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MEREVITALISASI PASAR RAKYAT 
PADA MASA PANDEMI

Pelatihan Manajamen Pengelolaan Pasar
Terwujudnya Pasar Rakyat yang Bersih, Nyaman, Aman, dan Sehat dengan Sarana dan
Prasarana yang Memadai dan Berwawasan Lingkugan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung
Soreang, 21 Oktober 2020

Dr. Agus S. Ekomadyo, S.T., M.T
Institut Teknologi Bandung  
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Pemberitaan
pertama tentang
Covid-19 pada
Pasar Rakyat di 
Indonesia
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Pemberitaan Pasar Rakyat pada Masa Pandemi

Mulai PSBB: 17 Maret 2020
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Non-covid Covid Indirect Covid Direct

Sumber, Kompas 1 Januari – 30 September 2020
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Pasar di Indonesia masa Pandemi

Pasar Tanah Abang, Kompas 7 April 2020

Pasar Wage Purwokerto, 15 Juli 2020



7/16/2022 5

Pasar di Luar Negeri

Pasar Xinfadi, Beijing, Kompas 14 Juni 2020 Gold Market Dubai, Kompas 27 April 2020



7/16/2022 6

Adaptasi Pandemi di Pasar Rakyat

Pasar Keputran Surabaya, Kompas 17 Maret 2020 Pasar Metro Atom, Jakarta, Kompas, 2 April 2020
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Inovasi Pasar Rakyat

Pasar Salatiga, Kompas 28 April 2020

Pasar Pegirian Surabaya, Kompas 30 Mei 2020
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Inovasi Pasar Rakyat

Pasar Mayestik Jakarta, Kompas 7 Maret 2020

Pasar Desa Digital, Sewon, Bantul, Yogyakarta, 15 
April 2020
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Keberlanjutan Bumi dan “Virus” Manusia
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Manusia bisa selamat, jika…

• … ia akan berubah bijak (setelah terpaksa)
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Black Death dan Rennaissance

• Maut Hitam, disebut juga Wabah Hitam atau Black Death, adalah suatu pandemi hebat yang pertama kali 
melanda Eropa pada pertengahan hingga akhir abad ke-14 (1347 – 1351) dan membunuh sepertiga hingga
dua pertiga populasi Eropa.

• Renaisans (bahasa Prancis: Renaissance[a]) atau Abad Pembaharuan adalah kurun waktu dalam sejarah
Eropa dari abad ke-14 sampai abad ke-17, yang merupakan zaman peralihan dari Abad
Pertengahan ke Zaman Modern. Renaisans adalah sebuah gerakan budaya yang berkembang pada periode
kira-kira dari abad ke-14 sampai abad ke-17, dimulai di Italia pada Akhir Abad Pertengahan dan kemudian
menyebar ke seluruh Eropa.
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Evolusi manusia

• Makhluk hidup: “survival of the 
fittest” 

• (Charles Darwin)
• Hanya makhluk hidup yang mampu

menyesuaikan diri dengan perubahan
lingkungan yang mampu bertahan hdup

• Manusia: “Survival of the wishest”
• (Sir Alexander Fleming)
• Hanya manusia yang bijak yang akan

menjaga kelangsungan kehidupan dan
nilai-nilai bagi dan generasi
selanjutnya
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Adaptasi Kebiasaan Baru: belajar dari Jawa Barat

• Istilah Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sendiri sudah dipakai oleh Pemerintah Provinsi
Jabar sejak 29 Mei 2020 lalu. 

• Gubernur Jawa Barat meminta tim AHLI BAHASA untuk mencari istilah agar narasi
yang disampaikan pemerintah bisa dipahami masyarakat. 

• Jabar akhirnya berdiskusi dengan AHLI BAHASA, diusulkan macam-macam seperti
ada tatanan kehidupan baru, tapi yang dipilih “Adaptasi Kebiasaan Baru”.

• Poinnya: ada proses beradaptasi yang mungkin nyaman atau tidak untuk hal yang 
akan jadi rutinitas kebiasaan baru. 

• Disepakati dan akhirnya AKB muncul di mana-mana

https://bandung.kompas.com/read/2020/07/17/14292031/cerita-ridwan-kamil-ganti-new-normal-dengan-akb-karena-dinilai-
elitis-sampai?page=all
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Sikap Ilmiah menghadapi Pandemi: 
Belajar dari Jawa Barat

• Pertama responsif kalau bisa cepet gak usah
nunggu.

• Kedua, transparan (website) Pikobar adalah
bagian dari transparansi.

• Ketiga ILMIAH, tiap hari ada expert panel,
orang statistik, dokter ngasih masukan ke
telinga saya, PSBB provinsi itu masukan para
ahli

• Keempat kolaboratif, ngajak karang taruna,
PKK, membuat dapur umum dan lainnya.

