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Abstrak 

Ruang publik merupakan bentuk ruang di dalam kota yang digunakan penduduknya secara bersama-
sama dan memilik beberapa fungsi, seperti fungsi sosial, kultural dan ekonomi. Di Kota Bandung, 
terdapat fenomena penggunaan ruang publik sebagai tempat berjualan yang bersifat temporal 
(disebut "pasar kaget"/pop-up market/flea market). Keberadaan pasar kaget di ruang publik dinilai 
menghasilkan konsekuensi tertentu sebagai akibat perubahan aktivitas di dalamnya. Tujuan 
penelitian ini adalah memahami eksternalitas yang dirasakan akibat penyelenggaraan pasar kaget di 
ruang publik bagi masyarakat dari kelompok umur 18-40 tahun (dewasa awal) di Kota Bandung. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner online, 
studi dokumen, dan observasi untuk mengetahui persebaran lokasi pasar kaget di Kota Bandung dan 
eksternalitas yang dihasilkan, positif maupun negatif. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa 
para responden menilai “kemudahan” dan “faktor ekonomi” sebagai eksternalitas positif yang paling 
dominan dirasakan, sedangkan eksternalitas negatif yang paling dominan adalah “masalah lalu 
lintas” dan “kebersihan”. 

Kata-kunci : eksternalitas, masyarakat dewasa muda, pasar kaget,ruang publik 
 
 
Pendahuluan 

Pada tahun 2016, dari sejumlah 2.490.622 jiwa 
penduduk Kota Bandung, 37,12% di antaranya 
berusia 18-40 tahun yang menurut Erikson 
(dalam Fleming, 2004) merupakan penduduk 
usia young adulthood (dewasa muda). Pen-
duduk pada usia ini merupakan penduduk usia 
produktif dimana sebagian besar waktunya 
dihabiskan untuk bekerja. 

Menurut Hurlock (1993) dalam Wibowo (2016), 
usia dewasa muda merupakan suatu masa 
penyesuaian diri dengan cara hidup baru dan 
memanfaatkan kebebasan yang dimilikinya. 
Salah satu kebutuhan dasar manusia dewasa 
muda berdasarkan Teori Maslow’s Hierarchy of 
Needs adalah self-actualization. Manifestasi 
fisiknya adalah berupa kebutuhan terhadap 
ruang sebagai wadah berkreasi dan berekspresi. 

Di beberapa tempat di Kota Bandung, terdapat 
fenomena penggunaan ruang publik sebagai 
tempat berjualan yang bersifat temporal 
(disebut juga "pasar kaget"/pop-up market/flea 
market), seperti pasar malam, pasar di hari 
Jumat, pasar di hari Minggu dan lain sebagainya. 
Saat ini tercatat puluhan pasar kaget yang 
beroperasi di Kota Bandung dalam tiap minggu-
nya. Selain sebagai tempat transaksi ekonomi, 
pasar kaget dapat pula menjadi ruang untuk 
berekspresi dan aktualisasi diri bagi masyarakat 
Kota Bandung yang terkanal dengan kreatifitas. 

Populernya pasar kaget di antara penduduk 
Kota Bandung dikarenakan harga yang ditawar-
kan murah dan suasana di dalamnya memung-
kinkan terjadi sosialisasi dalam proses transaksi, 
yang dimana tidak ditemukan dalam transaksi 
jual beli di toko retail. Penggunaan ruang publik 
sebagai tempat perdagangan mampu menyedia-
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kan tempat bagi new enterprises untuk memulai 
usahanya (Engwicht, 1999), dikarenakan tidak 
perlu menyewa toko di shopping mall dengan 
harga yang mahal. Selain itu, Schumacher 
(1993) juga berpendapat: 

“Local markets, informal shops: Good for local 
businesses. Good for small businesses. Good 
for variety and diversity. Good for reducing 
congestion and keeping prices down. Good for 
employment and independence. Good for 
reducing otherwise socially destructive 
enormous gaps in income.” 

Di lain sisi, keberadaan pasar kaget juga mem-
berikan dampak bagi lingkungan sekitar. 
Kegiatan fungsional yang terjadi di ruang publik 
menghasilkan konsekuensi terjadinya degradasi 
lingkungan fisik sebagai akibat dari perubahan 
aktivitas di dalamnya, seperti sampah serta 
pengrusakan fasilitas di ruang publik. Karena 
pada awalnya ruang-ruang publik yang ada di 
Kota Bandung tidak pernah dipersiapkan dan 
dirancang secara khusus untuk mewadahi 
aktivitas perdagangan yang ada saat ini.  

