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Abstrak 
 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan berbagai aktivitas ekonomi perdagangan 

dan strategi rasional pedagang di pasar tradisional. Namun penelitian tentang 

aktivitas ekonomi perdagangan dan dilema yang dialami pedagang di pasar induk 

besar yang berstandar internasional belum banyak dilakukan. Fokus    penelitian 

ini tentang faktor-faktor apa saja yang mendorong pedagang sayur dan buah 

memilih berdagang di Pasar Induk Puspa Agro yang berstandar internasional, dan 

dilema yang dialami pedagang tersebut. Manfaat penelitian ini untuk 

pengembangan wawasan akademik  bidang studi Antropologi Ekologi dan 

Antropologi Ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah etnografi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan ada 5 faktor pendorong yang membuat pedagang 

memutuskan untuk berdagang di pasar ini,  yaitu sewa stan murah, kebersihan dan 

kenyamanan pasar, peluang berdagang di pasar induk modern, manajemen yang 

teratur, suasana yang kompetitif.  Pedagang mengalami 3 dilema yaitu penentuan 

harga produk bagi penyuplai/petani sayur atau buah yang berasal desanya sendiri  

atau kerabatnya yang tinggal di kota lain, mengambil keputusan untuk bertahan 

atau keluar dulu/berhenti sementara  berdagang, pilihan dan pengambilan 

keputusan berlanjutnya tidaknya pedagang sayur atau buah berjualan di pasar 

Puspa Agro.   

 

Kata kunci: pedagang, dilema pedagang, lingkungan buatan Pasar Puspa Agro 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:Andriyanto_nugroho77@yahoo.com


46 
 

Abstract 

 

Some research suggests a range of trade and economic activity rational strategy 

traders in traditional markets. However, research on trade and economic activity 

dilemmas experienced by large traders in the central market of international 

standard has not been done. This research focus on what factors are encouraging 

fruit and vegetable traders choose to trade on the Main Market Puspa Agro 

international standard , and dilemmas experienced by these traders . The benefits 

of this research for the development of the academic field of study Anthropology 

insight Ecology and Economic Anthropology. The method used is ethnography. 

The results of this study indicate there are five factors that make driving trader 

decides to trade in this market, namely low booth rent, cleanliness and 

convenience markets, trade opportunities in modern wholesale market, regular 

management, competitive atmosphere. 3 dilemma experienced traders are pricing 

products for suppliers / growers of vegetables or fruit that comes his own village 

or relatives who live in another city, took the decision to survive or get out first / 

pause trading, choice and decision-making continued absence of traders selling 

vegetables or fruit Puspa Agra market. 

 

Keywords : traders, merchants dilemma, artificial environment Puspa Agro 

Market 
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Perdagangan hasil pertanian dan perkebunan merupakan aktivitas ekonomi 

penting dalam memasarkan produk hasil pertanian dan perkebunan dari  satu 

wilayah ke wilayah lain  seperti penjualan  sayur dan buah-buahan. Proses 

perdagangan ini biasanya dilakukan pedagang di pasar-pasar yang tersebar baik di 

desa maupun kota.  Akitivitas ekonomi pertanian dan perkebunan di desa ini 

terkait  dan saling mempengaruhi dengan aktivitas ekonomi perdagangan. 

Aktivitas ekonomi pertanian dan perdagangan bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat sehari-hari. Keberadaan petani, pedagang, pembeli  dan 

pasar sebagai tempat menjual dan membeli  produk pertanian dan perkebunan  

menjadi sangat penting. Secara umum lokasi pasar biasanya di tempat-tempat 

strategis pada wilayah pemukiman padat penduduk  baik di kota maupun di desa. 

 Aktivitas ekonomi perdagangan di pasar dapat menyerap tenaga kerja 

dalam jumlah besar dan merupakan peluang ekonomi yang   dimanfaatkan tenaga 

kerja. Keberadaan pasar menjadi dinamis sesuai dengan ketersediaan produk 

pertanian, perkembangan dan pertumbuhan kebutuhan masyarakat desa dan kota 

(Abdullah, dkk 1995).  Ada beberapa  macam pasar yaitu pasar tradisional dan 

modern/swalayan, pasar resmi dan tidak resmi,  pasar informal (mlijoan, 

krempyeng), pasar distrik, pasar kota dan pasar  utama/regional.    Dinamika pasar 

ini juga tidak terlepas dari dinamika jaringan perdagangan yang terus berkembang 

dan pertambahan jumlah penduduk yang memerlukan juga peningkatan 

pemenuhan  kebutuhan sehari-hari. Hasil penelitian  di pasar tradisional di 

Kertosono, Kabupaten Nganjuk, menunjukkan bahwa pasar  ini sama dengan 

pasar yang lain yaitu mempunyai kemampuan luar biasa  dalam  menyerap tenaga 

kerja karena  pada berbagai kesempatan kerja tercipta baik secara langsung 

maupun tidak langsung di pasar.  Tenaga kerja sebagai pedagang memperoleh 

pendapatan  teratur  tiap hari (Wignjosoebroto dkk 1992). Penelitian lain yang 

dilakukan  Sutami (2012), menunjukkan bahwa  beberapa  strategi rasional 

digunakan pedagang pasar tradisional Kapasan, Kota Surabaya untuk mengatasi 

kendala-kendala selama berdagang berupa kendala pengiriman, pelayanan,   

pembayaran,  cuaca, waktu.  Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual 

dan pembeli yang ditandai dengan transaksi lokal. Strategi rasional untuk 



48 
 

mengatasi lima kendala tersebut  adalah membina relasi dengan tengkulak, 

konsumen, sesama pedagang, petugas pasar. Pedagang juga melakukan kerja 

keras, hemat dan menjalankan ibadah sesuai religi mereka. 

