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BAB II 

TINJAUAN PERENCANAAN 

2.1 Pengertian Judul 

Berdasarkan ide yang sudah muncul yaitu “Perancangan Pasar 

Modern Pertanian di Kabupaten Pamekasan”merupakan cetusan dalam upaya 

untuk mengatasi fasilitas pemasaran terhadap hasil pertanian di Kabupaten 

Pamekasan. Kurangnya fasilitas pemasaran adalah pemicu utama dalam 

pemasaran, maka pelaksanaan ini layak untuk dilakukan karena beberapa hal 

sebagai berikut : 

1. Aksi 

Pengertian aksi dalam ide judul adalah “perancangan”. Perancangan 

didalam arsitektur memiliki makna penting untuk memulai mewujudkan 

sebuah proyek. Ada beberapa pengertian yang dibuat oleh para ahli, yang 

pertama menurut pengertian dari John Wade. Perancangan adalah usulan 

pokok yang mengubah sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih 

baik, melalui tiga proses : mengidentifakasi masalah-masalah, 

mengidentifikasi metode untuk pemecahan masalah. Dengan kata lain adalah 

pemograman, penyusunan rancangan, dan pelaksanaan rancangan (Jhon 

Wade, 1997). Yang kedua menurut pengertian J.C Jones, dan E. Marchet, JB 

perancangan adalah orang yang merancang suatu ide-ide kreatif yang dapat 

diwujudkan melalui visual dengan konsep-konsep ideal (1998). 

2. Fungsi  

Menurut Fuad dkk (2000: 10), pasar memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu 

 Pembentukan harga 

Pasar memiliki fungsi dalam pembentukan harga karena pasar adalah 

tempat bertemunya penjual dan pembeli yang saling tawar menawar hingga 

pada akhirnya terjadi kesepakatan harga. Harga atau nilai ini adalah hasil dari 

proses transaksi jual beli yang dilakukan di dalam pasar. 
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 Pendistribusian 

Fungsi pasar selanjutnya adalah mempermudah produsen untuk 

melakukan pendistribusian barang kepada konsumen secara langsung. Proses 

distribusi barang dari tangan produsen ke tangan konsumen dapat berjalan 

dengan lancar apabila fungsi pasar dapat berjalan dengan baik. 

 Promosi 

Pasar adalah tempat yang paling tepat bagi produsen untuk 

melakukan mempromosikan produk-produknya kepada konsumen. Hal ini 

dikarenakan pasar merupakan tempat yang akan selalu dikunjungi oleh 

banyak orang meskipun tanpa undangan. 

Sebenarnya, pasar modern hampir tidak berbeda dengan pasar 

tradisional, akan tetapi jenis pasar ini biasanya penjual dan pembeli tidak 

secara langsung bertransaksi melainkan pembeli melihat label harga yang 

sudah tercantum pada barang. jenis pasar ini biasanya berada di dalam  

bangunan dan sistem pelayanannya dilakukan secara mandiri atau 

dapat dilayani oleh pramuniaga 

3. Lokasi  

 

Sumber : https://suaratangsel.com/wp-content/uploads/2015/11/Pulau-Madura.jpg 

Gambar 1 Peta Madura 
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Sumber : https://www.eastjava.com/tourism/pamekasan/map/pamekasan -map.png 

Gambar 2 Peta Kabupaten Pamekasan 

Pulau Madura mempunyai potensi khususnya di sektor pertanian 

untuk dapat meningkatkan perekonomian di Pulau Madura, dengan cara 

menjadikan Pulau Madura sebagai sentra pertaninan. (rekomendasi atas 

LKPJ tahun anggaran 2016). 

Kabupaten Pamekasan adalah sebuah kabupaten di Pulau Madura, 

Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa 

di utara, Selat Madura di selatan, Kabupaten Sampang di barat,dan 

Kabupaten Sumenep di timur. 

