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ABSTRACTION

The tourism industry in Indonesia has a bright and promising future as a
source of state revenue from the non-oil and gas sector. One of the developments
in the tourism sector is to make traditional markets a destination for future tourists
with all its advantages. This study uses a quantitative descriptive approach using
the triangulation method. Data obtained by conducting observations, interviews
with the community and office holders and tourist experts.

The results of this study indicate that Tanah Abang Market has great
potential for future urban tourism, because it is well known as the largest
convection wholesale center in Southeast Asia. With the hope that later consumers
will not only shop but also can enjoy local art performances, entertainments such
as listening to local musical performances, regional dances, and also open spaces
that are well organized and collaborate on the concept of local culture and modern
culture. exhibition rooms, meeting rooms, culinary venues from various regions
and Indonesian snacks and souvenirs in general. Later the Tanah Abang market
will be integrated with other tourist objects such as Monas, Blok M Market,
Thamrin City Market, Sarinah Market, New Market, Old Morning Market and so
on, so that later visitors will find it easier to move from one tourist location to
another. other tours. Accommodation in the Tanah Abang market is now
integrated with public transportation such as KRL, Transjakarta and other public
transportation. so that this will make it easier for visitors to visit Tanah Abang
Market.

Keyword: future city tours, shopping tours.

1. Pendahuluan

Industri pariwisata di Indonesia mempunyai masa depan yang cerah dan

menjanjikan sebagai sumber pendapatan negara dari sektor non-migas. Indonesia

mempunyai potensi obyek wisata alam, budaya, agama, cagar alam, cagar budaya,

pantai, taman, laut, hutan, pegunungan, pusat perbelanjaan atau mall, tempat

bersejarah, museum, sentra kuliner, danau, waduk, situ, kolam renang, alun-alun,

pemandian air panas, kebun binatang, air terjun, taman bunga dan buah, dan lain

sebagainya, yang menarik untuk dijual di pasaran internasional. Pengembangan
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Kota Wisata akan menjadi prospek yang menjanjikan dimasa yang akan

datang untuk dikembangkan dengan berbagai alasan yang rasional dan dapat

dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun non ilmiah. Kecenderungan

bahwa kota menjadi pusat perhatian pembangunan termasuk juga pembangunan

sektor pariwisata. Apalagi banyak kota-kota yang memiliki peninggalan-

peninggalan budaya tempo dulu dan juga terjadinya sentra-sentra baru yang bisa

dijadikan suatu tujuan wisata kota.

Pembangunan sutu industri pariwisata hanya membutuhkan promosi untuk

memperkenalkan kepada masyarakat luas, tentang daya tarik produk dan potensi

yang terkandung di dalamnya. Salah satu hal yang belum dilakukan di Indonesia

khususnya dan beberapa daerah pada umumnya adalah memanfaatkan pasar

tradisional yang banyak macam ragamnya serta mempunyai keunikan tersendiri di

dalamnya menjadi sesuatu yang bisa dijual ke para wisatawan baik lokal maupun

internasional. Pasar merupakan tempat dimana terjadi transaksi jual beli. Selain

itu, pasar tidak hanya menjadi tempat bagi masyarakat dalam memenuhi

kebutuhan sehari-sehari, pasar juga merupakan pusat penggerak perekonomian

masyarakat. Saat ini orang pergi ke pasar tradisional khususnya dan pasar modern

pada umumnya bukan hanya untuk sekedar berbelanja, tapi juga untuk berwisata

dan mencari sesuatu hal yang baru, contohnya pasar ular di Jakarta yang kini

menjadi surga belanja barang-barang murah, yang saat ini belum tersentuh untuk

dikembangkan menjadi wisata belanja.

Wisata berbelanja menjadi salah satu trend wisata saat ini selain wisata

kuliner. Wisata belanja memiliki potensi peran untuk menghidupkan

perekonomian lokal karena wisatawan mengeluarkan lebih banyak uang di tempat

yang dikunjungi. Dengan preferensi dan motivasi wisatawan yang terus

berkembang agar kesan yang diperolehnya lebih mendalam. Banyak orang yang

ingin pergi berlibur ke suatu kota untuk mengunjungi surga wisata belanja yang

paling recommended Beberapa tempat di bawah ini menjual banyak sekali pilihan

mulai dari pakaian, peralatan rumah tangga, kerajinan tangan, batik, karya seni,

dan lain sebagainya. Seiring dengan konsep pariwisata yang berubah, dari konsep

mass tourism menjadi konsep ecotourism, dengan 2 sisi pemberdayaan untuk



3

ecology dan economy, maka peran pusat perbelanjaan yang dulunya didominasi

pertokoan modern maka sekarang mulai tergeserkan oleh pasar tradisional. Pasar

tradisional inilah yang kemudian menjadi nilai tambah bagi peta wisata belanja di

Indonesia. Dengan berbelanja di pasar tradisional, tentu saja wisatawan

berpeluang untuk mendapatkan harga yang relatif murah. Interaksi dengan penjual

dalam transaksi jual beli juga akan menjadi suatu pengalaman sendiri bagi

wisatawan. (Femmy, Anwari, Liyushiana, dan Dina, 2020: 174).

Banyak wisatawan berbelanja cenderamata merupakan salah satu cara

untuk mengenang perjalanan wisata yang dilakukan. Hampir disetiap objek wisata

atau destinasi wisata, tidak jarang ditemukan adanya pusat penjualan cenderamata,

berupa souvenir center. Sejak dahulu, souvenir center telah menjadi tempat

kunjungan “wajib” dalam itenary perjalanan wisata. Inilah yang menjadi cikal

bakal tumbuhnya wisata berbelanja. (Femmy, et al, 2020:174 ).