Di samping aspek lingkungan, pasar kaget 
sering digambarkan sebagai tempat berjualan 
yang memiliki anarkronisme fungsi (fungsi yang 
tidak cocok dengan zamannya) (Belk, Sherry, 
dan Wallendorf, 1988) dan bahkan memiliki 
struktur ruang yang kuno (Abraham, 1986 
dalam Sherry, Jr, 1990). 

Berdasarkan deskripsi di atas, dalam upaya 
menyediakan ruangkota bagi semua orang, ada 
baiknya mengkaji bagaimana persepsi publik 
mengenai penggunaan ruang publik sebagai 
pasar kaget (pop-up market). Tujuan penelitian 
ini adalah untuk melihat eksternalitas apa saja 
yang dirasakan pengguna ruang kota terhadap 
fenomena tersebut, baik eksternalitas positif 
maupun negatif, sehingga ke depannyadapat 
menjadi pertimbangan dalam proses perencana-
an dan perancangan ruang publik yang bersifat 
multi-use. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kualitatif (Creswell, 2008) yang berupaya mem-
bangun pemahaman dan penjelasan atas 

perilaku manusia sebagai mahkluk sosial. 
Penelitian kualitatif yang dilakukan bersifat 
deskriptif dan eksploratif (Groat & Wang, 2002). 
Metode deskriptif dalam tulisan ini digunakan 
untuk mengetahui gambaran mengenai kondisi 
faktual tentang penggunaan ruang publik se-
bagai pasar kaget (pop-up market) di Kota 
Bandung. Sedangkan metode kualitatif eksplo-
ratif digunakan untuk mengetahui faktor-faktor 
eksternalitas yang dihasilkan terhadap peng-
gunaan ruang publik sebagai pasar kaget (pop-
up market). 

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penilitian ini 
terbagi menjadi dua, yaitu pengumpulan data 
primer dan data sekunder.  

Pengumpulan data primer dilakukan dengan 
observasi dan kuesioner online. Observasi 
dilakukan di beberapa tempat pasar kaget (pop-
up market) di Kota Bandung yang bertujuan 
untuk mengetahui kondisi fisik penggunaan 
ruang publik sebagai pasar kaget. Sedangkan 
kuesioner online digunakan untuk mengetahui 
persepsi masyarakat Kota Bandung sebagai 
pengguna ruang kota mengenai eksternalitas 
yang dirasakan. Kuesioner online dibagikan 
secara bebas kepada masyarakat Kota Bandung 
dan sekitarnya dalam bentuk non-interaktif 
dengan survei pertanyaan open-ended question. 

Kuesioner dibagikan secara bebas melalui media 
sosial kepadamasyarakat Kota Bandung.Batasan 
sampel yang ditentukan adalah warga Bandung 
yang pernah mengunjungi pasar kaget di Kota 
Bandung. Didapatkan jumlah responden seba-
nyak 112 orang dengan kelompok usia dewasa 
muda (17-40 tahun) terdiri atas responden laki-
laki sebanyak 55 orang (41,9%) dan responden 
perempuan sebanyak 57 orang (50,9%). 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan 
tujuan untuk mengidentifikasi lokasi persebaran 
pasar kaget di Kota Bandung. Metode pengum-
pulan data sekunder dilakukan dengan me-
ngumpulkan produk rencana, data statistik dan 
artikel mengenai informasi pasar kaget di Kota 
Bandung. 
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Metode Analisis Data 

Analisis data menggunakan analisis konten 
(content analysis) dengan pendekatan grounded 
theorydan analisis distribusi. Content analysis 
dilakukan dengan melakukan open coding untuk 
mengidentifikasi kata-kata kunci dari data teks 
yang didapatkan dari kuesioner online. Open 
coding adalah tahapan untuk mengidentifikasi 
kata-kata kunci dari data teks yang diperoleh. 
Contoh tahap open coding, baik untuk ekster-
nalitas positif maupun negative, dapat dilihat 
pada tabel 1 dan tabel 2. 

