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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  LATAR BELAKANG 

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang berarti bahwa dia tidak dapat hidup 

berdiri sendiri. Hal tersebut yang melatar belakangi  manusia memerlukan kehadiran orang 

lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan pokok dan kebutuhan hidup 

pelengkap merupakan dua jenis kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Tersedianya 

sarana yang menjual kebutuhan hidup manusia tersebut merupakan hal yang sangat penting 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup manusi. Dalam aktifitas sehari-hari manusia 

tidak bisa dilepaskan dari pusat kegiatan komersil yang disebut dengan pasar. Pada masa 

lampau, kebutuhan hidup manusia masih sangat sedikit dan sederhana. Salah satu aktifitas 

pada masa lampau untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yaitu mereka melakukan 

sistem barter. Sistem tersebut merupakan suatu sistem yang dilaksanakan antara dua 

individu dengan cara menukar barang yang satu dengan barang yang lainnya. Dengan 

sistem barter ini perekonomian mulai berkembang secara luas. Namun dalam 

perkembangannya, aktifitas penukaran barang tersebut menimbulkan kebutuhan atau 

permasalahan mengenai tempat.  Jarak dan waktu tempuh akan tempat aktifitas tersebut 

dibutuhkan seiring dengan semakin meningkatnya aktifitas perekonomian. Pertukaran 

barang-barang yang tidak jauh dari lingkungan kediaman mereka semakin dibutuhkan. 

Semakin dekat jarak pertukaran semakin memudahkan aktifitas perekonomian sehingga 

terbentuk sebuah lokasi pertukaran yang dekat dengan pemukiman / hunian masyarakat. 

Sehingga terbentukalh suatu tempat/lokasi tukar menukar yang selanjutnya disebut dengan 
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pasar. Dalam perkembangannya ketika manusia telah menggunakan mata uang sebagai alat 

tukar menukar yang menjadi dasar perhitungannya maka aktifitas proses pertukaran barang 

tersebut dikatakan sebagai  jual beli. 

Di dalam pasar terjadi kegiatan ekonomi. Pasar menjadi tempat  transaksi bertemu 

antara pihak penjual dalam memasarkan dagangannya dan pembeli yang akan memenuhi 

kebutuhannya. Salah satu keunikan dalam aktifitas jual beli tersebut adanya  interaksi yang 

sering terjadi antara penjual dan pembeli melaui sistem tawar menawar. Tawar menawar 

ini  sudah menjadi sosial budaya masyarakat Indonesia dan sampai sekarang ini masih 

dilakukan. Pasar-pasar seperti inilah yang berkembang dan biasa disebut dengan pasar 

tradisional.  

Transaksi antara penjual dan pembeli secara langsung dan biasa terjadi proses tawar-

menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang 

dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar merupakan ciri khas pasar tradisional. 

Mayoritas pasar tradisional menjual kebutuhan hidup sehari-hari seperti bahan makanan 

berupa makanan pokok, sayur mayur, ikan, buah,telur, daging, kain, pakaian barang 

elektronik, jasa dan lain-lain. Disamping itu banyak kita jumpai dalam pasar tradisional ada 

pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar dengan ciri seperti ini masih 

banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat lingkungan 

pemukiman/perumahan agar memudahkan akses pembeli untuk mencapai pasar.
1
 

Malano dalam Fajar S.A Prabowo dan Raden Aswin Rahadi : Pasar tradisional adalah 

tempat dimana konsumen dapat membeli kebutuhan sehari-hari mulai dari bahan makanan, 

kain dan pakaian untuk item rumah tangga kecil umumnya dengan uang tunai melalui 

                                                 
1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar#Pasar_tradisional, diunduh  14 Maret 2016, Jam 18.30 WIB 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar#Pasar_tradisional


3 

 

 

 

proses tawar sebagai metode pembayaran Sejarah pasar tradisional di Indonesia sejak abad 

ke-5 mulai era Kutai Kertanegara. Pada saat itu, pasar tradisional terletak dekat pelabuhan 

atau pinggir sungai untuk memfasilitasi kegiatan bongkar. Di masa penjajahan Belanda, 

pasar tradisional tumbuh dan bergerak  ke pusat-pusat kota. Jenis barang yang dijual di 

tradisional juga diatur pasar ini dalam tanggal tertentu atau periode waktu. Peraturan ini 

mempromosikan sistem penamaan saat pasar tradisional seperti di Indonesia adalah Pasar 

Senen di Jakarta dan Pasar Legi di Yogyakarta yang berdasarkan sistem kalender Jawa.
2
 

Pada dasarnya pasar tradisional adalah suatu tempat dimana para pedagang 

berkumpul guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat disekitarnya. Namun 

dalam perkembangannya tidak hanya sebagai tempat berkumpulnya pedagang, pasar 

tradisional merupakan salah satu urat nadi perekonomian suatu daerah. Disebabkan 

aktifitas ekonomi berlangsung secara berkseinambungan / terus menerus tanpa henti. 

