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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

4.1. Sejarah Pasar Turi Baru 

Pasar Turi Baru berdiri sejak zaman penjajahan Belanda, tepatnya pada 

tahun 1901. Pada tahun 1901 sampai 1950 Pasar Turi Baru bernama Pasar 

Roomberg. Setalah tahun 1950 Pasar Roomberg berganti nama menjadi 

Pasar Turi. Pada saat pergantian nama, Pasar Turi menjadi pusat grosir 

terbesar di wilayah Indonesia bagian timur. Sehingga pada saat itu yang 

menempati Pasar Turi adalah pedagang distributor yang mengirimkan 

barangnya ke Mancanegara. 

Gambar 4.1 

Pasar Roomberg tahun 1940 

Sumber : https://surabayastory.com/2018/09/26/jejak-dan-cerita-ironi-

pasar-turi-sejak-zaman-singosari/. 

 

https://surabayastory.com/2018/09/26/jejak-dan-cerita-ironi-pasar-turi-sejak-zaman-singosari/
https://surabayastory.com/2018/09/26/jejak-dan-cerita-ironi-pasar-turi-sejak-zaman-singosari/
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Gambar 4.2 

Pasar Turi Baru tahun 2000 

Sumber : https://img.beritasatu.com/cache/beritasatu/910x580-

2/1396871460.jpg 

Sejak berdirinya Pasar Turi dari tahun 1901 sampai 2007, 

terhitung telah terjadi empat kali  kebakaran, yaitu pada tahun 1969, 

1978, 2002, dan 2007. Kebakaran yang terjadi ditahun 2007 

merupakan kebakaran yang paling parah dialami oleh Pasar Turi dan 

baru berhasil dipadamkan selama tiga hari. Kebakaran yang terjadi 

pada tahun 2007 mengalami kerugian lebih dari Rp. 1,7 Triliun dan 

menghanguskan 2.788 kios (Tempo.co 2007, diakses pada tanggal 4 

Desmber 2018). Kejadian kebakaraan yang terjadi 2007 

menyebabkan Pemerintah Surabaya memberikan tempat 

perdagangan sementara kepada pedagang yang kiosnya terbakar 

sampai dibangunnya kembali Pasar Turi. 
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Gambar 4.3 

Kebakaran Pasar Turi Baru tahun 2007 

Sumber : Arsip dokumentasi Manajemen Pasar Turi Baru 

Pada tahun 2010 Pasar Turi akhirnya mulai di bangun kembali oleh 

Pemerintahan Kota Surabaya dengan menunjuk PT. Gala Bumi Perkasa 

sebagai pemenang lelang. Pembangunan Pasar Turi setelah terjadi 

kebakaran ditahun 2007 terletak di Jalan Pasar Turi nomor 21 dengan luas 

tanah 43.800 m2. 

Pembangunan Pasar Turi di tahun 2010 mengusung konsep pasar 

modern yang terdiri dari 6 lantai untuk 6.500 kios dan 2 lantai 

diperuntukkan sebagai lahan parkir. Kios yang di bangun nantinya 

diperuntukkan untuk pedagang lama yang pada saat itu mengalami 

kebakaran sebanyak 3.500 kios dan 3.000 kios untuk pedagang baru atau 

disewakan. Bertambahnya kios di Pasar Turi bertujuan agar persediaan 
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barangnya semakin lengkap. Selain itu, karena pembangunan di tahun 

2010 mengusung konsep pasar modern ditambahkan fasilitas penunjang 

bagi pengunjung seperti eskalotor, lift, dan pendingin ruangan. 

Pembangunan Pasar Turi yang terdiri dari 8 lantai dapat diselesaikan 

oleh PT. Gala Bumi Perkasa pada tahun 2014. Setelah pembangunan 

selesai, pihak manajemen mendata pemilik lama dan memasarkan 

bangunan baru. Pada tanggal 23 Januari 2015 bangunan Pasar Turi 

diresmikan dengan nama Pasar Turi Baru dengan jumlah kios yang telah 

diserahterimakan pada saat itu sebanyak 4.500 kios. 