Berikutnya setelah open-coding, dilakukan pe-
ngelompokkan kata kunci (axial coding) yang 
telah diperoleh untuk menjadi kategori.Langkah 
ini dilakukan dengan diskusi kelompok untuk 
menghindari hasil yang bias. Ditemukan total 5 
kategori untuk eksternalitas positif dan negatif. 
Kategori-kategori ini kemudian digunakan untuk 
tahap analisis selanjutnya, yakni analisis distri-
busi. Contoh tahap axial coding, baik untuk 
eksternal positif maupun negatif, dapat dilihat 
pada tabel 3 dan tabel 4. 

Hasil dan Pembahasan 

 

Gambar 2. Persebaran Pasar Kaget di Kota Bandung 
(Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017) 

Kota Bandung tercatat memiliki beberapa titik 
lokasi pasar kaget yang diselenggarakan di 
ruang-ruang publik. Pasar kaget yang ada di 
Kota Bandung memiliki karakteristik bersifat 
temporal secara waktu. Terdapat pasar kaget 
yang hanya dilaksanakan pada hari tertentu, 
seperti Car Free Day Dago, Gasibu, dan Pasar 
Minggu Pagi GOR Arcamanik yang diselenggara-

kan pada hari minggu, serta Pasar Jumat ITB 
dan PUSDAI yang diselenggarakan pada hari 
Jumat. Biasanya pasar kaget tipe ini berlan-
gsung secara bersamaan dengan agenda 
tertentu, seperti acara car free day pada hari 
minggu pagi dan ibadah sholat Jumat pada hari 
Jumat. Di samping itu, terdapat pula pasar 
kaget yang hanya diselenggarakan jam tertentu, 
seperti Pasar Malam Tegalega dan Car Free 
Night. 

Berdasarkan data yang telah didapatkan se-
belumnya dilakukan open coding dengan meng-
identifikasi kata-kata kunci. Berikut adalah 
contoh kata kunci respon masyarakat tentang 
eksternalitas positif yang dirasakan terhadap 
penyelenggaraan pasar kaget di ruang publik.  

Tabel 1. Contoh identifikasi kata kunci dalam open 
coding eksternalitas positif 

Data Teks Kata Kunci 

Menyediakan pasar murah 
bagi masyarakat. Karena 
terletak di lokasi yang 
strategis jadi sangat 
memudahkan. 

Murah 

Lokasi Strategis 

Mudah 

Ruang terbuka lebih hidup, 
lebih bnyak interaksi pada 
ruang terbuka 

Ruang Interaksi 

Menghidupkan 
Ruang Publik 

 
Sedangkan tabel berikut ini menggambarkan 
contoh kata kunci tentang eksternalitas negatif 
yang dirasakan terhadap penyelenggaraan pasar 
kaget di ruang publik. 

Tabel 2. Contoh identifikasi kata kunci dalam open 
coding  eksternalitas negatif 

Data Teks Kata Kunci 

Macet karena memakai jalan 
umum. Biasanya pasar 
kaget tdk tertata rapih 
sehingga terkesan kumuh. 

Macet 

Kumuh 

Malfungsi Ruang 
Kota 

Bikin macet lalu lintas, bikin 
kotor. Tapi sekarang jauh 
lebih bagus sih dibanding 
jaman dulu yang bisa kotor 
banget. Bisa ada copet dan 

Macet 

Sampah 
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Data Teks Kata Kunci 

preman yg seliweran minta 
“jatah” (kalau kita jualan). 
Keamanannya kurang. 

Kriminalitas 

 
Setelah melakukan open-coding, kata kunci 
yang didapat dilakukan axial-coding untuk men-
jadi kategori. Pada tahap ini, kata-kata kunci 
dari tahap sebelumnya dilakukan pengelompo-
kan yang lebih besar. Berikut adalah contoh 
pengelompokan kata kunci respon menjadi 
kelompok eksternalitas positif secara lebih 
umum.  

