah seperti sayuran dan 

buah-buahan. Hal ini membuat lokasi ini menjadi lokasi yang sering dikunjungi pembeli pada 

pasar. 

Aktivitas yang berlangsung pada area ini dilakukan dalam posisi duduk, jongkok dan 

berdiri. Untuk aktivitas jual beli berlangsung dengan posisi pedagang duduk dan posisi 

pembeli berdiri atau jongkok. Tidak terdapat tempat duduk atau perkerasan yang dapat 

digunakan untuk duduk, sehingga aktivitas komunikasi informal yang berlangsung 

cenderung cepat dan tidak dengan waktu lama. 
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Gambar 4.100. Kondisi lokasi titik amatan 4 
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Gambar 4.101. Pola aktivitas pada lokasi titik amatan 4 

Sore hari 

Keramaian terjadi pada sore hari 

mengakibatkan kenaikan 

intensitas aktivitas dan jumlah 

pelaku aktivitas.  

Aktivitas komunikasi informal 

terjadi pada hampir seluruh sisi 

sepanjang koridor jalan. 

 

 

Siang hari 

Intensitas aktivitas jual beli dan 

komunikasi informal pada siang 

hari mengalami peningkatan.  

Jumlah pelaku aktivitas juga 

mengalami peningkatan pada 

waktu ini. 

Aktivitas mengasuh anak 

dilakukan ibu-ibu tetap 

berlangsung pada masing-

masing tempat berdagang. 

Terdapat aktivitas menjaga 

keamanan pada siang hari. 

 

 

Pagi hari 

Kondisi aktivitas yang 

berlangsung pada pagi hari 

cenderung padaiaktivitasijual 

beliidanibercengkrama. 

Aktivitas komunikasi informal 

berlangsung pada area-area yang 

merupakan titik pertemuan 

sirkulasi dan kios pedagang 

makanan dan minuman olahan. 

Aktivitas mengasuh anak 

dilakukan pedagang ibu-ibu 

bersamaan dengan aktivitas 

lainnya. 
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Pengamatan pada titik amatan 4 

Pelaku pedagang  

 

Aktivitas 

 

 

Cara berjualan 

(pedagang) 

 

 

Jenis komoditi yang 

dijual 

 

 

Kesan yang timbul 
Asal suku Status dan 

perilaku 

pedagang 

Masyarakat 

asli 

 Wamena 

 Pegunung

an bintang 

 Yahukimo 

 Dani 

 

 

 

Pendatang 

 Jawa 

 Makassar 

 

Terdaftar 

dan tidak 

terdaftar 

(berpindah-

pindah) 

 Komuni

-kasi 

informal 

 Mengas

uh anak 

 Jual beli 

 Menggunak

an alas 

karung 

(lesehan) 

 Kios/los 

 Pinang 

 Sagu & minyak 

kelapa 

 Sayur-sayuran 

 Umbi-umbian 

 Buah-buahan 

 Makanan 

olahan 

 Alat-alat dan 

kebutuhan 

pokok rumah 

tangga 

 Area padat 

pedagang 

masyarakat asli 

 Penggunaan 

fungsi ruang 

sirkulasi sebagai 

area jual beli 

 Aroma tidak 

sedap sepanjang 

jalan 

 

 

 

Waktu 

  

Aktivitas 

Bercengkrama Jual beli Mengasuh anak Menjaga 

keamanan 

Pagi ++ +++ ++ - 

Siang ++ ++ + + 

Sore +++ +++ ++ - 

 

 

 

Lokasi 

Elemen 

penanda 

ruang 

Elemen pembentuk ruang  

Pelaku 

kegiatan 

 

Waktu 

 

Aktivitas Fixed 

element 

Semifixed 

element 

Titik 

amatan 4 
 Bangunan 

kios-kios 

 Area 

parkir 

mobil 

 Kios 

dan los 

 Jalan  

 

 Alas karung 

 Atap 

nonpermanen 

 Mobil yang 

sedang 

diparkir 

Ibu-ibu, 

bapak-

bapak, 

remaja, 

anak-anak 

Pagi 

 
 Komunikasi 

informal 

 Jual beli 

 Mengasuh 

anak 

Ibu-ibu, 

bapak-

bapak, 

remaja, 

anak-anak 

Siang 

 
 Komunikasi 

informal 

 Jual beli 

 Mengasuh 

anak 

 Menjaga 

keamanan 

 

 

 

Ibu-ibu, 

bapak-

bapak, 

remaja, 

anak-anak 

Sore  Komunikasi 

informal 

 Jual beli 

 Mengasuh 

anak 

 

Tabel 4.34. Hasil pengamatan pada titik amatan 4 

Tabel 4.35. Intensitas ruang aktivitas berdasarkan waktu dan aktivitas pada titik amatan 4 

Tabel 4.36. Hubungan seting, pelaku, waktu, dan aktivitas pada titik amatan 4 
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E. Seting ruang aktivitas pedagang pada titik amatan 4 

 Lokasi titik amatan 4 merupakan area dengan intensitas aktivitas cukup tinggi. Dengan 

jumlah los pedagang yang cukup banyak. 

 

 

 

Suku 

pedagang 

masyarakat 

asli 

Ruang jual Cara berjualan Jenis komoditi 

jual Los tipe 1 

Pegunungan 

Bintang 

√ Terbuka 

Lesehan 

Menggunakan 

meja/kursi dan atap 

non permanen 

 

 

Hasil kebun Wamena √ 

Yahukimo √ 

Dani √ 

 

a. Los-los pedagang 

Los pedagang yang terdapat pada lokasi 4 merupakan los pedagang dengan cara berjualan 

pedagang duduk( (lesehan) dan atap payung sebagai pelindung dari panas matahari. 

 

Gambar 4.102. Pemetaan seting ruang aktivitas berjualan pedagang pada lokasi titik amatan 4 

Tabel 4.37. Ruang aktivitas berjualan pedagang masyarakat asli pada titik amatan 4 
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 Los pedagang tipe 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi seting Aktivitas pedagang Keterangan 

Fixed 

element 

 

 

Semifixed 

element 

 

 

Non-fixed 

element 

 Alat peneduh :  

atap payung (non 

permanen) 

 

 Alas barang dagangan : 

Karung yang digelar 

dengan 

  

 Batu sebagai penahan 

Terdapat aktivitas 

membawa barang, 

menata barang, 

berjualan, hingga 

mengemas barang 

dagangan 

 

Berjualan sambil 

duduk atau jongkok 

(lesehan) 

Berjualan sambil 

duduk pada area teduh 

mengindikasikan 

kenyamanan 

 

 

 

Tabel 4.38. Ruang aktivitas pedagang los tipe 1 di titik amatan 4 

Gambar 4.104. Elemen pembentuk ruang pada los tipe 1 di titik amatan 4 

Gambar 4.103. Los pedagang tipe 1 pada titik amatan 4 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 
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b. Kios pedagang  

Kios yang berada pada lokasi titik amatan 4 adalah kios yangimenjualibarangidanikebutuhan 

sehari-hariiyang letaknya berdekatan dengan lokasi titik amatan 3. 

 Kios pedagang tipe 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi seting Aktivitas pedagang Keterangan 

Fixed 

element 

 

 

 

Semifixed 

element 

 Alat peneduh : 

atap seng dan 

struktur kayu 

(permanen) 

 

 Tempat barang 

dagangan : 

meja dengan 

material kayu atau 

etalase 

 

 Tempat duduk : 

kursi plastik dan 

kayu  

 

Berjualan dengan posisi 

berdiri dan duduk 

Berjualan dengan 

posisi duduk dan 

berdiri pada area 

teduh didalam 

ruangan 

mengindikasikan 

kenyamanan 

 

Tabel 4.39. Ruang aktivitas pedagang pada kios tipe 3 di titik amatan 4 

Gambar 4.106. Elemen pembentuk ruang pada kios tipe 3 di titik amatan 4 

Gambar 4.105. Kios pedagang tipe 3 pada titik amatan 4 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 
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4.3.5. Aktivitas pembentuk ruang pada titik amatan 5 

Lokasi titik amatan 5 merupakan titik pertemuan antara koridor jalan titik amatan 4 

dengan gerbang masuk dan keluar di sisi timur pasar. Lokasi ini merupakan koridor jalan 

utama yang juga dipadati oleh pedagang los yang berjualan didepan kios di sisi koridor jalan. 

