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BALING, 24 NOV- Beberapa gerai pasar tani dan warung tepi jalan yang dibuka sejak Oktober 
lalu telah menjadi tempat tumpuan pelanggan sejak kebelakangan ini. 

Pasar itu dibuka seawal jam 7 pagi dengan menjual pelbagai juadah sarapan pagi dan akan 
bersambung dengan barangan keperluan masakan yang lain. Kesemua gerai itu dibuka ekoran 
terjadinya wabak COVID-19 dan menyebabkan tercetusnya idea untuk memulakan perniagaan 
tersebut. 

Pasar tani itu bermula awal pagi dengan menjual sarapan pagi seperti nasi lemak dan kuih muih 
seterusnya bersambung dengan jualan barangan keperluan masakan lain seperti ikan, ayam, 
sayur-sayuran dan buah-buahan. 

“Sejujurnya, niat dihati hanya ingin mencari sumber pendapatan dengan membuka warung dan 
menjual pelbagai juadah sarapan pagi, namun tidak menyangka telah diikuti dengan peniaga- 
peniaga yang lain sehingga kawasan ini menjadi tumpuan.” kata peniaga warung Maizatul Uzma 
Mat Isa, 23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pasar Tani kampung Memali sekitar jam 10 pagi. 
 

“Pekan terdekat kami adalah di Kampung Lalang, sejak COVID-19 melanda, kami berfikir untuk 
meniaga disini memandangkan kampung ini jauh daripada pekan dan kadang-kadang akan 
menjadi beban juga jika terpaksa membeli disana berbanding dengan pasar tani yang sekarang” 
katanya. 



Kesemua peniaga itu juga adalah penduduk dari kampung itu sendiri. Ketika ini terdapat kira- 
kira 5 gerai jualan pelbagai barangan terutamanya yang menjual barangan keperluan masakan. 

“Kadang-kadang ada juga yang menumpang pasar itu untuk mempromosikan barangan mereka 
seperti menjual basikal, aksesori telefon bimbit dan sebagainya,” katanya. 

Sementara itu, kebanyakan pembeli yang ditemui berasa sangat bersyukur kerana tidak perlu 
pergi ke pekan Kampung Lalang untuk membeli ikan dan barangan keperluan memasak yang 
lain, tetapi sejak pasar itu dibuka mereka dapat membeli di kampung sendiri. 

 

Pandangan jauh Pasar Tani Kampung Memali. 
 

 

Mereka juga berharap agar perniagaan yang diusahakan mereka ini menjadi punca sumber 
pendapatan pada musim pandemik COVID-19 dan mampu memudahkan masyarakat sekeliling 
untuk membeli barangan keperluan masakan. 