Tabel 3. Contoh pengelompokan kata kunci dari 
eksternalitas positif  

Data Teks Kata Kunci 

Kemudahan Belanja 

Mudah 

Murah 

Dekat 

Serba Ada 

Praktis 

Tempat Belanja Alternatif 

Meningkatkan 
Perekonomian 
Masyarakat 

Meningkatkan Ekonomi 
Masyarakat dan UKM 

Sebagai Tempat Usaha 

Mengurangi 
Pengangguran 

Tempat Interaksi dan 
Berkegiatan 

Ruang Interaksi 

Tempat Berkegiatan 

Menghidupkan Ruang 
Publik 

Menghidupkan Ruang 
Publik 

Ruang Kreatif 

Meningkatkan 
Kebahagiaan 

Mengurangi Polusi Mengurangi Polusi 

 
Dari 112 respon yang didapat dari hasil 
kuesioner online, didapatkan 15 kata kunci yang 
kemudian dikelompokan menjadi lima (5) ka-
tegori. Adapun penjelasan kategori di atas 
adalah sebagai berikut. Kemudahan belanja, 
merupakan dampak positif yang paling dominan 
dirasakan oleh masyarakat karena berkaitan 
dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. 

Adanya pasar kaget di beberapa tempat di Kota 
Bandung dinilai sangat memudahkan Karena 
harga yang ditawarkan murah, mudah dijangkau, 
barang yang dijual beragam, praktis, dan dapat 
menjadi tempat berbelanja alternatif. 

1. Meningkatkan ekonomi masyarakat, 
dikarenakan dapat menjadi ruang usaha 
baik bagi individu maupun UKM yang 
memiliki keterbatasan sumber daya untuk 
berjualan di tempat-tempat formal. Selain 
itu, dapat pula menjadi wadah penyalur 
produk-produk kreatif. Hingga akhirnya 
mampu mengurangi pengangguran dan 
meningkatkan ekonomi masyarakat. 

2. Tempat interaksi dan berkegiatan bagi 
masyarakat kota. Ruang publik yang 
digunakan sebagai pasar kaget dapat 
menjadi tarikan kegiatan sehingga mas-
yarakat berbondong-bondong datang ke 
tempat tersebut. Karena hal tersebut, 
banyak dilakukan atraksi kesenian mau-
pun pawai di ruang tersebut. 

3. Menghidupkan ruang publik yang 
awalnya cenderung pasif menjadi lebih 
vibrant akibat banyaknya masyarakat 
berkegiatan di tempat tersebut. 

4. Mengurangi polusi dikarenakan lokasinya 
dekat dengan area permukiman sehingga 
meminimalisir penggunaan kendaraan 
bagi masyarakat yang ingin berbelanja. 
Selain itu, penyelenggaraan pasar kaget 
terkadang dilakukan bersamaan dengan 
acara car free day atau car free night. 

Tabel di bawah ini menunjukkan pengelompo-
kan kata kunci tentang respon menjadi kelom-
pok eksternalitas negatif.  

Tabel 4. Contoh pengelompokan kata kunci dari 
eksternalitas negatif 

Data Teks Kata Kunci 

Masalah Lalu Lintas 

Macet 

Menambah Beban 
Fasilitas 

Bising 

Masalah Kebersihan Sampah 
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Data Teks Kata Kunci 

Kumuh 

Menurunnya Kualitas 
Ruang Publik 

Rusaknya Fasilitas Publik 

Kenyamanan Menurun 

Tidak Rapi 

Malfungsi Ruang Kota Malfungsi Ruang Kota 

Kriminalitas Kriminalitas 

 
Dari 112 respon yang didapat dari hasil 
kuesioner online, didapatkan 10 kata kunci yang 
kemudian dikelompokan menjadi lima (5) ka-
tegori. Adapun penjelasan kategori di atas 
adalah sebagai berikut.  

1. Masalah lalu lintas, sepeti kemacetan 
karena menambah beban fasilitas akibat 
penggunaan untuk lapak pasar kaget. 

2. Masalah kebersihan, dikarenakan me-
numpuknya sampah pasca pasar kaget 
berlangsung hingga akhirnya menghasil-
kan kesan ruang publik yang kumuh. 

3. Menurunnya kualitas publik, dikarenakan 
terdapat fasilitas-fasilitas ruang publik 
yang hancur atau rusak akibat kegiatan 
perdagangan. Terkadang sering terjadi 
vandalisme pada fasilitas-fasilitas di 
ruang publik. 

4. Malfungsi ruang kota mempunyai arti 
adanya penggunaan ruang-ruang publik 
yang tidak semestinya, seperti jalur 
pedestrian yang dijadikan parkir kendara-
an, serta taman atau plaza yang di-
jadikan tempat berjualan. 

5. Kriminalitas yang dimaksud adalah tidak 
aman ketika mengunjungi pasar kaget, 
bias dikarenakan copet atau kehilangan 
harta benda. 

