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ANALISIS DESKRIPTIF HARMONISASI PASAR TRADISIONAL 

DENGAN PASAR MODERN DI EKS. KAWEDANAN WIROSARI, 

KABUPATEN GROBOGAN, JAWA TENGAH 

Abstrak 

Dewasa ini perkembangan pasar tradisional dan pasar modern menimbulkan pro 

kontra yang dirasakan, baik dari pihak penjual maupun pembeli. Sejalan dengan 

bukti nyata peran pasar tradisional ini pada beberapa krisis ekonomi di Indonesia, 

pemerintah telah menunjukan apresiasi terhadap keberadaannya bagi para 

pedagang maupun bagi kota atau wilayah layanannya. Eks. Kawedanan Wirosari, 

Kabupaten Grobogan menjadi objek lokasi dalam penelitian ini. Penelitian ini 

menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yakni dengan mengambil 

sumber referensi hukum valid dari buku, jurnal, maupun peraturan yang berlaku di 

lokasi penelitian serta data-data yang diperoleh di lapangan, baik pasar tradisional 

maupun pasar modern yang memiliki potensi konflik sosial atas permasalahan 

yang diangkat oleh penulis. Hasil dari penelitian ini berupa gambaran atau 

deskripsi dari kondisi pasar tradisional dengan pasar modern, potensi konflik dan 

konflik riil yang terjadi di Kabupaten Grobogan. Selain itu penulisan ini berfungsi 

untuk memberikan solusi atas disharmonisasi antara pasar tradisional dengan 

pasar modern. 

Kata Kunci : Pasar, Harmonisasi, Konflik, Grobogan 

Abstract 

Today the development of traditional market and modern market raises the 

perceived pros and cons, both from the seller and the buyer. In line with clear 

evidence of the role of traditional markets in several economic crises in Indonesia, 

the government has shown appreciation for its existence for traders and for its 

cities or service areas. Ex. Kawedanan Wirosari, Grobogan Regency became the 

location object in this study. This study uses an empirical juridical approach, 

namely by taking valid legal reference sources from books, journals, and 

regulations that apply in the research location as well as data obtained in the field, 

both traditional markets and modern markets that have potential social conflicts 

over problems that appointed by the author. The results of this study are in the 

form of a description or description of traditional market conditions with modern 

markets, potential conflicts and real conflicts that occur in Grobogan Regency.

Besides this writing serves to provide solutions for disharmony between 

traditional markets and modern markets. 

Keywords: Market, Harmonization, Conflict, Grobogan 

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah sumber daya

melimpah. Sumber daya alam dan sumber daya manusia secara garis besar

memiliki potensi untuk mengembangkan perekonomian negara. Konstitusi
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Indonesia pun telah mengatur mengenai perekonomian nasional dan 

kesejahteraan sosial terhadap tata kelola sumber daya guna meningkatkan 

taraf hidup masyarakat yang lebih layak. Dalam Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenal dengan adanya Asas-

Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Asas tersebut erat kaitannya 

dengan munculnya konsep good governance yang diterapkan di berbagai 

negara.  

Dalam konteks good governance tidaklah dimaksudkan hanya sebatas 

tujuan kuantitatif semata, melainkan suatu kualitas dalam pemerintahan suatu 

negara. Menurut Asosiasi Program Pembangunan Dunia (UNDP), salah satu 

asas yang mendorong berjalannya good governance dalam menjalankan 

sebuah negara ialah equity atau kesamaan. Kesamaan yang dimaksud ialah 

munculnya kesetaraan yang berimbang sehingga meminimalkan terjadinya 

kesenjangan maupun konflik kenegaraan. Hal ini tentu membuat pemerintah 

harus benar-benar bijak dalam menentukan segala aturan yang hendak 

diterapkan di masyarakat. Konsep peraturan kebijaksanaan (beleidsregel) 

ialah suatu peraturan umum tentang pelaksanaan wewenang pemerintahan 

terhadap warga negara yang ditetapkan berdasarkan kekuasaan sendiri oleh 

instansi pemerintahan yang berwenang. 

Peraturan pemerintah yang adil dan berkesejahteraan tentu akan 

menumbuhkembangkan kekuatan suatu negara. Meskipun Indonesia secara 

teritorial adalah negara luas yang berbentuk kepulauan, tidak menutup 

kemungkinan untuk memiliki kekuatan negara yang terintegrasi. Alasan lebih 

jauh untuk berpikir bahwa kekuatan negara lebih penting dibanding lingkup 

negara dalam menentukan angka pertumbuhan ekonomi jangka panjang 

adalah bahwa terdapat suatu hubungan positif yang cukup kuat di begitu 

banyak negara. Pemerintah daerah merupakan wujud representatif dari 

pemerintah pusat yang memiliki wewenang untuk mengatur suatu wilayah 

dalam bingkai otonomi daerah. Salah satu bentuk produk hukum yang 

umumnya diciptakan oleh pemerintah di suatu daerah adalah peraturan daerah 

(perda).  
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Perda memiliki karakteristik bersifat mengatur (regeling) khususnya 

mengatur relasi antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan stakeholders 

lokal seperti dunia usaha. Perda bukan hanya mengatur kehidupan politik, 

sosial, dan budaya masyarakat, akan tetapi juga masalah ekonomi daerah. 

