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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah Negara yang memiliki potensi ekonomi yang 

sangat tinggi, salah satunya adalah disektor perdagangan di pasar. Pasar 

atau tempat  berbelanja masyarakat telah  berkembang begitu pesat, 

dimana mengikuti arus globalisasi dan perkembangan jaman. Dimana 

tempat berbelanja sudah sedemikian rupa dengan nama yang bermacam-

macam, seperti pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat 

perdagangan maupun sebutan lainnya.  

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh 

Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik 

Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk  kerjasama  swasta 

dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki atau 

dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau 

koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dengan proses jual beli 

barang dagangan melalui tawar menawar.  

Sedangkan pusat perbelanjaan atau sering disebut Pasar Modern 

adalah suatu system pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang 

secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen 

Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.1 

                                                           
1 Kementrian Perdagangan, Peraturan Mentri tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan 

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, No. 53/M-DAG/PER/12/2008 
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Pasar Modern merupakan pasar yang dikelola dengan manajemen 

modern, umumnya terdapat di kawasan perkotaan, sebagai penyedia 

barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen 

(umumnya anggota masyarakat kelas menengah ke atas). Pasar Modern 

antara lain mall, supermarket, department store, shopping centre, 

waralaba, toko mini swalayan, pasar serba ada, toko serba ada, dan 

sebagainya. Barang yang dijual memiliki variasi jenis yang beragam, 

selain menyediakan barang-barang lokal juga menyediakan barang-

barang impor barang yang dijual memiliki kualitas yang terjamin karena 

melalui penyeleksian terlebih dahulu secara ketat sehingga barang yang 

rijek atau tidak memenuhi klasifikasi akan ditolak. Secara kuantitas, 

Pasar Modern umumnya mempunyai persediaan barang digudang yang 

terukur dari segi harga, Pasar Modern memiliki label harga yang pasti 

(tercantum harga sebelum dan sesudah terkena pajak).2 

Pasar Tradisional adalah simbol ekonomi kerakyatan karena 

kemampuannya untuk menyediakan akses ke sektor ekonomi untuk 

semua segmen masyarakat. Mencakup pemberdayaan ekonomi rakyat, 

yang membuatnya sangat padat karya dibandingkan dengan pasar 

modern. Namun, faktanya menunjukkan marginalisasi Pasar Tradisional 

mereka harus menghadapi berbagai masalah internal dan eksternal. Di 

antara masalah internal adalah bangunan pasar yang tidak memadai 

ditandai dengan kios dan bengkel yang kotor, kumuh, tidak sehat, bau, 

                                                           
2Sinaga Pariaman,  2004, Pasar Modern VS Pasar Tradisional, Jakarta: Kementerian 

Koperasi dan UKM 



3 
 

 

dan merajalela. Fasilitas pasar yang suboptimal ditandai dengan 

perusakan sistem keamanan, penerangan, akses jalan, sanitasi, dll. Selain 

itu, diperparah dengan kekurangan modal dan sistem manajemen 

konvensional. Namun, perkembangan Pasar Modern di Indonesia baru-

baru ini sangat tinggi dan relatif beragam termasuk supermarket, 

hypermarket, department store, mini market, dan kios pusat perbelanjaan 

lainnya. Bahkan, kehadiran mereka terus menggeser keberadaan pasar 

tradisional.3 

Kekuatan Pasar Tradisional dapat dilihat dari beberapa aspek. 

Aspek-aspek tersebut di antaranya harganya yang lebih murah serta bisa 

ditawar, dekat dengan permukiman, dan memberikan banyak pilihan 

produk yang segar. Kelebihannya adalah pengalaman berbelanja yang 

luar biasa, dimana kita bisa melihat dan memegang secara langsung 

produk yang umumnya masih sangat segar. Akan tetapi dengan adanya 

hal tersebut bukan berarti Pasar Tradisional bukan tanpa kelemahan. 

