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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pasar tradisional merupakan pasar yang berperan penting dalam 

memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan memiliki keunggulan 

bersaing secara alamiah. Keberadaan pasar tradisional ini sangat membantu, 

tidak hanya bagi pemerintah daerah ataupun pusat tetapi juga para masyarakat 

yang menggantungkan hidupnya dalam kegiatan berdagang, karena didalam 

pasar tradisional terdapat banyak aktor yang memiliki arti penting dan 

berusaha untuk mensejahterakan kehidupannya baik itu pedagang, pembeli, 

pekerja panggul dan sebagainya.  

Mereka semua adalah aktor yang berperan penting dalam 

mempertahankan eksistensi pasar tradisional di Indonesia. Dalam pasar 

tradisional terdapat banyak interaksi yang tidak ditemukan dalam pasar 

modern, dimana para pedagang pasar tradisional tidak membeli suatu barang 

dagangan yang akan mereka jajakan di tokonya dalam jumlah yang besar dari 

agen, hal ini disebabkan karena keterbatasan modal yang mereka miliki tidak 

mencukupi untuk membeli barang-barang dalam jumlah yang besar kemudian 

juga mereka tidak memiliki fasilitas yang lengkap untuk menyimpan barang 

dagangan terlalu banyak karena pedagang tidak memiliki tempat yang luas 

untuk menyimpan barang dagangannya seperti yang terlihat pada pasar 

modern.  
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Perkembangan globalisasi, laju kondisi sosial ekonomi masyarakat, 

dan perubahan sistem nilai telah membawa perubahan. Perubahan terhadap 

pola kehidupan dan kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi keinginan dan 

kebutuhan masyarakat muncul berbagai fasilitas perbelanjaan, pasar sebagai 

salah satu fasilitas perbelanjaan selama ini sudah menyatu dan memiliki 

tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat, pasar bukan 

sekedar tempat bertemunya penjual dan pembeli, pasar juga wadah interaksi 

sosial dan representasi nilai-nilai tradisional. Pasar tradisional merupakan 

tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya 

transaksi penjual pembeli secara langsung. Bangunan biasanya terdiri dari 

kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual 

maupun suatu pengelola pasar. 

Sedangkan definisi Pasar Tradisional berdasarkan pasal 1 ayat 10 

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan 

Dan Perlindungan Pasar Tradisional yang berbunyi,“Pasar Tradisional 

Daerah yang selanjutnya disebut pasar adalah area tempat jual beli barang 

dengan jumlah penjual lebih dari satu yang dibangun dan dikelola oleh 

Pemerintah daerah dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda yang 

dimilki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat 

atau koperasi dengan usaha kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli 

barang dagangan melalui tawar menawar.”
1
 

                                                           
1
 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan 

Pasar Tradisional pasal 1 angka (10). 
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Menurut pasal 1 angka 10 Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4 

Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 

2010 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Pasar Tradisional Kota 

Surakarta yang berbunyi,” Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun 

dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara 

dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan 

tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang memiliki atau dikelola 

oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyrakat atau koperasi dengan 

usaha skala kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui 

tawar menawar.”
2
 

Dari empat puluh tiga (43) Pasar Tradisional yang ada di Kota 

Surakarta, dua (2) Pasar yang dipilih oleh penulis yaitu Pasar Kembang dan 

Pasar Nusukan sebagai bahan penelitian di skripsi ini, Pasar Kembang sendiri 

berlokasi di jalan Dr. Rajiman, Kalurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan 

Kota Surakarta. pasar ini berdiri diatas lahan seluas kurang lebih 1.409m2. 

Sesuai dengan namanya, pasar tersebut diperuntukan bagi pedagang yang 

memiliki jenis dagangan bunga (kembang). Terutama bunga tabur beserta 

perangkat untuk orang yang meninggal dunia. Semula lokasi pasar ini adalah 

taman. Pada tahun 1963 mulai bermunculan banyak pedagang disebelah utara 

taman tersebut. Karena jumlah pedagang semakin banyak, maka pada tahun 

1970 didirikan sebuah pasar yang bernama Pasar Kembang. Pada tahun 2006 

                                                           
2
 Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Pasar Tradisional Kota 

Surakarta pasal 1 angka (10) 
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Pasar Kembang medapatkan alokasi dana untuk merenovasi bangunan pasar 