Oleh karena itu perda menjadi instrument penting dalam meningkatkan 

perekonomian dan kesejahteraan daerah pada umumnya. Aspek 

perekonomian di Indonesia berjalan seiring maraknya proses transaksi baik 

konvensional maupun modern dengan media pasar. Dalam hal ini terdapat 2 

(dua) jenis pasar, yakni pasar tradisional dan pasar modern.  

Dewasa ini perkembangan masing-masing pasar menimbulkan pro 

kontra yang dirasakan, baik dari pihak penjual maupun pembeli. Sejalan 

dengan bukti nyata peran pasar tradisional ini pada beberapa krisis ekonomi 

di Indonesia, pemerintah telah menunjukan apresiasi terhadap keberadaannya 

bagi para pedagang maupun bagi kota atau wilayah layanannya.  

Pasar tradisional ternyata mempunyai kapasitas yang kuat untuk 

bertahan pada situasti ekonomi makro yang tidak menentu, dan tidak terpuruk 

seperti aktivitas ekonomi formal atau aktivitas ekonomi yang berskala besar. 

Pasar modern sebagai penggerak laju ekonomi yang berprospek gemilang 

tentu juga sangat digemari para investor. Pasar modern memiliki kemasan 

unik yang menyajikan kebersihan dan kemudahan (melalui sistem swalayan) 

sehingga menarik konsumen untuk memilih pasar modern ketimbang pasar 

tradisional. Salah satu penyebab meningkatnya jumlah dan penjualan pasar 

modern adalah urbanisasi yang mendorong percepatan pertumbuhan 

penduduk di perkotaan serta meningkatnya pendapatan per kapita. 

Kabupaten Grobogan merupakan kapubaten terluas kedua setelah 

Kabupaten Cilacap di Jawa Tengah. Berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, 

budaya, berjalan secara beriringan. Eks. Kawedanan Wirosari, Kabupaten 

Grobogan menjadi objek lokasi dalam penelitian ini. 

Kecamatan Wirosari, sebagai daerah induk kawedanan memiliki pasar 

tradisional sebanyak 3 pasar. Sedangkan untuk pasar modern (termasuk 

minimarket) terdapat 4 pasar. Pasar Tradisional di Kecamatan Wirosari 

diantaranya Pasar Wirosari, Pasar Karangasem dan Pasar Sarip. Untuk Pasar 
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Wirosari buka setiap hari, sehingga memungkinkan masyarakat mudah untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk kondisi pasar tergolong bersih, sejak 

adanya renovasi di tahun 2017, hanya saja belum begitu lengkap fasilitas 

yang dimilikinya seperti musholla dan toilet. Pasar Karangasem buka pada 

hari Legi dan Pon sesuai penanggalan jawa, sedangkan Pasar Sarip buka di 

hari Kliwon, Wage dan Pahing. Kondisi kedua pasar tersebut tergolong sama, 

yakni kurang memadai karena terletak jauh di pusat kecamatan.  

Untuk pasar modern sendiri, terdapat 4 pasar modern, yakni Indomaret 

sebanyak 2 unit, Alfamart sebanyak 1 unit dan satu lagi bernama Rahap 

Swalayan. Barang yang dijual tergolong sama dengan pasar tradisional yaitu 

barang-barang sembako. Kondisi pasar modern antara Indomaret, Alfamart 

dan Rahap Swalayan termasuk bersih dan bersaing. Fasilitas yang dimilikinya 

pun tergolong lengkap, seperti toilet, area parkir, tempat sampah dan tempat 

duduk. 

Di Kecamatan Tawangharjo sendiri terdapat 4 pasar tradisional dan 3 

pasar modern. Pasar tradisional yang ada yakni Pasar Ngantru, Pasar Jono, 

Pasar Selo dan Pasar Tarub. Pasar Ngantru sebagai pasar yang terletak 

strategis di tengah padat penduduk buka setiap hari, sedangkan pasar jono 

buka di hari Pon, Legi dan Kliwon. Pasar Selo buka di hari Pahing dan Wage 

sedangkan Pasar Tarub buka di hari Wage dan Pahing saja. Kondisi pasar 

tradisional di Kecamatan Tawangharjo tergolong kurang memadai, kurang 

bersih, dan belum ada fasilitas umum seperti toilet dan musholla.  

Pasar modern di Kecamatan Tawangharjo hanya terdapat 3 unit, yakni 

Indomaret dan Alfamart. Di kedua pasar modern tersebut tergolong bersih 

dan memberikan kesan nyaman, jauh dari apa yang didapat di pasar 

tradisional. Masing-masing pasar modern dilengkapi fasilitas toilet, area 

parkir, tempat sampah dan tempat duduk. Lokasi yang strategis, yaitu di Jalan 

Raya Purwodadi-Blora menjadikan pasar modern lebih sering dikunjungi 

masyarakat. 