Kabupaten Pamekasan  secara geografis mempunyai kelebihan 

dibanding 3 Kabupaten lainnya karena lokasinya membelah pulau madura 

dari utara hingga selatan,sehingga Setiap orang yang mau bepergian dari 

Bangkalan ke Sampang maupun Sumenep harus melewati Pamekasan. 
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2.2 Studi Literatur  

2.2.1 Pasar 

Pengertian Pasar Menurut Para Ahli 

Menurut William J . Stanton menyatakan bahwa pasar ialah suatu 

kumpulan orang-orang yang memiliki keinginan untuk puas, uang 

untuk berbelanja , dan kemauan untuk membelanjakan. 

Menurut WY.Stanton menyatakan bahwa pasar ialah suatu tempat 

yang terdapat sebuah sistem yang berhubungan dengan suatu tujuan 

untuk merencanakan dan menentukan harga sehingga sebagai media 

untuk mempromosikan serta tempat untuk pendistribusian barang dan 

jasa yang bisa memuaskan kebutuhan pembeli . 

Menurut H. Nystrom menyatakan bahwa pasar ialah suatu kegiatan 

yang di mana untuk menyalurkan suatu barang dan jasa dari tangan 

produsen ke tangan konsumen. 

Menurut Philip dan Duncan adan menyatakan bahwa pasar ialah suatu 

tempat yang diliputi oleh semua langkah yang di gunakan atau di 

butuhkan untuk menempatkan suatu barang yang sifatnya tangible 

setelah itu akan di tujukan untuk konsumen. 

Menurut Asosiasi Pemasaran Amerika Serikat atau Amerika 

Marketing Association meyatakan bahwa pasar ialah suatu tempat 

pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan yang selanjutnya di arahkan 

secara khusus untuk barang dan jasa dari produsen ke konsumen. 

Ciri-Ciri Pasar 

 Adanya calon penjual dan pembeli didalam pasar 

 Adanya suatu barang atau jasa yang hendak diperjual belikan 

didalam pasar 

 Adanya sebuah Interaksi antara penjual dan pembeli baik secara 

langsung maupun tidak langsung 

 Adanya suatu proses permintaan dan penawaran oleh kedua belah 

pihak. 
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Fungsi Pasar 

Pasar sangat penting dalam roda perekonomian sebuah negara, oleh 

karena itu munculah fungsi utama pasar yaitu antara lain. 

1. Fungsi Pembentukan Harga 

Fungsi pembentukan harga. yang artinya pasar yaitu suatu tempat 

dalam menentukan harga (nilai) suatu barang karna pasar adalah 

tempat bertemunya sih penjual dan sih pembeli yang saling 

berinteraksi atau saling tawar menawar yang sehingga memunculkan 

sebuah kesepatakan sebuah harga (nilai) barang tersebut. 

2. Fungsi Distribusi 

Fungsi Distribusi. yaitu suatu pasar yang memudahkan suatu kegiatan 

produsen dalam mendistribusikan suatu barang kepada konsumen 

atau pembeli yang secara langsung. 

3. Fungsi Promosi 

Fungsi Promosi. yaitu suatu tempat yang paling cocok bagi produsen 

dalam memperkenalkan atau mempromosikan barangnya kepada 

konsumen. 

4. Fungsi Penyerapan Tenaga Kerja 

Selain pedagang dan pembeli, di pasar banyak terdapat pihak lain 

yang terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi. yaitu tukang sapu, 

tukang sampah, ojek, tukang parkir, dll. Oleh sebab itu bisa dikatakan 

bahwa pasar juga mempunyai fungsi sebagai tempat penyerapan 

tenaga kerja. 
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2.2.2 Arsitektur Bioklimatik 