Dengan aktifitas ekonomi yang berlangsung secara terus menerus maka berdampak pada 

perputaran keuangan daerah dan khususnya pada masyarakat dapat berlangsung secara 

stabil. Eksistensi pasar tradisional merupakan salah satu pilar perekonomian yang 

menguasai 67,6 persen pangsa dan menghidupi lebih dari 12 juta orang.
3
 

Banyak nilai-nilai strategis baik dari sisi ekonomi maupun sosial budaya yang 

dimiliki oleh pasar tradisional. Selain sebagai salah satu tempat perputaran uang yang 

berarti penguat struktur ekonomi pada tingkat mikro, nilai strategis dari pasar tradisional 

terletak pada pengaruh sosial budaya yang terbangun dimana lebih sesuai dengan budaya 

                                                 
2
Fajar S A Prabowo, Raden Aswin Rahadi, David vs Goliath : Uncovering The Future of Traditional Market 

in Indonesia, Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing,Rome Italy Vo 6 N0 5 

September  2015 
3
http://properti.kompas.com/read/2014/10/02/163318621/Pasar.Rakyat.Tradisi.yang.Terus.Menyusut.dan. 

Terlupakan, diunduh 14  Maret 2016, jam 19:01WIB. 
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tradisional bangsa Indonesia. Nilai-nilai kekeluargaan yang dibangun dari hasil interaksi 

dan komunikasi antar masyarakat ada pada pasar tradisional. Penjual dan pembeli 

menemukan eksistensinya dalam suatu interaksi dalam proses tawar menawar antara 

penjual dan pembeli. Dalam sistem tawar menawar tersebut meniadakan  terbentuknya 

monopoli harga oleh penjual yang menjadi ciri dari sistem ekonomi kapitalis.
4
 

Pasar Tradisional pada jaman dahulu merupakan tempat yang digunakan semua 

kalangan masyarakat berbelanja untuk memenuhi kebutuhan. Pasar tradisional mempunyai 

manfaat yang besar bagi masyarakat, khusunya bagi masyarakat kecil yang memiliki mata 

pencaharian sebagai petani, perajin alat alat rumah tangga, alat pertanian, pembuat 

makanan dan sebagainya. Mereka menghidupi perekonomian keluarga dengan 

menggantungkan  pada  pasar tradisional untuk menjual hasil jerih payahnya. Sedangkan 

pembeli/konsumen menggantungkan pada pasar tradisional untuk membeli kebutuhan 

pokok sehari-hari mereka. Selain hal tersebut pemerintah juga sangat diuntungkan dengan 

pajak maupun restribusi dari pasar tradisional tersebut.  Dengan demikian  keadaan seperti 

diatas menjadikan perekonomian menjadi lebib stabil dan kehidupan masyarakat menjadi 

makmur sejahtera. Pasar tradisional merupakan simbol ekonomi kerakyatan, disebabkan 

pasar tradisional lebih mampu menyediakan akses untuk kehidupan bagi perekonomian 

bagi  masyarakat umum bahkan kalangan bawah. Dalam banyak hal pasar tradisional lebih 

mampu memberdayakan ekonomi kerakyatan karena jelas banyak sekali akan menyerap 

tenaga kerja dibandingkan dengan pasar modern. 

                                                 
4
 Sinta Tri Kumilausari,Strategi DPP Kota Surakarta Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Restribusi Pasar 

Tahun 2008 Melalui Pemberdayaan Pasar Tradisional,2009 
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Namun kenyataannya dewasa ini, pasar tradisional yang merupakan bentuk 

pemberdayaan ekonomi kerakyatan kondisinya semakin terpinggirkan. Pasar tradisional 

bergelut dengan permasalahan internal maupun eksternal. Masalah internal pasar 

tradisional antara lain bangunan pasar yang tidak memadai ditandai dengan buruknya 

tempat berjualan baik kios maupun los  yang kotor, kumuh, tidak sehat dan bau. Fasilitas 

pasar yang kurang memadai ditandai dengan buruknya sistem keamanan, penerangan, 

akses jalan, sanitasi, dan lain sebagainya. Ditambah pula dengan minimnya permodalan 

dan menejemen yang masih tradisional. Pola-pola perilaku para pedagang dan pengelola 

pasar yang kurang bisa mendukung daya saing pasar semakin membuat pasar tradisional 

terpinggirkan. Sedangan masalah eksternal adalah semakin banyaknya pembangunan pasar 

modern yang semakin menyudutkan pasar tradisional. 

Dilain sisi, perkembangan pasar modern di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir 

realtif tinggi. Pasar modern seperti supermarket, hipermarket, departemen store, 

minimarket maupun mal-mal perbelanjaan berdiri begitu signifikan dan keberadaannya 

terus menggeser eksistensi pasar-pasar tradisional. Masyarakat yang tinggal diperkotaan  

cenderung lebih memilih pasar modern sebagai tempat untuk membeli kebutuhan hidup 

mereka sehari-hari dengan alasan pasar modern dapat terjangkau, bersih, nyaman, dan 

aman. Mereka juga tidak perlu melakukan tawar-menawar harga barang yang hendak 

dibeli. Persaingan langsung (head to head)  akibat menjamurnya pasar modern membawa 

dampak buruk terhadap keberadaan pasar tradisional. Pasar tradisional dengan kondisi 

ekonomi kecil permodalan yang kecil, manajemen yang masih tradisional berhadapan 

langsung dengan pasar modern dengan permodalan yang besar, manajemen pengelolaan 

yang baik, serta jaringan dagang yang luas. Diakui bahwa berdirinya pasar modern tersebut 
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berdampak ganda bagi masyarakat maupun pemerintah. Jika kita memandang dari salah 

satu sisi maka  masyarakat akan memiliki peningkatan taraf hidup yang dapat dinilai 

dengan peningkatan pembangunan sarana perekonomian yang berupa pasar modern 

tersebut. Namun jika kita memandang dari sisi yang lain semakin menjamurnya pasar 

modern tersebut  akan menjadi sebuah ancaman bagi para pedagang kecil terutama para 

pedagang pasar tradisional. 