Untuk Kecamatan Ngaringan, didominasi oleh pasar tradisional sebab 

belum berdiri satupun pasar modern. Di sana terdapat 6 buah pasar tradisional 

yaitu Pasar Ngaringan, Pasar Truwolu, Pasar Pendem, Pasar Bandungsari, 
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Pasar Kalanglundo, dan Pasar Dumpil.  Masing-masing pasar memiliki hari 

buka yang berbeda-beda. Untuk Pasar Ngaringan dan Pasar Kalanglundo 

buka setiap hari, Pasar Truwolu buka di hari Legi dan Pahing, Pasar Pendem 

buka di hari Kliwon dan Pon, Pasar Dumpil buka di hari Wage dan Pahing 

sedangkan Pasar Bandungsari buka di hari Pahing saja.  

Adapun rumusan yang diangkat dalam penulisan karya ilmiah ini 

adalah 1.) Bagaimanakah kondisi pasar tradisional dan pasar modern di eks. 

Kawedanan Wirosari (Kec. Wirosari, Kec. Ngaringan, Kec. Tawangharjo) 

Kabupaten Grobogan, 2.) Bagaimanakah solusi supaya pasar tradisional dan 

pasar modern di eks. Kawedanan Wirosari (Kec. Wirosari, Kec. Ngaringan, 

Kec. Tawangharjo) Kab. Grobogan dapat berjalan secara harmonis. Penelitian 

ini berlokasi di beberapa pasar tradisional dan pasar modern Kabupaten 

Grobogan, tepatnya di eks. Kawedanan Wirosari yang meliputi 3 (tiga) 

kecamatan, yakni Kec. Wirosari, Kec. Ngaringan, dan Kec. Tawangharjo. Di 

masing-masing kecamatan tersebut terdapat 13 pasar tradisional dan 7 pasar 

modern. 

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah 1.) Untuk 

mengetahui kondisi pasar tradisional dan pasar modern di eks. Kawedanan 

Wirosari (Kec. Wirosari, Kec. Ngaringan, Kec. Tawangharjo) Kabupaten 

Grobogan, dan 2.) Untuk mengetahui solusi supaya pasar tradisional dan 

pasar modern di eks. Kawedanan Wirosari (Kec. Wirosari, Kec. Ngaringan, 

Kec. Tawangharjo) Kab. Grobogan dapat berjalan secara harmonis. Selain itu, 

manfaat dari penulisan karya tulis ini adalah memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum 

administrasi negara pada khususnya kaitannya dengan tingkat harmonisasi 

antara pasar tradisional dengan pasar modern di eks. Kawedanan Wirosari 

Kabupaten Grobogan.  

Berangkat dari pelbagai permasalahan yang timbul baik di sistem 

ketatanegaraan maupun konflik sosial yang muncul di masyarakat mengenai 

perekonomian, maka pemerintah mengatur dengan dikeluarkannya beberapa 

undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
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1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 

dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  

Persaingan usaha di bidang ekonomi memang menjadi hal yang sangat 

menarik perhatian karena menyangkut kebanyakan masyarakat, baik kaum 

bawah, menengah, maupun keatas. Banyaknya aktivitas ekonomi di Indonesia 

terjadi dalam sebuah wadah yang biasa disebut sebagai pasar. Hal ini 

kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 dan 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang 

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko 

Modern. Diharapkan dengan adanya regulasi tersebut, maka dapat 

menuntaskan masalah kesenjangan sosial dan persaingan usaha tidak sehat 

yang terjadi di masyarakat. 

Di Kabupaten Grobogan sendiri, penataan pasar tradisional, pusat 

perbelanjaan dan toko modern diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Grobogan Nomor 14 Tahun 2012. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat yang berkeadilan, maka diperlukan sebuah sarana ekonomi yang 

baik. Dalam hal ini adalah pasar, baik pasar tradisional yang tercipta karena 

historis, maupun pasar modern yang muncul karena perkembangan zaman.  

Pasar tradisional merupakan wadah usaha yang wajib untuk dilindungi 

keberadaannya. Karena didalamnya tidak hanya makna ekonomi, namun juga 

terkandung sejarah yang melekat di masyarakat. Keberadaan pasar modern di 

samping pasar tradisional diharapkan dapat memberikan keseimbangan 

sebagai wujud pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sehingga pasar modern 

dan pasar tradisional dapat bersaing secara wajar memberikan keharmonisan 

dalam membangun aspek ekonomi di suatu daerah.  

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yakni dengan

mengambil sumber referensi hukum valid dari buku, jurnal, maupun

peraturan yang berlaku di lokasi penelitian serta data-data yang diperoleh di

lapangan, baik pasar tradisional maupun pasar modern yang memiliki potensi

kesenjangan sosial atas permasalahan yang diangkat oleh penulis.



7 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini 

adalah penelitian  non doktrinal atau studi deskriptif empiris, yakni 

berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis, dapat menggambarkan 

potret hubungan antara pasar tradisional dengan pasar modern serta 

mempertemukan kenyataan yang terjadi (das sein) di lapangan dengan 

peraturan yang berlaku (das sollen). 

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

observasi langsung, dimana penelitian mengadakan pengamatan secara 

langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki baik 

pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan 

dalam situasi buatan, yang khusus diadakan pada sebuah populasi yang 

homogen. Dalam populasi yang sudah ditentukan, penulis mengambil data 

pada keseluruhan sample untuk diteliti dan diklasifikasikan mewakili 

populasinya. Bahan pustaka yang digunakan oleh penulis sebagai sumber data 

sekunder sebagian besar diperoleh dari perpustakaan dan jurnal online. 