Pengembangan Pasar Wisata Kota akan menjadi trend menarik dimasa

depan berdasarkan banyak alasan yang rasional, namun demikian potensi yang

bagus akan lebih berhasil jika dapat dikembangkan dan dikelola dengan

manajemen kota yang terintegrasi dalam konsep totalitas produk  wisata yang

saling terkait dengan yang lainnya. Minimal ada empat unsur yang harus

diintegrasikan yakni unsur atraksi atau daya tarik wisata, unsur amenitas atau

infrastruktur dan fasilitas pendukung, unsur aksesibilitas berupa publik

transportasi yang baik, manajemen transportasi yang efesien dan efektif serta

moda transportasi yang terintergrasi ke tempat wisata lainnya.  (Bagus, I Gusti

2017:48-66 )

Pasar Tanah Abang berdiri 30 Agustus 1735. Dahulu, Pasar Tanah Abang

bernama Pasar Sabtu. Pasar ini dibangun oleh Yustinus Vinck. atas izin dari

Gubernur Jenderal Abraham Patramini. Pasar Tanah Abang terbagi menjadi tiga

wilayah, yaitu Tanah Abang Metro, Tanah Abang Lama dan Tanah Abang

AURI. Tanah Abang Lama terdiri dari beberapa blok, antara lain blok A, B, C, F,

G. Pasar Tanah Abang menyediakan beragam macam barang, mulai dari busana

seperti pakaian muslim, baju batik, kerudung, mukena, perlengkapan haji, pakaian

anak-anak, juga perlengkapan rumah tangga, dari spring bed, gorden, seprai,

https://www.tagar.id/tag/batik
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handuk, hingga keset. Di sana bisa menemukan banyak aksesori, seperti kalung,

gesper, gelang, bros. Tak ketinggalan ada pula tas cantik dan koper yang bisa

ditemukan.

Pasar Tanah Abang bukan asing lagi bagi warga negara Indonesia bukan

hanya dari Jabodetabek, tapi dari daerah lain bahkan sampai antar provinsi, dan

juga menjadi tujuan dari beberapa wisatawan dari negara tetangga seperti

Malaysia, Singapura dan Thailand.

Pasar Tanah Abang mempunyai potensi untuk dijadikan sebuah wisata

kota, karena pasar tanah abang merupakan salah satu produk budaya dan juga

memiliki nilai historis bagi bangsa indonesia, khususnya dalam bidang

perekonomian dan industry tekstil, karena disekitaran pasar tanah abang juga

tumbuh industri-industri kecil yang bergerak dalam bidang pakaian serta pengrajin

pakaian, salah satunya.

Rumusan masalah yang diajukan adalah apakah bisa pasar Tanah Abang

dijadikan wisata kota masa depan sebagai wisata belanja, disamping wista budaya

dan wisata Wisata banyak minat, Wisata bisnis dan jenis wisata lainnya. Apalagi

saat ini banyak orang masih lebih memilih untuk datang ke pasar tradisional.

Selain karena harga produk yang dijual lebih murah, tempat wisata belanja di

Indonesia tersebut juga akan memberikan kesan berbeda untuk melengkapi

pengalaman liburan

Tujuan peneliti yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

mendeskripsikan pengembangan pasar Tanah Abang sebagai potensi wisata kota

masa depan. dengan ciri khasnya

Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tujuannya adalah guna

mengembangkan Kawasan pasar. Pariwisata adalah kegiatan yang didukung

dengan segala fasilitas sekaligus kegiatan wisata yang menguntungkan berbagai

pihak baik wisatawan atau pengunjung, masyarakat dan pemerintah setempat.

Menurut UU No 10 tahun 2009 pengertian Wisata adalah kegiatan perjalanan

yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi

tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari

https://www.tagar.id/tag/cantik
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keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Daya Tarik Wisata adalah segala

sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa

keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi

sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Motivasi merupakan hal yang sangat mendasar dalam studi tentang

wisatawan dan pariwisata, karena motivasi merupakan trigger dari perjalanan

wisata, meskipun motivasi ini sering sekali tidak di sadari secara penuh oleh

wisatawan itu sendiri (Malik, 2016). Motivasi menurut Josiam dan Frazer, terdiri

dari 4 faktor yaitu ;

1. Novelty Seeking, adalah motivasi untuk mencari sesuatu hal yang baru,

merasakan pengalaman baru dan menikmati daya tarik wisata baru.

2. Stess busting/fun, adalah motivasi wisata untuk menghilangkan kejenuhan atau

stress dari rutinitas sehari-hari.

3. Achievement, adalah motivasi wisata berkunjung untuk alasan gengsi (prestige).

Wisatawan memiliki motivasi untuk mengunjungi daya tarik wisata yang

belum pernah di tuju oleh teman, saudara attau kerabatnya.

4. Family oriented/ education, adalah motivasi wisata untuk berkumpul dan

berwisata bersama keluarga.

Sunaryo (2013:159) mengemukakan bahwa kerangka pengembangan

destinasi pariwisata mengandung tujuan yang sama yang mencakup unsur-unsur

pariwisata seperti dibawah ini:

1. Attraction: Atraksi wisata yang berbasis utama pada kekayaan alam maupun

budaya serta artificial atau atraksi buatan seperti event atau yang biasanya

digolongkan dalam minat khusus. Kurniansah (2016:76) atraksi wisata

merupakan segala sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan

dilihat.