A. Seting aktivitas 

1. Kondisi fisik 

Lokasi ini merupakan koridor jalan yang memiliki intensitas aktivitas dan jumlah 

pelaku aktivitas yang cukup tinggi. Letak lokasi ini berdekatan dengan lokasi titik amatan 3 

dan lokasi titik amatan 4. Karena lokasi titik amatan 4 merupakan jalan pertemuan antara 

jalan titik amatan 3 dan jalan dari arah gerbang masuk dan keluar sisi timur pasar, terdapat 

pelebaran ukuran lebar jalan yang terletak di ujung sisi timur kordor jalan. 

Bangunan kios-kios yang berada disepanjang koridor jalan ini memiliki ketinggian 5-6 

meter. Kios-kios ini umumnya berjualanikebutuhanipokokisehari-hariidan alat-alat rumah 

tangga.  

Pada kedua sisi koridor jalan, terdapat los-los pedagang yang menjual aneka buah-

buahan dan sayur-sayuran. Selain itu, terdapat area parkir motor pada kedua sisi koridor jalan. 

Penumpukan aktivitas mengakibatkan meningkatnya jumlah pelaku aktivitas. Hal ini dapat 

menimbulkan kemacetan dan kepadatan sirkulasi pada koridor jalan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.107. Kondisi fisik titik amatan 5 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 
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2. Elemen penanda ruang 

Beberapa elemen penanda ruang yang dijadikan sebagai penanda ruang aktivitas pada 

lokasi titik amatan 5 adalah berupa tiang listrik, lampu jalan, kios-kios dan area parkir motor 

di kedua sisi kroridor jalan. 

 

 

3. Elemen pembentuk ruang 

Elemen pembentuk fisik ruang yang tergolong sebagai elemen tetap atau fixed element 

pada lokasi titik amatan 5 adalah kios dan los, jalan, tiang listrik dan lampu jalan. 

a. Kios dan los 

Kios-kios yang berada pada lokasi titik amatan 5 merupakan kios yang 

menjualikebutuhan pokokisehari-hari. Kios-kios ini berada pada sisi selatan koridor jalan. 

Sedangkan, los pada area ini adalah los-los yang mejual bahan makanan mentah seperti yang 

terdapat pada lokasi titik amatan lainnya. Los-los pedagang ini yang terletak pada kedua sisi 

koridor jalan. Tinggi los adalah 2,5 meter sehingga memungkinkan ruang gerak pedagang 

yang cukup. 

 

Gambar 4.108. Elemen penanda ruang pada titik amatan 5 
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b. Jalan 

Koridor jalan memiliki area yang lebih luas pada ujung jalaniyangimerupakanisimpul 

pertemuaniantaraijalaniyangimerupakan lokasi titik amatan 4 dan jalan dari arah gerbang 

masuk dan keluar sisi timur pasar. Kondisi ini memicu terjadinya aktivitas dengan jumlah 

pelaku yang lebih. Jalan dilalui oleh kendaraan motor, mobil dan pejalan kaki sehingga 

sirkulasi menjadi terhambat dan terkadang menimbulkan kemacetan. 

c. Tiang listrik 

Tiang listrik pada ujung jalan digunakan sebagai area berkumpul masyarakat. Selain 

itu, tiang listrik dimanfaatkan masyarakat yang melakukan aktivitas dan interaksi sambil 

bersandar ataupun berada disekitar tiang. 

d. Lampu jalan 

Lampu jalan juga dimanfaatkan sebagai sandaran dan area berkumpul. Penerangan 

pada area ini dilakukan pada sore hingga malam hari. 

Semifixed element yang merupakan elemen pembentuk ruang bersifat tidak tetap pada 

lokasi titik amatan 5 adalah kursi, meja, alas karung, atap permanen, dan motor yang sedang 

parkir di sepanjang koridor jalan. 

a. Kursi 

Kursi dapat berupa kursi pelastik dan kursi kayu. Kursi ini digunakan para pedagang 

untuk berjualan pada los-los yang berada pada lokasi ini. Kursi yang mendominasi adalah 

kursi dengan bahan kayu dan dapat dipindah-pindah sesuai kebutuhan pengguna. Namun, 

tidak terdapat kursi yang tersedia untuk masyarakat umum. 

b. Meja 

Meja pada lokasi ini adalah meja milik pedagang yang dimanfaatkan untuk berjualan. 

Meja ini adalah tempat barang dagangan pedagang selama proses berjualan. Penggunaan 

material kayu pada meja memungkinkan meja dapat dipindahkan dengan mudah sehingga 

banyak pedagang yang menggunakan meja kayu. 
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c. Alas karung 

Terdapat beberapa pedagang masyarakat asli yang menjual barang dagangan dengan 

cara lesehan dan menggelar karung sebagai alas barang dagangan. Pedagang-pedagang ini 

hanya terdapat pada sisi selatan pada koridor jalan. 

d. Atap non permanen 

Atap non permanen berupa atap terpal dan atap payung. Atap terpal ini biasanya di 

gunakan pada los-los kecil dan pada sirkulasi yang sering dilalui pembeli sebagai peneduh 

atau pelindung dari cuaca. 

e. Motor yang sedang parkir 

Banyaknya pedagang pada area ini menimbulkan peningkatan jumlah pembeli. Para 

pembeli memarkirkan kendaraan roda dua pada area sisi selatan pada koridor jalan. Hal ini 

dapat menimbulkan kemacetan terhadap sirkulasi pada jalan. 

 

B. Aktivitas dan pelaku 

Jenis aktivitas yang berlangsung pada lokasi titik amatan 5 memiliki kesamaan dengan 

aktivitas yang terdapat pada lokasi titik amatan lainnya. Aktivitas yang berlangsung pada 

lokasi ini adalah aktivitas dengan intensitas dan jumlah aktivitas yang cukup tinggi. Aktivitas 

jual beli pada lokasi ini dilakukan secara bersamaan dengan aktivitas lainnya. Adapun 

aktivitas lainnya, yaitu aktivitas komunikasi informal, menngasuh anak dan menjaga 

keamanan. 

1. Komunikasi informal 

Aktivitas berkumpul dan bercengkrama terlihat pada area yang memiliki luas lebih pada 

ujung jalan yang merupakan pertigaan jalan. Aktivitas ini juga berlangsung pada los-los dan 

kios yang terdapat pada lokasi ini. Komunikasi informal dapat dipicu oleh keberadaan 

aktivitas lainnya seperti aktivitas jual beli, mengasuh anak, dan menjaga keamanan. Pelaku 

aktivitas ini mencangkup seluruh masyarakat yang ada di sekitar lingkungan pasar. 

2. Jual-beli 

Aktivitas berjualan berlangsung pada kedua sisi koridor jalan. Aktivitas ini 

memnimbulkan keramaian pada kedua area sisi jalan. Pedagang pada area ini didominasi 
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oleh pedagang pendatang namun terdapat juga beberapa merupakan pedagang masyarakat 

asli. Aktivitas ini dilakukan dengan posisi  pedagang duduk dan pembeli berdiri mengintari 

area jual pada lokasi ini. Pelaku aktivitas ini dilakukan oleh golongan usia dewasa, hingga 

remaja.  