Perpustakaan yang digunakan sebagai referensi meliputi perpustakaan umum, 

perpustakaan daerah, dan perpustakaan perguruan tinggi. Selain itu penulis  

juga mengakses sumber data dari internet sebagai bahan kepustakaan digital 

yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

Data merupakan hal yang terpenting dalam sebuah penelitian apapun 

yang bersifat akademis. Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis 

menggunakan metode penelitian yuridis empiris dimana bahan hukum terdiri 

dari aturan yang bersifat normatif dan hasil observasi di lapangan. Data yang 

diperoleh penulis, kemudian diolah dan dibandingkan antara bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder meliputi dokumen-

dokumen resmi dari instansi, buku, jurnal maupun tulisan ilmiah yang 

berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk artikel 

ilmiah atau skripsi. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh penulis 

setelah melakukan survey di lapangan. Meliputi objek kajian penelitian yang 

diangkat dalam permasalahan sebelumnya. Penulis melihat secara langsung 

kenyataan yang terjadi di lapangan maupun memperoleh data dari 
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dinas/badan terkait yang menangani penataan pasar. Data sekunder adalah 

data yang diperoleh dari kumpulan bahan kepustakaan termasuk peraturan 

yang berlaku. Data sekunder bersifat sebagai pembanding terhadap data 

primer. Data sekunder memberikan penjelasan mengenai apa yang seharusnya 

dilakukan dan bersifat mengikat.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Deskripsi Pasar Tradisional di Eks. Kawedanan Wirosari 

3.1.1. Lahirnya Pasar Tradisional 

Banyak dari berbagai pasar tradisional sudah ada sejak jaman dahulu, 

bahkan sebagian dari itu tidak diketahui waktunya secara jelas. Pasar 

tradisional umumnya lahir dengan adanya sejarah maupun peristiwa 

tertentu. Sehingga banyak orang sepakat untuk memilih suatu tempat 

guna dijadikan sebagai pusat bertransaksi barang maupun jasa.  

Pasar tradisional baik Pasar Wirosari, Pasar Ngantru, Pasar Jono 

dan Pasar Selo memiliki alur sejarahnya masing-masing. Pasar 

Wirosari sebagai pasar tradisional terbesar di eks. Kawedanan Wirosari 

memiliki sejaran peran pasar induk yang paling utama. Dimana di 

pasar tersebut tidak mengenal adanya hari aktif tertentu sehingga pasar 

tersebut buka setiap harinya.  

Pasar Ngantru yang tempatnya berada di pinggir jalan utama 

membuat pasar tersebut ramai dikunjungi masyarakat. Namun sejarah 

Pasar Ngantru berawal dari Desa Ngantru yang merupakan jalur utama 

transportasi kendaraan sehingga Pasar Ngantru merupakan gabungan 

dari Terminal Ngantru.  

Pasar Jono merupakan salah satu pasar yang memiliki nilai 

sejarah dimana pasar tersebut merupakan pemenuhan kebutuhan 

masyarakat di sekitar Desa Jono. Desa Jono merupakan petani garam 

yang pada umumnya melakukan transaksi jual beli garam. Kemudian 

lahirlah Pasar Jono sebagai wadah untuk bertransaksi baik hasil petani 

garam maupun barang kebutuhan masyarakat. 

Pasar Selo berada di Desa Selo Kecamatan Tawangharjo. Pasar 

ini memiliki sejarah dimana tokoh besar Ki Ageng Selo berada. Pasar 
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Selo diyakini masyarakat lahir berkat gagasan Ki Ageng Selo yang 

menginginkan Desa Selo untuk memiliki tempat berjual-beli secara 

terakomodir, sehingga lahirlah Pasar Selo. 

3.1.2. Izin, Tujuan dan Tata Letak Pendirian Pasar Tradisional 

Berdasarkan hasil survey lapangan ke pasar tradisional dan dinas 

terkait (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kab. Grobogan dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan 

Pertambangan Kab. Grobogan) secara umum, pasar tradisional tidak 

memiliki izin berupa Izin Usaha Pasar Tradisional (IUPT) dikarenakan 

lahirnya pasar tradisional tersebut merupakan bagian dari sejarah dan 

budaya masyarakat yang terhimpun dalam suatu tempat. Tempat 

tersebut kemudian disepakati oleh banyak orang untuk menjadi pusat 

transaksi jual beli barang maupun jasa.  

Tujuan pendirian pasar tradisional pada umumnya bertolak dari 

sulitnya masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk itu, tokoh 

besar masyarakat bergotong royong untuk mendirikan pasar dengan 

bantuan dan dukungan masyarakat sekitar sehingga nantinya diharap 

mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. 

Tata letak pendirian pasar tradisional pun mayoritas berada 

pada jalan utama (ibu kota kecamatan) sehingga memungkinkan 

berbagai pihak untuk mudah menjangkau tempat tersebut. Tata letak 

Pasar Wirosari, Pasar Ngantru, Pasar Jono dan Pasar Selo dinilai 

strategis karena mudah untuk ditemukan dan diketahui banyak orang. 