2. Accessbilities, yang mencakup dukungan sistem transportasi diantaranya:

fasilitas terminal, bandara, pelabuhan, jalur transportasi/rute serta model

transportasi lainnya.
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3. Amenities: yang mencakup fasilitas penunjang maupun pendukung wisata

diantaranya: akomodasi, rumah makan, toko cendramata, biro perjalanan,

retail, pusat informasi wisata, fasilitas penukaran uang serta fasilitas

kenyamanan lainnya.

Menurut Sulistiyana, Hamid, dan Devi (2015:3) fasilitas wisata adalah

semua fasilitas yang fungsinya memenuhi kebutuhan wisatawan yang tinggal

untuk sementara waktu didaerah tujuan wisata yang dikunjunginya dimana mereka

dapat santai menikmati dan berpartisispasi dalam kegiatan yang tersedia di daerah

tujuan wisata tersebut. Tempat wisata yang baik harus memiliki daya tariknya

sendiri agar mendorong terciptanya keputusan berkunjung seseorang kesuatu

objek wisata. Menurut Devy dan Soemanto, daya tarik dalam obyek wisata

merupakan salah satu modal utama yang harus dimiliki dalam upaya peningkatan

dan pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata.

2. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian jenis deskriptif

kualitatif merupakan suatu penelitian yang memberikan atau memasukan

gambaran dan penjelasan tentang suatu objek yang akan diteliti oleh peneliti

berdasarkan fakta yang didapat peneliti selama melakukan penelitian dilapangan

secara langsung, intensif, terperinci dan mendalam. Biasanya menggunakan

gambar atau tulisan yang kemudian dipasafasekan kedalam bentuk lisan atau

tertulis kemudian disusun kebentuk kalimat dan paragraph. Menurut Moeleong

(2010:5), bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan

latar alamiyah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi serta

dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknis

triangulasi dimana lebih mengutamakan efektifitas proses dan hasil yang

diinginkan. Triangulasi merupakan proses pengumpulan data yang bersifat

menggabungkan berbagai sumber dan teknik pengumpulan data yang sudah ada.

Triangulasi menurut Creswell (2010:286) adalah teknik mengumpulkan sumber-

sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari
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sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-

tema secara koheren.

Menurut Sugiyono (2013:241) bahwa teknik triangulasi dalam penelitian

kualitatif bertujuan bukan untuk mencari kebenaran tentang fenomena tetapi lebih

pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.

Kebenaran data dimaksud valid atau tidak maka harus diban- dingkan dengan data

lain yang diperoleh dari sumber lain. Oleh sebab itu, maka dalam penelitian ini,

peneliti mengadakan pengecekan terhadap validitas data yang telah peneliti

dapatkan dengan cara menginformasi antara data/infromasi yang peneliti peroleh

dari sumber lain yaitu kepala pasar, para pedagang pasar, pengunjung pasar, dan

masyarakat sekitar pasar. Peneliti membandingkan data hasil wawancara dari

subjek penelitian dengan data hasil observasi dan mencocokannya kemudian

menganalisis.

3. Hasil dan Pembahasan

Nama Tanah Abang sendiri berasal dari cerita pengepungan tentara

Kerajaan Mataram di tahun 1628 ke Kota Batavia. Kala itu, tentara Mataram

menyerbu Kota Batavia dari segala penjuru dan menggunakan Tanah Abang

sebagai pangkalan, karena lokasinya yang berupa tanah berbukit dan di sekitarnya

banyak di genangan rawa. Karena tanahnya yang merah atau “Abang” dalam

bahasa Jawa, maka lahirlah nama Tanah Abang yang berarti Tanah Merah.

Pasar Tanah Abang atau Pasar Sabtu dibangun oleh Yustinus Vinck pada

30 Agustus 1735, atas izin Gubernur Jenderal Abraham Patramini. adalah untuk

berjualan tekstil serta barang kelontong dan hanya buka setiap hari Sabtu.

Sehingga pasar ini disebut Pasar Sabtu. Pasar ini mampu menyaingi Pasar Senen

(Welter Vreden) yang sudah lebih dulu maju.

Pada tahun 1740 terjadi Peristiwa Geger Pecinan, yaitu pembantaian

orang-orang Tionghoa, perusakan harta benda, termasuk Pasar Tanah Abang

diporakporandakan dan dibakar. Pada tahun 1881, Pasar Tanah Abang kembali

dibangun dan yang tadinya dibuka pada hari Sabtu, ditambah hari Rabu, sehingga

Pasar Tanah Abang dibuka 2 kali seminggu. Pasar Tanah Abang terus mengalami
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perbaikan hingga akhir abad ke-19 dan bagian lantainya mulai dikeraskan dengan

pondasi adukan. Pada tahun 1913, Pasar Tanah Abang kembali diperbaiki. Pada

tahun 1926 pemerintah Batavia membongkar Pasar Tanah Abang dan diganti

bangunan permanen berupa tiga los panjang dari tembok dan papan serta beratap

genteng, dengan kantor pasarnya berada di atas bangunan pasar mirip kandang

burung. Pelataran parkir di depan pasar menjadi tempat parkir kuda-kuda penarik

delman dan gerobak. Di situ tersedia kobakan air yang cukup besar, dan di

seberang jalan ada toko yang khusus menjual dedak makanan kuda. Beberapa

puluh meter dari toko dedak ada sebuah gang yang dikenal sebagai Gang Madat,

tempat lokalisasi para pemadat. Pada zaman pendudukan Jepang, pasar ini hampir

tidak berfungsi, dan menjadi tempat para gelandangan.