 Hasil kajian pustaka  Andriati (2012),  menyimpulkan bahwa pasar lokal 

merupakan salah satu model perdagangan yang muncul sejak jaman kolonial di 

Indonesia. Maknanya pasar lokal ini hadir berdasarkan perilaku pedagang dan 

pengusaha untuk menjual produk seperti produk pertanian (sayuran),  buah-

buahan dan produk lain dalam jumlah besar sejalan dengan  peningkatan 

kebutuhan masyarakat  dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Model penjualan 

produk melalui model pasar lokal ini juga bertujuan untuk meningkatkan 

keuntungan dan penghasilan pedagang/pengusaha. Tradisi bisnis dan perdagangan 

tidak terlepas dari tumbuh berkembangnya aktivitas dari pelaku ekonomi yang 

terus mengembangkan model perdagangan baru guna meningkatkan 

profit/keuntungan baik secara individu/kelompok. Tumbuh berkembangnya 

aktivitas ekonomi ini, khususnya perdagangan dan bisnis di Indonesia relatif 

dinamis mulai jaman pra kolonial, kolonial, awal kemerdekaan/orde lama, orde 

baru, reformasi sampai pasca reformasi. Perdagangan merupakan salah satu faktor 

yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian, perubahan kehidupan, sistem 

dan struktur sosial, ekonomi, budaya dan politik suatu masyarakat.  Perdagangan 

berperan penting sebagai media perantara antara kegiatan produksi dan konsumen. 

Adapun  defenisi perdagangan menurut kamus Antropologi adalah pertukaran 

barang antara individu atau kelompok, dengan tawar menawar dan komitmen 

harga ke duanya yang kurang lebih seimbang, termasuk di dalamnya distribusi 

nilai, barang dan simbol. 

  Pedagang di pasar Bantul dan individu-individu anggota komunitas di  

Kabupaten Bantul, Jawa Tengah  menghadapi   dilema apakah mereka meminjam 

modal dagang pada  lembaga keuangan informal seperti rentenir atau lembaga 

keuangan  formal seperti bank. Mereka juga menghadapi dilema    dalam rangka 

menentukan kapan mereka menggunakan uang dengan basis moral dan kapan 

mereka memisahkan uang dan moral (Nugroho, 2001). Fokus penelitian tersebut  

pada penyerapan tenaga kerja yang besar dalam bidang perdagangan, strategi 
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rasional pedagang ketika menghadapi kendala-kendala dalam berdagang dan 

perkembangan model perdagangan dan tradisi bisinis dari jaman ke jaman,  

dilema yang dihadapi  pedagang dan individu-individu  anggota komunitas  ketika  

pinjam uang kepada rentenir apakah dengan pertimbangan moral atau tidak.   

Studi yang belum banyak dilakukan adalah tentang dilema lain yang dialami 

pedagang ketika mereka  memilih berdagang di pasar baru. Untuk itu penelitian 

tentang dilema yang dialami pedagang di pasar baru  menarik dan penting 

dilakukan, khususnya pedagang di Pasar Induk Puspa Agro di Kabupaten 

Sidoarjo. 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian yaitu 1) faktor-faktor apa saja yang mendorong pedagang 

sayur dan buah-buahan  berjualan  di Pasar Induk Puspa Agro?, 2) Dilema apa 

saja yang dialami pedagang tersebut?. Untuk menjawab masalah penelitian 

tersebut  digunakan kerangka teori  dari perspektif Antropologi Ekologi dan 

Antropologi Ekonomi. Perspektif Dinamika Adaptif dalam Antropologi Ekologi 

menjelaskan bahwa manusia berhubungan timbal balik atau saling 

mempengaruhi/resiprokal dengan lingkungan alam/fisik dan sosialnya.  Perilaku 

manusia  terhadap lingkungannya dikendalikan oleh keputusan dan pilihan 

tertentu. Keputusan dan pilihan itu merupakan ekspresi adaptasi  berupa perilaku 

baru tertentu dan respon tertentu untuk mengambil keputusan  dalam  menghadapi  

perubahan lingkungan fisik alami/buatan dan lingkungan sosial beserta   proses-

proses perubahannya.  Adaptasi  melalui perilaku sadar dan aktif  ini disebut 

Bennet sebagai dinamika adaptif karena manusia  secara sadar dan aktif memilih  

dan memutuskan apa yang akan dilakukannya untuk menghadapi dan mengatasi 

masalah lingkungan fisik dan  sosial yang timbul berdasarkan  perubahan 

lingkungan fisik alami/buatan dan lingkungan sosial yang terjadi beserta 

dinamikanya  (Sukadana, 1983: 18-19.)  Masalah lingkungan fisik dan sosial 

muncul ketika manusia berinteraksi dengan lingkungannya, yaitu masalah yang 

berhubungan dengan lingkungan alam/fisik   alami atau buatan dan masalah  

lingkungan sosial.   Hal ini terkait dengan persepsi, imaginasi dan pengambilan 

keputusan yang dianggap benar atau  keliru dalam proses penyesuaian/adaptasi 
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akibat perubahan yang terjadi. Inovasi yang diputuskan secara sadar dan  aktif  