Justru Pasar Tradisional lebih dikenal kelemahannya, kelemahan itu 

antara lain adalah kesan bahwa pasar terlihat becek, kotor, bau, terlalu 

padat lalu lintas pembelinya dan ditambah lagi ancaman bahwa keadaan 

sosial masyarakat yang berubah.4 

Keberadaan Pasar Tradisional dapat dinilai lebih merakyat 

dibandingkan Pasar Modern, karena Pasar Tradisional akan lebih banyak 

menyerap dan memberdayakan sumber daya manusia masyarakat sekitar. 
                                                           

3 Harun, Wardah, Handoyo, 2019, Revaluation Harmonization: Digging The Solution 
Of Traditional An Modern Market Conflicts In Surakarta, Vol 7, No 3 (April), Hlm 145 

4Ester., dan Didik, 2003. Membuat Pasar Tradisional Tetap Eksis, Jakarta: Sinar 
Harapan. 
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Selain itu Pasar Tradisional sudah dikenal masyarakat sejak dahulu 

dimana dulu Pasar Tradisional ada hanya pada waktu-waktu tertentu 

(dikenal dengan hari pasaran), sehingga kita bisa mengenal sebutan 

berupa pasar senin, pasar wage, pasar kliwon, pasar pahing, pasar legi, 

maupun pasar pon. Karena selain dengan sebutan pasar harian, dalam 

budaya jawa juga mengenal istilah nama hari pasaran (Wage, Kliwon, 

Pahing, Legi, dan Pon). 

Sehingga secara tidak langsung hal tersebut akan menunjang 

perekonomian masyarakat disekitarnya. Akan tetapi, apabila diamati 

secara seksama saat ini keberadaan Pasar Tradisional sedang dalam 

keadaan yang mulai mengkhawatirkan dimana berbagai persoalan yang 

ada di dalamnya baik secara internal maupun eksternal. Permasalahan 

internal yang sering dijumpai yaitu kondisi bangunan pasar yang 

cenderung terlihat mengkhawatirkan dengan minimnya fasilitas umum 

seperti jumlah toilet dan wc, system drainase, kurangnya sistem 

keamanan yang mengakibatkan banyaknya kejahatan seperti pencopet 

atau pencurian, jumlah penerangan yang sangat kurang, dan akses jalan 

yang kurang teratur. Di samping itu, pola pemikiran para pedagang dan 

manajemen pasar yang masih tradisional mengakibatkan Pasar 

Tradisional tertinggal dari Pasar Modern. Sementara itu, persoalan 

eksternal yang terjadi yaitu pesatnya pertumbuhan Pasar Modern 

menjadikan Pasar Tradisional semakin terpinggir. Keberadaan Pasar 
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Modern seperti mall, supermarket dan pusat perbelanjaan lainnya akan 

mengalahkan eksistensi dari Pasar Tradisional tersebut.5 

Secara rasional, konsumen akan lebih memilih tempat belanja yang 

bersih, besar, aman, bangunan yang megah serta fasilitas yang lebih 

modern dan canggih. Salah satu hal yang menyebabkan terus 

berkembangnya Pasar Modern sekaligus mematikan Pasar Tradisional 

adalah preferensi dari konsumen tersebut. Dimana faktor preferensi 

konsumen dalam mengalihkan tempat belanja dari Pasar Tradisional ke 

Pasar Modern memang dipandu oleh pilihan rasional, yaitu harga yang 

lebih rendah, lebih terjaminnya kualitas atas barang yang dibeli, dan 

tempat yang lebih nyaman.6 

Kehadiran Pasar Modern (supermarket, hipermarket, minimarket), 

dianggap oleh berbagai kalangan telah menyudutkan keberadaan dari 

Pasar Tradisional di perkotaan. Berdasarkan hasil studi Pasar Modern di 

Indonesia tumbuh 31,4% per-tahun, sedangkan Pasar Tradisional 

menyusut 8% per tahun.7 Penurunan kinerja Pasar Tradisional 

sebenarnya tidak sepenuhnya disebabkan oleh hadirnya Pasar Modern. 