(https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_Tanah_Abang, terakhir diubah pada 22

November 2020, pukul 01.10),

Pasar Tanah Abang semakin berkembang setelah dibangunnya Stasiun

Tanah Abang. Di tempat tersebut mulai dibangun tempat-tempat seperti Masjid Al

Makmur dan Klenteng Hok Tek Tjen Sien yang keduanya seusia dengan Pasar

Tanah Abang. Pada tahun 1973, Pasar Tanah Abang diremajakan, diganti dengan

4 bangunan berlantai empat, dan sudah mengalami dua kali kebakaran, pertama

tanggal 30 Desember 1978, Blok A di lantai tiga dan kedua menimpa Blok B

tanggal 13 Agustus 1979. Pada tahun 1975 tercatat kiosnya ada 4.351 buah

dengan 3.016 pedagang.

Pasar Tanah Abang dulu pernah menjadi pasar hewan, salah satu hewan

yang banyak dijual ketika itu adalah kambing. Pasar Tanah Abang terbagi menjadi

tiga wilayah, yaitu Tanah Abang Metro, Tanah Abang Lama dan Tanah Abang

AURI. Tanah Abang Lama terdiri dari beberapa blok, antara lain blok A, B dan F.

Sementara Tanah Abang AURI memiliki blok yang lebih banyak, yaitu A, B, C,

D, E, F, G, AA, BB dan CC.

Untuk mendapatkan data yang bisa dipercaya, penulis melakukan

wawancara dan Tanya jawab dalam bentuk kuisioner bebas yang akan diisi oleh

calon responden, dalam hal ini responden bersifat acak dan random, hal ini untuk

menjaga kebebasan mengisi dan memperoleh data dan informasi yang sebenarnya

https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_Tanah_Abang


9

atas apa yang menjadi keinginan dan masukan dari responden. Adapun yang

menjadi responden dalam penelitian ini adalah para pedagang, para pengunjung,

pengelola di tiga blok yang ada dan masyarakat sekitarnya. Jumlah responden

yang digunakan adalah 200 responden.

Hasil penyebaran kuisioner secara langsung dan tanggapan dari apa yang

ditanyakan sesuai dengan daftar pertanyaan, maka berikut ini sebagian informasi

yang diperoleh dari hasil wawancara dan tanya jawab tersebut.

1. Menurut anda bagaimana kondisi pasar Tanah Abang saat ini?

Sumber: Data primer di olah

Gambar 1. Kondisi Pasar Tanah Abang Saat ini

Sebagian besar responden menjawab, bahwa situasi Pasar Tanah Abang

saat ini sangat baik dan sudah tertata rapi, walaupun masih ada disana-sini yang

belum tertata rapi, tapi dalam hal ini pengelola dan pemerintah daerah DKI Jakarta

berusaha terus melakukan perbaikan dan pembenahan sehingga nantinya bisa

menjadikan Pasar Tanah Abang sesuai dengan harapan semua pihak.

2. Menurut anda apakah fasilitas-fasilitas yang disediakan di Pasar Tanah Abang

sudah baik?

Sebanyak 48 persen responden menjawab bahwa fasilitas yang ada saat ini

sudah sangat baik, artinya keadaan pasar di tiga blok sudah tertata dengan baik

dan sudah menggunakan fasilitas AC, escalator dan pengaman lainnya, walaupun

ada sebagian yang belum memiliki falitas yang diharapkan terutama di Blok G
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yang masih kelihatan kumuh, sebenarnya aka nada peremajaan dan perbaikan di

Blok G ini tapi masih menunggu dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta, karena

kewenangannya ada di Pasar Jaya Jakarta. Fasilitas ini juga termasuk perbaikan

jembatan penyeberangan menjadi area perdanganan yang tertata rapi, terminal,

statisun kereta Tanah Abang yang juga berbenar, pelebaran jalan serta pengaturan

lalu lintas di sekitar Pasar Tanah Abang. Pasar Tanah Abang semakin berkembang

setelah dibangunnya Stasiun Tanah Abang. Di tempat tersebut mulai dibangun

tempat-tempat seperti Masjid Al Makmur dan Klenteng Hok Tek Tjen Sien yang

keduanya seusia dengan Pasar Tanah Abang.

Sumber: Data primer di olah

Gambar 2. Kondisi Pasar Tanah Abang Saat ini.

Objek Wisata Pasar Tanah Abang di DKI Jakarta Pusat Jakarta bisa

dibilang sebuah wisata belanja yang memiliki beberapa akan fasilitas dan

pelayanan di antaranya sebagai berikut : a). Area Parkir kendaraan; b). Masjid; c).

Eskalator; d). Lift; e). gerai atm; f). Kamar mandi / MCK; g). Tempat Istirahat; h).

Rumah Makan; i). terminal bus; j). Stasiun kereta api dan MRT; dan masih

banyak lainya.

3. Menurut anda apakah moda transportasi umum yang tersedia di Pasar Tanah

Abang sudah memadai ?

Responden menjawab bahwa moda transportasi di Pasar Tanah Abang

sudah sangat memadai, artinya ini mempermudah konsumen atau masyarakat dan

juga wisatawan bisa mencapai ke lokasi, karena moda transportasi bisa dilakukan
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dengan taxi, taxi online, kereta api (KRL), transjakarta, bus kopaja, bus metro

mini, angkot, MRT. Arah menuju ke Pasar Tanah Abang dapat dituju dari

berbagai arah ataupun stasiun, baik dari dalam kota maupun dari luar kota.

Sumber: Data primer di olah

Gambar 3. Kondisi Pasar Tanah Abang Saat ini

Sumber: Data sekunder

Gambar 4. Lokasi Pasar Tanah Abang.