Gambar 4.4 

Pasar Turi Baru tahun 2015 

Sumber : Arsip dokumentasi manajemen Pasar Turi Baru 
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4.2. Klasifikasi Pedagang Di Pasar Turi Baru 

Menurut Veronica (wawancara 20 Desember 2017) selaku Bulding 

Manajemen Pasar Turi Baru, terdapat tiga klasifikasi pedagang di Pasar Turi 

Baru, yaitu : 

1. Pedagang Kecil 

Pedagang kecil yaitu pedagang yang menjual barang secara 

eceran atau satuan. Produk yang dipasarkan biasanya berasal dari 

pengrajin atau home industri, seperti guci, senapan angin, dan lain 

sebagainya. 

2. Pedagang menengah 

Pedagang menengah adalah pedagang yang menjual barang 

secara satuan atau grosir, seperti pakain, kosmetik dan lain 

sebagainya. 

3. Pedagang Besar 

Pedagang besar bisa dikenal sebagai distributor pertama dari 

produsen pertama dari produk dalam negeri dan luar negeri. Produk 

pada pedagang besar biasanya dijual secara grosir dan beberapa 

diantaranya juga menyediakan barang secara satuan. Hal yang 

membedakan dengan pedagang menengah adalah nilai jual 

barangnya lebih murah dibandingkan dengan pedagang menengah. 
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4.3. Jumlah Kios Yang Buka dari tahun 2016 – 2018 

Menurut Sinta (wawancara 07 Januari 2019) selaku General Manager di 

Pasar Turi Baru jumlah kios yang di bangun sebanyak 6.400 unit dan yang 

sudah serah terima sebanyak 4.500 unit. Kios yang belum serah terima 

dimanfaatkan oleh pihak manajemen untuk ditempati oleh pedang di luar 

Pasar Turi Baru dengan hanya membayar biaya listrik. Tujuannya, agar 

pemilik kios bisa ikut membuka kiosnya dan lengkapnya ketersediaan 

barang. Berikut data jumlah kios yang buka di Pasar Turi Baru : 

Tabel 4.1 

Daftar kios yang buka 

No Tahun 

Pemilik 

Yang 

Membuka 

kios 

kios Yang Di 

Pinjam Pakai 
Total 

1 2016 74 Unit 512 Unit 586 Unit 

2 2017 23 Unit 144 Unit 167 Unit 

3 2018 28 Unit 88 Unit 116 Unit 

 Sumber : Arsip manajemen Pasar Turi Baru 
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4.4. Struktur Organisasi Manajemen Pasar Turi Baru 

Secara struktur, Pasar Turi Baru dipimpin oleh General Manager, 

kemudian dibawahnya terdapat divisi – divisi , secara umum dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 4.5 

Struktur Organisai Pasar Turi Baru 
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Sumber Gamabar : Arsip Manajemen Pasar Turi Baru 
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4.5. Tugas Pokok Dan Fungsi Subjek Penelitian 

1. General Manager 

General Manager mempunyai tugas yaitu : 

- Mengelola oprasional harian di Pasar Turi Baru. 

- Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan 

menganalisis semua aktivitas di Pasar Turi Baru. 

- Merencanakan, mengelola dan mengawasi proses penganggaran 

dana di perusahaan. 

- Merencanakan dan mengontrol kebijakan di Pasar Turi Baru. 

- Memutuskan dan membuat kebijakan di Pasar Turi Baru. 

- Mengawasi setiap divisi pada perusahaan. 

- Melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan di 

Pasar Turi Baru. 

- Menerima keluhan dari pemilik atau penyewa kios di Pasar Turi 

Baru. 
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2. Tenant Reletion 

Tenant Reletion mempunyai tugas dan fungsi yaitu : 

- Mendata jumlah kios yang buka dan yang tutup di Pasar Turi Baru. 

- Menerima komplain atau pengaduan dari pemilik kios dan 

penyewa kios di Pasar Turi Baru. 

- Melaporkan komplain atau pengaduan dari Pemilik kios kepada 

General Manager Pasar Turi Baru. 

- Mendokumentasikan dan mempublikasikan setiap kegiatan di 

Pasar Turi Baru. 

- Menginformasikan setiap kegiatan dan kebijakan kepada pemilik 

dan penyewa kios di Pasar Turi Baru. 

- Mengelola akun Instagram, Wabsite dan Facebook Pasar Turi 

Baru. 

- Memberikan masukan mengenai kegiatan dan kebijakan yang akan 

diambil oleh Pasar Turi Baru. 
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3. Admi & HRD 

Admin & HRD memiliki tugas dan fungsi yaitu : 

- Menyimpan data – data penting perusahaan. 