3. Mengasuh anak 

Aktivitas mengasuh anak dilakukan pedagang ibu-ibu yang membawa anaknya ikut 

beraktivitas dipasar. Aktivitas ini berlangsung selama proses jual beli berlangsung. Anak-

anak pada lokasi ini merupakan anak yang berusia diatas 5 tahun. 

4. Menjaga keamanan 

Aktivitas menjaga keamanan berlangsung pada siang hari. Aktivitas penjagaan 

keamanan ini dilakukan pihak keamanan pasar yang menjaga keamanan pasar dengan cara 

mengelilingi pasar pada saat tertentu. 

Pelaku aktivitas adalah pedagang dan pembeli yang tidak terbatas pada usia, jenis 

kelamin dan suku asal. Namun, lokasi ini didominasi oleh pedagang ibu-ibu yang merupakan 

masyarakat pendatang (non masyarakat asli). 

 

 

 

C. Waktu 

Aktivitas yang berlangsung pada lokasi titik amatan 5 berlangsung secara kontinyu 

dengan jenis aktivitas yang relatif sama pada lokasi titik amatan 3 dan lokasi titik amatan 4. 

Gambar 4.109. Persebaran suku pedagang pada lokasi titik amatan 5 
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Hal ini dikarenakan letak lokasi titik amatan 5 berdekatan dengan lokasi titik amatan 3 dan 

4. 

a. Pagi (pukul 06.00-10.00 WIT) 

Aktivitas jual beli pada pagi hari dimulai dengan kedatangan para pedagang untuk 

mempersiapkan dan menata barang dagangan untuk diperjual belikan. Keramaian pada pagi 

hari juga disebabkan oleh jumlah pembeli yang cukup ramai pada waktu ini. Selain itu, 

terdapat aktivitas mengasuh anak yang berlangsung dari pagi hingga sore hari. 

b. Siang (pukul 10.00-14.00 WIT) 

Pada siang hari, terjadi penurunan jumlah pelaku dan intensitas aktivitas pada area ini. 

Hal ini dikarenakan menurunnya jumlah pembeli yang mengunjungi pasar pada siang hari.  

Aktivitas lainnya yang ditemui pada waktu ini adalah aktivitas menjaga keamanan yang 

dilakukan pihak keamanan pasar dengan berkeliling di area sekitar lokasi ini. 

c. Sore (pukul 14.00-18.00 WIT) 

Aktivitas yang sama pada pagi dan siang hari berlangsung juga pada sore hari. Namun, 

dengan intensitas dan jumlah pelaku lebih tinggi. Selain jual beli aktivitas yang terlihat pada 

lokasi ini adalah aktivitas berbincang-bincang yang dilakukan baik pedagang maupun 

pembeli. 

 

D. Hubungan antara aktivitas dan lingkungan titik amatan 5 

Seting fisik lokasi titik amatan 5 merupakan koridor jalan yang terdapat tiga simpul 

jalan yang menghubungkan koridor jalan lokasi titik amatan 5 dengan koridor jalan lokasi 

titik amatan 4 dan jalan dari arah gerbang masuk dan keluar sisi timur pasar. Kondisi ini 

menjadikan area simpul jalan yang merupakan area pertemuan ketiga jalan menjadi area yang 

ramai dan padat oleh pedagang yang berjualan pada area ini. 

Aktivitas jual beli pada lokasi ini adapat memicu adanya aktivitas lain seperti aktivitas 

komunikasi informal dan aktivitas mengasuh anak. Selain itu, terdapat aktivitas menjaga 

keamanan yang berlangsung pada waktu tertentu. Penjagaan keamanan ini dilakukan oleh 

petugas keamanan yang berkeliling di sekitar lokasi. 
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Karena lokasi titik amatan 5 merupakan area padat kendaraan dan pengguna jalan pada 

area sirkulasi, Aktivitas yang terdapat pada lokasi ini berlangsung dengan waktu yang singkat 

dibandingkan area lainnya.  

 

Gambar 4.110. Kondisi lokasi titik amatan 5 
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Gambar 4.111. Pola aktivitas pada lokasi titik amatan 5 

Pagi hari 

Kondisi jalan menjadi ramai karena intensitas 

aktivitas dan jumlah pelaku yang cukup tinggi 

pada pagi hari   

Aktivitas komunikasi informal berlangsung 

pada pertigaan dan sepanjang koridor jalan. 

Aktivitas mengasuh anak berlangsung selama 

pedagang berjualan. 

Siang hari 

Terjadi penurunan intensitas aktivitas dan 

jumlah pelaku pada siang hari. 

Aktivitas menjaga keamanan berlangsung 

pada siang hari diarea koridor jalan. 

Sore hari 

Kondisi ruang aktivitas dan intensitas aktivitas 

mengalami peningkatan dengan jenis aktivitas 

yang sama pada pagi dan siang hari. 
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Pengamatan pada titik amatan 5 

Pelaku pedagang  

 

Aktivitas 

 

 

Cara berjualan 

(pedagang) 

 

 

Jenis komoditi yang 

dijual 

 

 

Kesan yang timbul 
Asal suku Status dan 

perilaku 

pedagang 

Masyarakat 

asli 

 Wamena 

 Biak 

 Paniai 

 Dani 

 

Pendatang 

 Jawa 

 Makassar 

 

Terdaftar 

dan 

menetap 

 Komuni

-kasi 

informal 

 Mengas

uh anak 

 Jual beli 

 Menngguna

kan meja 

dan kursi 

kayu 

 Menggunak

an alas 

karung 

(lesehan) 

 Kios/los 

 Sayur-sayuran 

 Umbi-umbian 

 Buah-buahan 

 Bumbu dapur 

 Alat-alat dan 

kebutuhan 

pokok rumah 

tangga 

 

 Penggunaan 

fungsi ruang 

sirkulasi sebagai 

area jual beli 

 Sirkulasi pejalan 

kaki dan 

kendaraan padat 

(mobil dan 

sepeda motor) 

 

 

 

 

Waktu 

  

Aktivitas 

Bercengkrama Jual beli Mengasuh anak Menjaga 

keamanan 

Pagi ++ +++ ++ - 

Siang + ++ + + 

Sore ++ +++ ++ - 

 

 

 

Lokasi 

Elemen 

penanda 

ruang 

Elemen pembentuk ruang  

Pelaku 

kegiatan 

 

Waktu 

 

Aktivitas Fixed 

element 

Semifixed 

element 

Titik 

amatan 5 
 Tiang 

listrik 

 Lampu 

jalan 

 Bangunan 

kios-kios 

 Area 

parkir 

motor 

 Kios 

dan los 

 Jalan  

 Tiang 

listrik 

dan 

lampu 

jalan 

 Kursi 

 Meja 

 Alas karung 

 Atap 

nonpermanen 

 Motor yang 

sedang 

diparkir 

Ibu-ibu, 

bapak-

bapak, 

remaja, 

anak-anak 

Pagi 

 
 Komunikasi 

informal 

 Jual beli 

 Menjaga 

keamanan 

Ibu-ibu, 

bapak-

bapak, 

remaja 

Siang 

 
 Komunikasi 

informal 

 Jual beli 

 Menjaga 

keamanan 

Ibu-ibu, 

bapak-

bapak, 

remaja, 

anak-anak 

Sore  Komunikasi 

informal 

 Jual beli 

 Menjaga 

keamanan 

 

 

 

 

Tabel 4.40. Hasil pengamatan pada titik amatan 5 

Tabel 4.41. Intensitas ruang aktivitas berdasarkan waktu dan aktivitas pada titik amatan 5 

Tabel 4.42. Hubungan seting, pelaku, waktu, dan aktivitas pada titik amatan 5 
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E. Seting ruang aktivitas pedagang pada titik amatan 5  

Lokasi titik amatan 5 merupakan lokasi dengan intensitas aktivitas tinggi pada pagi dan sore 

hari karena letak lokasi yang cukup strategis merupakan titik temu antara pintu masuk dan 

keluar sisi timur dan barat. 