Sandro Sunarto dalam penelitiannya: Efek dari perubahan di toko konsumen ritel 

modern Juga preferensi dan tren penjualan sebanding peritel tradisional. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa konsumen telah mengubah preferensi mereka ke toko-toko modern 

yang ulasan eceran untuk semua kategori produk yang diteliti karena ketersediaan produk 

dengan baik kualitas, harga dan bermacam-macam. Jumlah pasar tradisional telah 

berkurang secara signifikan dalam beberapa kota.
5
 

Konsumen dalam memilih tempat belanja didasarkan pada hal-hal yang rasional 

seperti tempat yang nyaman,bersih, aman, kualitas barang, harga yang lebih murah serta 

efisiensi waktu. Hal-hal tersebut dapat dijumpai di pasar modern baik itu 

supermarket,hipermarket, mall bahkan minimarket. Usman Hidayat menyatakan salah satu 

hal yang menyebabkan terus berkembangnya pasar modern sekaligus mematikan pasar 

tradisional adalah preferensi konsumen.. Faktor  preferensi konsumen dalam mengalihkan 

tempat belanja dari pasar tradisional ke pasar modern memang dipandu oleh pilihan 

                                                 
5
Sandra Sunanto, Modern Retail Impact on Store Preference and Traditional Retailers in West Java, Asian 

Journal of Business Research ISSN 1178-8933 , Volume 2 , Number 2 , 2012 
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rasional, yaitu harga yang lebih rendah, lebih terjaminnya kualitas atas barang yang dibeli, 

dan tempat yang lebih nyaman.
6
 

Pasar tradisional semakin terpinggirkan dengan banyak berdirinya pasar modern. 

Berdasarkan data dari Kementerian Perindusrian (Kemenpeerin) pada tahun 2007 dan 

Kementrian Perdagangan (Kemendag) pada tahun 2011 jumlah pasar tradisional di 

Indonesia mengalami penurunan cukup drastis dari tahun 2007-2011. Pada tahun 2007, 

jumlah pasar tradisional di Indonesia mencapai 13.450. Tapi pada tahun 2011, jumlahnya 

tinggal 9.950 “Pasar tradisional berkurang lebih dari 3 ribu selama periode 2007-2011. 

Pada waktu yang bersamaan, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) juga merilis 

kenaikan jumlah retail modern yang cukup signifikan tahun 2007-2011. Kenaikannya 

hamper 8 ribu retail modern. Lambat laut pasar tradisional makin terpuruk dan dilibas oleh 

pasar modern demikian dinyatakan oleh  Tino Rahardian (Sekjen IKAPPI).
7
 

Hal tersebut juga didukung oleh  survei AC Nielsen tahun 2013 lalu menunjukkan 

jumlah pasar rakyat di Indonesia terus mengalami penurunan. Pada 2007 pasar rakyat 

berjumlah 13.550, sementara pada 2009 menyusut menjadi 13.450, dan pada 2011 

berjumlah 9.950. Sementara itu, perbandingan pertumbuhan pasar rakyat terhadap pasar 

modern cukup drastis, yaitu pasar rakyat hanya kurang dari 8,1 persen, sedangkan pasar 

modern 31,4 persen.
8
 Sampai dengan tahun 2015 jumlah pasar rakyat di Indonesia 

                                                 
6 Usman Hidayat, Preferensi Konsumen: Strategi Pengembangan Pasar Tradisional, Institute for 

Development of Economics and Finance (INDEF), Jakarta-IndonesiaISSN: 1410-2625, Volume 9 

Nomor 2, April 2008 

7 http://www.neraca.co.id/article/38397/ikappi-uu-perdagangan-lemahkan-pasar-tradisional 

8http://properti.kompas.com/read/2014/10/02/163318621/Pasar.Rakyat.Tradisi.yang.Terus.Menyusut.dan. 

Terlupakan. 

http://properti.kompas.com/read/2014/10/02/163318621/Pasar.Rakyat.Tradisi.yang.Terus.Menyusut.dan
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sebanyak 9.559 unit dengan jumlah kios 1.722.071 unit dan jumlah pedagang 2.639.633 

orang.
9
 

Kota Surakarta sendiri menurut Fauzi Sukri (Joglosemar, 19 November 2015)  Data 

pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kota Surakarta (BPMPT)  sejak 

tahun 2006 sampai dengan 2012 jumlah minimarket di Surakarta sudah mencapai 48. 

Sedangkan dari tahun 2012 sampai 2015 sudah melonjak mencapai 70 minimarket.  Pada 

waktu ini yang sedang mengantre untuk mengajukan izin sebanyak 19 minimarket.
10

 

Jumlah itu  mengalahkan angka pasar tradisional yang sekarang berdasaran data dari Dinas 

Pengelolaan Pasar Kota Surakarta sebanyak 44 (empat puluh empat) pasar tradisional 

itupun sudah termasuk pasar yang khas / tematik. Artinya pasar yang menjual yang khusus 

menjual produk-produk tertentu saja / produk berdasarkan produk ciri khasnya seperti 

pasar onderdil, pasar burung, pasar ikan, atau bahkan pasar kain dan lain sejenisnya. 

Agar pasar tradisional tidak terus tergerus oleh pasar modern maka salah satu 

instrument yang dibutuhkan untuk menata dan mengelola pasar tradisional adalah melalui 

instrument hukum. Dalam hal ini dibutuhkan political will, komitmen, kemauan, dan 

tanggung jawab pemerintah dan negara untuk itu.  Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa 

dalam konsep negara hukum kesejahteraan, negara dituntut untuk memperluas tanggung 

jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh rakyat banyak. 