Hampir seluruh Pasar Tradisional di Indonesia masih bergelut dengan 

masalah internal pasar seperti buruknya manajemen pasar, sarana dan 

                                                           
5Handoyo. 2016. , “Perlindungan Hukum Pasar Tradisional di Surakarta”., Jurnal 

Perlindungan  Hukum Pasar Tradisonal Di Surakarta, Vol. 6, No 1 (Maret), Hlm  41. 
6Usman Hidayat, 2008,  Preferensi Konsumen: Strategi Pengembangan Pasar 

Tradisional, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Jakarta-

IndonesiaISSN: 1410-2625,(April), Vol  9, No 2. 
7A.C. Nielsen, 2005, Asia Pacific Retail and Shopper Trends 2005 [online], 

http://www.acnielsen.de/pubs/documents/RetailandShopperTrendsAsia 2005.Pdf  [03 Maret 
2019]. 

http://www.acnielsen.de/pubs/documents/RetailandShopperTrendsAsia%202005
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prasarana pasar yang sangat minim, Pasar Tradisional sebagai sapi perah 

untuk penerimaan retribusi, menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) 

yang mengurangi pelanggan pedagang pasar, dan minimnya bantuan 

permodalan yang tersedia bagi pedagang tradisional.8 

Keadaan seperti ini tentu tidak menguntungkan bagi Pasar Modern 

dimana penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa keberadaan dari 

Supemarket sangat berpengaruh terhadap penurunan kontribusi serta 

turunnya kinerja Pasar Tradisional. Pada Wilayah Kabupaten Wonogiri 

pada tahun 2013 terdapat 26 Pasar Tradisional yang Tersebar keseluruh 

wilyah Kecamatan, dan sebanyak 10.408 pedagang yang terdaftar. 

Berdasarkan survey awal yang telah dilakukan, bahwasanya hampir 

setiap Pasar Tradisional terdapat Pasar modern berupa gerai Alfamart, 

Indomaret maupun Swalayan. Bahkan tidak jarang dua Pasar itu saling 

berhadapan. Maka kondisi inilah yang memicu persaingan dalam 

memperebutkan konsumen, bahkan Pasar Modern tersebut banyak 

memberi dampak terhadap keberlangsungan dari Pasar Tradisional.9 

Bagi pedagang tradisional, dengan trend pertumbuhan Pasar 

Modern tentunya akan membawa akibat pada penurunan daya saing 

Pasar Tradisional dan dapat melemahkan posisi tawar menawar terhadap 

para pemasok yang dimana juga pemasok dari Pasar Tradisional. Mutu 

layanan yang cukup memuaskan merupakan alas an yang kuat mengapa 
                                                           

8Daniel Suryadarma, et al, 2007, Dampak Supermarket terhadap Pasar dan Pedagang 
Ritel Tradisional di Daerah Perkotaan di Indonesia, Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta. 

9Teguh, D Retnaningsih, (2016), ”Kajian Model Pemberdayaan Pasar Tradisional di 
Kabupaten Wonogiri”, Jurnal Penganalisa Data Ekonomi Kantor Litbang Iptek Kabupaten 
Wonogiri, Vol I, No 1 (Juli), Hal 36-44. 
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Pasar Modern mampu menarik minat para konsumen diberbagai wilayah. 

Selain itu, Pasar Modern juga memiliki keunggulan pada lingkungan 

seperti halnya suasana yang nyaman, ber pendingin ruangan, bersih, 

tertata, rapi, dan aman.  

Pasar Tradisional yang semula tempat berbelanja kaum ibu-ibu, 

kini tetap memiliki konsumen yang kebanyakan kaum ibu. Sementara 

Pasar Modern bukan saja memikat belanja kaum ibu yang tadinya 

berbelanja di Pasar Tradisional, akan tetapi juga memikat kalangan pria, 

remaja, dan anak-anak yang berbelanja sendiri. Dengan keadaan itu 

masih sedikit studi mengenai hubungan antara pasar Tradisional dengan 

Pasar Modern khususnya untuk Wilayah Kabupaten dan Kecamatan 

Wonogiri.  

Bahwasannya ada anggapan Pasar Tradisional dan Pasar Modern 

menarik segmen konsumen yang berbeda. Pasar Tradisional umumnya 

menarik para konsumen kelas menengah bawah, sementara itu Pasar 

Modern menarik konsumen dari kelas Menengah dan atas. Keuntungan 

kompetitif Pasar Tradisional adalah harga rendah dan kesegaran produk 

yang dijualnya serta Pasar Modern menyajikan tingat kenyamanan dan 

kebersihan terbaik.10 

Pasar Tradisional dan Pasar Modern berdasarkan pengamatan 

perilaku berbelanja di Kotamadya Bandung, menunjukkan bahwa dari 

beberapa indikator persaingan yang dianalisis dari perilaku berbelanja 

                                                           
10Edi Sarwoko,2008, “Dampak Keberadaan Pasar modern terhadap Kinerja pedagang 

Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Malang”.,Jurnal Ekonomi Modernisasi, Vol 4, No 2, 
(Juni). 
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masyarakat dan karakteristik Pasar Tradisional dan Pasar Modern 