 

 

 

Suku 

pedagang 

masyarakat 

asli 

Ruang jual Cara 

berjualan 

Jenis 

komoditi 

jual 

Los tipe 

1 

Los tipe 

3 

Los tipe 

5 

Los tipe 

6 

Wamena √  √  Terbuka 

Lesehan 

Menggunakan 

meja/kursi 

dan atap non 

permanen 

 

 

Hasil kebun 

Dani √    

Pantai √    

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.112. Pemetaan seting ruang aktivitas berjualan pedagang pada lokasi titik amatan 5 

Tabel 4.43. Ruang aktivitas berjualan pedagang masyarakat asli pada titik amatan 5 
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a. Los-los Pedagang 

Los pedagang yang mendominasi pada lokasi titik amatan 5 adalah los pedagang yang menjual 

buah-buahan dan sayur-sayuran. 

 Los pedagang tipe 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.114. Elemen pembentuk ruang pada los tipe 1 di titik amatan 5 

Gambar 4.113. Los pedagang tipe 1 pada titik amatan 5 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 
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Kondisi seting Aktivitas pedagang Keterangan 

Fixed 

element 

 

 

Semifixed 

element 

 

 

Non-fixed 

element 

 Alat peneduh :  

atap payung (non 

permanen) 

 

 Alas barang dagangan : 

Karung yang digelar 

dengan 

  

 Batu sebagai penahan 

Terdapat aktivitas 

membawa barang, 

menata barang, 

berjualan, hingga 

mengemas barang 

dagangan 

 

Berjualan sambil 

duduk atau jongkok 

(lesehan) 

Berjualan sambil 

duduk pada area teduh 

mengindikasikan 

kenyamanan 

 

 Los pedagang tipe 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.44. Ruang aktivitas pedagang los tipe 1 di titik amatan 5 

Gambar 4.116. Elemen pembentuk ruang pada los tipe 3 di titik amatan 5 

Gambar 4.115. Los pedagang tipe 3 pada titik amatan 5 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 
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Kondisi seting Aktivitas pedagang Keterangan 

Fixed 

element 

 

 

Semifixed 

element 

 

 

 

 Alat peneduh : 

atap seng dan kayu 

(non permanen) 

 

 Alas barang 

dagangan : 

meja dengan 

material kayu 

 

 Tempat duduk : 

kursi kayu 

 

Terdapat aktivitas 

membawa barang, 

menata barang, 

berjualan, hingga 

mengemas barang 

dagangan 

 

Berjualan dengan posisi 

berdiri dan duduk 

Berjualan dengan 

posisi duduk dan  

berdiri pada area 

teduh 

mengindikasikan 

kenyamanan 

 

 Los pedagang tipe 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.118. Elemen pembentuk ruang pada los tipe 5 di titik amatan 5 

Tabel 4.45. Ruang aktivitas pedagang los tipe 3 di titik amatan 5 

Gambar 4.117. Los pedagang tipe 5 pada titik amatan 5 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 
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Kondisi seting Aktivitas pedagang Keterangan 

Fixed 

element 

 

 

Semifixed 

element 

 

 

 

 Alat peneduh : 

atap seng dan kayu 

(non permanen) 

 

 Alas barang 

dagangan : 

meja dengan 

material kayu 

 

 Tempat duduk : 

kursi kayu 

 

Terdapat aktivitas 

membawa barang, 

menata barang, 

berjualan, hingga 

mengemas barang 

dagangan 

 

Berjualan dengan posisi 

berdiri dan duduk 

Berjualan dengan 

posisi duduk dan  

berdiri pada area 

teduh 

mengindikasikan 

kenyamanan 

 

 Los pedagang tipe 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.46. Ruang aktivitas pedagang los tipe 5 di titik amatan 5 

Gambar 4.120. Elemen pembentuk ruang pada los tipe 6 di titik amatan 5 

Gambar 4.119. Los pedagang tipe 6 pada titik amatan 5 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 
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Kondisi seting Aktivitas pedagang Keterangan 

Fixed 

element 

 

Semifixed 

element 

 Atap seng dan kayu 

 

 

 Alas barang dagangan : 

meja dengan material 

kayu 

 

 Tempat duduk : kursi 

kayu 

 

Terdapat aktivitas 

membawa barang, 

menata barang, 

berjualan, hingga 

mengemas barang 

dagangan 

 

Berjualan dengan posisi 

duduk 

Berjualan dengan 

posisi duduk pada 

area teduh 

mengindikasikan 

kenyamanan 

 

b. Kios Pedagang 

Jumlah kios pada titik amatan 2 tidak begitu banyak. Pada titik amatan ini terdapat kios 

pedagang ikan yang cukup ramai dikunjungi pada pagi dan sore hari. Kios yang menjual ikan 

segar ini terdiri dari 3 massa bangunan yang memiliki lebar masing-masing 9 meter.  

 Kios pedagang tipe 4 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.122. Elemen pembentuk ruang pada kios tipe 4 di titik amatan 5 

 

Tabel 4.47. Ruang aktivitas pedagang los tipe 6 di titik amatan 5 

Gambar 4.121. Kios pedagang tipe 4 pada titik amatan 5 

Sumber gambar : Foto dokumentasi kondisi eksisting 
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Kondisi seting Aktivitas pedagang Keterangan 

Fixed element 

 

 

 

 

Semifixed 

element 

 Alat peneduh : 

atap seng dan 

struktur kayu 

(permanen) 

 

 Tempat barang 

dagangan : 

meja dengan 

material kayu atau 

etalase 

 

 Tempat duduk : 

kursi plastik  

 

Berjualan dengan posisi 

berdiri dan duduk 

Berjualan dengan 

posisi duduk dan 

berdiri pada area 

teduh didalam 

ruangan 

mengindikasikan 

kenyamanan 

 

Tabel 4.49. hingga tabel 4.50. menunjukkan jenis aktivitas beserta intensitas ruang 

aktivitas yang terdapat pada masing-masing lokasi amatan dari pagi hingga sore hari. Tabel 

menunjukkan bahwa pada pagi hari, aktivitas yang paling dominan terjadi pada Pasar Youtefa, 

Abepura adalah aktivitas jual beli yang berpusat pada lokasi titik amatan 2, 3, dan 4. 

 

 

Titik amatan 

Aktivitas pagi hari pada Pasar Youtefa 

Komunikasi 

informal 

Jual beli Mengasuh anak Menjaga 

keamanan 

1 ++ ++ - + 

2 + ++ + - 

3 ++ +++ ++ - 

4 ++ +++ ++ - 

5 ++ +++ ++  

 

Tabel 4.50. menunjukkan bahwa dari keempat jenis aktivitas yang terjadi pada siang 

hari, aktivitas yang dilakukan pada siang hari relatif stabil dan tidak terdapat aktivitas yang 

dominan terhadap aktivitas lainnya. Namun, pada siang hari aktivitas jual beli tetap merupakan 

aktivitas dengan intensitas aktivitas yang cukup tinggi. 

 

 

Tabel 4.49. Intensitas ruang aktivitas pada pagi hari 

Tabel 4.48. Ruang aktivitas pedagang pada kios tipe 4  di titik amatan 5 
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Titik amatan 

Aktivitas siang hari pada Pasar Youtefa 

Komunikasi 

informal 

Jual beli Mengasuh anak Menjaga 

keamanan 

1 + + - ++ 

2 + ++ + - 

3 ++ ++ ++ ++ 

4 ++ ++ + + 

5 + ++ + + 

 

Tabel 4.51. menunjukkan bahwa ruang aktivitas jual beli masih mendominasi pada 

pasar. Hal ini ditunjukkan dengan adanya aktivitas jual beli dengan intensitas aktivitas tertinggi 

pada setiap lokasi titik amatan di setiap waktunya.  