Pemikiran demikianlah yang menjadikan legalisasi bagi penganut negara intervensionis 

pada abad 20. Dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya 

                                                 
9
http://news.analisadaily.com/read/menyoal-revitalisasi-pasar-tradisional/154409/2015/07/25 
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 M Fauzi Sukri, Pasar Minimarket,Joglosemar,19 November 2015 
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kesejahteraan bersama dan masyarakat kehadiran negara perlu dan bahkan harus 

melakukan intervensi.
11

 

Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan mengenai keberadaan 

pasar tradisonal dan pasar modern. Pertama kali hal tersebut diatur dengan diterbitkannya 

Perpres No 112  Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan. Regulasi tersebut mengatur mengenai pasar tradisional dan pasar modern  

dengan diaturnya 6 (enam hal pokok) antara lain definisi, zonasi, kemitraan, perizinan, 

syarat perdagangan (trading term), kelembagaan pengawas dan sanksi. Regulasi tersebut 

mempunyai arah kebijakan antara lain pemberdayaan pasar tradisional agar dapat tumbuh 

dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat, serta saling 

menguntungkan; memberikan pedoman bagi penyelenggaraan ritel tradisional, pusat 

perbelanjaan, dan toko modern; memberikan norma-norma keadilan, saling 

menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko 

modern; pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan 

dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen. Untuk 

pelaksanaan regulasi tersebut,  pemerintah kembali mengeluarkan aturan pendukung yaitu 

Permendag No. 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan ini, lebih detail dalam 

menjelaskan tentang zonasi, perjanjian perdagangan (traiding term) dan perizinan. Berawal 

dari Perpres 112 tahun 2007 dan Permendag No.58 Tahun 2008, ditindaklanjuti oleh kota 

maupun kabupaten di Indonesia dengan mulai menerapkan aturan turunan untuk 

                                                 
11

Jimly Assiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, , 

Jakarta , PT Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 223 
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menindaklanjutinya melalui Peraturan Daerah (Perda), termasuk Kota Surakarta. Untuk 

Kota Surakarta aturan tentang pasar tradisional dan pasar modern diatur dalam 2 (dua) 

peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010   Tentang   

Pengelolaan Dan Perlindungan Pasar Tradisional dan juga Peraturan Daerah Kota 

Surakarta  Nomor   5   tahun   2011     Tentang   Penataan Dan Pembinaan Pusat 

Perbelanjaan Dan Toko Modern. Tujuan dari terbitnya Perda tersebut pemberdayaan dalam 

rangka melindungi dan mengelola pasar tradisional. Pada tanggal 11 Maret 2014 

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. 

Dalam undang-undang tersebut, peristilah pasar tradisional sendiri telah  dirubah menjadi 

pasar rakyat. Namun dengan definisi operasional yang sama dengan regulasi-regulasi yang 

sebelumnya. 

Pemerintah wajib memperhatikan serta dapat membuat kebijakan kebijakan yang 

berupa regulasi atau peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu memberikan 

perlindungan maupun pemecahan masalah yang dihadapi pasar tradisional. Khususnya 

perlindungan hukum pasar tradisonal merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan melihat 

kondisi pasar tradisional saat ini. Pada hakekatnya penciptaan hukum adalah sebagai suatu 

sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak serta kewajiban-kewajiban subyek hukum. 

Namun pada perkembangannya hukum juga mempunyai yang lebih yaitu fungsi 

perlindungan. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Hukum 

berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia 

terlindungi, hukum harus dilaksanakan menurut Sudikno Mertokusumo.
12
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Beberapa definis tentang perlindungan hukum menurut para ahli yaitu definisi 

Perlindungan hukum menurut F.H Van Der Burg dan kawan kawan mengatakan bahwa, 

“De mogelijkheden van rechtsbescherming zijn van belang wanner de overheid iets heeft 

gedaan of nagelaten of voornemens is bepaalde handelingen te verrichten en bepaalde 

persoonen of groepen zich daardoor gegriefd achten ( kemungkinan untuk memberikan  

perlindungan hukum adalah penting ketika pemerintah bermaksud untuk melakukan atau 

tidak melakukan tindakan tertentu terhadap sesuatu, yang oleh karena tindakan atau 

kelalaiannya itu melanggar (hak) orang-orang atau kelompok tertentu.
13

  

Sedangkan menurut Philipus M.Hadjon di Indonesia landasan yang digunakan 

sebagai rumusan prinsip-prinsip perlindunga hukum bagi rakyat adalah Pancasila. 

Pancasila merupakan sumber prinsip pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat 

dalam perlindungan hukum. Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan 

Pancasila karena pada perlindungan hukum tersebut melekat secara intrisik pada Pancasila. 

Dalam hal ini merupakan ideologi negara maupun sebagai falsafah sehingga Pancasila 

merupakan pedoman tingkah laku hidup kenegaraan dan hidup bernegara termasuk 

penerapannya dalam proses perlindungan hukum bagi rakyat.
14

 Prinsip-prinsip 

perlindungan hukum bagi kepentingan rakyat landasan pijaknya adalah Pancasila. 

Dikarenakan Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara Indonesia. 

Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep negara yang berdasarkan 

                                                 
13

  Ridwan HR,Hukum Administrasi Negara,UII Pres, Yogyakarta,2002, hlm 221 
14

  Philipus M.Hadjon.1987.Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi tetang prinsip-

prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan 

Peradilan Administrasi Negara.Surabaya:Bina Ilmu,Hal.20. 
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hukum / rechstaat dan rule of the law.
15

 

Melihat permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

tentang perlindungan hukum pasar tradisional dan juga mengenai konflik pasar modern dan 

pasar tradisional Di Kota Surakarta. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah atas, permasalahan penelitian dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan perlindungan hukum pasar tradisional di 

Kota Surakarta ? 

2. Apakah penyebab terjadinya konflik pasar tradisional dan pasar modern di Kota 

Surakarta ? 

3. Bagaimanakah model penyelesaian konflik pasar tradisional dan pasar modern di 

Kota Surakarta ? 

C.  Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Mengetahui implementasi kebijakan perlindungan hukum pasar tradisional di Kota 

Surakarta 

2. Mengetahui penyebab terjadinya konflik pasar tradisional dan pasar modern di Kota 

Surakarta ? 

3. Mengetahui model penyelesaian konflik pasar tradisional dan pasar moderndi Kota 

Surakarta ? 

 

                                                 
15 Ibid hal 20 
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D.  Manfaat  Penelitian  

1. Diperolehnya informasi implementasi kebijakan perlindungan hukum pasar 

tradisional di Kota Surakarta 

2. Diperolehnya informasi penyebab terjadinya konflik pasar tradisional dan pasar 

modern di Kota Surakarta. 

3. Diperolehnya model penyelesaian konflik pasar tradisional dan pasar modern di 

Kota Surakarta ? 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang berjudul Konflik Pasar Tradisional Dan Pasar Modern (Studi 

Perlindungan Hukum  Pasar Tradisional Di Kota Surakarta) merupakan hasil karya sendiri 

dan bukan merupakan hasil plagiasi dari karya orang lain. Penulis dalam tesis  ini memuat 

hasil karya penulis lain yang memiliki kemiripin dengan penelitian ini. 

a. Tesis yang ditulis oleh Tavip Purnomo Hadi, Nomor Mahasiswa 

09/294994/PHK/6234, Program Magister Hukum Universitas Gadjah Mada 

Yogyakarta, dengan judul tesis “Perlindungan Pasar Tradisional Dari Dampak 

Perkembangan Pasar Modern Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Dari 

Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Perumusan Masalah yang diteliti yaitu perlindungan 

pemerintah kepada pasar tradisional seperti yang diamanahkan oleh Undang – 

Undang Dasar 1945 untuk  menegakkan demokrasi ekonomi demi kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat dengan masuknya Indonesia kedalam sistem ekonomi pasar dan 

persaingan bebas, apakah pemerintah dalam perspektif hukum persaingan usaha telah 

melindungi pasar tradisional dari dominannya pangsa pasar modern. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan dari pemerintah seperti yang 
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diamanahkan oleh Undang – Undang Dasar 1945  kepada pasar tradisional dalam 

menegakkan   ekonomi demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan 

masuknya Indonesia kedalam sistem ekonomi pasar dan persaingan bebas serta untuk 

mengetahui perlindungan dari pemerintah dalam perspektif hukum persaingan usaha 

terhadap pasar tradisional dari dominannya pangsa pasar modern. Hasil penelitian 

adalah perlindungan pemerintah untuk menegakkan demokrasi ekonomi yaitu dengan 

menerbitkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 

Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam rangka perlindungan pasar 

tradisional dari dominasi pangsa pasar modern tertuang dalam Undang – Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 Tentang LaranganPraktek Monopoli Dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat Pasal 50 huruf h dan i yaitu Pasal pengecualian untuk usaha kecil dan 

koperasi. Bedanya dengan penulisan tesis ini, dalam penulisan tesis ini penelitian 

dijelaskan peran Pemerintah Daerah Sleman dalam penataan, pencegahan dan 

mengatasi sengketa yang terjadi terkait berdirinya toko modern dengan pasar 

tradisional. Persamaan dalam penulisan tesis ini tentang dampak  perkembangan 

pasar modern, namun ada perbedaannya, yaitu didalam penelitian tesis sebelumnya, 

permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pemerintah memberikan perlindungan 

terhadap pasar tradisional dari dominasi pasar modern, sedangkan permasalahan 

dalam penulisan tesis ini lebih menekankan pada implementasi kebijakan pemerintah 

memberikan perlindungan hukum terhadap pasar tradisional , serta konflik yang 

terjadi antara pasar tradisional di Kota Surakarta serta model penyelesaian konflik 

pasar tradisional dan pasar modern di Kota Surakarta. 
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b. Tesis yang ditulis oleh Nuryani, Nomor Mahasiswa 10/310875/PMU/06935, 

Konsentrasi Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 

Judul tesis : Kebijakan Perlindungan Keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM 

(Studi Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 Di KabupatenKulonprogo). 