• Kelima inovatif, industri dimanfaatkan,
Biofarma bikin PCR sendiri, buat ventilator

Collective experiment:
• Meniru prosedur eksperimen

sains dalam suatu tindakan
sosial

• Setiap tindakan dicatat,
kemudian dicek hasil dan
dampaknya

• Berbeda dengan sains alam,
berhubungan dengan manusia
perlu komunikasi yang baik

https://health.grid.id/read/352133152/kunci-sukses-ridwan-kamil-lindungi-jawa-
barat-dari-covid-19-hingga-dinilai-sebagai-wilayah-paling-responsif?page=all
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Bruno Latour on 
Covid-19 Pandemic

• Re-thinking life, economy
• The pandemic has reopened the debate

about what is necessary and what is
possible.

• The pandemic has shown us the economy is
a very narrow and limited way of
organising life and deciding who is
important and who is not important.

• If I could change one thing, it would be to
get out of the system of production and
instead build a political ecology.

• Public education of science
• The public are learning a great deal about

the difficulty of statistics, about
experiment, about epidemiology.

• In everyday life, people are talking about
degrees of confidence and margin of error…

• If you want people to have some grasp of
science, you must show how it is produced.

https://www.theguardian.com/world/2020/jun/06/bruno-
latour-coronavirus-gaia-hypothesis-climate-crisis
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Sikap Ilmiah: Membaca Fenomena Alam

Scene dalam Film “Volcano” (1997):

• Ketika terjadi loncatan bola api dari
dalam tanah ke udara, sekelompok
orang bergegas untuk berlalu. Seketika
ahli geologi berkata: “Berhenti!
Perhatikan lintasan bola api di udara.
Jika sudah melewati puncak lintasan,
dan tahu ke mana arah bola api turun,
baru berlari ke arah yang berlawanan
dengan lintasan tersebut.

Herang caina
beunang laukna

• Mengerti gerakan ikan – sains
alam

• Mengerti gerakan air dan zat-zat
yang mengendap – sains sosial
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Relasi antar Manusia lewat Teknologi

Manusia di 
suatu tempat

Manusia di 
tempat lain

Mobilitas virtual

Mobilitas fisik

Manusia di 
suatu

tempat

Manusia di 
tempat lain

Mobilitas
virtual

Mobilitas fisikX

Mobilitas virus corona
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Less Contact 
Economy



7/16/2022 19

Peran Teknologi: Delegasi Kehendak Manusia
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Digitalisasi Pasar Rakyat?

• Model pasar rakyat vs model pasar on-line?

• Aktivitas ekonomi sosial vs aktivitas ekonomi transaksional?
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Pasar sebagai Jejaring

Pengertian pasar:

1. Sebagai tempat: kakilima, pasar rakyat, minimarket, mall

2. Sebagai pangsa: menengah ke bawah, menengah ke atas

3. Sebagai mekanisme: pasar nyata, pasar berjangka, pasar on-line

4. Sebagai struktur: pelaku dominan dan marginal  (monopoli, oligopoli), fair market

5. Sebagai jejaring: simpul dari kegiatan produksi dan konsumsi
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Modal Sosial Pasar Rakyat
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Entrepreneurship: Membuat Lintasan Baru

• Pasar sebagai jejaring: simpul dari kegiatan produksi dan konsumsi

• Wirausaha: mereka yang mampu membuat lintasan baru terhadap suatu proses 
produksi dan konsumsi

• Nadiem (gojek) dan tukang ojek
• Gibran 

(efishery) dan
peternak lele
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Melek Digital bagi Pelaku Pasar

• Penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi merupakan keniscayaan hari ini
dan masa depan, termasuk dalam aktivitas
pasar rakyat

• Untuk bisa menggunakan teknologi dalam
kegiatan sehari-hari, perlu upaya
“transformasi digital” sebagai upaya
adaptasi

• Proses belajar dalam transformasi digital
perlu dilakukan secara kolektif dengan
memanfaatkan modal sosial yang dipunyai
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Kesimpulan

• Adaptasi Kebiasaan Baru: “Health + Wealth= Life”

• Pasar rakyat merupakan simpul dari jejaring produksi dan konsumsi dengan modal 
sosial adalah kepercayaan yang telah terbangun dari tradisi

• Entrepreneurship: membuat lintasan baru dalam proses produksi dan konsumsi

• Digitalisasi pasar rakyat sebagai proses belajar kolektif

“Pandemi membuat kita lebih berpikir, membuat strategi adaptasi
baru, untuk bisa berkembang dengan lebih bijak”
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Terima Kasih