3.1.3. Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional 

Pada umunya sarana dan prasarana pasar tradisional telah di atur oleh 

pihak Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten 

Grobogan. Sarana pasar tradisional yang ada di dalam pasar tradisional 

mayoritas memiliki kemiripan yang signifikan, yakni bangunan, jalan, 

fasilitas dan keamanan. Bangunan di Pasar Wirosari dikelilingi dengan 

bangunan bermaterial tembok semen, sedangakan di dalamnya ada 

yang bermaterial tembok semen, tembok bata, maupun bangunan semi 

permanen yang terbuat dari kayu dan seng. Sarana jalan yang dimiliki 
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Pasar Wirosari sudah menjadi bagian dari jalan utama, karena letaknya 

berada pada jalan utama yakni Jalan Raya Purwodadi-Blora. Jalan 

tersebut terbuat dari aspal baik dari arah barat, timur, utara maupun 

selatan. Namun, di jalan bagian utara pasar mengalami sedikit 

kerusakan hingga dinilai kurang layak untuk digunakan. 

Fasilitas lain yang dimiliki Pasar Wirosari yakni lahan parkir 

berjumlah 2 bagian. Keduanya berada di sisi depan pasar, namun 

berbeda lokasi. Yang pertama berada di depan kios pedagang luar 

pasar, dan yang kedua berada di dekat tugu pancasila. Kedua parkir 

tersebut hanya disediakan lahan saja, tidak dilengkapi dengan atap. 

Jikalaupun diberi atap, hanya terbuat dari terpal plastik. Ditempat 

parkir tersebut keduanya berbayar dan bisa naik tarifnya ketika 

menjelang hari-hari besar. 

Pasar Wirosari secara umum memiliki 2 toilet saja yang masih 

bisa digunakan secara layak. Toilet tersebut seperti toilet pada 

umumnya, terdapat bak, kloset jongkok, dan berubin. Namun untuk 

kebersihannya masih dirasa kurang karena masih kotor dan berbau. 

Di Pasar Selo sendiri, bangunan mayoritas terbuat dari kayu. 

Model bangunannya terbuka sehingga tidak ada sekat antar penjual. 

Disini pasar selo dinilai belum memenuhi standar sebagai pasar 

tradisional karena dalam kegiatannya belum di kelola oleh Dinas 

Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Kab. Grobogan, dan 

masih dikelola oleh Pemerintah Desa Selo. Maka dari itu untuk sarana 

dan prasarana masih tergolong apa adanya dan sangat sederhana. 

Pasar Jono dan Pasar Ngantru pun tak jauh berbeda, hanya saja 

Pasar Ngantru lebih banyak berbentuk toko. Sehingga cukup tertata 

dengan rapi dan jelas kepemilikan toko tersebut. Akhir-akhir ini Pasar 

Jono telah mengalami renovasi, sehingga bangunannya terkesan baru 

dengan atap seng dan dinding tembok.  

3.1.4. Variasi Barang yang Dijual dan Metode Pembayaran Pasar Tradisional 

Pasar tradisional sudah dikenal sejak dahulu kala bahkan bisa sampai 

mencapai puluhan generasi. Eksistensi pasar tradisional sudah tidak 
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diragukan lagi karena keberadaannya yang dinilai cukup tua 

dibandingkan dengan pasar modern. Kebutuhan dari jaman dulu 

hingga sekarangpun bervariasi. Dan hal tersebut dapat terpenuhi 

dengan adanya pasar tradisional. 

Pasar tradisional di Eks. Kawedanan Wirosari (baik Pasar 

Wirosari, Pasar Ngantru, Pasar Selo maupun Pasar Jono) memiliki 

banyak sekali varian barang yang dijual. Mulai dari bahan-bahan 

makanan pokok, sayur-mayur, buah-buahan, bumbu dapur, rempah, 

pakaian sampai ke barang yang tergolong kebutuhan tersier yakni 

perhiasan. Barang-barang dagangan tersebut cukup laris di mata 

pembeli karena dalam satu varian barang terdapat empat sampai lima 

penjual yang menawarkan barang tersebut.  

Di pasar tradisional harga jual tidak tercantum pada barang, 

sehingga pembeli harus menanyakan terlebih dahulu harga barang 

yang akan dibeli. Disini, pembeli memperbolehkan sistem tawar-

menawar harga sehingga antara penjual dan pembeli terdapat negosiasi 

harga hingga dirasa cukup adil dan sepakat diantara keduanya. 

Dalam survey pasar yang dilakukan oleh penulis, belum ada 

satupun toko, los, maupun kios yang menerima pembayaran secara 

cashless sehingga pembeli wajib membawa uang tunai sebagai alat 

pembayaran yang sah. Hal ini memberikan keuntungan yakni, 

kepercayaan saat jual beli barang semakin meningkat dengan 

diterimanya secara langsung uang pembayarannya. Namun, hal ini 

juga menuai sisi negatif yakni rawannya uang hilang ataupun 

kecopetan. 

3.2. Deskripsi Pasar Modern di Eks. Kawedanan Wirosari 

3.2.1. Lahirnya Pasar Modern 

Pasar modern sebagai wujud dari tuntutan perkembangan zaman pada 

umumnya lahir dengan melihat peluang yang ada dalam suatu daerah. 