Perumusan masalah adalah efektivitas Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 25 

Tahun 2011 tentang  kebijakan penataan toko modern dalam rangka melindungi pasar 

tradisional dan UMKM di Kabupaten Kulonprogo. Tujuan penelitian untuk 

mengetahui efektivitas Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 25 Tahun 2011 tentang 

kebijakan penataan toko modern dalam rangka melindungi pasar tradisional dan 

UMKM di Kabupaten Kulonprogo. Hasil penelitian dengan pertumbuhan minimarket 

di Kabupaten Kulonprogo, khususnya Alfamart dan Indomart.  Pertumbuhan alfamart 

dan indomart di Kabupaten Kulonprogo sangat membuat resah  pedagang di pasar 

tradisional maupun UMKM karena dianggap beberapa minimarket tersebut jaraknya 

sangat berdekatan dengan pasar tradisional dan UMKM, kebijakan penataan toko 

modern yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo yaitu berupa 

Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 25 Tahun 2011 tidak efektif karena adanya 

kegagalan implementasi kebijakan tersebut, pada masa sekarang ini terjadi 

pergeseran kecenderungan masyarakat memilih tempat belanja terutama ketika 

berbelanja di pasar sembako. Perbedaan dengan penulisan tesis ini adalah pada 

penulisan tesis sebelumnya permasalahan yang akan diteliti terkait efektifitas 

kebijakan penataan toko modern di untuk melindungi Pasar Tradisional dan UMKM 

di Kabupaten Kulonprogo, sedangkan permasalahan dalam penulisan tesis ini lebih 

menekankan pada implementasi kebijakan pemerintah memberikan perlindungan 
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terhadap pasar tradisional , serta konflik yang terjadi antara pasar tradisional di Kota 

Surakarta serta model penyelesaian konflik pasar tradisional dan pasar modern di 

Kota Surakarta. 

c. Tesis Melania Rosarin Resirwawan Nomor  Mahasiswa 125201781/PS/MH, Magister 

Ilmu Hukum  Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul  tesis : Peran Pemerintah 

Daerah Dalam Mencegah Dan Menyelesaikan Sengketa Berdirinya Toko Modern 

Dengan Pasar Tradisional Di Kabupaten Sleman. Perumusan masalah yang diteliti 

yaitu bagaimanakah peran Pemerintah Daerah Sleman dalam penataan, pencegahan 

dan mengatasi sengketa terkait berdirinya toko modern antara toko modern dengan 

pasar tradisional, serta apa hambatan-hambatan yang dihadapi serta bagaimana cara 

mengatasi sengketa antara toko modern dan pasar tradisional tersebut dan upaya agar 

dapat hidup berdampingan antara pasar tradisional dan toko modern. Tujuan tesisini 

adalah untuk mengetahui dan mengkaji peran Pemerintah Kabupaten Sleman dalam 

pencegahan, mengatasi, dan menyelesaikan sengketa bisnis berdirinya toko modern 

dengan pasar tradisional,  Untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala yang 

dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penataan, pencegahan dan 

mengatasi sengketa terkait  masalah antara toko modern dan pasar tradisional, untuk 

mengetahui dan mengkaji upaya apa yang seharusnya dilakukan agar pasar 

tradisional dan toko modern dapat hidup secara berdampingan. Hasil penelitian Peran 

pemerintah daerah dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa berdirinya toko 

modern dengan pasar tradisional di Kabupaten Sleman yaitu peran pemerintah dalam 

mencegah sengketa berdirinya toko modern dengan pasar tradisional adalah dengan 

cara mensosialisasikan peraturan perundang-undangan daerah Kabupaten Sleman 
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yang terkait dengan penataan dan perizinan toko modern ke instansi-instansi terkait 

di tingkat kecamatan dan di tingkat padukuhan. Kemudian peran pemerintah daerah 

dalam mencegah sengketa berdirinya toko modern dengan pasar tradisional selain 

mensosialisasikan peraturan perundang-undangan daerah yang terkait juga syarat-

syarat izin usaha toko modern seperti yang telah diatur dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan 

Toko Modern. Selain itu peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan sengketa 

terkait berdirinya toko modern dengan pasar tradisional di Kabupaten Sleman, seperti 

yang terjadi di Desa Prayan Kulon, Condong Catur, Kecamatan Depok, Sleman 

dimana warga melakukan penolakan terkait berdirinya toko modern tersebut, peran 

pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 

Koperasi Kabupaten Sleman yaitu sebagai mediator bagi pelaku usaha toko modern 

yang menjadi sengketa dan warga sekitar dari toko tersebut. sedangkan permasalahan 

dalam penulisan tesis ini lebih menekankan pada implementasi kebijakan pemerintah 

memberikan perlindungan hukum terhadap pasar tradisional , serta konflik yang 

terjadi antara pasar tradisional di Kota Surakarta serta model penyelesaian konflik 

pasar tradisional dan pasar modern di Kota Surakarta. 

F. Kerangka Teoritik 

Teori Dualisme merupakan temuan penelitian seorang ekonom Belanda J.H Boeke, 

tentang sebab sebab kegagalan kebijaksanaan (ekonomi) Kolonial Belanda Di Indonesia. 

Kegagalan kebijaksaan ekonomi liberal yang diterapkan Belanda pada tahun 1870 dalam 

upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama di Jawa. 
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Teori J.H Boeke,yang diterbitkan tahun 1953 dengan judul Economics and Economic 

Policies of Dual Society, mendefinisikan dualisme sebagai berikut (Boeke, 1953: h.2) : 

Berawal dari tesis doktornya pada tahun 1910, Boeke menyatakan bahwa tanpa suatu 

modifikasi, teori pemikiran ekonomi barat tidak bisa diterapkan dalam memahami 

permasalahan perekonomian negara-negara jajahan (tropis). Jika ada pembagian 

secara tajam , mendalam ,dan luas yang membedakan masyarakat menjadi dua 

kelompok, maka banyak persoalan sosial ekonomi yang bentuk dan polanya sangat 

berbeda dengan teori ekonomi Barat sehingga pada akhirnya teori tersebut akan 

kehilangan hubungannya dengan realitas dan bahkan kehilangan nilainya. Oleh 

karena itu, Boeke beranggapan bahwa prakondisi dan dualismenya adalah hidup 

berdampingannya dua sistem sosial yang berinterakasi hanya secara marginal melalui 

hubungan sangat terbatas antara pasar produk dan pasar tenaga kerja.  