 

 

Titik amatan 

Aktivitas sore hari pada Pasar Youtefa 

Komunikasi 

informal 

Jual beli Mengasuh anak Menjaga 

keamanan 

1 +++ +++ - + 

2 ++ +++ + - 

3 +++ +++ ++ - 

4 +++ +++ ++ - 

5 ++ +++ ++ - 

 

Keempat tabel intensitas aktivitas diatas, menunjukkan bahwaiaktivitasijualibeliidan 

aktivitasikomunikasi informal merupakkan aktivitas yang paling dominan terjadi di Pasar 

Youtefa, Abepura dengan intensitas tertinggi terjadi pada sore hari. 

Seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pedagang baik pedagang masyarakat asli maupun 

pedagang pendatang pada pasar  masing-masing memiliki element pembentuk ruang yang 

berbeda-beda yang berkaitan dengan seting tempat beraktifitas.  

Tabel 4.52 merupakan hasil pengamatan aktivitas pembentuk ruang pedagang pada 

Pasar Youtefa dari titik amatan 1 hingga titik amatan 5. Sehingga dapat menunjukkan 

keterkaitan berbagai aspek yaitu aspek aktivitas, pelaku, seting, hingga waktu pada setiap titik 

Tabel 4.50. Intensitas ruang aktivitas pada siang hari 

Tabel 4.51. Intensitas ruang aktivitas pada sore hari 
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amatan. Tabel tersebut menunjukkan lokasi titik amatan 2 merupakan lokasi dengan intensitas 

aktivitas paling rendah dibandingkan ketiga titik amatan lainnya. 
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Aktivitas pembentuk ruang pedagang pada Pasar Youtefa 

Titik amatan Aktivitas Suku pelaku pedagang Seting Keterkaitan 

antara aktivitas 

& lingkungan 

Intensitas 

aktivitas 

tertinggi 

(waktu) 

Keterangan 

Komuni

kasi 

informal 

Jual 

beli 

Meng-

asuh 

anak 

Men-

jaga 

kea-

man

an 

Pedagang 

masyarakat 

asli 

Pedagang 

pendatang 

Elemen pembentuk pada 

ruang pada pasar 

Fixed 

element 

Semifixed 

element 

1 

 

+++ +++ - ++  Serui 

 Biak 

 Sorong 

 Jawa 

 Makassar 

 Pos 

jaga 

 Kios 

dan los 

 Jalan  

 Tiang 

listrik 

dan 

lampu 

jalan 

 Kursi 

 Meja 

 Alas karung  

 Atap 

nonpermanen 

 Motor yang 

sedang 

diparkir 

Aktivitas 

berlangsung pada 

kedua sisi koridor 

jalan  

Sore hari Terdapat 

pedagang 

masyarakat 

asli yang 

pindah ke 

titik amatan 

3 pada sore 

hari 

2 

 

 

++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ + -  Nafri 

 Pegunung-

an bintang 

 Jawa 

 Makassar 

 Kios 

dan los 

 Jalan  

 Tiang 

listrik 

 Kursi 

 Meja 

 Atap 

nonpermanen 

 Mobil yang 

sedang 

diparkir 

Aktivitas berpusat 

pada kios/los 

penjual ikan di sisi 

utara koridor jalan 

Sore hari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.52. Hasil amatan aktivitas pembentuk ruang pedagang pada Pasar Youtefa titik 1 hingga titik 5 
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3 

 

+++ +++ ++ ++  Biak 

 Nafri 

 Wamena 

 Pegunung-

an bintang 

 Koya 

 Genyem 

 Jayapura 

 Jawa 

 Makassar 

 Kios 

dan los 

 Jalan 

 Kursi 

 Meja 

 Alas karung  

 Atap 

nonpermanen 

Lapangan yang 

cukup luas 

membuat aktivitas 

serta pergerakan 

pelaku yang lebih 

dinamis 

Sore hari Terdapat 

pedagang 

masyarakat 

asli yang 

pindah dari 

titik amatan 

1 pada sore 

hari; dan 

merupakan 

area dengan 

intensitas 

aktivitas 

tertinggi 

4 

 

+++ +++ ++ +  Wamena 

 Pegunung-

an bintang 

 Yahukimo 

 Dani 

 Jawa 

 Makassar 

 Kios 

dan los 

 Jalan 

 Alas karung 

 Atap 

nonpermanen 

 Mobil yang 

sedang 

diparkir 

Aktivitas 

berlangsung pada 

kedua sisi koridor 

jalan 

Sore hari Merupakan 

area dengan 

intensitas 

aktivitas 

yang cukup 

tinggi 

5 

 

 

++ +++ ++ +  Wamena 

 Dani 

 Paniai 

 Jawa 

 Makassar 

 Kios 

dan los 

 Jalan  

 Tiang 

listrik 

dan 

lampu 

jalan 

 Kursi 

 Meja 

 Alas karung 

 Atap 

nonpermanen 

 Motor yang 

sedang 

diparkir 

Aktivitas 

berlangsung pada 

kedua sisi koridor 

jalan 

Sore hari Merupakan 

area dengan 

intensitas 

aktivitas 

yang cukup 

tinggi 



162 
 

 

Tabel 4.53 menunjukkan cara berjualan pedagang masyarakat asli dengan seting ruang 

bejualan yang berbeda-beda. Hampir dari semua suku pedagang masyarakat asli 

menggunakan seting los tipe 1 dengan cara berjualan secara lesehan, terkecuali pedagang suku 

Serui. Sehingga dapat di katakan perbedaan gaya berjualan antar suku pedagang masyarakat 

asli dapat bersifat terbuka, lesehan, dan menggunakan atribut berjualan semi permanen seperti 

karung, meja dan kursi, serta atap non permanen sebagai elemen pembentuk ruang berdagang. 

 

Suku 

pedagang 

masyarakat 

asli 

Ruang aktivitas berjualan Cara 

berjualan 

Jenis 

komoditi 

jual 

Los 

tipe 1 

Los 

tipe 2 

Los 

tipe 3 

Los 

tipe 4 

Los 

tipe 5 

Los 

tipe 6 

Serui  √ √ √   Terbuka 

Menggunakan 

meja/kursi dan 

atap non 

permanen 

 

 

 

 

 

 

Hasil 

kebun 

Biak √ √ √     

 

 

 

 

Terbuka 

Lesehan 

Menggunakan 

meja/kursi dan 

atap non 

permanen 

Sorong √ √ √    

Nafri √ √ √  √  

Pegunungan 

Bintang 

√ √   √  

Wamena √ √   √  

Koya √ √     

Genyem √    √  

Jayapura √ √   √  

Dani √      

Paniai √      

Yahukimo √      

 

 

4.4. Sintesa Aktivitas Pembentuk Ruang pada Pasar Youtefa, Abepura 

4.4.1. Lokasi, waktu, pelaku dan keterkaitannya dengan aktivitas 

Pada pasar tradisional Youtefa, Abepura terdapat lima aktivitas interaksi sosial yang 

berlangsung dari pagi hingga sore hari. Adapun beberapa temuan dari hasil analisa, 

diantaranya sebagai berikut: 

Tabel 4.53. Ruang aktivitas berjualan pedagang masyarakat asli pada Pasar Youtefa 
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a. Terdapat kecenderungan adanya titik-titik yang menjadi pusat aktivitas yang mampu 

menampung berbagai aktivitas selama pasar beroperasi. Aktivitas utama adalah aktivitas jual 

beli. Aktivitas ini dapat memicu munculnya aktivitas lain, seperti komunikasi informal, 

mengasuh anak, dan menjaga keamanan pada pasar. 

b. Lokasi dengan intensitas aktivitas jual beli tertinggi adalah lokasi titik amatan 3 yang 

merupakan area lapangan terbuka. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelaku kegiatan yang 

beraktivitas pada area tersebut, dan keberadaan aktivitas yang berlangsung dari pagi hingga 

sore hari. 

c. Waktu sore hari merupakan puncak terjadinya aktivitas yang ditandai dengan 

meningkatnya intensitas, jumlah serta pelaku aktivitas disemua titik amatan. 

d. Pelaku aktivitas pedagang sangat beragam, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa 

tanpa ada batasan jenis kelamin dan asal suku dapat berkumpul dalam satu seting ruang. Dua 

jenis pelaku yang paling terlihat perbedaannya yaitu pedagang masyarakat asli dan pedagang 

pendatang.  

e. Pedagang pada pasar masing-masing memiliki seting elemen fisik pembentuk ruang 

berjualan yang merupakan elemen tetap (fixed element), semi tetap (semifixed element) atau 

tidak tetap (non-fixed element). 