4. Menurut anda apa yang menjadi daya tarik pasar tanah abang?

Objek Wisata Pasar Tanah Abang di DKI Jakarta Pusat Jakarta adalah

tempat wisata yang ramai dengan wisatawan pada hari biasa maupun hari liburan.

Tempat ini sangat indah dan bisa memberikan sensasi yang berbeda dengan

aktivitas sehari-hari.
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Tidak hanya sekarang ini Pasar Tanah Abang menjadi pusat grosir yang

terkenal karena sejak awal pasar ini telah menjadi pusat perdagangan pakaian dan

tekstil utama ke daerah-daerah di Indonesia, Asia, bahkan dunia. Pada awalnya

pasar ini bernama Pasar Sabtu yang dibangun Yustinus Vinck. Di awal, pasar ini

hanya beroperasi pada hari Sabtu hingga disebut Pasar Sabtu dan hanya dibangun

dengan menggunakan dinding bambu.

Sumber: Data primer di olah

Gambar 5. Kondisi Pasar Tanah Abang Saat ini

Disamping harga yang murah, dari segi kualitas produk-produk pakaian

yang ditawarkan di Tanah Abang memiliki kualitas yang cukup baik. Pasar Tanah

Abang menawarkan variasi produk yang lebih beragam. Dan untuk menuju ke

Pasar Tanah Abang moda transportasinya sangat mudah dan jenis moda

transportasinya banyak.

Kehadiran Pasar Tanah Abang memiliki daya tarik tinggi, membuat orang-

orang dari perantauan berusaha mengadu nasib di daerah tersebut. Pasar Tanah

Abang menjadi ruang bertemunya berbagai etnis. Keberadaan etnis pendatang di

Tanah Abang selalu hadir pada setiap abadnya, mulai dari daerah perkebunan

hingga pasar tekstil terbesar. Pada awalnya etnis yang berada di Tanah Abang,

yaitu etnis Cina, etnis Arab, dan orang Betawi. Pada kurun waktu yang berbeda

juga terdapat etnis lain berdatangan, seperti India, Jawa, Sunda, dan Minang.

5. Menurut anda apakah kawasan lokasi pasar Tanah Abang sangat strategis

untuk dikunjungi?
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Menteri Pariwisata Sandiaga Uno ingin mengubah Pasar Tanah Abang

menjadi seperti Grand Bazaar Istambul Turki dengan menjual barang apapun

dengan harga yang murah, dan untuk menuju ke lokasinya juga mudah dan cepat.

Demikian pula yang ingin diwujudkan dari Pasar Tanah Abang ini, yang saat ini

sudah terkoneksi dengan baik moda transportasi apapun dan bisa dituju dengan

mudah dari stasiun manapun ataupun dari wilayah lainnya baik dari sebelah barat,

Provinsi Banten, dari arah selatan Provinsi Jawa Barat dan dari sebelah timur

provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, sedangkan dari utara adalah dari para

wisatawan belanja seperti dari Malaysia, Singapura, Philipina, Thailand dan lain

sebagainya.