meskipun faktanya bisa  salah ini dapat melahirkan keputusan baru lagi dalam 

adaptasi yang dianggap  benar. Contohnya   keputusan bertani pada musim hujan 

dengan tujuan tanaman lebih subur dianggap benar, tetapi karena hujan besar dan 

banjir maka tanaman hancur sehingga keputusan ini menjadi keliru.  Lingkungan 

fisik mempunyai keterbatasan ketika manusia memanfaatkan lingkungan fisik 

secara berlebihan, sehingga timbul masalah lingkungan ketika pembangunan 

gedung, pemanfaatan dan penataan ruang dari lingkungan fisik alami/buatan 

kurang atau belum maksimal dilakukan berdasarkan pemenuhan kebutuhan 

manusia saja tanpa  manusia  mempertimbangkan keseimbangan  sistem 

ekologinya. Salah satu diantaranya adalah pembangunan pasar sebagai lingkungan 

fisik buatan merupakan  tempat jual beli, transaksi dan redistribusi produk alam 

seperti produk pertanian, perkebunan, peternakan dan produk buatan seperti 

elektronik, alat-alat rumah tangga. Selanjutnya menurut Sukadana (1983: 91-93),  

secara ekologik, eksploatasi dan adaptasi bergandengan dalam proses 

modernisasi. Masyarakat kurang dapat beradaptasi terhadap perubahan 

lingkungan fisik alami atau lingkungan fisik buatan manusia.   Pendekatan 

pembangunan lingkungan fisik buatan manusia   lebih fokus pada  kebutuhan 

proyek dibandingkan kebutuhan masyarakat sehingga menimbulkan reaksi 

kebiasaan dan perilaku tertentu.   Sejumlah proyek dibangun untuk modernisasi 

tetapi masyarakat kurang dipersiapkan untuk menghadapi perubahan yang terjadi. 

Padahal  tuntutan perubahan perilaku modern kurang dipenuhi pelaku yang 

terlibat dalam proyek. Terkait dengan penelitian ini Pasar Induk Puspa Agro 

dibangun terkait dengan proyek sehingga timbul  reaksi tertentu dari  pelaku yang 

terlibat proyek, salah satu di antaranya adalah reaksi pedagang/pengusaha dari 

berbagai pasar yang ingin berdagang di pasar induk tersebut. Apalagi pedagang 

ini biasanya berkelompok berdasarkan jenis barang dagangan yang sama.      

Pedagang yang berjualan di pasar berfungsi sebagai aktor pelaku ekonomi 

yang mengatur dan melakukan redistribusi barang atau jasa dari 

produsen/kelompok petani  ke pedagang lain dengan penjualan secara grosir atau 

eceran kepada konsumen.  Redistribusi dalam Antropologi Ekonomi merupakan 
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salah satu konsep pertukaran. Redistribusi dimaknai sebagai bentuk kerjasama 

antar individu-individu sebagai anggota masyarakat atau antar kelompok-

kelompok dalam memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki/kuasai. 

Kerjasama ini terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyakarakat dan 

kepentingan pribadi atau kelompok, yaitu tentang siapa yang dirugikan atau 

diuntungkan dalam proses redistribusi dan konflik-konflik apa saja muncul dalam 

proses redistribusi.  Individu dalam melakukan redistribusi tidak berperilaku 

secara pribadi tetapi individu mewakili kelompok yaitu sebagai anggota 

kelompok. Ada tekanan normatif dari kelompok terhadap kebebasan individu 

sehingga tekanan ini menjadi sistem budaya dari suatu satuan/kelompok sosial. 

Kelompok sosial ini mempunyai karakteristik tertentu dalam melakukan aktivitas 

sosial   yang berbeda dengan aktivitas sosial sebelumnya  (Sjairin, Hudayana, 

2002: 70-72). Pedagang yang biasanya berjualan di pasar-pasar ingin berjualan 

juga di pasar baru yang dianggap mereka dapat menambah pendapatan. Menurut 

aplikasi pemikiran tentang redistribusi tersebut, pedagang-pedagang memilih 

Pasar Induk Puspa Agro dapat dikatakan ingin menambah penghasilan mereka 

secara pribadi/kelompok. Pedagang ini dapat menjadi anggota kelompok 

pedagang baru di Pasar Induk Puspa Agro dan melakukan aktivitas baru sebagai 

kelompok pedagang baru. Aturan berjualan baru digunakan kelompok pedagang 

baru  sebagai sistem budaya baru yang berbeda dengan aturan berjualan  

sebelumnya di pasar lain. Perbedaan aturan berdagang ini dapat diasumsikan 

sebagai masalah yang timbul dan berakibat konflik dan dilema bagi pedagang 

karena pedagang perlu waktu untuk melakukan adaptasi.  

 Menurut Hans-Dieter Ever  (dalam Damsar, 1999: 10-12), pedagang 

dalam masyarakat petani mengalami dilema  juga ketika mereka  menentukan 

harga barang yang dibeli dari petani dengan harga wajar sesuai pertimbangan 

ekonomi atau moral yang ada di masyarakat.  Defenisi dilema adalah suatu 

keadaan pertentangan  yang dialami individu  ketika   individu diharuskan 

memilih dan memutuskan untuk   menghadapi perubahan tentang apa yang 

seharusnya dilakukan dan apa yang senyatanya ada di masyarakat. Selanjutnya 

menurut Ever,  dilema yang dialami pedagang adalah dalam memilih antara  
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memenuhi kewajiban moral  ekonomi kepada tetangga-tetangga dan kerabat-

kerabat  dalam menjual barang dengan harga murah  atau mencari keuntungan  

sendiri dengan harga sesuai harga pasar atau tekanan harga murah dari tengkulak.  

Moral ekonomi pedagang  yang dimaksudkan oleh Hans-Dieter  Ever  adalah  

moral yang dimiliki pedagang ketika mereka  menentukan harga  untuk tetangga, 

kerabat, pelanggan, teman-teman dengan berdasarkan pada  nilai, norma,  budaya  

yang berlaku di masyarakatnya dan  kondisi harga pasar agar  mereka tidak  

mengalami kerugian sehingga pedagang tetap mendapat  pemasokan  barang dari 

petani yang sama dan telah bekerjasama dengan pedagang selama ini.       