- Merekap data – data dari divisi yang berada di Pasar Turi Baru. 

- Menerima komplain atau pengaduan dari pemilik kios dan 

penyewa kios di Pasar Turi Baru. 

- Mempersiapkan Manpower Planning.  

- Melaksanakan proses seleksi dan rekrutmen. 

- Mengusulkan & melaksanakan kebijakan manajemen seperti 

rotasi, mutasi, promosi, evaluasi kinerja karyawan, Surat 

Peringatan 1, 2 & 3 dan PHK. 

- Mempersiapkan rencana, pelaksanaan dan evaluasi training 

karyawan. 

- Mengatur hubungan kerja karyawan. 

- Mengidentifikasi kebutuhan karyawan.  

- Melakukan proses seleksi penerimaan karyawan dan memastikan 

karyawan yang diterima sesuai dengan ketrampilan dan 

kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan . 

- Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan penyediaan pelatihan 

bagi karyawan Pasar Turi Baru. Melakukan penilaian terhadap 

asset perusahaan. 

- Mengatur keluar dan masuknya uang di Pasar Turi Baru. 
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- Memonitor penerimaan dan pengeluaran uang perusahaan. 

- Memeriksa Form Permintaan Barang dari seluruh departemen. 

- Membayar gaji karyawan. 

- Membuat laporan akhir SPPT. 

- Memastikan kelengkapan administrasi telah terpenuhi dalam 

penerimaan maupun pengeluaran uang. 

- Bertanggung jawab untuk mengelola dana yang ada sesuai 

kebijakan yang telah digariskan Pasar Turi Baru dan membuat 

laporan PPN ke kantor pajak. 

4. Building Manager. 

Building Manager memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut : 

- Mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang telah 

bekerjasama untuk melakukan perawatan gedung sesuai dengan 

prosedur yang telah ditetapkan. 

- Memutuskan tindakan yang akan dilakukan terakait perawatan 

gendung. 

- Memeriksa dana yang di perlukan oleh pihak ketiga yang telah 

bekerjasama oleh pihak manajemen Pasar Turi Baru untuk 

melakukan perawatan gedung. 

5. General Afairs. 

General afairs memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut : 

- Menjaga kelengkapan dan pembaharuan perizinan. 
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- Mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang telah 

bekerjasama untuk melakukan keamanaan dan kebersihan gedung. 

- pengawasan pelaksanaan yang dilakukan pihak ketiga terkait 

perparkiran, scurity, dan cleaning service sesuai dengan prosedur 

yang telah ditetapkan. 

- Memeriksa dana yang di perlukan oleh pihak ketiga terkait 

perparkiran, scurity, dan cleaning service sesuai dengan prosedur 

yang telah ditetapkan. 

6. Collection 

Collection memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 

- Melakukan penagihan iuran perawatan gedung kepada pemilik 

kios yang memiliki tunggakan. 

- Mendata pemilik kios yang menunggak biaya iuran. 

- Memeriksa dan bertanggung jawab atas bukti setoran dari 

pemilik kios dan menyerahkankannya kepada staf admin. 

- Melaporkan bukti setoran dari pemilik kios kepada staf admin. 

- Melaporkan kepada General Manager atas tunggukan yang tidak 

berhasil diambil dari pemilik kios dan memberi tahukan 

alasannya untuk diambil tindak lanjutnya oleh General Manager. 

- Menerima keluhan dan komplain dari pemilik kios dan 

melaporkannya kepada General Manager untuk ditidank lanjuti. 
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4.6. Visi Dan Misi Manajemen Pasar Turi Baru 

Visi 

Semakin Nyaman, Semakin Lengakap, Tetap Murah. 

Misi 

1. Mewujudkan tempat perbelanjaan yang nyaman dan ramah bagi

keluarga.

2. Meningkatkan profesionalisme pelayanan perbelanjaan melalui

peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. Mewadahi aktifitas usaha berupa pusat grosir dengan menyediakan

beragam produk yang lengkap dengan kualitas dan harga bersaing.

4. Menyediakan tempat untuk usaha mikro kecil maupun besar.

5. Memberikan pelayanan optimal melalui kenyamanan berbelanja.