Muammil menyebutkan pokok tesis Boeke adalah perbedaan antara tujuan kegiatan 

ekonomi di Barat dari yang mendasar mengatakan bahwa kegiatan ekonomi di Barat 

berdasarkan rangsangan kebutuhan ekonomi, sedangkan di Indonesia disebabkan oleh 

kebutuhan kebutuhan sosial. Secara tajam mengkritik usaha-usaha untuk menjelaskan 

proses pengalokasian sumber daya atau distribusi pendapatan dengan cara menggunakan 

teori produktivitas marginal dari kuam Neo Klasik, terutama sekali karena immobilitas 

sumber daya dalam masyarakat timur.
16

 

Berbicara mengenai dualismenya sendiri, Boeke mengawali penjelasannya dengan 

mengatakan bahwa arti ekonomi masyarakat memiliki 3 (tiga) ciri yaitu semangat sosial, 

bentuk organisasi, dan teknologi yang mendominasi. Saling ketergantungan dan saling 

keterkaitanantara ketiga ciri tersebut disebut sistem sosial atau gaya sosial sosial.Suatu 

masyarakat disebut masyarakat yang homogen jika didalamnya hanya terdapat satu sistem 
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Tetapi, dalam masyarakat bisa juga terdapat dua sistem sosial atau lebih. Masyarakat 

seperti itu disebut masyarakat dualistik atau majemuk. Di dalam masyarakat yang dua ada 

dua sistem sosial yang wujudnya berdampingan dimana yang satu tidak dapat sepenuhnya 

mengusai yang lain, demikian sebaliknya. Keadaan yang dualistik tersebut disebabkan oleh 

adanya sistem sosial yang lebih modern terutama berasal dari negara negara Barat yang 

kemudian berkembang di negara lain sebagai akibat dan adanya penjajahan dan 

perdagangan internasional sejak abad yang lalu. 

Melihat persaingan pasar tradisional dan modern, kita seperti dihadapkan teori Julius 

Herman Boeke tentang Indonesia yang mengalami dualisme ekonomi atau dua sistem 

ekonomi yang berbeda dan berdampingan kuat. Menurut Arsyad menyatakab dualisme 

merupakan konsep  yang sering dibicarakan dalam ekonomi pembangunan, terutama kalau 

membicarakan kondisi sosial-ekonomi NSB (Negara Sedang Berkembang). Konsep ini 

menunjukan adanya perbedaan antara bangsa-bangsa yang kaya dan miskin, dan perbedaan 

antara perbagai golongan masyarakat yang semakin meningkat. Konsep dualisme ini 

memiliki 4 unsur pokok, yaitu : 

1. Dua keadaan yang berbeda dimana satu keadaan bersifat “superior” dan keadaan 

yang lainnya bersfat “inferior” yang bisa hidup berdampingan pada ruang dan 

waktu yang sama. Sebagai contoh hidup berdampingan antara metode produksi 

tradisional di perdesaan  dengan metoda produksi modern di perkotaan, antara 

orang miskin yang tidak berpendidikan sama sekali dengan orang kaya 

berpendidikan tinggi, antara negara-negara lemah dengannegara industi yang kuat 

dan kaya. Hal-hal tersebut merupakan penjelmaan dari kondisi yang dualistis. 
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2. Kenyataan hidup berdampingannya dua keadaan yang berbeda tersebut bersifat 

kronis dan bukan transisional. Perbedaan tersebut tidak merupakan fenomena yang 

sementara,yang akan hilang dengan sendirinya sejalan dengan berjalannya waktu. 

Hidup berdampingan antara kemakmuran dan kemiskinan secara internasional 

bukanlah suatu fenomena yang sederhana yang bisa hilang karena proses waktu 

semata. 

3. Derajat superioritas atau inferioritas itu tidak menunjukkan kecenderungan yang 

menurun, bahkan terus meningkat. Misalnya perbedaan produktivitas antara negara 

sedang berkembang dengan industri-industri di negara maju di tampak semakin 

besar dan tahun ke tahun. 

4. Keterkaitan antara unsur superior dan unsur inferior tersebut menunjukkan bahwa 

keberadaa unsur superior tersebut hanya berpengaruh kecil sekali atau bahkan tidak 

berpengaruh samasekali dalam mengangkat unsur inferior. Bahkan kenyataannya, 

unsur yang superior tersebut sering kali justru menyebabkan timbulnya kondisi 

keterbelakangan (under development)
17

.  

Kesimpulannya bahwa dualisme merupakan 2 (dua)  keadaan yang berbeda dan  

hidup berdampingan pada ruang dan waktu yang sama dimana satu keadaan bersifat 

superior dan keadaan lainnya bersifat inferior. Dengan adanya dua keadaan yang berbeda 

ini tentunya akan memiliki pengaruh tersendiri bagi suatu negara yang secara tidak 

langsung menganut sistem dualisme ekonomi ini. 

Dalam perkembangan lebih lanjut, negara sedang berkembang seperti Indonesia dengan 

cepat mengadopsi lembaga kapitalis barat. Hal inilah yang membuat perubahan besar yaitu 
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dimana lembaga-lembaga tradisional terpinggirkan atau dia harus eksis berdampingan dengan 

lembaga lembaga modern. Dengan kata lain dapat dirumuskan bahwa ada kecenderungan 

umum di negara-negara sedang berkembang bahwa lembaga-lembaga modern hidup 

berdampingan, baik saling mengabaikan atau eksploitatif dengan lembaga-lembaga tradisional. 