Sumber: Data primer di olah

Gambar 6. Kondisi Pasar Tanah Abang Saat ini

Pasar Tanah Abang juga dekat dengan obyek-obyek wisata lainnya seperti

Monas, Masjid Istiqlal, Musium Taman Prasasti, Thamrin City, Blok M, Taman

Suropati, Musium tekstil, Grand Indonesia Mall, Plaza Indonesia, Plaza Sarinah,

Delta Spa and Lounge Harmoni, Alun-alun Indoneisa, Museum Nasional, Taman

Sari Royal Heritage Spa Wahid Jakarta, Khas Jakarta, Jakarta Aquarium & Safari,

KoKuo Reflexology, CGV Blitz Grand Indonesia, Keraton Spa, Galeri Indonesia

Kaya, Monumen Selamat Datang, Central Park, Miniapolis, Orangutan Odysseys,

Galeri Nasional Indonesia, Citywalk Sudirman, Spincity EX Plaza Indonesia, Mall

Taman Anggrek, Masjid Baitul Ihsan, Dancing Fountain, Kempinski The Spa dan

masih banyak lagi obyek-obyek wisata yang dekat dengan Pasar Tanah Abang

https://www.tripadvisor.co.id/Attraction_Review-g294229-d13271773-Reviews-Taman_Sari_Royal_Heritage_Spa_Wahid_Jakarta-Jakarta_Java.html
https://www.tripadvisor.co.id/Attraction_Review-g294229-d13271773-Reviews-Taman_Sari_Royal_Heritage_Spa_Wahid_Jakarta-Jakarta_Java.html
https://www.tripadvisor.co.id/Attraction_Review-g294229-d7076588-Reviews-Khas_Jakarta-Jakarta_Java.html
https://www.tripadvisor.co.id/Attraction_Review-g294229-d11667626-Reviews-Jakarta_Aquarium_Safari-Jakarta_Java.html
https://www.tripadvisor.co.id/Attraction_Review-g294229-d7181591-Reviews-KoKuo_Reflexology-Jakarta_Java.html
https://www.tripadvisor.co.id/Attraction_Review-g294229-d8803669-Reviews-CGV_Blitz_Grand_Indonesia-Jakarta_Java.html
https://www.tripadvisor.co.id/Attraction_Review-g294229-d13137512-Reviews-Keraton_Spa-Jakarta_Java.html
https://www.tripadvisor.co.id/Attraction_Review-g294229-d7126267-Reviews-Galeri_Indonesia_Kaya_GIK-Jakarta_Java.html
https://www.tripadvisor.co.id/Attraction_Review-g294229-d7126267-Reviews-Galeri_Indonesia_Kaya_GIK-Jakarta_Java.html
https://www.tripadvisor.co.id/Attraction_Review-g294229-d12076238-Reviews-Selamat_Datang_Monument-Jakarta_Java.html
https://www.tripadvisor.co.id/Attraction_Review-g294229-d3845198-Reviews-Central_Park-Jakarta_Java.html
https://www.tripadvisor.co.id/Attraction_Review-g294229-d7931712-Reviews-Miniapolis-Jakarta_Java.html
https://www.tripadvisor.co.id/Attraction_Review-g294229-d7141843-Reviews-Orangutan_Odysseys-Jakarta_Java.html
https://www.tripadvisor.co.id/Attraction_Review-g294229-d7194970-Reviews-Galeri_Nasional_Indonesia-Jakarta_Java.html
https://www.tripadvisor.co.id/Attraction_Review-g294229-d11667860-Reviews-Citywalk_Sudirman-Jakarta_Java.html
https://www.tripadvisor.co.id/Attraction_Review-g294229-d3463501-Reviews-Spincity_EX_Plaza_Indonesia-Jakarta_Java.html
https://www.tripadvisor.co.id/Attraction_Review-g294229-d3845140-Reviews-Taman_Anggrek_Mall-Jakarta_Java.html
https://www.tripadvisor.co.id/Attraction_Review-g294229-d3845140-Reviews-Taman_Anggrek_Mall-Jakarta_Java.html
https://www.tripadvisor.co.id/Attraction_Review-g294229-d9722187-Reviews-Baitul_Ihsan_Mosque-Jakarta_Java.html
https://www.tripadvisor.co.id/Attraction_Review-g294229-d10637346-Reviews-Dancing_Fountain-Jakarta_Java.html
https://www.tripadvisor.co.id/Attraction_Review-g294229-d11700512-Reviews-Kempinski_The_Spa-Jakarta_Java.html
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6. Menurut anda apakah di Pasar Tanah Abang memiliki daya Tarik yang

berbeda dengan pasar tradisonal lain-nya?

Kawasan Tanah Abang memiliki magnet ekonomi yang cukup besar, tidak

sekedar pasar regional dan nasional tetapi sudah internasional. Di Pasar Tanah

Abang ini semua harga barang relatif murah dengan kualitas barang yang baik,

serta berbagai model terbaru dan sedang trendi saat ini. Di Pasar Tanah Abang ini

bisa menjual satuan ataupun kodian atau bal, dengan harga yang terjangkau.

Daya tarik lain yang diberikan oleh Pasar Tanah Abang adalah

memberikan sensasi yang indah dan berbeda dari pasar tradisional lainnya.

Masyarakat yang berbelanja di sini bukan hanya untuk keperluan sendiri juga bisa

dilakukan untuk reseller. Di Pasar Tanah Abang perputaran ekonominya sangat

tinggi, karena disini semua orang melakukan aktivitas ekonomi baik yang besar

maupun kecil, baik yang formal maupun yang informal.

Sumber: Data primer di olah

Gambar 7. Daya Tarik Pasar Tanah Abang Saat Ini Dengan Pasar Tradisional

Lainnya

7. Menurut anda apa saja kelebihan dari Pasar Tanah Abang sehingga dapat

berpotensi sebagai wisata kota dimasa depan?

Keunggulan selain harga yang bersaing dan kualitas, juga barangnya lebih

lengkap dan pilihannya banyak, apakah mau harga yang murah meriah, atau yang

berkelas. Pasar Tanah Abang sudah tersegmen berdasarkan bloknya. Dimana Blok

A yang berada paling depan di kawasan Kebon Kacang dikenal sebagai pusat
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pakaian jadi orang dewasa, pusat tas dan sepatu hingga aksesories. Di lantai

basement Blok A itu pusat bahan tekstil.

Blok B adalah pusat pakaian jadi dewasa laki-laki dan perempuan. Jeans

pusatnya di Blok B. Pakaian jadi di Blok A dan B sebagian besar merupakan

produk impor dari China. Di Blok F, produk yang paling banyak dijajakan ialah

busana muslim dan muslimah, batik, dan bahan tekstil. Blok G, berada di paling

belakang, dekat dengan stasiun Tanah Abang, untuk menampung para pedagang

kaki lima, jasa penginapan untuk para pedagang dari luar kota atau manca negara

yang sedang berbelanja

Pasar Tanah Abang juga menghidupi berbagai perusahaan pengiriman

barang, jasa parkir dan jasa keamanan. Hak yang menjadi masalah utama adalah

pengaturan perpakiran dan pergudangan, karena lahan yang ada sangatlah sempit.

Saat ini sedang dipikirkan oleh Pemerintah Daerah masalah pergudangan dan

perpakiran. Sangatlah susah mencari lahan kosong, sehingga perlu ada pengaturan

ulang terhadap lahan yang ada sehingga bisa dijadikan tempat wisata disamping

tempat belanja dan tempat kuliner serta pangung-panggung pertunjukan dan

museum untuk lebih memperkaya keberadaan Pasar Tanah Abang.

Sumber: Data primer di olah

Gambar 8. Kelebihan Lain Dari Pasar Tanah Abang

8. Jika nanti Pasar Tanah Abang sudah menjadi wisata kota, destinasi wisata

seperti apa yang bisa ditawarkan untuk menarik minat turis untuk berkunjung

ke wisata kota Pasar Tanah Abang?
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Sumber: Data primer di olah

Gambar 9. Destinasi Wisata Yang Bisa Ditawarkan Untuk Menarik Minat Turis.