Penelitian etnografi ini mendeskripsikan secara rinci data kualitatif 

aktivitas ekonomi, kendala dan dilema yang dialami pedagang sayur dan buah di 

pasar baru dan sangat besar yang berstandar internasional.  Observasi  awal  

dilakukan peneliti untuk memetakan ruang/los berdasarkan jenis pedagang, 

penataan ruang pasar, jalan masuk ke pasar, lalu lintas truk atau mobil pengangkut 

produk, kebersihan dan ketertiban aktivitas di pasar. Observasi selanjutnya 

tentang komunikasi antar pedagang, transaksi antara pedagang dan 

pembeli/pengunjung.  Wawancara mendalam kepada informan pedagang sayur 

dan buah yang dipilih secara purposive, dengan pedoman wawancara. 

Berdasarkan observasi peneliti jumlah pedagang sayur dan buah lebih besar 

dibanding jumlah pedagang lain. Informan yang dipilih adalah pedagang sayur 

dan buah yaitu 11 orang, yaitu 6 orang pedagang sayur  dan 5 orang pedagang 

buah. Informan lain adalah  Manajer Operasional Pasar dari PT Jatim Graha 

Utama  yang membawahi Pasar Induk Puspa Agro dan 3 orang informan 

pembeli/pengunjung yang bersedia diwawancarai. 

 Pasar Induk Puspa Agro  baru dibangun 12 hektar (dari rencana 50 hektar) 

ini, telah  beraktivitas selama 3 (tiga) tiga tahun lebih. Pasar ini diresmikan pada 

17 Juli 2010 oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia yaitu 

Hatta Rajasa. Pasar tersebut terletak di Jalan Sawunggaling 177-183, Jemundo, 

Taman Klethek, Sidoarjo, Jawa Timur. Pasar ini tidak hanya memasarkan hasil 

pertanian, tetapi juga hasil perkebunan, perikanan, peternakan, industri  

(www.puspaagrojatim.com, diakses pada 22 Oktober 2013).  Pasar Induk Puspa 

http://www.puspaagrojatim.com/
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Agro merupakan pasar terbesar kedua di Asia Tenggara setelah pasar di Thailand 

(www.1001malam.com, diakses pada 22 Oktober 2013). Pasar Puspa Agro 

dibangun dan dikembangkan diatas tiga pilar yang diintegrasikan oleh manajemen 

yang bekerja secara professional. Ketiga pilar tersebut adalah Puspa Agro sebagai 

sentra perdagangan sektor agro,  Puspa Agro sebagai sarana pendidikan agro, dan 

Puspa Agro sebagai sarana wisata belanja agro. Pasar yang sejak awal telah 

disiapkan untuk menjadi pasar internasional ini juga dilengkapi dengan fasilitas 

sarana prasarana yang memadai. Pasar terbesar di Jawa Timur ini juga dilengkapi 

dengan fasilitas parkir hingga 2000 unit truk dan 1000 pick up.  Di dalam Pasar 

Induk Puspa Agro ini juga disediakan pergudangan, gedung pertemuan petani 

(serba guna), balai lelang, apartemen sederhana, rumah susun sewa sederhana 

(rusunawa),   jembatan timbang, perkantoran, restoran dan pujasera. Pemerintah  

Jawa Timur mengeluarkan anggaran sebesar Rp 500.000.000.000,00 lebih untuk 

pembangunan pasar ini. Tarif sewa satu gudang  di Pasar Puspa Agro seluas 720 

m2  relatif murah, yaitu  Rp 13.000.000,00  rupiah per bulan. Bila dihitung secara 

detail maka tarif sewa per meter perseginya Rp 18.000,00 untuk sebulan atau Rp 

600,00 per meter persegi per harinya.  Komoditi yang dijual di Pasar Puspa Agro 

sangat  beragam. Komoditi tersebut diantaranya adalah polowijo, jagung hibrida, 

jagung manis yang sudah direbus, aneka jenis kacang kedelai sebagai bahan tahu 

dan tempe, aneka jenis ketela pohon atau kasafa sebagai bahan makanan 

tambahan selain nasi, talas (bote) besar dan kecil, kacang tanah lokal dari Tuban,  

kentang, buah-buahan,  dan  lain sebagainya.  

Pihak manajemen telah membentuk 10 (sepuluh)  perwakilan jaringan 

bisnis pada 10 (sepuluh) propinsi, yaitu perwakilan di Propinsi  Kalimantan 

Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Nusa 

Tenggara Timut (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan, Sulawesi 

Utara,  Gorontalo, dan Maluku/Ambon. Pembeli eceran biasanya ramai datang 

membeli sayur, buah-buahan dan kebutuhan lain pada pagi hari yaitu antara jam 

07.00 – 11.00.  Sementara pembeli secara grosir biasanya pada siang sampai 

malam hari ketika sayur, buah dan dagangan lain baru datang dari berbagai 

wilayah seperti Blitar, Malang, Tuban dan wilayah lain. Untuk menembus pasar 

http://www.1001malam.com/
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ekspor, pihak manajemen dari pasar ini  melakukan komunikasi intensif dengan 

Kedutaan Besar RI di beberapa negara.  

 Pedagang sayur dan buah berpendidikan lulusan SD, SMP dan SMA. 

Mereka telah menikah dan mempunyai anak 1-3 orang. Mereka telah berdagang 

selama 5 – 8 tahun (10 orang) dan seorang telah berdagang selama 10 tahun 

karena pedagang itu  sudah berdagang sayur  bersama orang tuanya sejak 

pedagang  belum menikah. Pedagang-pedagang  ini berdagang di Pasar 

Sepanjang, Pasar Sukodono atau pasar lain di Kabupaten Sidoarjo dan Pasar 

Wonokromo, Pasar Keputran atau pasar lain di Kota Surabaya, sebelum mereka 

pindah dan memilih menyewa stan untuk berdagang sayur atau buah di Pasar 

Induk Puspa Agro. Mereka berpakaian rapi dan bersih  serta bercelemek ketika 

berjualan dan bahkan ada seorang pedagang terkesan sangat rapi seperti layaknya 

mereka yang bertugas menjaga toko di mal.   Ketika peneliti menanyakan “apakah  

mereka selalu berpakaian rapi?”. Semua menjawab “ya”, karena bagi  pedagang di 

Pasar Puspa Agro yang berstandar internasional  gengsinya tinggi.  Mereka 

menjaga penampilan agar mereka lebih dipercaya pembeli dengan tampil  

meyakinkan. Apalagi mereka pernah bertransaksi dengan orang luar negeri 

meskipun transaksinya tidak secara langsung dilakukan sendiri. Berdasarkan 

observasi peneliti, mereka menggunakan handphone semua. Handphone pedagang 

ini relatif  bagus. Seorang pedagang sayur atau buah memiliki 2-3 handphone.  