Boeke menamakan fenomena ini sebagai dual economy model yang terdiri dari sektor kapitalis 

dan subsisten yang tidak jarang keduanya saling bersaing.  

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang terpengaruh dengan sistem 

dualisme ekonomi ini. Menurut Sadono Sukirno dalam Muammil Sunan menyebutkan dari 

negara berkembang, salah satu ciri pentingnya adalah perekonomian yang bersifat dualistis.  

Artinya kegiatan perekonomian dapat dibedakan menjadi dua golongan : kegiatan ekonom 

modern dan kegiatan ekonomi tradisional. Sehingga dualisme tersebut menimbulkan akibat 

yang kurang menguntungkan terhadap kemungkinan untuk peengembangan perekonomian 

terutama yang masih menjalankan kegiatan secara tradisional. Hambatan yang timbul dari 

adanya dualisme dalam perekonomian yang baru berkembang bersumber dari pengaruh 

sektor tradisional kepada kehidupan masyarakat dan kegiatan perekonomian. Dikarenakan 

sebagian besar kegiatan ekonomi negara berkembang yang relatif miskin masih 

menggunakan teknik teknik yang sangat sederhana dan cara berpikir yang masih kuno.
18

 

G. Kerangka Pemikiran 

Kerangka dasar pemikiran digunakan sebagai dasar suatu landasan dalam 

pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, serta 

hubungannya dengan perumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Mengacu 
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pada teori yang ada maka kerangka dasar pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Gambar 1.1 

Skema Kerangka Pemikiran 
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                  Tradisional 
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2. Ekternal 

Kajian Hukum 

Peraturan Perundang-
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Perkembangan perekonomian yang terjadi menyebabkan adanya persaingan yang 

terjadi antara kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah modern dengan kegiatan ekonomi 

yang bersifat tradisional. Fenomena persaingan seperti ini didukung dengan teori Dualisme 

yang dicetuskan pertama kali oleh J.H Boeke dalam bukunya yang berjudul Economics and 

Economic Policy in Dual Societies,1953.Pasar merupakan tempat terjadinya kegiatan 

ekonomi. Pasar merupakan tempat terjadinya transaksi bertemunya pihak pembeli yang 

ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pihak penjual dalam menjual dagangannya. 

Dalam perkembangan ekonomi pada dewasa ini fenomena maraknya pembangunan pasar 

moderen dan semakin tersingkirnya pasar tradisional menjadi salah satu permasalahan 

dalam perekonomian saat ini. Pasar modern semakin banyak berdiri disetiap pelosok 

daerah dengan jarak-jarak yang berdekatan dengan mereka sendiri dan juga dengan pasar 

tradisional. Pasar modern dengan barang-barang yang dijual hampir serupa dengan pasar 

tradisional mulai bersaing dengan pasar-pasar tradisional yang telah berdiri. Pasar modern 

dengan dukungan permodalan dan manajemen yang memadai memberikan fasilitas yang 

sangat nyaman bagi para konsumennya. Hal tersebut kontras dengan pasar tradisional. 

Kondisi pasar tradisional banyak yang memprihatinkan baik dari sisi kondisi bangunan, 

fasilitas pasar dan manjemen tidak profesional. Pasar tradisional yang tak terurus sehingga 

banyak ditinggalkan masyarakat. Dampak banyak berdirinya pasar modern terhadap pasar 

tradisional sangat kuat dirasakan sehingga selalu terjadi pertentang pihak pihak yang 

berkepentingan antara yang setuju dan tidak setuju. Sehinga hal tersebut dapat berpotensi  

menimbulkan konflik tersendiri antara pasar modern dan pasar tradisional. Dengan banyak 

berdirinya hadirnya pasar-pasar modern di pelosok daerah , pemerintah harus 

memperhatikan dan membuat regulasi-regulasi yang diharapkan mampu memberikan 
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solusi pemecahan bagi permasalahan yang dihadapi pasar tradisional. Akan tetapi juga 

tidak mematikan hadirnya pasar-pasar modern. Citra pasar tradisional yang buruk dan 

kurang berdaya saing itu harus mendapat penanganan yang segera dan serius dari 

pemerintah.  Dikarenakan pasar tradisional jelas menyangkut hajat hidup orang banyak. 

Perbaikan pasar tradisional untuk menjadi tempat perbelanjaan yang aman,  nyaman, tertib, 

bersih dan bercitra positif adalah suatu harus diupayakan pemerintah sebagai rasa tanggung 

jawab kepada publik. Keberadaan pasar tradisional juga harus mendapatkan perlindungan  

lebih serius dari pemerintah.Pemerintah juga harus memberdayakan dan meningkatan 

kualitas pengelolaan pasar tradisional  dalam rangka peningkatan daya saing. 

Dinas Pengelolaan Pasar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah 

Kota Surakarta mempunyai wewenang untuk mengurusi dan bertanggung jawab atas semua 

permasalahan yang berhubungan dengan pasar. Dengan adanya permasalahan tersebut 

tersebut peran Dinas Pengelolaan Pasar sangat penting dalam merumuskan kebijakan dan 

mengimplementasikan perlindungan hukum bagi pasar tradisional Dalam penelitian ini 

memfokuskan pada salah satu tugas Dinas Pengelolaan Pasar yaitu berhubungan dengan 

pemberdayaan pengelolaan pasar tradisional. 

 

 

 

 

 

 

 