Perkembangan arsitektur bioklimatik mulai berkembang dari tahuan 

1990an, arsitektur bioklimatik merupakan arsitektur modern yang 

juga dipengaruhi oleh kondisi iklim.Arsitektur bioklimatik merupakan 

pencerminan dari arsitek Frank Loyd Wright yang konsep 

arsitekturnya yang berhubungan dengan  alam dan lingkungan yang 

mempunyai prinsip utama bahwa seni dalam membangun tidak hanya 

efisiennya saja yang diperhatikan tapi juga harus memperhatikan 

beberapa aspek seperti keselarasan,ketenangan, kebijaksanaan 

bangunan dan kekuatan yang sesuai dengan bangunannya. “Oscar 

Niemeyer dengan falsafah arsitekturnya  yaitu penyesuaian terhadap 

keadaan alam dan lingkungan, penguasaan secara fungsional dan 

kematangan dalam pengolahan serta pemilihan bentuk bahan dan 

struktur .” Akhirnya dari Fank Loyd Wright dan Oskar Niemeyer 

lahirlah arsitek lain seperti Victor Olgay  pada tahun 1963 mulai 

memperkenalkan arsitektur bioklimatik setelah tahun 1990-an 

Kenneth yang mulai menerapkan arsitektur bioklimatik pada 

bangunan tinggi bioklimatik yang menyanangkan penghargaan Aga 

Khan Award tahun 1996 dan Arcasi. 

Pengertian Arsitektur:  dalam ensiklopedia Nasional indonesia 

“Arsitektur adalah ilmu dan seni merancang bangunan, kumpulan 

bangunan dan struktur lain yang fungsional , struktur  dengan baik 

serta memiliki nilai-nilai estetika” (ensiklopedia Nasional Indonesia 

1990). Pengertian Bioklimatik : di ambil dari bahasa latin 

Bioclimatologi. Menurut Yeang Kenneth, “Bioclimatologi is the 

study of the relationship between climate and life, particulary the 

effect of climate on the health and activity of living things” . Artinya:  

ilmu yang mempelajari hubungan antara iklim  dan kehidupan 

terutama efek dari iklim  pada kesehatan dan aktifitas  sehari-hari. 

Bangunan Bioklimatik: bangunan yang  bentuk bangunannya di susun 

oleh desain yang pembangunannya hemat energi, yang berhubungan 

dengan iklim setempat dan data  meteorologi, hasilnya adalah 

bangunan yang berinteraksi dengan lingkungan dengan penjelmaan 

dan operasinya serta penampilan berkualitas tinggi. (Yeang Kenneth 
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tahun 1996). Jadi arsitektur bioklimatik secara keseluruhannya adalah 

suatu pendekatan yang mengarahkan arsitek untuk mendapatkan 

penyelesaian desain dengan memperhatikan hubungan antara bentuk 

arsitektur dengan lingkungannya iklim daerah tersebut. Pada akhirnya 

bentuk arsitektur yang di hasilkan dipengeruhi oleh budaya setempat, 

dan hal ini akan berpengaruh pada arsitektur yang akan di tamapilkan 

dari suatu bangunan, selain itu pendekatan bioklimatik akan 

mengurangi ketergantungan karya arsitektur terhadap sumber-sumber 

energi yeng tidak dapat di pengeruhi. 

2.2.3  Pasar Modern Danilovsky 

Nama : Pasar Modern Danilovsky 

Alamat : Moscow, Russia 

Fungsi : Pasar 

Lingkup : Kabupaten/Kota 

 

Sumber : behance.net/gallery 

Gambar 3 Tampak depan Pasar Modern Danilovsky 
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Sumber : behance.net/gallery 

Gambar 4 Food Court Pasar Modern Danilovsky 

 

Sumber : behance.net/gallery 

Gambar  5 Interior Los Pasar Modern Danilovsky 
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Sumber : behance.net/gallery 

Gambar 6 Interior Kios Pasar Modern Danilovsky 

Pasar Modern Danilovsky adalah salah satu pasar modern di Moscow 

Russia yang menjual berbagai jenis sayuran dan buah, di dalam pasar 

danilovsky tidak hanya ada orang berjualan buah dan sayuran, 

didalam pasar juga terdapat restaurant atau tempat makan yang 

terdapat di lantai 2 bangunan. 