Penggunaan handphone untuk memperlancar proses dagang mereka.  Mereka 

terkesan bangga mampu berdagang di pasar ini.      

Pedagang sayur dan buah adalah orang yang melakukan aktivitas dengan  

menjual barang dagangannya berupa sayur atau buah  kepada pembeli,  baik 

pembeli grosiran, eceran maupun lelang.   Pola kerja pedagang sayur dan buah 

adalah kebiasaan  teratur dan berulang yang dilakukan pedagang sebelum 

berjualan dan ketika berjualan serta sesudah berjualan.  Pola kerja pedagang  

sebelum  berjualan  ini  biasanya mereka melakukan berbagai aktivitas yaitu: 1)  

menata    sayur atau buah di lapak, 2)  meletakkan sayur atau buah di glangsing 

atau karung plastic, 3)  menyimpan di gudang, 4) merawat barang dagangannya 

supaya cepat laku terjual dengan    membersihkannya supaya sayur dan buah tidak 
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nampak kotor dan tetap segar, sehingga sayur atau buah  kelihatan menarik untuk 

dibeli, 5)  menawarkan barang dagangannya kepada pembeli yang lewat  di depan 

stannya.  Para pedagang  ini menjual berbagai barang dagangannya seperti sawi, 

kubis, wortel, cabe, kentang, kacang panjang, buncis, apel, tomat, semangka, 

melon  selama kurang lebih 24 jam tergantung “ramai”  tidaknya pembeli   setiap 

harinya.  Yang dimaksud dengan ramai pengunjung menurut informan adalah 

jumlah pembeli lebih banyak dari hari Senin sampai Jumat karena pengunjung  

padat dan kadang agak berdesakan ketika mereka berjalan di depan stan pedagang 

untuk mencari dan membeli sayur atau buah yang diperlukan. Pedagang  sayur 

dan buah ini  hampir  tidak mengenal hari libur, artinya mereka berjualan tiap 

hari.  Apalagi penjualan secara grosiran ini tergantung pada janjian dan 

kesepakatan jam berapa proses bongkar muatnya.  Pedagang sayur atau buah 

membuat  janji  dengan pembeli  secara grosir biasanya jam 15.00 – 21.00. Proses 

bongkar muat di Pasar Induk Puspa Agro  biasanya dilakukan pada sore sampai 

malam hari.  Maknanya waktu  (jam dan hari)  dalam penjualan grosiran 

ditentukan    dan dilakukan pedagang dan pembeli sesuai kebutuhan  pembeli baik 

pelanggan atau bukan pelanggan,  dan ketersediaan sayur atau buah. Mereka 

membuat janji melalui handphone.  

Faktor Pendorong Berdagang di Pasar Puspa Agro 

Ada 5 (empat) faktor pendorong yang membuat pedagang memilih dan 

memutuskan untuk berdagang di Pasar Induk Puspa Agro, yaitu:  

Pertama, sewa tan murah. Menurut informan pihak manajemen  mempromosikan 

dan menawarkan kepada pedagang/calon penyewa stan bahwa  sewa stand dan 

lapak gratis selama tiga bulan  pada masa promo. Sesudah promo 3 (tiga) bulan, 

manajemen  juga masih  menawarkan  promosi   ini, artinya tarif promosi murah  

untuk sewa stand atau  lapak   hingga tahun 2011.   Tarif promosi tersebut 

beragam untuk los grosir/lorong lebar stan grosir dan los subgrosir/bagian dari los 

grosir atau lebar lorong lebih sempit.  Untuk stan atau lapak di los subgrosir,  tarif   

promosinya  Rp 7.500,00  per meter persegi per hari. Padahal, harga normalnya 

adalah  Rp 18.750,00 per meter persegi per hari.  Sementara itu untuk sewa kios 
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harga normal adalah  Rp 22.500,00  per meter persegi per hari menjadi  harga 

promosi Rp 9.000,00  per meter persegi per hari. Untuk sewa  los grosir, tarifnya 

juga sangat murah. Pedagang termasuk pedagang sayur dan buah  bisa 

mendapatkan hak menyewa stand selama    10 (sepuluh)  tahun penuh hanya 

dengan harga Rp 300,00  per meter persegi per hari.  Tarif murah lainnya bagi 

pedagang sayur dan buah  adalah tarif   tonase, yaitu Rp  70,00 per kilogram.  

Pedagang sayur atau buah sudah tidak ditarik lagi  biaya lain seperti  kebersihan, 

keamanan, listrik, dan air.  

Kedua,  kebersihan dan kenyamanan pasar. Informan memperoleh informasi 

bahwa jika mereka menyewa stand maka mereka memperoleh fasilitas pendukung 

yang dapat membuat mereka lebih nyaman berdagang karena nantinya kebersihan 

Pasar Puspa Agro terjaga dan terjamin. Sebelumnya berdagang di pasar 

tradisional  yang cenderung kotor, kumuh, dan becek, diantaranya mereka berasal 

dari Pasar Krian, Pasar Sukodono, Pasar Porong, Pasar Sepanjang,  Kabupaten 

Sidoarjo dan  Pasar Mangga Dua, Pasar Keputran,  Kota Surabaya. Mereka 

memilih untuk pindah dan berdagang di Pasar Puspa Agro melalui sewa stan.  