Lahirnya pasar modern tidak terjadi secara spontan, namun merupakan 

bentuk respon dari tidak tercukupinya kebutuhan masyarakat jika 

hanya ditopang oleh pasar tradisional.  
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Pasar modern seperti minimarket jejaring Indomaret dan 

Alfamart harus mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum mendirikan 

pasar. Izin tersebut mulai dari nota kesepahaman dengan Bupati 

Grobogan, Izin Pemanfaatan Tanah, Kajian Lingkungan, Pengesahan 

Site Plan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO) dan 

Izin Usaha Pasar / IUTM. (Pasal 11 Perda Grobogan No. 14 Tahun 

2012). Jika segala berkas pengajuan dan izin telah lengkap dan 

disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, maka pihak pasar 

modern boleh mendirikan pasarnya sesuai dengan perjanjiannya. 

3.2.2. Izin, Tujuan dan Tata Letak Pendirian Pasar Modern 

a. Izin Pendirian Pasar Modern di Kecamatan Wirosari

Pasar Modern yang terdapat di Kecamatan Wirosari merupakan

bentuk minimarket jejaring, dalam hal ini adalah Indomaret dan

Alfamart. Masing-masing minimarket memiliki IUTM yang

terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Grobogan. Yang pertama, minimarket Indomaret

yang berada di Jalan Gajah Mada No. 69 RT.01 RW. 05 Kelurahan

Wirosari, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, memiliki

izin berupa IUTM No. 517/419/2015 yang dikeluarkan sejak

tanggal 25 Februari 2015 dan berlaku selama 5 tahun hingga 25

Februari 2020. Yang kedua, minimarket Indomaret yang berada di

Jalan Kusuma Bangsa I RT.05 RW. 05 Kelurahan Kunden,

Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, memiliki izin berupa

IUTM No. 517/334/2015 yang dikeluarkan sejak 13 Februari 2015

dan berlaku selama 5 tahun hingga 13 Februari 2020. Yang ketiga,

minimarket Alfamart yang berada di Jalan Gajah Mada No. 44-46

Kelurahan Kunden, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan,

memiliki izin berupa IUTM No. 517/1520/2015 yang dikeluarkan

sejak 18 Agustus 2015 dan berlaku selama 5 tahun hingga 18

Agustus 2020. Yang keempat, swalayan Rahap yang belum

memiliki izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu namun masih beroperasi hingga sekarang.
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b. Izin Pendirian Pasar Modern di Kecamatan Tawangharjo

Pasar Modern yang terdapat di Kecamatan Tawangharjo 

merupakan bentuk minimarket jejaring, dalam hal ini adalah 

Indomaret dan Alfamart. Masing-masing minimarket memiliki 

IUTM yang terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan. Yang pertama, 

minimarket Indomaret yang berada di Dusun Wonoboyo RT.05 

RW.02 Desa Tawangharjo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten 

Grobogan, memiliki izin berupa IUTM No. 517/412/2015 yang 

dikeluarkan sejak 25 Februari 2015 dan berlaku selama 5 tahun 

hingga 25 Februari 2020. Yang kedua, minimarket Indomaret yang 

berada di Dusun  Kayen, RT.01 RW.02 Desa Mayahan, Kecamatan 

Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, memiliki izin berupa IUTM 

No. 517/2595/BPPT/X/2016 yang dikeluarkan sejak 21 Oktober 

2016 dan berlaku selama 5 tahun hingga 21 Oktober 2021. Yang 

ketiga, minimarket Alfamart yang belum memiliki izin dari Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu namun 

masih beroperasi hingga sekarang.

c. Tujuan Pendirian Pasar Modern di Kecamatan Wirosari dan

Kecamatan Tawangharjo

Pada umunya pendirian pasar modern merupakan bentuk

perkembangan ekonomi bidang pasar yang terstruktur dan

memiliki model pengembangan masing-masing. Berikut adalah

tujuan pendirian pasar modern berdasarkan hasil wawancara

dengan Bapak Drs. Muryanto, M.M. yang menjabat sebagai Ketua

Bidang Pasar Daerah Dinas Perindustrian Perdagangan dan

Pertambangan Kabupaten Grobogan:

1) Sebagai bentuk pengembangan sayap ekonomi demi

memenuhi kebutuhan masyarakat.
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2) Sebagai respon dari meledaknya kebutuhan masyarakat yang

tak terpenuhi hanya jika ditopang oleh pasar tradisional.

3) Sebagai penyeimbang antara kehidupan masyarakat adat

dengan masyarakat kota supaya berjalan secara serasi.

4) Sebagai upaya menambah pendapatan daerah dengan

membuka jalan investasi kepada investor untuk menanamkan

sebagian modalnya di Kabupaten Grobogan.

5) Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan barang yang

belum tersedia di pasar tradisional.

6) Sebagai teladan bagi pasar tradisional untuk menumbuhkan

iklim bersaing yang sehat, dengan memperbaiki aspek

pelayanan, kenyamanan maupun kebersihan.