Konsep bangunan pada Pasar modern Danilovsky seperti bangunan 

sirkus,bangunan ini menggunakan struktur kubah yang dibangun 

diatas kerangka logam,di dalam maupun luar bangunan mengandung 

unsur seni dan kerajinan Russia. Diluar bangunan pasar juga terdapat 

taman dan tempat bermain anak2. 
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2.2.4 Menara Mesiniaga Malaysia 

 

 

Sumber : https://4.bp.blogspot.com/2menara-mesiniaga.jpg 

Gambar 7 Menara Mesiniaga  

 

 

Sumber : https://4.bp.blogspot.com/2menara-mesiniaga.jpg 

Gambar 8 Konsep Perancangan Menara Mesiniaga 
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Menara Mesiniaga desain karya Ken Yeang ini menggunakan 

pendekatan arsitektur bioklimatik, perhatian Ken Yeang anatara 

hubungan binaan (built environtment) dengan lingkungan alam yang 

diadaptasi terhadap cahaya matahari dan angin melalui studi yang 

mendalam untuk mendapatkan bangunan tingkat tinggi pencahayaan 

dan penghawaan alami, aliran udara dimasukan ke dalam bangunan 

melalui innercourt dan dinding angin yang juga memasukan 

penghawaan alami. 

Beberapa bagian bangunan menara mesiniaga berfungsi sebagai 

buffer atau sebagai penahan dari angin,sinar matahari yang tidak 

menguntungkan dan sebagainya diwujudkan dengan kisi-

kisi,tabir,balkon atau buffer tanaman yang disarankan oleh Yeang 

dalam berupaya untuk beradaptasi dengan lingkungan tropis. 

2.3 Aspek Legal 

Elaborasi RIRN 

Fokus Riset Pangan-Pertanian 

Permasalahan utama di bidang pangan selama ini adalah belum tercapainya 

swasembada pangan secara nasional, dan untuk menjamin ketahanan pangan, 

pemerintah melakukan kebijakan impor. Impor pangan tercatat terus 

meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ketahanan pangan yang demikian ini 

dikatakan rentan dan rapuh, karena adanya faktor ketergantungan dari pihak 

luar. 

Salah satu wujud pembangunan untuk pertanian akan di tandai dengan 

kemajuan Iptek bidang pertanian dan sekaligus menjadi solusi nyata setidak-

tidaknya dalam dua hal berikut: 

Teknologi harus menjadi solusi persoalan di bidang pertanian yang 

merupakan dampak perubahan iklim global; dan 2. Teknologi harus menjadi 

solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dalam upaya pemenuhan 

kebutuhan yang terus berkembang tanpa batas. 
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Sumber : Data RIRN 

Gambar 9 Tema dan topik riset untuk fokus riset Pangan - Pertanian 

B. RTRW Kabupaten Pamekasan 2012-2032 

Bagian Keempat Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang   

Pasal 7   

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 6 disusun kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah. (2) 

Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi : a. pengembangan sistem perkotaan dan perdesaan secara 

berjenjang dalam mendorong keseimbangan pertumbuhan antar wilayah; b. 

penyediaan prasarana wilayah secara terpadu dan interkoneksi untuk 

lebih mendorong investasi produktif berbasis pertanian, peternakan, 

perkebunan dan perikanan; c. pemantapan fungsi lindung dalam 

mendukung program pembangunan berkelanjutan; d. pengembangan 

kawasan budidaya berbasis sumberdaya alam dan pengembangan 

agropolitan; dan e. peningkatan fungsi kawasan untuk petahanan dan 

keamanan Negara. 
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Pasal 9   

Strategi untuk penyediaan prasarana wilayah secara terpadu dan 

interkoneksi untuk lebih mendorong investasi produktif berbasis 

pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan sebagaimana 

dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf b  meliputi : a. mengembangkan 

sistem jaringan prasarana transportasi untuk menunjang kegiatan 

permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan sebagai pusat 

pengembangan ekonomi wilayah; b. meningkatkan akses terhadap 

kegiatan-kegiatan produksi pertanian yang didukung oleh sarana 

prasarana pertanian pada kawasan-kawasan potensial; c. 

mengembangkan sistem penyediaan sumber daya energi untuk meningkatkan 

pelayanan listrik dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah; d. 

meningkatkan ketersediaan sumber daya air dalam menunjang pertanian, 

peternakan, perkebunan dan perikanan; dan e. mengoptimalkan penanganan 

dan pemanfaatan sampah organik dalam menunjang pengembangan pertanian 

melalui sistem composting. 

