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A. Kesimpulan 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari data dan penelitian yang sudah berlangsung maka penulis dapat 

menarik beberapa kesimpulan dari Pertumbuhan Dan Perkembangan Pasar 

Siborong-Borong (I 930-2009) Di Tapanuli Utara yaitu: 

• A wal terbentuknya atau cikal bakal dari pasar Siborong-borong 

dulunya masih erat hubungannya dengan penjajahan kolonial 

Belanda, merekalah yang bekerja sama dengan penguasa tanah 

pada waktu itu dan membuka pasar terscbut, namanya pada 

waktu itu adalah "Onan Gudang", dalam system pembayaran 

untuk memenuhi kebutuhannya masayarakatnya mengandalkan 

tukar menukar barang atau barter. 

• Pada awal terbentuknya onan (pasar) ini digunakan sebagai 

tempat jual dan beli saja, dimana dagangan yang di dagangkan 

atau dijualkan adalah masih sederhana yaitu hasil tani yang ada 

di desa Siborong-borong tampak dari sayur-sayuran, buah

buahan, kopi, dan lain-lain. 

• Pada tahun 1950 onan gudang tersebut sudah mulai 

berkembang, adanya uang sebagai alat tukar yang sah, adanya 

pembagunan ldos, undung-undung yang semakin lama semakin 

teratur sehingga berubahlah namanya menjadi pasar sayur 

mayur. 
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• Semakin berkembangnya keadaan onan (pasar) dari segi 

dagangan dan tempat dagangan, hal ini dikarenakan semakin 

ramainya pedagang yang ada baik itu dari desa setempat 

maupun dari desa luar. 

• Dimulainya dibuat pagar- pagar pembatas untuk mengetahui 

letak area onan (pasar) tersebut sebagai tanda. 

• Waktu berlalu tahun 1977 pasar sudah semakin rarnai dan padat 

sehingga pihak Dinas pasar meluaskan pasar ini dan namanya 

menjadi pasar lnpres. 

• Dari segi dagangan yang dipcrjualbclikan sudah berkembang hal 

ini dikarenakan banyaknya masyrakat yang datang dari luar 

daerah membawa hasil yang paling khas dari daerah masing

masing. 

• Adanya penanganan yang dilakukan pihak pemerintah setempat 

dan luar guna memperhatikan kern bali keadaan onan (pasar). 

• Perbaikan atau renovasi yang akan di rencanakan tahun ini guna 

untuk mengolah pasar lnprcs menjadi teratur. arnan. dan bcrsih. 

• Fungsi Pasar sangat penting bagi masyarakat yang ada di 

Siborong-borong dan juga masyarakat luar tarnpak dari aspek 

ekonomi (adanya jual beli, mcmbuka lapangan kcrja dan lain

lain) maupun social budaya hubungan dengan masyarakat luar 

yang menciptakan pcncarnpuran budaya. Sehingga dcngan 

demikian masyarakat yang ada di Siborong-borong nantinya 
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akan lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara 

cepat dan elisien. Oengan semakin banyaknya pedagang dan 

pembeli yang datang maka hal ini juga akan mempengaruhi 

perkcmbangan onan (pasar). 

• Oengan adanya pasar Siborong-borong tcrsebut secara tidak 

langsung mcmbuat perubahan sosial dalam masyarakat 

sekitarnya, schingga itu pula yang dapat menjadikan 

perkembangan pasar Siborong-borong tersebut. 

• Perubahan - pcrubahan yang tampak pastinya mempunyai fasc 

atau tahap. Hal ini dapat di bandingkan dari awal onan (pasar) 

itu ada atau berdi ri sampai berkembang sehingga nantinya dapat 

menjadi bcsar dan dikenal masyarakat. 

• Untuk itu perlu jalinan kerjasama yang baik antar pihak 

pcmerintah setempat dan masyarakat yang ada disekitarnya guna 

membangun scrta merenovasi dan memperhatikan secara 

berkelanjutan khususnya onan (pasar). 

B. Saran 

Onan (Pasar) merupakan wadah dalam interaksi sosial dimana 

sebagai tcmpat kegiatan perekonomian masyarakat dan sccara langsung 

berhadapan dengan masyrakat luas maka dituntut peningkatan pelayaran 

tcrhadap masyrakat dcngan meningkatkan sarana dan prasarana, 
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memperbaiki segala kekurangan yang berada dipekan/pasar Siborong

borong. 

Pada saat onan (pasar) berlangsung keadaan yang disekitamya 

tampak ramai , hai ini dikarenakan banyaknya pedagang dan pembeli yang 

datang tentunya dengan kegiatan atau aktivitas masing-masing. Pada saat 

onan (pasar) berlangsung diburuhkan kerjasama antar masyarakat yang 

disekitamya khususnya bidang kebersihan dan kelancaran arus pasar yang 

harus t.etap dijaga. 

Unruk itu sangatlah dibutuhkan Panisipasi dari segala instansi 

pemerinlah Kabupaten Tapanuli Utara dalam memikirkan kemajuan pasar 

Siborong-borong dan memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan 

perkembangan zaman yang semakin maju. 

Di datum perbaikan yang nantinya akan dilakukan menghadapi 

tantangan perkembangan di era globalisasi. Dengan demikian pasar 

Siborong-borong tersebut dapat lebih baik dan indah Jagi serta 

mendapatkan perkembagan yang cepat pula. 
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