diketahui bahwa kehadiran yang tumbuh dengan pesat belum sepenuhnya 

mampu menggantikan peran Pasar Tradisional karena hanya 17,72% 

Pasar Modern yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari secara 

lengkap seperti Pasar Tradisional. Minat masyarakat untuk berbelanja di 

kedua jenis pasar cukup besar. Preferensi masyarakat terhadap jenis 

komoditas yang dibeli menunjukkan bahwa Pasar Tradisional adalah 

tempat berbelanja bahan pokok yang tidak lama (sayuran, daging-ayam-

ikan, telur, bumbu dapur. dan beras), sedangkan pasar swalayan adalah 

tempat berbelanja barang kelontong dan bahan pokok yang tahan lama 

(perlengkapan mandi, deterjen, gula-susu-kopi-teh. makanan ringan, 

buah-buahan, dan perabotan rumah tangga). Kesimpulan yang 

dikemukakan bahwa persaingan antara Pasar Tradisional dan Pasar 

Modern sangat ketat adalah dalam hal segmen pasar, komoditas, dan 

pangsa pasar.11 

Pasar Tradisional dalam banyak sisi, memegang peran cukup 

strategis sebagai salah satu urat nadi perekonomian masyarakat, 

khususnya bagi mereka (masyarakat) yang berasal dari kalangan 

ekonomi bawah. Bagaimana tidak, ditengah semakin menjamurnya 

minimarket, maupun swalayan dengan tingkat/kemampuan daya beli 

masyarakat yang tergolong masih rendah, keberadaan Pasar Tradisional 

                                                           
11Sulistyowati, Dwi Yulita, Kajian Persaingan Pasar Tradisional dan Pasar Swalayan 

Berdasarkan Pengamatan Perilaku berbelanja di Kota Bandung. Tugas Akhir (tidak diterbitkan), 

Jurnal ITB Bandung. 
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menandai sangat penting guna menunjang berbagai kebutuhan hidup 

sehari-hari masyarakat. Namun demikian, terdapat gerai Indomaret, 

Alfamart dan Swalayan dalam radius kurang dari 100 meter dari Pasar 

Tradisional, gerai Pasar Modern tersebut mulai dioperasikan antara 

Tahun 2009 dan 2010. Pasar yang dipilih adalah pasar yang terbesar 

kontribusinya yaitu 4 Pasar Tradisional: Pasar Purwantoro, Slogohimo, 

Jatisrono, dan Pasar Sidoharjo. Sedangkan Pasar Modern yang diambil 

dalam penelitian ini hanyalah Indomaret, Alfamart dan Swalayan dengan 

pertimbangan, tiga ritel inilah yang jumlah gerainya menyebar hampir di 

setiap Pasar Tradisional. Dalam setiap Kecamatan setidaknya terdapat 

minimal 2 minimarket ataupun swalayan yang lokasinya sangat 

berdekatan dengan Pasar Tradisional. 

Agar eksistensi Pasar Tradisional agar tetap eksis dan tidak kalah 

saing dengan Pasar Modern diperlukan sebuah instrument yang dapat 

mengurus dan mengelola tatanan dari kedua pasar yaitu Pasar Tradisional 

dan Pasar Modern dengan instrument hukum. Dalam instrument ini, 

diperlukan suatu komitmen, kemauan, tanggung jawab dan political will 

pemerintah dan Negara. 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 kesejahteraan bersama 
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dan masyarakat kehadiran Negara perlu dan bahkan harus melakukan 

intervensi.12 

Untuk mengatasi hal ini, maka sebuah peraturan dibutuhkan untuk 

menata agar kompetisi berlangsung secara adil, sehingga dalam 

melakukan usaha, pelaku usaha kecil dimungkinkan dapat bersaing 

dengan pelaku usaha raksasa (retail) yang cinderung mempunyai modal 

nyaris tanpa batas. Maka Pemerintah menerbitkan Undang-Undang 

berupa Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan 

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, 

Yang ditindaklanjuti dengan peraturan Mentri Perdagangan Nomor 53 

Tahun 2008. Dimana hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan 

Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Sebagian 

Kewenangan Urusan Pemerintahan Kepada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang tertuang dalam Pasal 2, Ayat (2), 

Huruf (M) mengenai bidang perdagangan. 