4.4.2. Seting ruang aktivitas pedagang  

Seting sangat berkaitan dengan aktivitas yang berlangsung dan jenis pelakunya. Ruang 

aktivitas pedagang memiliki seting dan elemen pembentuk ruang yang berbeda-beda.  

Pedagang merupakan pelaku yang utama dalam pembentukan ruang aktivitas pada 

pasar. Pelaku pedagang pada Pasar Youtefa terbagi menjadi dua, yaitu pedagang masyarakat 

asli dan pedagang pendatang. Masing-masing pedagang ini memiliki batas ruang untuk 

melakukan aktivitas jual beli yang ditandai dengan keberadaan elemen-elemen pembentuk 

ruang pedagang pada pasar baik secara tetap (fixed element), semi tetap (semifixed element) 

atau tidak tetap (non-fixed element). 

Tabel 4.54 menunjukkan bahwa kenyamanan dan elemen fisik pembentuk ruang antar 

pedagang masyarakat asli dan pedagang pendatang berbeda-beda. Pedagang masyarakat asli 

cenderung menggunakan elemen pembentuk ruang yang bersifat sementara (semifixed 

element), sedangkan pedagang pendatang cenderung menggunakan elemen pembentuk ruang 

yang bersifat permanen (fixed element) 
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Pelaku (pedagang) dalam melakukan aktivitas jual beli Hasil 

perbandingan 

Pedagang masyarakat asli Pedagang pendatang Pedagang  

masyarakat asli  >< pendatang 

 

 Pedagang masyarakat asli cenderung berjualan secara berkelompok dengan 

masing-masing suku pada area tertentu di pasar 

 Aktivitas berjualan dapat berlangsung secara bersamaan dengan aktivitas 

lainnya seperti komunikasi informal, mengasuh anak, dan menjaga keamanan 

 Barang dagangan merupakan hasil-hasil kebun (sayuran, buah-buahan, umbi-

umbian, sagu, dan lain-lain)  

 Dapat melakukan aktivitas jual beli berpindah-pindah (moveable) 

 Aktivitas penunjang berjualan berupa aktivitas membawa, menjual, serta 

mengemas barang dagangan untukk dibawa pulang. Proses ini dapat 

berlangsung dalam waktu yang singkat 

 Berjualan pada los (lesehan/dengan meja dan kursi) semifixed element, dan atap 

nonpermanen 

 Pedagang cenderung berjualan dekat dengan jalur sirkulasi pengunjung dan 

pada bagian tepi jalan 

 
 Keberadaan elemen penanda ruang pasar yang bersifat tetap (fixed element) 

seperti tiang listrik dan lampu, berfungsi sebagai penanda ruang berjualan 

 Masing-masing pedagang membatasi ruang berjualannya dengan alat berjualan 
atau dengan barangidaganganiyangidijual 

 Elemenipembentukiruangipedagangimerupakanielemen-elemenipembentuk 

ruang semi tetap (semifixed element) seperti meja, kursi, dan atap nonpermanen 

 

 
 

 

 
 

 Atap payung sebagai peneduh pada los sebagai fixed element pembentuk ruang 

dagang, karung alas dagangan, meja dan kursi sebagai semifixed element, batu 

sebagai non-fixed element yang dapat membentuk ruang berdagang pedagang 

 Jumlah pedagang pendatang lebih mendominasi dibandingkan pedagang 

masyarakat asli 

 Aktivitas berjualan dapat berlangsung secara bersamaan dengan aktivitas 

lainnya seperti komunikasi informal, mengasuh anak, dan menjaga keamanan 
 Barang dagangan berupa alat-alatidanikebutuhanipokokisehari-hari) 

 Aktivitas jual beli berlangsun pada seting yang sama 

 Aktivitas peunjang berjualan berupa membawa, menjual, dan mengemas 

barang dagangan di kios pada saat pasar tutup 

 Cenderung berjualan di kios yang bersifat tetap dan permanen (fixed element) 

 Kios merupakan batas ruang berjualan 

 

 
 Ruang gerak berjualan terbatas pada elemen pembentuk ruang kios serta 

perabot didalamnya 

 Area berjualan memiliki ukuran lebih besar dibandingkan area berjualan 

pedagang los 

 Elemen pembentuk ruang pedagang merupakan elemen-elemen pembentuk 

ruang yang bersifat tetap (fixed element) seperti dinding bata, penutup atap, 

dan lantai 

 

 

 
 

 
 

 Atap seng dengan struktur kayu pada kios sebagai fixed element pembentuk 

ruang berdagang 

 Etalase, meja dan kursi sebagai semifixed element pembentuk ruang 

berdagang 

Masing-masing pelaku pedagang memiliki batas area 

jual, sehingga aktivitas jual beli dapat berlangsung 

berlangsung pada satu lokasi yang sama dengan 

masing-masing elemen pembentuk ruang fisik 

pedagang. 

 

 
 

Batas area jual secara fisik dapat dibatasi dengan 

adanya keberadaan elemen pembentuk ruang yang 

membentuk ruang dagang masing-masing pedagang. 

 

 
Walau dalam satu lokasi yang sama, kedua jenis 

pedagang ini dapat melakukan aktivitas berjualan 

secara berdekatan.  

Salah satu bentuk toleransi pedagang yaitu dengan 

perbedaan jenis barang yang di jual. 

 

 
 

Kenyamanan fisik 

saat berjualan pada 

masing-masing 

pelaku pedagang 

berbeda. 

 

Elemen penanda 

ruang tetap pada 

pasar (fixed element) 

menjadi penanda 

ruang pada pasar 

yang dapat 

digunakan sebagai 

penanda ruang bagi 

beberapa pedagang. 

 

Pengelompokkan 

pedagang hanya 

berdasarkan suku 

asal pedagang 

sehingga persebaran 

pedagang pada pasar 

kurang merata 

 

Pedagang 

masyarakat asli 

cenderung 

menggunakan 

elemen pembentuk 

ruang semi tetap 

(semifixed element) 

untuk membentuk 

ruang dagang. 

Sedangkan pedagang 

pendatang 

cenderung 

menggunakan 

elemen pembentuk 

ruang tetap (fixed 

element) untuk 

membentuk ruang 

dagang. 

Tabel 4.48. Perbandingan pelaku pedagang dalam melakukan dan membentuk aktivitas jual beli pada Pasar Youtefa Tabel 4.54. Perbandinganipelakuipedagangidalamimelakukaniaktivitasijual beliipadaiPasariYoutefa 
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4.4.3. Ruang aktivitas pedagang 

Berdasarkan hasil analisis dan hasil observasi perilaku pedagang mencangkup kegiatan 

dan jenis aktivitasnya baik secara fisik maupun spasial, ruang aktivitas pedagang pada Pasar 

Youtefa masing-masing dapat dibentuk melalui beberapa aspek, diantaranya adalah aspek 

aktivitas, pelaku, seting, dan waktu. Tabel 5.55 menunjukkan hubungan masing-masing aspek 

pembentuk ruang aktivitas pedagang serta keterkaitannya. 