tersebut.
3
  

Sedangkan Pasar Nusukan yang terletak dijalan Kapten Piere 

Tendean, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta ini 

didirikan pada tahun 1958. Setelah mengalami beberapa kali renovasi, pada 

tahun 1986 ada perubahan luas lahan dari hasil pembebasan tanah kantor 

Kelurahan dan Gedung Bioskop Nusukan. Pada tahun 2004 Pasar Nusukan 

mengalami musibah kebakaran dan dibangun kembali pada tahun 2006. Pada 

tahun ini juga Pemerintah Kota Surakarta mengalokasikan dana yang 

diperuntukkan sebagai bantuan subsidi kepada pedagang lama Pasar. Pasar 

Nusukan menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari, baik 

kebutuhan pangan maupun sandang. Ativitas pasar dimulai dari dini hari 

hingga malam. Pedagang sayur-mayur kebanyakan datang dari luar kota Solo 

seperti Boyolali, Sragen, Purwodadi dan Karanganyar.
4
 Dari dua pasar 

tersebut ada pedagang resmi yang menempati kios, los, dan oprokan yang ada 

didalam Pasar Kembang dan Pasar Nusukan. 

Bidang keperdataan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta 

dengan Pedagang yaitu kontrak hak penempatan kios pasar bagi pedagang 

yang akan menempati kios atau los untuk berjualan dipasar. Penataan kios 

tersebut tidak terlepas dari adanya suatu kontrak (perjanjian) antara setiap 

                                                           
3
 Seputar Kota Solo, jum’at, 7 September 2012 05:36 : Pasar Kembang Solo, dalam 

http://haisolo.blogspot.co.id/2012/09/pasar-kembang-solo.html, diunduh Rabu 12 April 2017 

pukul 23:50. 
4
 Seputar Kota Solo, jum’at, 7 September 2012 05:36 : Pasar Nusukan Solo, dalam 

http://haisolo.blogspot.co.id/2012/09/pasar-kembang-solo.html, diunduh Rabu 12 April 2017 

pukul 00:20. 

http://haisolo.blogspot.co.id/2012/09/pasar-kembang-solo.html
http://haisolo.blogspot.co.id/2012/09/pasar-kembang-solo.html
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pedagang yang menempati kios atau los dengan Dinas Pengelolaan Pasar. 

Kontrak tersebut telah ditentukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

dan Perlindungan Pasar Tradisional yang kemudian akan disetujui oleh para 

pihak (pedagang).  

Sehingga para pedagang memiliki hubungan hukum dengan 

pemerintah Kota Surakarta salah satunya kontrak (perjanjian), secara yuridis 

kontrak akan mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat 

kontrak. Kepastian hukum dalam kontrak mencakup perlindungan atas 

pelaksanaan kontrak antara para pihak tersebut, meliputi perlindungan 

terhadap subjek dan akibat hukumnya. Sedangkan keadilan dalam kontrak 

dapat terwujud dimasyarakat dengan cara mengatur hubungan yang mengikat 

para pihak, dimana didalamnya terdapat hak dan kewajiban yang seimbang. 

Hubungan hukum yang mengikat tersebut tercipta apabila terdapat kata 

sepakat dan kesesuaian kehendak antara para pihak yang membuat kontrak.  

Timbulnya kesepakatan manakala terdapat kemauan antara para pihak 

untuk saling berprestasi dan kemauan untuk saling mengikatkan.
5
 Kontrak 

yang berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan kebutuhan dimasyarakat 

saat ini, salah satunya kontrak yang diadakan oleh pemerintah baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah sebagai badan 

hukum publik  tidak hanya dapat melakukan perbuatan hukum yang bersifat 

                                                           
5
 Ridwan Khairandy. 2011.”Landasan filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak”. Jurnal Hukum. 

Edisi Khusus Volume 18, Oktober 2011, hal. 38. 
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publik, melainkan juga dapat melakukan suatu perbuatan dibidang hukum 

privat (perorangan) atau yang dapat disebut dengan hukum perdata.
6
  

Setiap orang atau badan yang ingin menempati kios atau los Pasar 

Kembang dan Pasar Nusukan wajib memenuhi syarat administrasi untuk tata 

penempatan di pasar sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan 

Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Perlindungan Pasar Tradisional. Syarat administrasi yang telah dilakukan oleh 

setiap orang yang menggunakan kios atau los maka wajib memperoleh Surat 

Hak Penempatan (SHP) sebagai tanda bukti bahwa orang tersebut berhak 

menempati kios atau los pasar sesuai dengan letaknya yang dikeluarkan oleh 

Kepala Dinas.  