Ketiga, Peluang Berdagang di Pasar Induk Modern. Adanya Pasar Puspa Agro 

dipromosikan sebagai pasar induk modern dan prospeknya cerah baik secara 

regional, nasional, dan internasional. Hal ini sudah terbukti pada 1-2 tahun 

pertama, dimana pedagang dari luar kota namun satu propinsi, yaitu Propinsi Jawa 

Timur, NTT dan Singapura yang membeli secara grosir pada pedagang tersebut, 

demikian penjelasan informan pedagang sayur yang sejak awal pembukaan stand 

sudah menyewa. Hal ini juga dibenarkan oleh informan dari manajemen pasar. 

Kondisi penjualan sayur atau buah sampai ke tingkat regional, nasional dan 

internasional ini membuat pedagang sayur atau buah dapat meningkatkan volume 

produk yang diperdagangkan dan status sosial pedagang juga meningkat, dari 

yang sebelumnya pedagang di pasar tradisional menjadi pedagang di Pasar Induk 

Modern Puspa Agro.  Pendapatan dan keuntungan mereka meningkat. Namun 

sayangnya informan manajemen pasar tidak bersedia menjelaskan tepatnya 

peningkatan volume produk karena ia harus mencari data lama, sementara ia 

sibuk. Keuntungan  meningkat maka  “gengsi”  mereka meningkat juga. Apalagi 
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mereka bisa berdagang di Pasar yang lebih besar dan berkelas tinggi seperti Pasar 

Induk Puspa Agro. Meskipun pendidikan mereka hanya SMP atau SMA. 

Pedagang sayur atau buah benar-benar bangga karena mereka merasa lebih kaya 

secara materi dan dagangannya tambah besar.   

Keempat, manajemen yang teratur. Setiap los stan pedagang mempunyai 

koordinator yang mengatur tentang proses perdagangan sayur dan buah. 

Koordinator pihak manajemen  ini juga menampung keluhan atau masalah yang 

dialami pedagang sehingga masalah cepat bisa diselesaikan.  Bentuk perdagangan 

di pasar ini yaitu perdagangan dengan sistem penjualan grosir dan lelang yang 

diadakan pada minggu terakhir setiap bulannya. Adapun yang membantu proses 

pelelangan ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur. 

Pelelangan sayur dan buah ini untuk menghindari buah dan sayur yang membusuk 

agar petani dan pedagang tidak mengalami kerugian. 

Kelima, suasana kompetitif positif.  Pedagang dapat bersaing secara lebih positif  

karena masing-masing  stand mempunyai pembatas. Artinya  pembatas atau sekat 

antar stand  ini tidak bermakna bahwa di antara pedagang tidak ada kerja sama. 

Pembatas ini bermakna sebagai bentuk fisik pembatas  antar stand saja agar 

nampak rapi  dan menyenangkan jika dilihat pembeli atau pengunjung. Kondisi 

ini tentu berbeda dengan ketika mereka berdagang di pasar tradisional karena 

mereka meletakkan barang dagangan secara lebih bebas dan komunikasi tawar 

menawar  antara pedagang dan pembeli bisa terdengar oleh pedagang lain.  

Akibatnya persaingan menjadi lebih ketat antar pedagang dibandingkan jika 

pedagang  berdagang lokasi di Pasar Puspa Agro. Artinya  pedagang sayur atau 

buah di sebelah pedagang sayur atau buah lainnya dapat mendengar proses tawar 

menawar antara pedagang dan pembeli karena posisi antar stand saling 

berdempetan mengingat stand atau lapak kecil-kecil dan tidak ada pembatas fisik.   

Hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan bahwa pemikiran Bennet 

sesuai dengan fakta  masyarakat merespon kondisi pasar tradisional yang 

ditempati sebelum kurang bersih dan kurang nyaman karena kotor, becek, kumuh, 

pedagang harus berjuang sendri mencari pembeli dengan menawarkan sendiri. 

Pedagang sayur dan buah di pasar sebelumnya lebih melayani pembeli eceran. 
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Kondisi ini mendorong memilih strategi adaptasi untuk menyewa stand di Pasar 

Induk Puspa Agro agar keuntungan dan pendapatan mereka meningkat. Pemilihan 

strategi  adaptasi untuk mengatasi masalah lingkungan kurang nyaman di pasar 

stradisional dengan memilih berjualan di stan gratis Puspa Agro meskipun hanya 

3 (tiga) bulan dianggap  “benar” atau tepat  oleh pedagang sayur dan buah 

tersebut. Adaptasi dilakukan manusia (dalam hal ini pedagang sayur dan buah)  

melalui  perilaku sadar dan aktif   untuk  memilih  dan memutuskan apa yang akan 

dilakukannya untuk menghadapi dan mengatasi masalah lingkungan fisik dan  

sosial yang timbul berdasarkan  perubahan lingkungan fisik alami/buatan dan 

lingkungan sosial. Terkait hal ini kondisi lingkungan fisik buatan yaitu 

lingkungan  fisik buatan dari lokasi pasar sebelum pedagang pindah  yang kumuh, 

kurang teratur, kurang bersih dan kurang nyaman serta kondisi lingkungan fisik 

buatan dari lokasi fisik buatan Pasar Induk Puspa Agro yang bersih, nyaman, sewa 

stand  murah, janji dari pihak  manajemen tentang manajemen pasar yang teratur 

dan iklim usaha yang nantinya kompetitif, mendorong pedagang buah dan sayur 

untuk mengambil keputusan yang dianggap benar yaitu pindah ke Pasar Induk 

Puspa Agro merupakan peluang usaha yang harus mereka manfaatkan.     