Kendala utama di Pasar Tanah Abang adalah kurangnya lahan yang

nantinya bisa digunakan untuk mendukung Pasar Tanah Abang bisa menjadi

obyek wisata belanja dan wisata kuliner serta oleh-oleh. Dengan adanya ruang

terbuka publik ini bisa menjadi daya tarik disamping pusat kuliner dan oleh-oleh

khas Indonesia.

Begitu luasnya Pasar Tanah Abang, maka perlu ada ruang terbuka kosong

ataupun ruang untuk kuliner sambil beristirahat yang dikelola dengan baik dan

tertata rapi, yang saat ini belum ada. Serta adanya ruang terbuka hijau yang bisa

menambah keindahan dan juga sebagai paru-paru kota.

9. Bagaimana harapan Bapak/Ibu ke depan mengenai keberadaan Pasar Tanah

Abang ini bila nanti dijadikan wisata kota masa depan, apa yang perlu

dibenahi dan ditata lagi?

Jawaban responden atas pertanyaan ini yang paling banyak adalah empat

hal yaitu Menindaklanjuti pedagang yang berjualan disemberang tempat,

Perbaikan fasilitas, Penataan infrastruktur dan Perluasan lahan parkir. Dari empat

jawaban teratas ini, maka yang paling krusial dan memang kenyataan dan keadaan

dilapangan adalah sempitnya area di Pasar Tanah Abang, sehingga masalah parkir

dan kemerawutan serta kemacetan yang diakibatkan oleh banyaknya mode

angkutan umum karena kurangnya lahan parkir, walaupun sudah dibangunkannya
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gedung parkir ini. Bongkar muat barang yang sama dengan lahan parkir konsumen

dan pendatang jadi satu yang menambah keruwetan dan kekisruhan ini. Termasuk

dalam hal ini perbaikan fasilitas, baik perpakiran, gedung yang semakin kelihatan

kumuh, penataan layout dan juga bahwa para pedagang di lapak tidak mempunyai

gudang, dan memang hanya untuk kios saja dan jumlah pengunjung yang banyak

pada hari-hari tertentu dan dimomen tertentu menambah krodit di sana.

Sumber: Data primer di olah

Gambar 10. Harapan Responden Tentang Keberadaan Pasar Tanah Abang

Dijadikan Wisata Kota Masa Depan.

Masih banyaknya pedagang yang tidak menempati kios ataupun kiosnya

dirasa kecil dan pengin menarik pelanggan dan konsumen sebanyak mungkin,

mereka cenderung mencegat pembeli di bawah dan ditempat yang sebenarnya

tidak diperbolehkan untuk berdagang, seperti di trotoar dan jembatan

penyeberangan, lahan parkir yang untuk berjualan juga. Semua ini ujungnya

adalah dalam hal infrstruktur yang dipandang kurang memadai apalagi untuk

dijadikan obyek wisata terbarukan di masa yang akan datang, karena sempitnya

lahan kosong yang ada, kalaupun harus dilebarkan dan diperluas maka harus

melakukan penggusuran-penggusuran,

10. Menurut Anda apa yang menjadi kendala dalam pengembangan obyek wisata

kota Pasar Tanah Abang
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Lima jawaban terbesar dari responden mengenai wisata masa depan di

Pasar Tanah Abang, yang paling banyak adalah mengeluhkan tentang penataan

kawasan yang belum tertata rapi (34%) seperti yang dijelaskan dalam pertanyaan

nomer 9 di atas. Permasalahan di atas tidak lepas dari jawaban terbesar nomer 2

yaitu padatnya penduduk (30%) dan kepadatan bangunan, sehingga untuk

melakukan pengembangan Pasar Tanah Abang untuk menjadi sarana wisata kota

masa depan jadi terhambat, maka ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah

daerah DKI Jakarta saja, perlu ada campur tangan dari pemerintah pusat, karena

Pasar Tanah Abang sudah menjadi ikon dan sudah menjadi trademark bahwa ini

adalah pasar terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara, sebagai pasar grosir dan

sudah terkenal di tahun 1735 dan bisa dijadikan sebagai warisan wisata belanja.

Sumber: Data primer di olah

Gambar 11. Kendala Pengembangan Pasar Tanah Abang.

11. Dengan kondisi ruang space pasar tanah abang yang terbatas apakah bisa

dikembangkan menjadi obyek wisata.

Daya dukung di Pasar Tanah Abang sangat terbatas, penumpang yang

turun di stasiun Tanah Abang hampir 1 juta setiap hari, dan orang yang datang ke

Pasar Tanah Abang dari mana-mana bukan hanya dari Jabodetabek saja, bisa juga

dari daerah lain bahkan dari manca negara. Jalan yang sempit, PKL yang banyak,

dan adanya parkir liar. Itulah permasalahan yang harus dipikirkan oleh pengelola

Pasar Tanah Abang dan Pemerintah Kota Jakarta. Bila hal ini bisa diatasi maka

kemungkinan besar Pasar Tanah Abang akan menjadi asset wisata kota masa
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depan yang sangat menguntungkan, dan karena Pasar Tanah Abang adalah pusat

grosir garmen terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara maka perlu ada campur

tangan dari pemerintah pusat dalam pengelolaannya. Dengan kerja sama yang baik

dan saling menguntungkan maka pengelolaan dan manajemen Pasar Tanah Abang

ini adalah menjadi obyek wisata belanja untuk para turis lokal dan manca negara.