Aktivitas yang dimaksudkan adalah aktivitas pedagang dalam kegiatan jual beli. 

Terdapat perbedaan aktivitas dalam berjualan yang dilakukan oleh pedagang masyarakat asli 

dan pedagang pendatang. Aktivitas berjualan yang dilakukan oleh pedagang masyarakat asli 

bersifat lebih fleksibel dibandingkan pedagang pendatang. 

Masing-masing pedagang melakukan kegiatan jual beli dengan seting yang berbeda-

beda. Seting ruang pedagang masyarakat asli dan pedagang pendatang juga berbeda-beda. 

Pedagang masyarakat asli cenderung berjualan dekat dengan area sirkulasi dan menggunakan 

elemen pembentuk ruang yang bersifat semi tetap (semifixed element). Sedangkan pedagang 

pendatang cenderung berjualan pada kios dan elemen pembentuk ruang merupakan elemen 

yang bersifat tetap (fixed element). 

Aspek aktivitas, pelaku, dan seting tidak terlepas oleh aspek waktu. Ketiga aspek yaitu 

aspek aktivitas, pelaku dan seting berlangsung dan terbentuk karena adanya keterkaitan dan 

hubungan yang erat antara ketiga aspek tersebut pada waktu tertentu. 
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Saling terkait 
oleh pelaku dan 
seting. Namun 
aspek seting 
yang lebih 
mempengaruhi 
dalam 
mewadahi 
aktivitas 
pedagang yang 
berlangsung. 

Saling terkait oleh 
aktivitas dan 
seting. Namun 
aspek seting lebih 
berpengaruh 
terhadap 
pembentukan 
ruang berjualan 
oleh pedagang 
baik masyarakat 
asli maupun 
pendatang. 

 
Saling terkait 
oleh aktivitas 
dan pelaku. 
Namun aspek 
aktivitas paling 
berpengaruh 
terhadap 
pembentukan 
seting ruang 

pedagang. 

Ketiga aspek 
dapat 
berlangsung 
pada waktu 
yang sama dan 
pada waktu 
yang berbeda 

 

 
 
 
 
 
 

 
4 Aspek unit amatan 
dalam 
mengidentifikasi 
pembentuk ruang 
aktivitas pedagang 
di Pasar Youtefa, 
Abepura: 
1. Aktivitas 
2. Pelaku 
3. Seting 
4. Waktu 

 Keterkaitan terhadap aspek lainnya Keterangan 
1. Aktivitas (jual beli) Pelaku (pedagang) Seting Waktu  

Masyarakat asli: 
 Dapat berpindah-pindah (moveable) 
 Berjualan pada los (lesehan/dengan meja dan kursi) dan atap nonpermanen, 

serta bersifat terbuka 
 Barang dagangan merupakan hasil-hasil kebun (sayuran, buah-buahan, 

umbi-umbian, sagu, dan lain-lain) 
 Dalam kegiatan jual-beli, terdapat aktivitas penunjang berupa aktivitas 

membawa, menjual serta mengemas barang dagangan untuk dibawa pulang 
kembali. 

Masyarakat asli : 
 Pedagang berjualan dekat dengan jalur sirkulasi pengunjung dan 

cenderung pada bagian tepi jalan. Keberadaan fixed element pada 
pasar (berupa kios maupun bangunan dengan fungsi lainnya, tiang 
listrik dan lampu jalan) di belakang pedagang berfungsi sebagai 
batas dan penanda.  Pedagang masing-masing membatasi ruang 
berjualannya dengan alat berjualan ataupun barang0yang0dijual.  

 Elemen0pembentuk0ruang0jual0pedagang0masyarakat0asli 
cenderung0merupakan0elemen-elemenipembentukiruang semi 
tetap (semifixed element). 

Terdapat pedagang yang 
berpindah-pindah ke 
tempat yang ramai akan 
pembeli pada sore hari. 
Pedagang tersebut adalah 
pedagang masyarakat asli 
yang tidak memiliki izin 
berjualan secara resmi. 
 
 
Intensitas aktivitas dengan 
intensitas aktivitas yang 
tinggi yaitu aktivitas yang 
berlangsung pada pagi dan 
sore hari. 
 

Pendatang: 
 Berjualan menetap pada masing-masing kios sebagai area jual. 
 Berjualan pada kios yang bersifat tertutup 
 Barang dagangan berupa alat-alat dan kebutuhan pokok sehari-hari) 
 Dalam kegiatan jual-beli, terdapat aktivitas penunjang berupa aktivitas 

membawa, menjual serta mengemas barang dagangan di dalam kios pada 
saat pasar tutup. 

Pendatang: 
 Pedagang berjualan pada kios-kios pada pasar yang bersifat 

tertutup. 
 Elemen pembentuk ruang jual pedagang pendatang cenderung 

merupakan elemen-elemen pembentuk ruang yang bersifat tetap 
dan permanen (fixed element) 

 

2. Pelaku (pedagang) 
 

Aktivitas Seting Waktu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melakukan aktivitas  utamaiyaituiaktivitas jualibeli dan aktivitas penunjangnya, 
serta aktivitas lainnya seperti komunikasi informal, mengasuh anak, dan 
menjaga keamanan.  

Pedagang masing-masing menandai seting area berjualan baik elemen 
pembentuk ruang secara fixed element dan semifixed element.  
 

Memulai aktivitas selama 
jam opersional pasar yaitu 
dari pagi hingga sore hari. 

3. Seting (lingkungan, 
fixed element dan 
semifixed element) 

Aktivitas Pelaku (pedagang) Waktu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dapat manfaatkan elemen penanda ruang serta elemen pembentuk ruang pada 
pasar dalam beraktivitas. 

Masyarakat asli: 
 Pembentuk area berjualan pedagang masyarakat asli dibentuk oleh 

elemen pembentuk ruang semifixed element berupa karung sebagai 
alas barang dagangan, meja, kursi, serta atap nonpermanen. 

 Dapat berpindah-pindah dikarenakan ruang tempat berjualan 
dibentuk oleh elemen pembentuk ruang semifixed element. 

Area lingkungan pasar 
dapat berubah-ubah dan 
dibentuk oleh pelaku serta 
aktivitas yang berlangsung 
pada waktu tertentu. 

Pendatang: 
 Pedagang pendatang membentuk area berjualan dengan elemen 

pembentuk ruang fixed element berupa dinding dengan material 
bata atau kayu, dan atap penutup seng. 

 Menetap pada masing-masing kios sebagai area jual karena ruang 
tempat berjualan dibentuk oleh elemen pembentuk ruang fixed 

element. 
 
 

4. Waktu (pagi-sore 
hari) 
 

Aktivitas Pelaku (pedagang) Seting  
 
 
 
 
 
 
 
 

Jenis, pola dan intensitas aktivitas dapat berubah-ubah pada waktu yang 
berbeda. 

Masyarakat asli: 
Mengalami peningkatan jumlah pedagang pada waktu sore hari. 
 

Seting lingkungan pada 
pasar dapat berubah-ubah 
di waktu yang berbeda. Hal 
ini dapat dipengaruhi oleh 
pelaku dan aktivitas yang  
berlangsung.  

Pendatang: 
Mulai mengemas dan menyimpan barang dagangan pada waktu pasar 
tutup yaitu pada sore hari. 
 
 
 

Aktivitas 

Pelaku 

Seting 

Tabel 4.55. Keterkaitan antar aspek unit amatan dalam mengidentifikasi pembentuk ruang aktivitas pedagang Pasar Youtefa, Abepura 

Seting 

Aktivitas 

Pelaku 

Aktivitas 

Pelaku 

Seting  
W 
a 
k 
t 
u 

Aktivitas 

Seting 

Pelaku 
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Tabel 4.55 menunjukkan bahwa aspek aktivitas, pelaku dan seting adalah aspek yang 

paling berpengaruh dalam membentuk ruang aktivitas pedagang.  