Pelaksanaan pengelolaan Pasar Tradisional pada kenyataan tidak 

selalu berjalan dengan lancar, pada hari Selasa 26 Juni 2004 kebakaran 

melanda Pasar Nusukan di Surakarta, yang mengakibatkan aktivitas 

perdagangan dipasar berhenti untuk sementara waktu serta kontrak hak 

penempatan kios pasar tidak berjalan seperti biasanya dikarenakan keadaan 

memaksa (force majuere). Dan pada tahun 2006 telah dibangun kembali 

Pasar Nusukan, Sedangkan pada Pasar Kembang hanya ada renovasi pada 

bangunan Pasar Kembang selesai di renovasi pada tahun 2015.  

Pemerintah Kota Surakarta dan Kepala Dinas Pengelolaan Pasar 

(DPP) Kota Surakarta mempunyai sejumlah persyaratan diberlakukan bagi 

para pedagang saat menempati pasar. Persyaratan itu harus dipenuhi 

                                                           
6
 Munir Fuady. 2015. Konsep Hukum Perdata. Jakarta : Rajawali Press. Hal. 1. 
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pedagang, di antaranya memiliki surat hak penempatan (SHP), nomor pokok 

wajib pajak (NPWP), dan tidak akan menjualbelikan atau menyewakan kios 

kepada pihak lain. Kalau semua syarat ini terpenuhi, pedaganng akan 

diperbolehkan menempati pasar.  

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menyusun 

skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI KONTRAK PENEMPATAN 

KIOS PASAR TRADISIONAL  DI KOTA SURAKARTA”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan, maka 

permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kontrak penempatan kios Pasar Tradisional di Kota Surakarta? 

2. Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pengelola Pasar dan pedagang 

dalam pelaksanaan kontrak penempatan kios Pasar Tradisional di Kota 

Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulis skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan kontrak penempatan kios dari pemerintah 

Kota Surakarta dalam pengelolaan Pasar Tradisional; 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah Kota Surakarta 

dalam hal ini Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) dan pedagang setelah 

penerapan kontrak penempatan kios Pasar Tradisional di Kota Surakarta. 

 

 



8 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penulis berharap karya ilmiah ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan landasan teori bagi perkembangan hukum pada umumnya 

dan dapat memberikan informasi mengenai penempatan kios Pasar 

Kembang dan Pasar Nusukan sementara ditinjau dari Peraturan Daerah 

Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan 

Perlindungan Pasar Tradisional dan Peraturan Walikota Kota Surakarta 

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Pasar 

Tradisional Kota Surakarta. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, bagi 

pemerintah Dinas Pengelola Pasar (DPP) Kota surakarta dalam 

pengelolaan Pasar Tradisional di Kota Surakarta yang lebih baik. 
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E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan bagan kerangka pemikiran penulis : 

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, 

memperjualbelikan barang yang diproduksi sendiri maupun tidak diproduksi 

sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan.  Yang dimaksud pedagang oleh 

penulis yaitu pedagang yang menempati kios, los dan oprokan di bangunan 

pasar serta harus ke Dinas Pengelola Pasar (PPP) Kota Surakarta guna untuk 

membuat Kontrak guna menempati kios, los, dan oprokan.  

Kontrak berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata memuat pengertian 

yuridis kontrak, yaitu “Suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Menurut 

R.Subekti mempunyai pengertian yang lebih sempit, karena ditujukan kepada 

perjanjian atau persetujuan yang dibuat secara tertulis. Jadi dalam 

Pedagang 

 

Dinas Pengelola Pasar 

(DPP) 

 

Kontrak 

Penempatan Kios 

Kendala Setelah Kontrak Penempatan Kios 

PERDA KOTA SURAKARTA 

Nomor 1 Tahun 2010 

 

Dinas Pengelola Pasar 

(DPP) 

Pedagang 

Peraturan Walikota Surakarta 

Nomor 4 Tahun 2011 
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pemahaman R.Subekti suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis saja yang 

dapat disebut dengan istilah kontrak.
7
  

Kontrak penempatan kios yang dilaksanakan antara pedagang dan 

Dinas Pengelola Pasar (DPP) Kota Surakarta mengacu berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan 

Perlindungan Pasar Tradisional serta Peraturan Walikota Kota Surakarta 

Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Pasar 

Tradisional Kota Surakarta. Yang kemudian setelah adanya kontrak antara 

pedagang dan Dinas Pengelola Pasar (DPP), Dinas Pengelola Pasar (DPP) 

membagi tempat kios yang akan digunakan para pedagang untuk ditempati. 