 

 

Gambar 3. Pasar Malam Tegalega sebagai contoh 
pasar kaget yang menggunakan ruang publik 
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 
 
Berdasarkan respon yang didapatkan bahwa 
pasar kaget yang paling sering dikunjungi oleh 
masyarakat dewasa muda Kota Bandung adalah 
Car Free Day Dago dengan persentase 33,10%. 
Pasar kaget selanjutnya yang paling sering 
dikunjungi adalah Gasibu dan Pasar Jumat ITB 
dengan perolehan masing-masing 22,3%. 
Berikut adalah grafik tentang pasar kaget yang 
paling sering dikunjungi berdasarkan hasil 
kuesioner. 

Gambar 4. Pasar Kaget yang Paling Sering Dikunjungi 
oleh Masyarakat Dewasa Muda Kota Bandung 

Setelah mengetahui pengelompokan kata kunci 
pada tahap analisis data, dilakukan analisis 
distribusi untuk mengetahui eksternalitas yang 
paling dominan dirasakan oleh masyarakat. 
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Gambar 5. Analisis distribusi eksternalitas positif 
terhadap penggunaan ruang publik sebagai pasar 
kaget (pop-up market) di Kota Bandung 

Berdasarkan grafik diatas didapatkan informasi 
bahwa eksternalitas positif yang dirasakan aki-
bat penggunaan ruang publik sebagai pasar 
kaget di Kota Bandung antara lain dikarenakan 
oleh kemudahan belanja (32,61%), mampu 
meningkatkan ekonomi masyarakat (26,26%), 
sebagai tempat interaksi dan berkegiatan 
(20,29%), mampu menghidupkan ruang kota 
(18,12%), dan mengurangi polusi (0,72%). 

Gambar 6. Analisis distribusi eksternalitas negatif 
terhadap penggunaan ruang publik sebagai pasar 
kaget (pop-up market) di Kota Bandung 

Menurut masyarakat Kota Bandung, eksterna-
litas negatif yang sangat dominan dirasakan 
adalah masalah lalu lintas (48,90%) dan masa-
lah kebersihan (32,97%). Sedangkan dampak 
negatif lainnya adalah menurunnya kualitas 
ruang publik (8,79%), malfungsi ruang kota 
(7,14%), dan kriminalitas (2,20%). 

Kesimpulan  

Pasar kaget di ruang publik yang paling sering 
dikunjungi oleh 112 responden survey yang 
merupakan masyarakat dewasa muda Kota 
Bandung adalah Car Free Day Dago (33,10%), 
Gasibu (22,3%) dan Pasar Jumat ITB (22,3%). 

Eksternalitas positif yang paling dominan dirasa-
kan oleh masyarakat dewasa muda Kota 
Bandung terhadap penggunaan ruang publik 
sebagai pasar kaget adalah kemudahan belanja 
dengan jumlah 32,61% dan mampu meningkat-
kan ekonomi masyarakat dengan jumlah 
26,26%. Sedangkan eksternalitas negatif yang 
paling dominan adalah masalah lalu lintas 
sebesar 48,90% dan masalah kebersihan 
sebesar 32,97%. 

Daftar Pustaka 

Abrahams, R. (1986). The Play of Play: The Human 
Encounter. The Annual Conference of the American 
Anthropological Association, Philadelphia. 

Belk, R., John S., dan Wallendorf, M. (1988). A 
Naturalistic Inquiry into Buyer and Seller Behavior at 
a Swap Meet. Journal of Consumer Research, vol. 14 
(March), 449-470. 

Creswell, J. W. (2008). Research Design: Qualitative, 
Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 
California: Sage Publications, Inc.   

Engwicht, D. (1999). Street Reclaiming, Creating 
Livable Streets and Vibrant Communities. ____: 
Pluto Press. 

Erikson, E. H. (1997). The Life Cycle Completed. New 
York: W. W. Norton. 

Fleming, J. S. (2004). Erikson’s Psychological 
Developmental Stage. Dalam buku Psychological 
Perspectives on Human Development. 

Hurlock, E. B. (1993). Psikologi Perkembangan: Suatu 
Pendkeatan Sepanjang Rentang Kehidupan (Edisi 
Kelima). Jakarta: Erlangga. 