Aspek aktivitas dalam kegiatan jual beli dapat dipengaruhi oleh aspek pelaku 

(pedagang) dan seting lingkungan dan ruangnya.  Kemudian, aspek pelaku (pedagang) dapat 

dipengaruhi oleh aspek aktivitas dan seting. Dan aspek seting dapat dipengaruhi oleh aspek 

aktivitas dan pelaku. Waktu memiliki peranan dalam membentuk ruang aktivitas pedagang. 

Keterkaitan aspek waktu bukan merupakan aspek yang kuat untuk mempengaruhi aspek 

lainnya. 

Hubungan keempat aspek pembentuk ruang aktivitas pedagang pada tabel 4.55 

selanjutnya dapat dibandingkan pada rincian tiap aspek yang dapat dilihat pada tabel 4.56. 

 

Urutan 

hirarki 

Aspek Keterangan 

1 

 

Aspek seting merupakan aspek yang paling utama dalam 

menentukan ruang aktivitas pedagang. Seting disini 

mencangkup elemen-elemen pembentuk ruang pelingkup 

pedagang baik secara tetap (fixed element), maupun semi 

tetap (semifixed element), ataupun tidak tetap (non-fixed 

element). Aspek ini dipengaruhi oleh aspek pelaku 

karena cara berjualan tiap pedagang dapat berbeda-beda 

berdasarkan suku pedagang dan kebiasaan dalam 

berjualan. 

2 

 

Pelaku merupakan aspek kedua dalam pembentukkan 

ruang aktivitas. Pedagang selaku pelaku utama dapat 

terbagi menjadi pedagang masyarakat asli dan pedagang 

pendatang didalam pasar. Kedua pelaku ini memiliki 

perbedaan cara berjualan dengan seting yang berbeda. 

Aspek pelaku sangat terkait dengan jenis aktivitas yang 

berlangsung. Kegiatan jual beli oleh masing-masing jenis 

pedagang dapat dibedakan oleh jenis komoditi yang 

dijual. 

 

 

SETING 

PELAKU 

Tabel 4.56. Urutan hirarki aspek-aspek pembentuk ruang aktivitas pedagang 
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3 

 

Aspek aktivitas adalah aspek ketiga yang berperan dalam 

pembentukkan ruang aktivitas pedagang. Jenis aktivitas 

yang berbeda dapat berlangsung dalam satu waktu 

bersamaan. 

Dalam melakukan kegiatan jual beli, masing-masing 

pedagang memiliki aktivitas berdagang yang berbeda-

beda berdasarkan jenis pelakunya. Pedagang masyarakat 

asli menjual jenis barang dagangan yang merupakan hasil 

bumi pada los-los terbuka, sedangkan pedagang 

pendatang menjual barang dagangan berupa alat-alat 

rumah tangga, 0kebutuhan0pokok0sehari-hari, dan lain 

sebagainya pada kios yang bersifat tertutup 

4 

 

Waktu adalah aspek yang tidak terlalu dapat 

mempengaruhi ruang aktivitas pedagang secara 

signifikan. Karena ketiga aspek lainnya dapat 

berlangsung dalam satu waktu yang sama, ataupun dalam 

waktu yang berbeda-beda. 

 

AKTIVITAS 

WAKTU 
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Aspek unit amatan Keterkaitan antar aspek Keterangan 

1. Aktivitas (jual beli) 

 

Aspek yang paling berpengaruh dalam 

terbentuknya aktivitas pedagang adalah aspek 

seting.  

Perbedaan seting pada pedagang masyarakat asli 

dan pendatang dapat ditandai dengan aktivitas 

dan cara berjualan serta jenis komoditi yang 

dijual. 

2. pelaku (pedagang) 

 

Aspek yang paling mempengaruhi pelaku adalah 

aspek seting.  

Pelaku pedagang masyarakat asli berjualan pada 

los yang terbuka dan bebas, sedangkan pedagang 

pendatang berjualan pada kios yang bersifat 

tertutup dan terbatas pada ruang kios. 

3. Seting (lingkungan, 

fixed element, dan semi-

fixed element) 

 

Aspek yang paling berpengaruh dalam 

terbentuknya sebuah seting adalah aspek aktivitas 

pelaku. 

Pedagang masyarakat asli cenderung menandai 

tempat berjualan dengan elemen-elemen penanda 

ruang semi tetap (semifixed element). Area 

berjualan pedagang pendatang ditandai dengan 

keberadaan elemen penanda ruang tetap (fixed 

element) yang melingkup ruang kios. 

4. Waktu (pagi-sore 

hari) 

 
 

Ketiga aspek yaitu aspek aktivitas, pelaku dan 

seting berlangsung dan terbentuk karena adanya 

keterkaitan dan hubungan yang erat antara ketiga 

aspek tersebut pada waktu tertentu. Sehingga, 

aspek waktu bukan merupakan aspek yang kuat 

untuk mempengaruhi aspek lainnya. 

Tabel 4.57. Perbandingan keterkaitan antar aspek unit amatan pembentuk ruang aktivitas pedagang 
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4.4.4. Kualitas seting aktivitas 

Berdasarkan berbagai seting fisik yang digunakan sebagai ruang aktivitas pada pada 

pasar tradisional Youtefa Abepura, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Posisi area terhadap lokasi pada pasar sangat mempengaruhi intensitas ruang aktivitas yang 

terbentuk. Lokasi yang strategis dengan pencapaian yang mudah dan sirkulasi yang ramai 

berdampak pada banyaknya jumlah aktivitas dan pelaku yang melakukan aktivitas di area 

tersebut. 

b. Pada seting fisik yang bersifat melorong seperti koridor jalan, bentuk aktivitas yang terjadi 

cenderung berbentuk linear. Sedangkan, pada area yang lebih luas seperti lapangan, bentuk 

ruang aktivitas yang terbentuk cenderung berupa kelompok-kelompok dengan pergerakan 

yang lebih dinamis.  

c. Seting dengan kenyamanan dalam melakukan aktivitas dapat dibentuk oleh para pelaku 

aktivitas. Oleh karena itu, seting merupakan aspek yang paling utama dalam membentuk 

ruang aktivitas. 

d. Ruang aktivitas dengan intensitas yang tinggi mempunyai berbagai elemen ruang fisik 

yang memberi kenyamanan bagi berlangsungnya suatu aktivitas yang berlangsung secara 

berulang-ulang. Elemen ruang fisik tersebut dapat berupa tersedianya tempat duduk, dan 

adanya pernaungan yang dapat mewadahi aktivitas. 

e. Keberadaan elemen ruang yang dapat mendukung berlangsungnya berbagai aktivitas 

dimanfaatkan masyarakat secara maksimal, seperti tempat duduk dan pernaungan. Namun, 

jika tidak terdapat elemen tersebut, masyarakat akan memanfaatkan perabot lainnya untuk 

menggantikan fungsi tersebut. 

f. Penataan pasar berdasarkan kebutuhan akan ruang fisik dapat mewadahi aktivitas yang 

berlangsung.  

Berdasarkan analisa ruang aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat khususnya 

kebutuhan aktivitas jual beli oleh para pedagang, dapat dirumuskan kriteria yang dapat 

dipenuhi dalam menata pasar sebagai wadah fisik ruang aktivitas berjualan, yaitu: 

1. Aktivitas jual beli harus didukung dengan adanya perlindungan terhadap barang 

dagangan serta pelaku kegiatannya. Hal ini dapat didukung dengan adanya 

pernaungan dan perabot seperti kursi dan meja yang memadai. 
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2. Pengelompokkan area berjualan pada pasar bukan hanya didasari pada kelompok 

dan jenis pedagang, tetapi berdasarkan seting terbentuknya aktivitas masing-masing 

pedagang berupa keberadaan elemen pembentuk ruang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