Pasal 11   

Strategi untuk mengembangkan kawasan budidaya berbasis sumber 

daya alam dan pengembangan agropolitan, sebagaimana dimaksud 

dalam pada pasal 7 ayat (2) huruf  d, meliputi: a. mengamankan 

ketahanan pangan melalui peningkatan efisiensi, produktifitas, 

produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian serta 

peningkatan kemampuan petani serta pelaku pertanian berserta 

penguatan lembaga pendukungnya; b. mempertahankan luasan 

pertanian lahan basah secara keseluruhan tidak boleh berkurang dan 

saluran irigasi tidak boleh diputus; c. mengembangkan potensi 

pertanian melalui pengembangan kawasan  agropolitan;  d. 

meningkatkan daya saing produk pertanian melalui dorongan untuk 

peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, peningkatan 

standar mutu komoditas pertanian dan keamanan pangan; e. 

mengembangkan usaha pengolahan produk-produk pertanian melalui 

peningkatan teknologi yang ramah lingkungan; f. mengembangkan 

komoditas-komoditas unggul perkebunan melalui peningkatan 
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efisiensi, produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk 

perkebunan di setiap wilayah serta pengoptimalan pengolahan dan 

peningkatan nilai tambah hasil perkebunan; dan g. meningkatan 

kualitas, kuantitas, efisiensi, produktivitas, produksi, daya saing dan 

nilai tambah produk perikanan budidaya dengan membentuk sentra 

pengolah hasil ikan untuk mendukung pengoptimalan pengolahan dan 

peningkatan nilai tambah hasil perikanan. 

Rencana Pengembangan Kawasan Strategis  Paragraf 1  

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi Pasal 48   

(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf a, meliputi kawasan strategis 

yang berada dalam lingkup pengelolaan nasional terdiri atas  kawasan 

andalan Kawasan Madura dan Kepulauan meliputi sektor unggulan 

pertanian, perkebunan, industri, pariwisata dan perikanan dan 

kawasan andalan Laut Madura dan sekitarnya meliputi sektor 

unggulan perikanan, pertambangan dan pariwisata sebagai Kawasan 

Strategis Nasional (KSN).   

(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf a, meliputi kawasan strategis 

yang berada dalam lingkup pengelolaan pemerintah provinsi, terdiri 

dari kawasan ekonomi Madura, Kawasan Agropolitan Kepulauan 

Madura dan Kawasan tertinggal Kepulauan Madura dan pulau-pulau 

kecil sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP).  

(3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf a, meliputi kawasan strategis 

yang berada dalam lingkup pengelolaan pemerintah kabupaten, terdiri 

atas :  

Kawasan agropolitan Rupanandur 

Kawasan budidaya perikanan 
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Kawasan perdagangan, jasa, industri dan pergudangan meliputi 

Kecamatan Batumaramar, Kecamatan Pasean, dan Kecamatan 

Tlanakan. 

 

Kawasan pariwisata 

Kawasan pelabuhan 

Kawasan minapolitan 

C. RPJMD KABUPATEN PAMEKASAN 2013-2018 

Strategi dan Arah Kebijakan Misi 4 

Misi Meningkatkan Pembangunan di bidang ekonomi dengan prioritas sektor 

pertanian dan optimalisasi komoditas unggulan daerah yang berwawasan 

lingkungan mempunyai tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai 

berikut :  

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan 

dan perikanan, tujuan ini mempunyai sasaran sebagai berikut : a) 

Meningkatnya Pembangunan pertanian/peternakan yang dicapai melalui 

strategi dan arah kebijakan sebagai berikut : 

Optimalisasi ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian dengan 

arah kebijakan Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Luas Panen 

Tanaman Pertanian;  