Setelah terjadi kontrak penempatan kios anatar pedagang dengan Dinas 

Pengelola Pasar (DPP) Kota Surakarta. Pasti terjadi kendala setalah kontrak 

penempatan kios itu dijalankan dari pihak Dinas Pengelola Pasar (DPP) Kota 

Surakarta maupun dari pedagang.  

Dari adanya permasalahan tersebut penulis akan mengumpulkan data 

terkait dalam masalah penelitian ini guna untuk mengambil kesimpulan 

terhadap hasil akhir dari permasalahan penelitian ini. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Muhammad Syaifudin, 2012, HUKUM KONTRAK. Bandung : CV. Mandar Maju hal.16. 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian hukum adalah satu kegiatan ilmiah, yang 

didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan 

untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisanya.
8
 

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini, meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian hukum Empiris adalah penelitian yang awalnya meneliti 

data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap 

data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.
9
 

Penelitian hukum Empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan 

atau melalui observasi (pengamatan) langsung. Menurut Syamsudin
10

 

yakni berkenaan dengan tipologi dan klasifikasi penelitian, hukum 

normatif disetarakan dengan penelitian hukum doktrinal, sedangkan 

penelitian hukum empiris disetarakan dengan penelitian non doktrinal. 

Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk 

menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi 

normatifnya. Selain itu normatif memiliki definisi penelitian yang 

berdasarkan bahan-bahan hukum (library based) yang fokusnya pada 

membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. 

                                                           
8
 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.4. 
9
 Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Pres, hal 52. 

10
 Syamsudin Pasamai, Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Hukum,PT.Umitoha, 

Makassar, hal.66-67. 
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Penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto
 11

 

penelitian hukum sosialogis empiris yang mencakup, penelitian terhadap 

identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas 

hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak mengadakan 

pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai 

efektivitasnya, maka definisi-definisi operasionil dapat diambil dari 

peraturan perundang-undangan tersebut. 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka jenis penelitian yang 

penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris karena penelitian ini 

dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan diambil dari 

sumbernya yaitu dari Dinas Perdagangan, Dinas Pengelola Pasar Kembang 

dan Dinas Pengelola Pasar Nusukan di Kota Surakarta. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif. Dalam penelitian deskriptif memaparkan apa adanya 

tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.
12

 Dimana penelitian 

deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, 

keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan 

penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan 

antara suatu gejala dengan lain dalam masyarakat.
13

 

                                                           
11

 Muktifajardan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

Yogyakarta, PustakaPelajar, , 2010, hal. 153. 
12

 I Made Pasek Diantha, 2016, METODOLOGI PENELITIAN HUKUM NORMATIF, Jakarta: 

PRENADA MEDIA GRUOP, hal.152. 
13

 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, PENGANTAR METODE PENELITIAN HUKUM, Jakarta: 

PT.RajaGrafindo Persada, hal. 25. 
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3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama.
14

 Data yang berupa keterangan atau fakta yang didapat dari 

hasil penelitian di lapangan yang dilakukan dengan wawancara 

dengan narasumber Dinas Perdagangan Bidang Pendapatan, Dinas 

Pengelolaan Pasar (DPP), Kepala Pasar Kembang, Kepala Pasar 

Nusukan , pedagang dan Himpunan Pedagang Pasar Kembang dan 

Pasar Nusukan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder ialah data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau 

perorangan yang berasal dari pihak lain yang pernah mengumpulkan 

dan mengelolanya sebelumnya. Data sekunder antara lain 

mencangkup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil 

penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.
15

  

Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari  : 

1) Bahan Hukum Primer 

Data yang diperoleh bersumber dari lapangan dan menganalisa 

peraturan-peraturan pemerintah seperti undang-undang dan 

peraturan daerah yamg terkait peran Dinas Perdagangan dan Dinas 

Pengelolaan Pasar (DPP).  