3.2.3. Sarana dan Prasarana Pasar Modern 

Pasar modern sebagai bentuk dari persaingan usaha baru, memiliki 

sistem yang cukup kompleks. Di Eks, Kawedanan Wirosari sendiri, 

mayoritas pasar modern yang berada di sana merupakan pasar modern 

jejaring. Pasar modern yang berada di Eks. Kawedanan Wirosari hanya 

merupakan sebagian kecil dari jumlahnya yang banyak. Pasar modern 

ini (baik indomaret maupun alfamart) memiliki satu induk besar yang 

memasok barang dan melakukan fungsi pengawasan terhadap unit-

unitnya.  

Setiap unit di Eks. Kwedanan Wirosari memiliki supervisor 

yang selalu mengawasi kualitas barang yang dijual (quality control) 

dan menulis pasokan barang masuk maupun barang habis terjual. 

Untuk bangunan sendiri, pasar modern banyak menggunakan sistem 

sewa. Jadi dalam melakukan kegiatannya pihak pasar modern 

menyewa bangunan dari masyarakat untuk beberapa tahun kedepan 

yang kemudian bisa diperpanjang sesuai dengan isi dari perjanjian.  
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Untuk standar sendiri, pasar modern memiliki komputer kasir, 

mesin pendingin, genset, mesin EDC, yang telah disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat sekitar. Sehingga nantinya diharapkan pasar 

modern mampu memberikan layanan yang prima kepada masyarakat 

untuk memenuhi segala kebutuhan.   

3.2.4. Variasi Barang yang Dijual dan Metode Pembayaran Pasar Modern 

Berdasarkan IUTM yang didapat oleh penulis, pasar modern memiliki 

varian barang dagangan yang bermacam-macam. Dalam IUTM 

disebutkan hal yang boleh dilakukan oleh pasar modern yakni : 

Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, 

minuman atau tembakau di supermarket atau minimarket. Dalam hal 

ini pasar modern secara luas berhak untuk menjual barang sepanjang 

tidak dilarang oleh praturan yang mengatur.  

Mayoritas barang yang dijual di pasar modern adalah produk 

makanan siap saji, makanan mentah, minuman siap saji, minuman 

serbuk, sembako (seperti sabun, kapas, obat dll), bahkan sekarang 

berkembang dengan munculnya jasa pembayaran pulsa, token listrik 

dan pembayaran premi BPJS. Hal ini tentu menjadikan pasar modern 

sebagai alternatif utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Di pasar modern barang yang dijual telah dilengkapi dengan 

harga yang ditempel pada rak barang tersebut berada. Sehingga apabila 

orang mengambil barang tersebut, maka dapat disimpulkan orang 

tersebut setuju dengan harga yang ditetapkan untuk kemudian 

membelinya. Jadi di pasar modern tidak mengenal adanya tawar-

menawar harga, namun pembeli dianggap setuju dan tidak keberatan 

dengan harga barang yang ditetapkan dengan segala konsekuensinya. 

Pada pasar modern (baik indomaret maupun alfamart) menerima 

pembayaran secara tunai maupun cashless, yakni pembayaran dengan 

kartu debit maupun kredit. Sehingga dalam berbelanja, pembeli tidak 

perlu bingung untuk melakukan pembayaran karena pasar modern 

menawarkan dua macam pembayaran.  
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3.3. Solusi Mewujudkan Harmonisasi Pasar Tradisional dengan Pasar 

Modern 

Pelbagai konflik kesenjangan antara pasar tradisional dengan pasar modern 

seperti tak pernah usai. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan regulasi 

kiranya mampu menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang 

bersentuhan langsung dengan masalah. Dari hasil penelitian dan pembahasan 

tersebut maka penulis dapat memberikan sumbangan solusi sebagai berikut:  

Solusi untuk penyusunan peraturan, yakni ditujukan kepada DPRD 

Kab. Grobogan selaku pemegang wewenang pembuat peraturan: 

a. Memberikan aturan lebih jelas terkait hal-hal yang belum diatur

sebelumnya

b. Menyusun aturan-aturan sebagai bentuk preventif dari konflik

selanjutnya

c. Mendengarkan aspirasi dari perwakilan pihak pasar baik pasar modern

maupun pasar tradisional dalam menyusun peraturan yang berlaku

d. Menyusun peraturan yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan masyarakat

seiring perkembangan jaman

Solusi untuk pelaksanaan hukumnya, yakni ditujukan kepada aparatur 

sipil negara yang menangani bidang pasar maupun hukum, DPMPTSP dan 

Disperindag Kab. Grobogan: 

a. Menerangkan titik-titik konflik yang menjadi pokok dari permasalahan

b. Menyediakan opsi-opsi penyelesaian sengketa alternatif apabila pasa

pihak melakukan kecurangan sehingga menimbulkan konflik baru

c. Membatasi jumlah pendirian Pasar Modern, jika melanggar maka akan

dikenakan sanksi berupa penutupan atau penyegelan pasar

d. Bersama dinas, memusyawarahkan supaya pihak pasar modern mau

untuk berpindah tempat sesuai ketentuan perda

Solusi untuk budaya hukum (masyarakat): 

a. Menciptakan iklim pasar yang kondusif dan teratur sesuai dengan

regulasi yang berlaku (Perda Grobogan No. 14 Tahun 2012)