Optimalisasi Pembinaan Kelompok Tani dengan arah kebijakan 

Meningkatkan Kesejahteraan dan Kualitas Sumber Daya Manusia 

Pertanian;  

Optimalisasi promosi produk unggulan daerah baik di tingkat propinsi 

maupun nasional dengan arah kebijakan Mewujudkan dan 

mengembangkan agrobisnis yang  berdaya saing. 
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2.4 Studi Banding Objek 

2.4.1 Pasar Modern BSD City 

Nama : Pasar Modern BSD City 

Alamat : Jl.Letnan Sutopo,Serpong, Kota Tangerang Selatan 

Fungsi : Pasar 

Luas : 2.6 Ha 

Lingkup: Kabupaten/Kota 

 

Sumber : sinarmasland.com 

Gambar 10 Interior Food Court dan Pasar Modern BSD City 
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Sumber : sinarmasland.com 

Gambar 11 Interior Food Court dan Pasar Modern BSD City 

Pasar Modern BSD City adalah pasar modern yang dibangun oleh 

pengembang sinar mas land, pasar ini terdiri dari 2 lantai dan diisi 

oleh 539 kios retail serta 220 lapak. 

Desain bangunan Pasar Modern di Kawasan Intermoda BSD City 

dibalut fasad unik melalui penggunaan elemen-elemen pasar 

tradisional, seperti keranjang dan papan kayu. Selain itu atap ikonik di 

area Food Plaza didesain sebagai focal point dan pintu masuk utama 

yang nyaman dan sekaligus bermanfaat sebagai area istirahat dan 

bersantai para pengunjung.  

Fasad di sisi utara dan selatan pasar dirancang dengan 

konsep translucent untuk mengoptimalkan pencahayaan alami, serta 

berfungsi menjaga sirkulasi udara. 

Lebih dalam Dhony Rahajoe menerangkan, Pasar Modern di 

Kawasan Intermoda BSD City berkonsep pasar bersih, segar dan 

tertata sesuai zonasi sehingga memberikan rasa nyaman berbelanja 
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bagi para pengunjung. Hal ini membuat pasar modern milik Sinar 

Mas Land tersebut kerap dijadikan pasar tradisional percontohan oleh 

berbagai kalangan termasuk pemerintah daerah maupun pusat dari sisi 

pengelolaan yang modern serta kenyamanan dan kebersihannya. 

2.4.2 Pasar Modern Puncak Permai Surabaya   

Nama    : Pasar Modern Puncak Permai Surabaya   

Alamat  : Jl. Raya Darmo Permai III, Sukomanunggal, Surabaya  

Fungsi   : Pasar 

Luas      : 2.7 Ha 

Lingkup : Kabupaten/Kota 

 

Sumber : www.wikagedung.co.id 

Gambar 12 Gambar Eterior Pasar Modern Puncak Permai Surabaya 

Pasar modern Puncak Permai adalah proyek bumimegah sejahtera, 

pasar ini selain berfungsi sebagai jual-beli kebutuhan sehari-hari 

seperti sayur,ikan,dan lain-lain, pasar ini juga menyediakan fasilitas 

tempat makan. 
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Ada keunikan tersendiri di pasar ini yaitu pasar ini berada ditengah-

tengah Ruko-Ruko yang berada disekitar pasar. 

Di sekitar pasar modern Puncak Modern Permai Surabaya juga 

terdapat beberapa ruko yang mempunyai spesifikasi sebagai berikut :  

 Bangunan 3 lantai 

 Kamar mandi 

 Luas tanah 65 m2 

 Luas bangunan 180 m2 
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2.5 Karakter Objek   

 Komersial (Kegiatan yang berhubungan dengan niaga dan 

perdagangan). 

 Rekreatif (Kegiatan yang dapat menyegarkan kembali tubuh dan 

pikiran). 

 Inspiratif (Kegiatan yang memiliki banyak inspirasi untuk semua 

orang). 

 Interaktif (Kegiatan interaksi antar pengunjung dengan 

pelaku/petani). 

 