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 

                                                           
12Jimly.,Assiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan 

Pelaksanaannya Di Indonesia, ,Jakarta. PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Hlm  223. 
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perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia 

terlindungi, serta hukum harus dilaksanakan.13 

Dengan permasalahan diatas maka peneliti menyimpulkan perlu 

adanya eksistensi Pasar Tradisional terhadap Pasar Modern ditengah arus 

liberalisasi menjadi suatu hal yang penting untuk segera mungkin 

dilakukan. Karena pada akhirnya dapat mendorong Pemerintah Daerah 

untuk mengelola Pasar Tradisional dan mengatur mengenai keberadaan 

Pasar Modern secara berkesinambungan, sehingga masyarakat kecil 

khususnya usaha kecil menengah tidak dirugikan dengan keberadaan 

Pasar Modern. Berdasarkah hal tersebut di atas maka Penulis memilh 

judul “ANALISIS DISKRIPTIF HARMONISASI PASAR 

TRADISIONAL DENGAN PASAR MODERN DI EKS. 

KAWEDANAN JATISRONO KABUPATEN WONOGIRI, JAWA 

TENGAH” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana 

dikemukakan diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apa dampak keberadaan Pasar Modern terhadap kinerja pedagang 

Pasar Tradisional di Kabupaten Wonogiri ?  

                                                           
13Sudikno Mertokusumo, 1996, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar,Liberty, 

Yogyakarta,  hlm 140. 
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2. Bagaimanakah cara penyelesaian pengelolaan Pasar Tradisional dan 

Pasar Modern agar dapat berkesinambungan ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui permasalahan pada Pasar Modern dan Pasar 

Tradisional di Wilayah Daerah Kabupaten Wonogiri, 

b. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pengelolaan Pasar 

Tradisional dan Pasar Modern agar dapat berkesinambungan di 

Daerah Kabupaten Wonogiri. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitiaan ini yaitu: 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang permasalahan 

yang ada pada Pasar Modern dan Pasar Tradisional khususnya 

pada Wilayah Daerah Kabupaten Wonogiri, 

b. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah untuk membuat 

suatu kebijakan-kebijakan yang baru mengenai Pasar Tradisional 

dan Pasar Modern. 

E. Kerangka Pemikiran 

Melakukan kegiatan transaksi jual-beli pada dasarnya pasar 

merupakan tempat berkumpulnya para penjual dan pembeli, keberadaan 

pasar tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan manusia dengan adanya 

pasar membuat orang-orang mudah dalam memenuhi kebutuhan 

kesehariannya dan juga untuk mencari penghasilan. Pasar sangat penting 

bagi para pelaku ekonomi  pemilik faktor-faktor produksi dapat menjual 
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faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada perusahaan, demikian 

juga barang barang yang dihasilkan perusahaan (produsen) dapat dijual 

kepada konsumen melalui pasar.  

 Di zaman sekarang pasar jenisnya ada dua yaitu Pasar Tradisonal 

dan Pasar Modern. Pasar Tradional yaitu pasar yang dikelola oleh 

pemerintah yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari dengan 

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

pedagang kecil, menengah, dengan proses jual beli barang dagangan 

melaui tawar menawar sebelum mencapai kesepakatan dalam transaksi 

jual beli.  

Pasar Modern sendiri yaitu pasar yang dikelola dengan manjemen 

yang modern biasanya banyak di kota-kota besar, Pasar Modern memiliki 

tempat yang lebih nyaman, tempat bersih, dan fasilitas bagus 

dibandingkan dengan Pasar Tradional sehingga masyarakat banyak yang 

memilih Pasar Modern untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. 