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

                                                           
14

 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, PENGANTAR METODE PENELITIAN HUKUM, Jakarta: 

PT.RajaGrafindo Persada.hal. 30. 
15

 Ibid. hal. 30. 
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a) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional; 

b) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Daerah; 

c) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang 

Pengelolaan Dan Perlindungan Pasar Tradisional Kota 

Surakarta.  

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer berupa literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, 

pendapat pakar hukum, maupun dari media internet. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Merupakan bahan yang memberikan informasi tentang 

bahan hukum primer dan bahan sekunder,
16

 seperti kamus hukum, 

bibliografi dan kamus bahasa. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder. 

Bahan dasar penelitian kepustakaan ini dapat merupakan bahan hukum 

                                                           
16

 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 19. 
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primer dan bahan hukum sekunder, dimana kedua bahan tersebut 

mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.
17

 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara atau Interview yaitu proses tanya jawab secara lisan 

diamna dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses 

Interview terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, 

satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau 

disebut Interviewer sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi 

informasi atau informan atau responden.
18

 Pada penelitian yang 

dilakukan ini penulis berkedudukan sebagai interviewer dan responden 

adalah Dinas Perdagangan, Bidang Pendapatan, Dinas Pengelolaan 

Pasar (DPP), Kepala Pasar Kembang, Kepala Pasar Nusukan , pedagang 

dan Himpunan Pedagang Pasar Kembang dan Pasar Nusukan. 

Teknik wawancara yang dipakai bersifat bebas terpimpin yaitu 

wawancara dilakukan dengan menggunakan interview guide yang 

berupa catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga 

dalam hal ini masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan 

yang disesuaikan dengan situasi ketika interview dilakukan.
19

 

c. Observasi  

Observasi adalah pengamatan serta pencatatan sistematis yang 

ditujukan dalam rangka penelitian untuk mendapatkan data. Dalam hal 
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 Suratman dan Phillips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, hal. 123. 
18

 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 

71. 
19

 Ibid. hal. 73. 
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ini pengamatan dilakukan untuk mengetahui implementasi kontrak 

penempatan kios Pasar Tradisional di Kota Surakarta, respon pedagang 

kios atau los serta respon Dinas Pengelola Pasar dan kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan kontrak penempatan kios Pasar Tradisional 

di Kota Surakarta. 

5. Metode Analisis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

yang menggunakan pola diskriptif analisis.
20

 Yaitu data yang diperoleh 

dari responden, baik yang berupa lisan maupun tulisan, dan perillaku yang 

nyata yang dipelajari secara utuh. Yang mana bertujuan untuk memahami 

apa yang menjadi latar belakang. 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika skripsi atau penulisan hukum ini berfungsi untuk 

mendapatkan gambaran global keseluruhan ini, bahasan yang akan diteliti 

oleh penulis sebagai berikut: 

Bab I : PENDAHULUAN 

Berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang Tinjauan Umum Perjanjian: Pengertian Perjanjian dan 

Kontrak, Subjek dan Objek Hukum Kontrak, Asa-asas Hukum Kontrak, 

                                                           
20

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.Ke-3 (Jakarta: UI Pres, 1986), hal. 250 
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Syarat-syarat Sahnya Suatu Kontrak, Bentuk Kontrak; Tinjauan Umum 

Tentang Pasar Tradisional: Pengertian Pasar Tradisional, Pengelolaan Pasar 

Tradisional di Kota Surakarta: Asas dan Tujuan, Kedudukan dan Fungsi 

Pasar, Tugas Kewajiban Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah 

Daerah, Penyelenggaraan Pengelolaan dan Perlindungan Pasar, Tata 

Penempatan Di Pasar, Tata Tertib dan Larangan Didalam Pasar, Sanksi 

Administrasi, Ketentuan Pidana. 

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Menguraikan tentang Implementasi kontrak penempatan kios Pasar 

Tradisional khususnya pada Pasar Kembang dan Pasar Nusukan sebagai 

upaya pengelolaan dan perlindungan pasar tradisional berdasarkan Peraturan 

Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Pasar 

Tradisional Kota Surakarta. 

Bab IV : PENUTUP 

Penutup merupakan bagian akhir dari penelitian hukum mengenai 

kesimpulan dan saran dari penulis terkait hasil penelitian dari penulis. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