Dari Kementerian Pariwisata ada ide untuk mengembangkan ini seperti apa yang

ada di Turki. Dengan penataan bangunan khususnya di Pasar Tanah Abang itu

sendiri terutama di Blok G dan pembangunan di sekitaran Blok G khususnya bisa

menjadi ruang terbuka dan ruang yang bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan lain

Sumber: Data primer di olah

Gambar 12. Apakah Pasar Tanah Abang Bisa Dikembangkan Menjadi
Obyek Wisata Dengan Space Terbatas

Sebagian besar responden menjawab bisa, karena mereka menginginkan

datang ke Pasar Tanah Abang bukan hanya untuk belanja juga menikmati obyek

wisata yang berada di sekitaran Jakarta bagi yang datang dari Luar Jabodetabek,

tapi bagi masyarakat Jabodetabek itu sendiri juga menginkan ada sesuatu hal yang

baru bisa ditampilkan dari Pasar Tanah Abang itu sendiri misalkan ruang terbuka

yang bisa digunkan untuk menikmati penat setelah seharian belanja di pasar

dengan suatu atraksi atau penampilan dan kegiatan-kegitan wisata lainya. Tentu

harus ada kerja sama antara pengelola pasar dangan Pemerintah Kota Jakarta

untuk mengatur dan memanajemeni pengelolaan Pasar Tanah Abang. Apalagi ada

rencana dan keinginan dari Pemerintah Pusat lewat Kementerian Pariwisata untuk

mengembangkan Pasar Tanah Abang seperti apa yang ada di Turki menjadi pusat

belanja dan pusat wisata, dan juga seperti pemerintah Singapura dengan konsep

wisata belanja dan pembangunan, wisata di Guangzhou di Tiongkok atau daerah
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lainnya, apalagi sudah ada Thamrin City dan Blok M Plaza yang bisa

dikembangkan menjadi wisata yang saling terintegrasi.

12. Seperti apa pemanfataan ruang space yang dapat dikembangkan?

Melanjutkan pertanyaan dan jawaban di nomer 11 diatas, maka bentuk dan

konsep yang diinginkan dari pengunjung Pasar Tanah Abang dalam hal ini

sebagai responden adalah untuk tempat hiburan, pameran kesenian dan

kebudayaan Indonesia, food court, pengembangan fasilitas dan tempat istirahat

serta pengembangan moda transportasi pengunjung tentunya disusun dengan

konsep pemasaran dan konsep artistik ala Indonesia, bisa juga dengan mengikuti

konsep di Marlioboro Yogyakarta ataupun konsep Cibaduyut Bandung dengan

mengambil segi positifnya.

Sumber: Data primer di olah

Gambar 13. Pemanfaatan Ruang Space Yang Dapat Dikembangkan

Tanah abang memiliki peluang untuk berkembang menjadi tempat wisata

yang tidak hanya untuk tempat berjualan saja, dikarenakan di Pasar Tanah Abang

terdapat banyak kelebihan yang bisa dikembangkan menjadi tempat wisata,

misalnya dengan lokasi yang strategis, akomodasi transportasi yang mudah dan

banyak ragamnya, harga yang murah serta berkualitas, model terbaru. Dengan

kelebihan-kelebihan yang ada sekarang ini, selanjutnya adalah bagaimana

meminimalisasi kekurangan dengan melakukan inovasi pengembangan ke masa

depan.
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Keterkaitan Pasar Tanah Abang dengan tempat-tempa wisata lainnya baik

yang terkait langsung atau tidak langsung sangat banyak dan saling berdekatan

sehingga bisa menambah nilai positifnya termasuk dengan Thamrin City, Blok M,

Pasar Baru, Pasar Pagi lama dan sebagainya.

Hal yang harus dilakukan oleh pengelola di Tanah Abang adalah pusat

logistik, pergudangan, dan distribusi yang terintegrasi. Mata rantai distribusi

perdagangan dikembangkan mulai dari hulu sampai hilir seperti ke pelabuhan atau

bandara yang diintegrasikan dengan KA logistik. Semua ini membutuhkan

perluasan area Pasar Tanah Abang sebagai Sentra Primer yang semula dengan luas

±27.26 Ha menjadi ±40 Ha agar pergudangan Blok G tercakup.

Banyak konsep-konsep pengembangan yang bisa dilakukan dengan meniru

apa yang sudah ada di negara lain, dengan tidak meninggalkan ciri khas dan

keunikan yang Indonesia miliki pada umumnya dan Pasar Tanah Abang

khususnya.

4. Kesimpulan dan Saran

Pasar Tanah Abang dapatdikembangkan menjadi wisaa kota masa depan

dengan berbagai catatan dan penambahan fasilitas dan infrastruktur. Kelebihan

yang dimiliki saat ini adalah modal dasar yang terus dijaga dan dilakukan inovasi.

Keinginan masyarakat dan pengunjung di Pasar Tanah Abang adalah perlunya

dikembangkan menjadi wisata belanja. Pengelolaan Pasar Tanah Abang harus

lebih aktif lagi merencanakan inovasi dan pengembangan untuk menjadikan

pariwisata masa depan.

Perlu perluasan area Pasar Tanah Abang sebagai Sentra Primer yang

semula dengan luas ±27.26 Ha menjadi ±40 Ha agar pergudangan Blok G

tercakup dan distribusi, transportasi dan akomodasi serta infrastruktur penunjuang

untuk menambah wahana dan sarana pariwistas di Pasar Tanah Abang termasuk

area perparkiran.

Saran dalam penelitian selanjutnya adalah model pengembangan Pasar

Tanah Abang menjadi wisata kota masa depan yang bisa mengintegrasikan pasar

tradisional yang ada disekitaran Pasar Tanah Abang dan obyek-obyek wisata baik
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hotel, kuliner, mall dan bentuk-bentuk PKL yang ada disekitaran Pasar Tanah

Abang, serta aktivitas lainnya yang bisa bersinergi.
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