Dimana telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai 

hukum dasar bagi bangsa Indonesia, mengatur dalam Bab XIV Tentang 

Perekonomian Nasional Dan Kesejahteran Sosial, Pasal 33 menyatakan; 

a) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas 

asas kekeluargaan,  

b) cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai 

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara,  
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c) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat,  

d) perekonomian nasional diselenggarakan berdasar demokrasi 

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta 

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, 

e) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur 

dalam undang-undang. Karena kesejahteraan masyarakat adalah 

tujuan dari berfungsinya sebuah Negara 

 Maka dengan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut 

Pemerintah menerbitkan Peraruran Presiden Nomor 112 Tahun 2007 

Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, 

dan Toko Modern, Yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor. 53 Tahun 2008, tetapi hanya mengatur penempatan 

pusat-pusat perbelanjaan modern. Pada Permendag Nomor 53 Tahun 

2008 telah memetakan klausul-klausul yang berkaitan dengan pendirian 

minimarket. Shingga dalam pendirian minimarket yng merupakan salah 

satu jenis toko modern tidak perlu dilakukan study kelayakan. Namun 

demikian Permendag pada Pasal 3 Ayat (9) dinyatakan bahwa;  

“pendirian minimarket baik berdiri sendiri maupaun yang 

terintregasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib 

memperhatikan; 

a. kepadatan penduduk,  
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b. perkembangan pemukiman baru,  

c. aksebilitas wilayah (arus lalulintas),  

d. dukungan/ ketersediaan infrastruktur,  

e. keberadaan pasar tradisional dan warung/ toko di wilayah 

sekitar yang lebih kecil daripada minimarket tersebut.” 

Secara garis besar klasul peraturan pemerintah tersebut hanya 

mengatur penempatan pusat-pusat perbelanjaan modern, tidak sampai  

pada masalah oprasional. 

 Oleh karena itu untuk mengatur hal tersebut secara lebih detail 

kewenanganya dimiliki oleh Kabupaten / Kota, misalnya berada dilokasi 

mana, dijalan utama atau tidak, hanya tata letak lokasinya, yang dibuat 

secara tersistematis. Demikian halnya juga diatur oleh Peraturan Daerah 

Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan 

Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Sebagian 

Kewenangan Urusan Pemerintahan Kepada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang tertuang dalam Pasal 2, Ayat (2), 

Huruf (M) mengenai Bidang Perdagangan. 

 Melihat dari ketiga peraturan tersebut dari Peraturan Presiden, 

Peraturan Mentri Perdagangan hingga Peraturan Daerah tersebut, sudah 

sangat jelas, pengaturan mengenai Pasar Modern sebagaimana 

mendasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945 dalam Bab XIV 

Tentang Perekonomian Nasional Dan Kesejahteran Sosial, yang tertuang 

pada Pasal 33. Sehingga pelaksanaan di lapangan telah banyak 
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menyebabkan Pasar Tradisional yang juga berada di system jaringan 

jalan lokal atau lingkungan semakin tersingkir. 

Oleh karena itulah perlu sebuah peraturan dibutuhkan untuk menata 

agar kompetisi berlangsung secara adil, sehingga semua orang 

mempunyai kedudukan dan peranan yang sama. Demikian juga dalam 

melakukan usaha dapat bersaing juga perlu untuk dipertimbangkan. 

Pemerintah yang kurang memperhatikan Pasar Tradional dikhawatirkan 

membuat meredupnya Pasar Tradisional dan semakin berkembangnya 

Pasar Modern sehingga berkurangnya pekerjaan untuk masyarakat sekitar 

pasar sehingga perlu adanya penyelesaian pengelolaan Pasar Tradisional 

dan Pasar Modern agar dapat berkesinambungan di daerah Wonogiri. 

F. Metode Penelitian 

Pendekatan masalah yang diperlukan untuk mendapatkan informasi 

dari berbagai aspek mengenai penelitian ini sebagai berikut: 

1. Metode Pengambilan Sampel 

Teknik sampling adalah prosedur yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi dengan mengambil 

sebagian kecilnya. Yang mana populasi sendiri berarti keseluruhan 

objek yang akan diteliti dan sampel ialah bagian dari populasi yang 

mewakili populasi atau objek penelitian.14 Teknik purposive sampling 

dengan pemilihan sekelompok subjek atau ciri-ciri tertentu yang ada 

sangkut pautnya dengan populasi.15 

                                                           
14 Zainudin Ali, 2009, Metode Peneltian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 98 
15 Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: 

Raja Grafindo Persada. 
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2. Metode Pendekatan 

Metode yang digunakan dalam peneitian ini adalah pendekatan 

yuridis empiris, merupakan cara prosedur yang digunakan untuk 

memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder 

terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan 

penelitian terhadap data primer di lapangan.16 Dan pendekatan 

kuantitatif dengan menggunakan teori-teori yang sudah ada sebagai 

variabel penelitian. Selain itu juga menggunakan survey primer untuk 

mengetahui kondisi keadaan Pasar Tradisional dan Pasar Modern.  

3. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. 

Dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang 

terdapat dalam kehidupan social secara mendalam. Dengan tujuan 

penelitian ini memberikan gambaran terhadap keadaan Pasar 

Tradisional dan Pasar Moden di Wilayah Kabupaten dan Kecamatan 

Wonogiri. 

4. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Wilayah 

Kabupaten Wonogiri dengan menggunakan sampling di 4 Kecamatan, 

yaitu Kecamatan Sidoharjo, Kecamatan Jatisrono, Kecamatan 

Slogohimo, dan Kecamatan Purwantoro. 

5. Sumber Data 

                                                           
16 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu 

Tinjauan Singkat, Jakarta: Radja Grafido Persada,  Hlm. 52 
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Suumber dayta yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan data primer dan sekunder.  

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama.17 Dengan melakukan penelitian, wawancara, observasi, 

dan survey langsung kelapangan. Yaitu meninjau Pasar Tradisional 

dan Pasar Modern yang menjadi objek penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, 

dan sebagainya.18 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 

terdiri dari peraturan perundang-undangan dengan objek 

penelitian.19 Dan terdiri dari: 

a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab XIV Tentang 

Perekonomian Nasional Dan Kesejahteran Sosial,  

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat., 

c) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang 

Penataan dan Pembinaan pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan, dan Toko Modern., 

                                                           
17 Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.Cit., Hlm. 30 
18Ibid. 
19 Zainudin Ali, Op.Cit., Hlm. 106 
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d) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 53 Tahun 2008 

Tentang Penataan dan pembinaan Pasar Tradisional , Pusat 

perbelanjaan dan Toko modern., 

e) Peraturan Daerah kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 

Tentang pengelolaan pasar Tradisional., 

f) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 

2019 Tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan 

dan Toko Swalayan. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi 

penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan 

undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat dari pakar 

hukum.20 Dan memiliki kekuatan mengikat. Yang berkaitan 

dengan Pasar Trdisional dan pasar Modern.  

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder.21 Seperti kamus, dan 

internet.  

6. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data di penelitian ini aadalah sebagai 

berikut: 

a. Studi Pustaka 

                                                           
20 Amiruddin dan Zaenal Asikin, Op Cit., Hlm. 32 
21 Khudzalifah Dimyati dan Kelik Wardiyono, 2004,  Metode Penelitian Hukum, 

Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hlm. 19 



20 
 

 

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan 

yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji, dan 

menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen serta 

penelitian dan data sekunder yang diperlukan di dalam penelitian 

ini. Yang berhubungan mengenai keadaan pasar Tradisional dan 

Pasar Modern.  

b. Studi Lapangan  

Penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data studi 

lapangan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara 

langsung terhadap obyek yang diteliti dengan teknik observasi dan 

survey.  

7. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan 

kuaantitatif yaitu sifat data yang dikumpulkan dalam jumlah yang 

besar, mudah dikualifikasikan ke dalam kategori-kategori.22 

G. Sistematika Skripsi 

Penulis uraikan dalam penelitian ini, adapun sistematikanya adalah 

sebagai berikut. 

BAB I terdiri dari pendahuluan yang berisi, tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan peelitian, manfaat penelitian, 

kerangka penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi. 

                                                           
22 Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.Cit, Hlm. 168 
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BAB II terdiri dari tinjauan pustaka yang mencakup tinjauan umum 

tentang tentang pasar, tinjauan umum tentang pasar, dan tinjauan umum 

tentang harmonisasi.  

BAB III terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan yang 

didalamnya menguraikan mengenai dampak keberadaan Pasar Modern 

terhadap kinerja pedagang Pasar Tradisional, dan cara penyelesaian 

pengelolaan Pasar Tadisional dan Pasar Modern agar dapat 

berkesinambungan.  

BAB IV terdiri dari penutup yang mencakup kesimpulan dan saran 

terkait dengan permasalahan yang diteliti.   
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