b. Memulihkan kondisi konflik dengan membuka komunikasi antar pihak

yang berselidih, dalam hal ini pihak perwakilan pasar tradisional dan
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pasar modern untuk memberikan aspirasi masing-masing pihak dengan 

musyawarah mufakat sehingga tercipta harmonisasi 

c. Menumbuhkan kesadaran untuk saling menerima keputusan yang telah

disepakati guna menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

d. Tidak menumbuhkan gaya hidup yang hedonis dan bersikap bijak dalam

memilih barang sesuai dengan kebutuhan

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan 

Setelah melakukan beberapa riset, wawancara, dan menganalisis data 

maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa berdasarkan jarak antara 

pasar tradisional dengan pasar modern sesuai Perda Grobogan No. 14 

Tahun 2012, maka dapat dikatakan di Kecamatan Ngaringan tidak 

berpotensi adanya konflik sebab tidak ada pasar modern di daerah tersebut. 

Di Kecamatan Wirosari, Pasar Wirosari berpotensi konflik dengan 

Indomaret dan Alfamart sebab jaraknya yang berdekatan. Sedangkan di 

Kecamatan Tawangharjo, Pasar Selo, Pasar Jono dan Pasar Ngantru rawan 

konflik dengan Indomaret / Alfamart di dekatnya. 

Untuk sejarah lahirnya pasar tradisional sendiri, banyak dari 

berbagai pasar tradisional sudah ada sejak jaman dahulu, bahkan sebagian 

dari itu tidak diketahui waktunya secara jelas. Pasar tradisional umumnya 

lahir dengan adanya sejarah maupun peristiwa tertentu. Sehingga banyak 

orang sepakat untuk memilih suatu tempat guna dijadikan sebagai pusat 

bertransaksi barang maupun jasa.  

Menurut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kab. Grobogan, secara umum pasar tradisional tidak memiliki izin 

berupa Izin Usaha Pasar Tradisional (IUPT) dikarenakan lahirnya pasar 

tradisional tersebut merupakan bagian dari sejarah dan budaya masyarakat 

yang terhimpun dalam suatu tempat.  

Pemerintah Kabupaten Grobogan baru saja melakukan revitalisasi 

pasar, tepatnya di Pasar Tradisional Kecamatan Wirosari pada akhir tahun 

2018 lalu. Sebagai upaya dalam menghadapi kontestasi dengan pasar 
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modern. Besar harapan pemerintah pasar tradisional dapat bersaing dengan 

pasar modern sehingga terjalin harmonisasi diantara keduanya. 

Pemberian promo diskon harga pada hari tertentu dan promo 

diskon member dan pemberian hadiah kepada pembeli dengan kualifikasi 

nominal belanja terbanyak yang diundi secara berkala menggunakan 

kupon undian dg hadiah yang menggiurkan merupakan potensi konflik 

terbesar yang dilakukan oleh pihak pasar modern. Hal ini bisa disebut 

sebagai hal yang legal namun merugikan.  

Secara historis pada masa sebelum munculnya pasar modern di 

Eks. Kawedanan Wirosari, Pasar Wirosari bisa dikatakan sebagai satu-

satunya tujuan masyarakat untuk berjual beli. Di bagian luar terdapat 

banyak sekali pedagang kelontong, makanan ringan, bahan-bahan 

sembako dan buah-buahan. Namun sejak munculnya pasar modern, 

pedagang-pedagang tradisional perlahan mulai hilang dan mengganti 

usahanya dengan berjualan handphone dan pulsa serta pakaian-pakaian 

baik dewasa maupun anak-anak. Hal tersebut dikarenakan pasar modern 

juga menjual barang serupa seperti yang dijual pasar tradisional. 

Berbagai macam konflik dan kesenjangan antara pasar tradisional 

dengan pasar modern seperti tak pernah usai. Pemerintah sebagai 

pemegang kekuasaan regulasi kiranya mampu menampung aspirasi dan 

kebutuhan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan masalah. Dari 

hasil penelitian dan pembahasan tersebut penulis telah memberikan 

sumbangan solusi yang dipaparkan pada halaman pembahasan sebagai 

salah satu kontribusi penyelesaian konflik pasar tradisional dengan pasar 

modern. 

4.2. Saran 

Berdasarkan pemaparan kesimpulan diatas, maka penulis dapat 

memberikan saran yang dapat dipertimbangkan sebagai sumbangsih 

pemikiran penyelesaian disharmonisasi pasar tradisional dengan pasar 

modern sebagai berikut: 

a. Menjalankan solusi yang telah ditemukan oleh penulis pada BAB III
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b. Untuk pemerintah supaya dengan sungguh-sungguh memikirkan

jangka panjang peraturan yang akan ditetapkan sesuai dengan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945

c. Untuk pedagang pasar supaya mematuhi segala peraturan yang telah

ditetapkan oleh pemerintah dan bersikap professional serta tidak

mudah menyulut api konflik sehingga perdamaian tetap terjaga

d. Untuk masyarakat luas supaya lebih mempertimbangkan daya beli

sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan tidak bersikap hedonis, serta

mengambil sikap bijak dengan berbelanja secara seimbang baik di

pasar tradisional maupun pasar modern.
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