Nomor
1

Kecamatan
Kecamatan Kasihan

RESUME IDENTIFIKASI PASAR DESA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018
Nama Pasar Desa
Kategori
1. Pasar Ngestiharjo

Bermasalah

2. Pasar Tirtonirmolo (Pasar Nirmala)

Bermasalah

Indikator

Pasar belum beroperasi, kondisi bangunan pasar
lumayan, namun lingkungan tidak terawat
Pasar belum beroperasi, Kondisi bangunan baik,
lingkungan kumuh/becek)
Hanya Pedagang kelontong yang beroperasi di luar
pasar, di dalam pasar tidak ada aktivitas
Pengelola Pasar Ada Bapak Suyadi (meski Legalitas SK
belum ada), fasilitas Utama ada, fasilitas penunjang
ada, kontinyuitas operasional buka setiap hari mulai
jam 05.00-sore
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Kecamatan Kretek

3. Pasar Petung Tirtosari

Bermasalah
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Kecamatan Sewon

4. Pasar Kepek Timbulharjo

Bagus

5. Pasar Gabusan

Bermasalah

Pengelolaan dan pengelola pasar belum jelas, fasilitas
penunjang tidak memadai, retribusi tidak ada

6. Pasar Triwindhu Bangunharjo

Bagus

Pengelola Pasar Ada Pak Pujiono (SK belum diperoleh
dari pihak kelurahan), fasilitas Utama ada, fasilitas
penunjang ada, kontinyuitas operasional buka setiap
hari mulai jam 05.00-sore

7. Pasar Gambirmulyo Jolosutro Srimulyo

Bermasalah

Pasar sudah berdiri sejak tahun 2000 an tetapi tidak
ada pedagang yang mengisi los dan kios-kios pasar--Kalah bersaing dengan Pasar Pemda Piyungan
dan terjadi alih fungsi---Peternakan pakan ternak
(semut kroto))

8. Pasar Kembangsari Srimartani

Bagus

Pasar dikelola oleh BUMDES (SK masih rancangan
PerDes belum disyahkan), fasilitas Utama ada, fasilitas
penunjang ada, kontinyuitas operasional buka setiap
hari mulai jam 05.00-sore

9. Pasar Ngablak sitimulyo

Baik

Pengelola pasar ada (Data perdes tidak ditemukan,
belum ada informasi yang jelas dari pihak kelurahan),
fasilitas utama dan penunjang tersedia meskipun ada
beberapa yang tidak optimal

10. Pasar Burung Wukirsari

Baik

11. Pasar Mojohuro Sriharjo

Bermasalah

12. Pasar Siluk Selopamioro

Bagus

Pasar Unik (spesifik) g komoditas burung , fasilitas
utama tersedia, fasilitas penunjang (toilet ada
memadai, mushola belum ada). Pengelola Pasar Pak
Subarno
Tahun 1969 pasar ramai, setelah gempa tahun 2006
mulai sepi. Tinggal 1 orang pedagang (sayur dan
kelontong)g Ibu Suratinem. Pengelola tidak ada,
fasilitas utama tersedia, fasilitas penunjang tidak ada
MCK, parkir
Fasilitas utama tersedia (yang baru 10 kios), fasilitas
penunjang tersedia parkir, mushola. Jam operasional
jam 5 - 10. Pengelola pasar bapak Tukiman
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Kecamatan Imogiri
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Kecamatan Sanden

13. Pasar Srigading

Bagus

Dikelola oleh pemerintah desa melalui pengurus
pasar g koperasi Sarono Mukti. Pengelola Pasar
pak Sugito. Pasar Srigading buka setiap hari.
Sebagai wadah relokasi para pedagang yang
berjualan di sepanjang jembatan merah Sanden.

Kecamatan Sedayu

14. Batuliman
15. Pasar Klangon

Bermasalah
Bagus

Tidak beropreasi, kondisi bangunan rusak
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16. Pasar Babrik

Bagus

17. Pasar Margoasih

Bermasalah

Eksistensi pasar belum ada, hanya papan nama paar
tertampang

18. Pasar Baturetno

Bermasalah

19. Pasar Potorono

Baik

20. Pasar Banjardadap

Bermasalah

Pasar sudah tidak beroperasi sejak tahun 1990 /
2000 an, disebabkan karena kalah saing dengan
pasar ngipik
Pasar potorono ada sejak tahun 1986 dan telah
mengalami renovasi pada tahun 2013. Pasar
potorono buka setiap hari mulai pukul 04:00
sampai pukul 12:00. Fasilitas utama tersedia,
fasilitas penunjang tersedia. Pengelola pasar ada
pak Mulyono.
Pasar sudah berdiri sejak tahun 1999 dan sudah
beroperasi sampai sekitaran tahun 2006
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Kecamatan Banguntapan

Lokasi pasar di pertigaan jalan desa Klangon dan
berdampingan dengan Kantor Kelurahan Desa
Klangon. Fasilitas utama tersedia baik, fasilitas
penunjang tersedia baik. Pengelola pasar ada ketua
pak Panjang
Berlokasi di desa Klangon jl. Wates km 14
bertepatan di pojok perempatan jalan kabupaten
dan jalan propinsi berdampingan dengan kantor
polisi setempat. Fasilitas utama baik, fasilitas
penunjang tersedia. Pengelola pasar ada pak
Suparanto