 Ada dua kendala yang dialami pedagang selama berjualan sayur atau buah 

di Pasar Induk Puspa agro, yaitu: pertama, akses jalan menuju pasar kurang layak,  

sempit dan padat. Lokasi pasar ini sesungguhnya strategis karena  lokasi pasar 

berada  dekat dengan jalan besar dari Kota Surabaya, Malang, dan Mojokerto. 

Kondisi ini   berpengaruh terhadap  proses kelancaran   pedagang  dan  pembeli 

untuk bertransaksi di pasar tersebut. Pelebaran akses jalan terhambat pada   

pembebasan tanah  dari  pabrik-pabrik yang telah ada sebelum pasar tersebut 

dibangun. Mengingat pasar  ini berlokasi di sekitar pabrik-pabrik. Awalnya  

pendapatan pedagang Pasar Induk Puspa Agro meningkat karena kondisi pasar 

sekarang bersih dan teratur. Namun kondisi tersebut berubah setahun terakhir 

yaitu tahun 2013. Pendapatan mereka menurun ketika penelitian ini dilakukan.  

Sistem penjualan  sayur atau buah di Pasar Puspa Agro sesungguhnya  ada 2 (dua) 

macam yaitu grosir/penjualan dalam jumlah relatif besar (biasanya di atas 50 kg)  

dan eceran/penjualan antara 1-10 kg dan jika pembelian antara 11-49 kg  maka 
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potongan harga relatuf sedikit per kgnya. Besarnya potongan harga ini bervariasi 

per pedagangnya, di mana informan nampak kurang bersedia menjelaskan.   

Pembeli lebih banyak membeli secara grosir karena untuk kulakan 

daripada pembeli eceran. Pembeli eceran biasanya ibu-ibu yang sedang 

mengantarkan atau menunggu anak-anaknya bermain di lokasi mainan anak. 

Pembeli eceran biasanya datang pada hari Sabtu dan Minggu atau hari liburan 

sekolah. Mereka mengatakan “pokoke rugi” karena manajemen Pasar Puspa Agro 

kurang memenuhi janji untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok pedagang di 

pasar ini. Sekarang mobilnya telah dijual untuk modal dan menutup kerugian. Ia 

kembali naik motor menuju lokasi di Pasar Puspa Agro. Ternyata pendapatannya 

lebih tinggi di pasar tradisionnal sebelumnya dibandingkan dengan di Pasar Puspa 

Agro sekarang. Sayangnya ia  tidak bersedia menjelaskan lebih lanjut berapa 

pendapatan, keuntungan, dan kerugian yang dialami.  

 Bahkan informan pedagang sayur yang lain merasa menyesal karena 

pindah dan berjualan  di Pasar Puspa Agro. Dagangan sayurnya yang tidak laku di 

Pasar Puspa Agro dijual eceran pada tiap malam sampai dini hari di Pasar 

Sepanjang untuk menjaga agar sayurannya tidak rusak dan layu. Tujuannya 

menjual dagangan sayuran secara eceran di Pasar Sepanjang agar tidak merugi. 

Akibatnya penghasilan pedagang ini  hanya Rp 100.000,00 – Rp 200.000,00 per 

hari. Sehingga pendapatan itu kurang dapat memenuhi kebutuhan keluarga. 

Informan ini juga telah menjual mobilnya agar tetap bertahan melakukan 

dagangan di Pasar Puspa Agro. Pedagang  yang menjual mobilnya tersebut  tidak 

mempunyai relasi dengan pedagang di Pasar Sepanjang  karena pedagang itu 

berasal dari pasar lain.  Sementara itu ia berhasil mendapatkan keuntungan  lebih 

dari Rp 200.000,00 per hari di pasar tradisional sebelum ia pindah ke Pasar Puspa 

Agro. Ia berpendapat bahwa pindah berdagang di Pasar Puspa Agro merupakan 

pilihan yang salah. Namun semuanya sudah terlanjur. Tujuannya semula pindah 

ke Pasar Puspa Agro adalah untuk memperbesar dagangan sayur dan 

pendapatannya  tetapi  ia malah  mengalami penurunan pendapatan karena 

dagangan sayurnya kurang laku di Pasar Puspa Agro. Pedagang ini mengalami 

kerugian karena ia kurang mempunyai relasi dengan sesama  pedagang  di Pasar 
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Puspa Agro yang berasal dari Pasar Sepanjang, sehingga ia mengalami kerugian 

relatif  lebih besar dibandingkan dengan pedagang yang berasal dari Pasar 

Sepanjang tersebut.  

Dilema Pedagang Sayur dan Buah 

 Kerugian yang dialami pedagang  sayur dan buah baik yang berasal dari 

Pasar Sepanjang dan pasar lain berakibat pedagang mengalami dilema apakah 

mereka tetap bertahan di Pasar Puspa Agro atau mereka pindah ke pasar lain atau 

kembali ke asal pasarnya semula. Dilema yang dialami pedagang sayur dan buah 

ini, pertama; tidak hanya masalah penentuan harga produk yang berasal dari 

petani desanya sendiri  atau kerabatnya, namun juga, kedua;  dilema dalam 

mengambil keputusan untuk bertahan atau keluar dulu dari Pasar Puspa Agro. 

Ketiga;  pilihan dan pengambilan keputusan berlanjutnya tidaknya pedagang 

sayur atau buah berjualan di Pasar Puspa Agro.  