Kusuma, H. E. (2009). Memilih Metode Analisis 
Kuantitatif untuk Penelitian Arsitektur. Conference: 
Seminar Nasional Metodologi Penelitian Arsitektur, 
Magister Teknik Arsitektur Universitas Diponegoro. 

Schumacher, E.F. (1993). Small is Beautiful, A Study 
of Economics as if People Mattered. ____: Vintage 
Books.  

Groat, L., & Wang, D. (2002). Architectural Research 
Methods. New York: John Wiley & Sons. Inc. 

Sherry J. J. (1990). A Sociocultural Analysis of a 
Midwestern American Flea Market. Journal of 
Consumer Research, vol. 17 (June), 13-30. 

Wibowo, A. H. (2016). Kriteria Ruang Publik untuk 
Masyarakat Usia Dewasa Awal. Jurnal Temu Ilmiah 
IPLBI 2016. 

(1) 

(25) 

(28) 

(39) 

(45) 

(4) 

(13) 

(16) 

(60) 

(89) 


	Pendahuluan
	Pada tahun 2016, dari sejumlah 2.490.622 jiwa penduduk Kota Bandung, 37,12% di antaranya berusia 18-40 tahun yang menurut Erikson (dalam Fleming, 2004) merupakan penduduk usia young adulthood (dewasa muda). Pen-duduk pada usia ini merupakan penduduk u...
	Menurut Hurlock (1993) dalam Wibowo (2016), usia dewasa muda merupakan suatu masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru dan memanfaatkan kebebasan yang dimilikinya. Salah satu kebutuhan dasar manusia dewasa muda berdasarkan Teori Maslow’s Hierarchy ...
	Di beberapa tempat di Kota Bandung, terdapat fenomena penggunaan ruang publik sebagai tempat berjualan yang bersifat temporal (disebut juga "pasar kaget"/pop-up market/flea market), seperti pasar malam, pasar di hari Jumat, pasar di hari Minggu dan la...
	Populernya pasar kaget di antara penduduk Kota Bandung dikarenakan harga yang ditawar-kan murah dan suasana di dalamnya memung-kinkan terjadi sosialisasi dalam proses transaksi, yang dimana tidak ditemukan dalam transaksi jual beli di toko retail. Pen...
	“Local markets, informal shops: Good for local businesses. Good for small businesses. Good for variety and diversity. Good for reducing congestion and keeping prices down. Good for employment and independence. Good for reducing otherwise socially dest...
	Di lain sisi, keberadaan pasar kaget juga mem-berikan dampak bagi lingkungan sekitar. Kegiatan fungsional yang terjadi di ruang publik menghasilkan konsekuensi terjadinya degradasi lingkungan fisik sebagai akibat dari perubahan aktivitas di dalamnya, ...
	Di samping aspek lingkungan, pasar kaget sering digambarkan sebagai tempat berjualan yang memiliki anarkronisme fungsi (fungsi yang tidak cocok dengan zamannya) (Belk, Sherry, dan Wallendorf, 1988) dan bahkan memiliki struktur ruang yang kuno (Abraham...
	Berdasarkan deskripsi di atas, dalam upaya menyediakan ruangkota bagi semua orang, ada baiknya mengkaji bagaimana persepsi publik mengenai penggunaan ruang publik sebagai pasar kaget (pop-up market). Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat eksterna...
	Metode Penelitian
	Metode Analisis Data
	Hasil dan Pembahasan
	Kota Bandung tercatat memiliki beberapa titik lokasi pasar kaget yang diselenggarakan di ruang-ruang publik. Pasar kaget yang ada di Kota Bandung memiliki karakteristik bersifat temporal secara waktu. Terdapat pasar kaget yang hanya dilaksanakan pada ...
	Berdasarkan respon yang didapatkan bahwa pasar kaget yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat dewasa muda Kota Bandung adalah Car Free Day Dago dengan persentase 33,10%. Pasar kaget selanjutnya yang paling sering dikunjungi adalah Gasibu dan Pasa...
	Gambar 4. Pasar Kaget yang Paling Sering Dikunjungi oleh Masyarakat Dewasa Muda Kota Bandung
	Setelah mengetahui pengelompokan kata kunci pada tahap analisis data, dilakukan analisis distribusi untuk mengetahui eksternalitas yang paling dominan dirasakan oleh masyarakat.
	Kesimpulan
	Daftar Pustaka