Nomor

Kecamatan

Nama Pasar Desa

Kategori

Indikator

21. Pasar Tamanan

Bermasalah

Tahun 2012 pasar ini mengalami penambahan los
sebanyak 16 los untuk menampung pedagang
Untuk diketahui bahwa pasar ini ialah pasar
kuliner. Fasilitas utama tersedia, pengelola tidak
ada

22. Bantengan Banguntapan

Bermasalah

Pasar ini terbentuk dari berkumpulnya para pedagang
yang memenuhi area tersebut atau sering kali disebut
pasar tiban. Pasar ini tidak memiliki lahan seperti pada
pasar umumnya, para pedagang berjualan di pinggir
jalan dan lahan milik pribadi.

23. Pasar Burung Singosaren

Bermasalah

Pasar sudah berdiri sejak tahun 2000 an tetapi tidak
ada pedagang yang mengisi los dan kios-kios pasar
tersebut, serta tidak ada yang bersedia untuk
mengelola pasar tersebut (tidak mampu).
Pasar sudimoro buka setiap hari pasaran jawa Wage
dan Legi. Pasar Sudimoro sudah ada sejak tahun
1975. Fasilitas utama tersedia, fasilitas penunjang
tersedia, pengelola pasar ada, pak Sarimin
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Kecamatan Pajangan

24. Pasar Sudimoro Triwidadi

Bagus

9

Kecamatan Jetis

25. Pasar Hewan Bakulan

Baik

Pasar Hewan Bakulan terletak di RT 08 Patalan Jetis
Bantul, berdirinya pasar April 2003 dikelola Lembaga
Kemasyarakatan Desa (LKMD) Pasar Hewan Bakulan
buka dari jam 05.30 WIB -12.00 WIB disetiap hari
Pahing. Pengelola ada, ketua Pak sutarno

Kecamatan Pleret

26. Pasar Trimulyo
27. Pasar Wonorejo, wonolelo

Bermasalah
Bermasalah

Keberadaan lokasi pasar belum terdeteksi
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28. Pasar Wonokromo

Baik

29. Pasar Klithian Lestari Mulyo

Baik

30. Pasar Pleret

Baik

31. Pasar Ndangwesi Terong

Bagus

32. Pasar Pencil Mangunan

Bermasalah

33. Pasar Dodogan

Bagus

34. Pasar Unggas dan Klithian

Bermasalah

11

12

Kecamatan Dlingo

Kecamatan Banguntapan

Pasar Wonorejo berdiri sejak tahun 1965 andan
pasar ini mati sejak tahun 1985 an dikarenakan
jalur kecil bukan lintas jalan besar. Pada tahun
2018 akhir pemerintah memasang plang dilokasi
pasar tersebut tapi dilokasi pasar tersebut sudah
berdiri sebuah bangunan yang bertuliskan wana
mart.
Pasar desa terletak didesa Wonokromo. Lokasi
pasar menyatu dengan pasar yang dikelola oleh
pemda. Pasar direkomendasi untuk dikelola
BUMDES (dalam proses)
Pasar klitikan ini adalah sebuah pasar yang unik
yang hanya menjual onderdil onderdil bekas. Pasar
dimulai sejak pukul 08:00-04:00. Pengelola ada,
pak Suherdi. Fasilitas utama tersedia, fasilitas
penunjang belum memadai
Pasar desa terletak di desa Pleret. Lokasi pasar
menyatu dengan pasar yang dikelola oleh pemda.
Jadwal buka setiap pon dan kliwon. Pasar dimulai
sejak pukul 05:00-12:00.
Pasar dangwesi merupakan pasar yang dikelola
oleh pengelola yang dibawahi langsung oleh
koperasi pasar yang bernama koperasi ADIL.
Pengelola pasar pak Samiran. Fasilitas utama
tersedia, fasilitas penunjang tersedia.
Pasar ini berdiri sejak 1990 an, semenjak dibangun
sampai sekarang tidak ada pernah ada aktivitas
pasar. Tetapi dipasar tersebut ada beberapa kios
yang buka yang berjualan kuliner seperti sate dan
bakso.
Pasar Dodogan ini ada sejak tahun 2003, Pasar ini
beroperasi pada Pon dan Legi sesuai kalender jawa.
Dan juga pasar ini buka dari jam 05:00-08:00.
Pengelola pasar ada, Pak Sarwadi.. Fasilitas utama
dan penunjang tersedia.
Pasar Burung dan Klitikan ini berdiri sejak tahun
2014 . Semua pedagang berjualan di pinggir jalan
tepatnya di depan lokasi pasar. Semenjak
didirikannya pasar ini sampai sekarang para
pedagang belum terlihat menempati pasar tersebut
dikarenakan para pedagang khawatir jikalau mereka
berjualan didalam maka para pembeli akan
menurunkan

