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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

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 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.1

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

1 Ilham Yuli Isdianto. 2017. Rekonstruksi Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia.
Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. Hlm. 69
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pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara yang

ditetapkan berdasarkan kekuasaan sendiri oleh instansi pemerintahan yang

berwenang.2 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.3

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). 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.4

2 Yudhi Setiawan. 2017. Hukum Administrasi Pemerintahan. Depok: Rajawali Pers. Hlm.
140

3 Francis Fukuyama dalam terjemahan A. Zaim Rofiqi. 2005. Memperkuat Negara, Tata
Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm 24

4 Sirajuddin. 2016. Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah. Malang: Setara Press.
Hlm 185
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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.5

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.6

5 Dwisara Ajeng Rahmawati. 2017. Modal Sosial dan Pasar Tradisional. Jurnal Sosiologi
Dilema. Vol. 32 No. 2 ISSN 0215/9635. Hlm. 11

6 Rusham. 2016. Analisis Dampak Pertumbuhan Pasar Moderen Terhadap Eksistensi
Pasar Tradisional di Kabupaten Bekasi. Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen dan Kewirausahaan
“Optimal”. Vol. 2 No.2. Hlm 153
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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. Berikut

adalah gambaran laju ekonomi eks. Kawedanan Wirosari dalam bentuk

tabel.

No
Nama

Kecamatan

Jumlah Pasar Jenis Barang Dijual Jam Operasi

Tradisional Modern Tradisional Modern Tradisional Modern

1 Wirosari 3 4
Sembako, Pakaian,

Sayuran
Sembako 03.00-14.00

07.00-02.00 s.d.

24 jam

2 Tawangharjo 4 3
Sembako, Pakaian,

Sayuran
Sembako 04.00-13.00 07.00-22.00

3 Ngaringan 6 0
Sembako, Pakaian,

Sayuran
- 05.00-12.00 -

TABEL 1 Data jumlah, jenis barang, dan jam operasi pasar tradisional dan pasar modern

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 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.
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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
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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, 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.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, sangat menarik

perhatian penulis untuk  melakukan penelitian dengan mengangkat judul

ANALISIS DESKRIPTIF HARMONISASI PASAR TRADISIONAL

DENGAN PASAR MODERN DI EKS. KAWEDANAN WIROSARI,

KABUPATEN GROBOGAN, JAWA TENGAH

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka

penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

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

Kawedanan Wirosari (Kec. Wirosari, Kec. Ngaringan, Kec.

Tawangharjo) Kabupaten Grobogan?
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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?

C. Lokasi Penelitian

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.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis diatas,

maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif

a. Untuk mengetahui kondisi pasar tradisional dan pasar

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

Ngaringan, Kec. Tawangharjo) Kabupaten Grobogan.

b. 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.

2. Tujuan Subjektif

a. Untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh

gelar strata 1 (sarjana) dalam bidang ilmu hukum di

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
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b. Untuk menambah wawasan, pengetahuan, pemahaman dan

data yang akurat baik teori maupun praktik di bidang ilmu

hukum sebagai disiplin ilmu yang sedang dipelajari

terutama dalam lingkup hukum administrasi negara.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis sangat berharap adanya manfaat dan

kegunaan yang dapat diambil sebagai ilmu baru. Adapun manfaat yang

dapat diperoleh dari penelitian hukum ini antara lain:

1. Manfaat Teoretis

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.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban

atas permasalahan yang akan diteliti dan memberikan suatu

gambaran atas permasalahan disharmonisasi antara pasar

modern dengan pasar tradisional.

b. Mengembangkan penalaran dan pola pikir serta

memberikan solusi yang sistematis dan dinamis atas

permasalahan disharmonisasi antara pasar modern dengan

pasar tradisional.
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F. Kerangka Pemikiran

Dalam sebuah penelitian, tentu diperlukan adanya suatu alur yang

digunakan sebagai urutan yang hierarkis dari sebuah pemikiran. Untuk

memudahkan pemahaman dan membuat suatu alur pemikiran dari

penulisan skripsi maka dibuatlah suatu kerangka pemikiran dengan bagan

sebagai berikut:

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),

UU No. 20 Tahun 2008
tentang UMKM

UU No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen

UU No. 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Monopoli dan PUTS

Peraturan Presiden No.112 Tahun
2007

Peraturan Menteri Perdagangan
No. 53/M-DAG/PER/12/2008

Peraturan Daerah Kab. Grobogan
No. 14 Tahun 2012

Pasar ModernPasar Tradisional

Peraturan Menteri Perdagangan
No. 70/M-DAG/PER/12/2013

Peraturan Menteri Perdagangan
No. 56/M-DAG/PER/12/2014
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 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
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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.

G. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, penentuan metode merupakan hal yang

dipandang penting karena erat kaitannya dengan sistematika dan analisis

data guna mencapai nilai validasi yang tinggi baik data yang dikumpulkan

maupun hasil akhir penelitian.7 Oleh karena itu penulis dalam membuat

suatu karya tulis hendaklah menentukan terlebih dahulu metode yang akan

digunakan. Dalam penulisan karya tulis ini, penulis menggunakan metode

penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

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.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah

ini adalah penelitian  non doktrinal atau studi deskriptif

7 Suratman dan Phillips Dillah. 2013. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.
Hlm. 44-45
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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).

3. Metode Pengumpulan Data

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 diadakan8 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.

4. Sumber Data

8 Burhan Ashshofa. 2007. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 26
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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.9 Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari

data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

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 dinas/badan terkait

yang menangani penataan pasar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kumpulan

bahan kepustakaan termasuk peraturan yang berlaku. Data

sekunder bersifat sebagai pembanding terhadap data primer.

9 Zainuddin Ali. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.107
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Data sekunder memberikan penjelasan mengenai apa yang

seharusnya dilakukan dan bersifat mengikat.

H. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam pemahaman terhadap pembahasan,

menganalisis, serta menjabarkan isi dari penelitian ini, maka penulis

membagi pokok masalah dengan sistematika yang terbagi dalam beberapa

bagian sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan

masalah, lokasi pnelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka

pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II adalah tinjauan pustaka dalam melakukan penulisan karya tulis ini,

yang kemudian memberikan kajian mengenai teori-teori maupun regulasi

tentang pasar tradisional dan pasar modern dalam perspektif undang-

undang, perpres, permendag maupun perda. Serta pemaparan

disharmonisasi pasar tradisional dengan pasar modern pada saat ini.

BAB III adalah menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan yang

didalamnya menguraikan tentang regulasi pasar modern dan pasar

tradisional serta membandingkan dengan data yang telah diperoleh di

lapangan. Sehingga diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan

solusi disharmonisasi pasar modern dan pasar tradisional.



15

BAB IV adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran apa yang

telah diteliti oleh penulis sehingga dapat memudahkan pembaca untuk

mengambil inti sari penelitian ini.