Seorang pedagang   dapat menyewa 1-3  stand. Harga sewa satu stand 

ketika penelitian ini sedang dilakukan  yaitu Rp 1.000.000,00, bayar per harinya 

Rp 5.000,00.  Total sebulan menjadi Rp 1.250.000,00,  hanya saja pembayarannya 

dengan menyicil. Harga sewa satu stand  lebih kurang sama   dengan sewa stand 

jika dibayar pedagang kontan setahun yaitu Rp 15.000.000,00.  Jumlah terbesar 

adalah pedagang sayur, di mana stand pedagang sayur ini paling ramai 

pembelinya dibandingkan dengan stand lain. Stand lain sering sepi. Pedagang 

sayur berpendapatan rata-rata Rp 75.000,00  – Rp 150.000,00 per hari jika kondisi 

pembeli ramai. Namun jika sepi pembeli, pendapatan rata-rata menjadi dibawah 

Rp 75.000,00. Terkadang untungya hanya Rp 25.000 per hari, dan jika sepi 

pembeli mereka lebih sering merugi.  Artinya pedagang masih bisa menyicil Rp 

5.000,00/hari.  Menurut pembeli, harga tomat per kilogram  Rp 10.000,00 namun 

bila pembeli membeli grosiran minimal 5 kg maka harganya menjadi Rp 

40.000,00. Ada potongan harga sebesar Rp 10.000,00.  Harga sawi per kilogram  

Rp 9.000,00 namun bila pembeli membeli harga  grosir minimal harus  10 kg 

harganya menjadi Rp 80.000,00.  Pembeli mendapat potongan harga sebesar Rp 

10.000,00. Maka dari itu penjual merasa lebih untung ketika menjual eceran.  
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Untuk itu pedagang telah meminta ke petugas pasar agar lebih intens atau 

rutin  dalam menyebarkan info produk dari  Pasar Puspa Agro. Khususnya produk 

sayur dan buah, baik tambahan sebagai  tempat petani menyalurkan sayur atau 

buah  ke pedagang sayur dan buah di pasar tersebut  dan tambahan pedagang 

untuk menjual sayur atau buah kepada pembeli grosir baik regional, nasional dan 

internasional.  Menurut informan pedagang sayur  dan pedagang buah, Pasar 

Puspa Agro ini banyak dikunjungi orang dari luar kota pada hari Sabtu dan 

Minggu, namun sayangnya mereka tidak belanja sayur-mayur tetapi hanya 

sekedar berjalan-jalan saja. Akibatnya pedagang mengalami kerugian.  Pedagang 

yang tidak mampu bertahan memilih  tutup sementara karena sewa stand sudah 

dibayar atau “gulung tikar”. Pedagang ini mengalami dilema, yaitu apakah tutup 

sementara atau seterusnya. Kondisi menentukan pilihan yang mana tersebut 

menunjukkan bahwa pemikiran  Ever sesuai dengan hasil penelitian, yaitu dilema 

penentuan harga dengan orang yang berasal dari desa yang sama dan kerabat yang 

tinggal di kota lain serta dilema  tentang  pilihan dan pengambilan keputusan 

berlanjutnya tidaknya pedagang sayur atau buah berjualan di Pasar Puspa Agro. 

Hal ini sesuai dengan pemikiran Ever bahwa pedagang mengalami dilema untuk 

mendapatkan keuntungan jika penyuplai sayur atau buah berasal dari desa mereka 

berasal atau kerabat yang tinggal di kota lain.  Pedagang menjaga relasi sosial 

dengan penyuplai atau petani/kerabat  se desa atau kerabat dari kota lain.  

Informan  lain juga mengeluh sudah satu tahun lebih ia masuk Pasar Puspa 

Agro dan makin hari ia makin rugi. Dua tahun pasar ini tetap sepi. Akibatnya hasil 

berdagang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga tiap harinya. 

Perkiraannya berdagang di Pasar Puspa Agro lebih untung tapi nyatanya malah 

merosot. Pedagang di pasar ini telah berada di titik puncak kekecewaan. Masalah 

lingkungan fisik dan sosial muncul ketika manusia berinteraksi dengan 

lingkungannya, yaitu masalah yang berhubungan dengan lingkungan alam/fisik   

alami atau buatan dan masalah  lingkungan sosial.   Hal ini terkait dengan 

persepsi, imaginasi dan pengambilan keputusan yang dianggap benar atau  keliru 

dalam proses penyesuaian/adaptasi akibat perubahan yang terjadi. Inovasi yang 



62 
 

diputuskan secara sadar dan  aktif  meskipun faktanya bisa  salah ini dapat 

melahirkan keputusan baru lagi dalam adaptasi yang dianggap  benar. Hal ini 

sesuai pemikiran Bennet dan  Sukadana, bahwa pedagang berinteraksi timbal 

balik dengan lingkungan buatan pasar Puspa Agro karena sebagian pedagang 

menganggap berjualan di Puspa Agro awalnya adalah pilihan yang tepat tetapi 

kemudian pedagang menganggap pilihan yang salah  karena mereka sering rugi 

sehingga pedagang mengalami dilema. 

Penutup 

Ternyata keputusan memilih berdagang  di Pasar Induk  Puspa Agro yang 

merupakan lingkungan buatan ini pada tahun ketiga dianggap salah oleh pedagang 

sayur dan buah  karena mereka sering mengalami kendala  akses jalan menuju 

Pasar kurang layak dan fluktuasi pendapatan sehingga pedagang mengalami 

kerugian setahun terakhir yaitu pada akhir tahun 2012 sampai penelitian ini 

selesai  dilakukan tahun 2013.  Dampaknya  pedagang mengami 3 (tiga) dilema 

yaitu penentuan harga produk bagi penyuplai/petani sayur atau buah yang berasal 

desanya sendiri  atau kerabatnya yang tinggal di kota lain, dilema dalam 

mengambil keputusan untuk bertahan atau keluar dulu/berhenti sementara  

berdagang di Pasar Puspa Agro,  dilema dalam menentukan pilihan dan 

mengambil keputusan tentang berlanjutnya tidaknya pedagang sayur atau buah 

berjualan di Pasar Puspa Agro.  
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