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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbandingan antara Pasar Tradisional dan Pasar Modern

sesungguhnya tidak hanya berdasarkan dari sudut arsitek pembangunan atau

manajemen pengelolaannya, melainkan persaingan tersebut berasal dari

pemaknaan mengenai konsep pasar sebagai wadah untuk melakukan transaksi

ekonomi. Konsep daripada pasar dapat dipahami dengan berbagaimacam

prespektif diantaranya ekonomi, sosial, budaya, hingga politik.1

Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli atau lebih

jelasnya daerah, tempat, wilayah, area yang mengandung kekuatan permintaan

dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk harga.2 Perda Nomor 3

Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko

Modern di Kabupaten Sukoharjo pada Pasal 1 angka 7 menjelaskan tentang

Pasar yaitu area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu

baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan,

mall, plasa, pusat perdagangan, maupun sebutan lainnya.

Pasar dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pasar tradisional dan pasar modern.

Pasar tradisional sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 8 Perda Nomor 3

Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko

1 Rhusam, Analisis Dampak Pertumbuhan Pasar Modern Terhadap Eksistensi Pasar
Tradisional Di Kabupaten Bekasi, Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen dan Kewirausahaan
Optimal, Vol.10, No.2 September 2016, Hal. 156.

2 M. Fuad, et.all, 2006, Pengantar Bisnis, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Hal. 120
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Modern di Kabupaten Sukoharjo bahwa 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 dimiliki dan

dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi

dengan usaha skala kecil, modal kecildan dengan proses jual beli barang

dagangan melalui tawar menawar. Pasar Modern atau toko modern dijelaskan

pada Pasal 1 angka 11 yaitu toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual

berbagai jenisbarang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket,

departement store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Setiap bisnis memiliki kendala-kendala yang dialami oleh pelaku

bisnis. Kendala utama yang dialami oleh pelaku bisnis adalah persaingan

usaha. Persaingan pada dunia bisnis merupakan sebuah dinamika yang tidak

dapat dihindari. Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan aktifitas

baik produksi maupun pemasaran atau penjualan barang dan jasa yang

dilakukan dengan cara mengabaikan nilai-nilai atau peraturan hukum yang

berlaku.3

Pasar Tradisional adalah pasar yang dikelola secara sederhana dengan

bentuk fisik Tradisional yang menerapkan sistem transaksi tawar menawar

secara langsung dimana fungsi utamanya adalah untuk melayani kebutuhan

masyarakat baik di Desa, kecamatan dan lainnya. Harga di Pasar Tradisional

ini mempunyai sifat yang tidak pasti, oleh karena itu bisa dilakukan tawar

3 Mashur Malaka, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha, Jurnal: Al-’Adl, Vol. 7 No. 2,
Juli 2014.
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menawar. Bila dilihat dari tingkat kenyamanan, Pasar Tradisional selama ini

cendrung kumuh dengan lokasi yang tidak tertata rapi. Barang yang dijual di

Pasar Tradisional umumnya barang-barang lokal dan ditinjau dari segi kualitas

dan kuantitas, barang yang dijual di Pasar Tradisional dapat terjadi tanpa

melalui penyortiran yang ketat. Dari segi kuantitas, jumlah barang yang

disediakan di Pasar Tradisional, tidak terlalu banyak sehingga apabila ada

barang yang dicari tidak ditemukan di satu kios tertentu, maka bisa ditemukan

di kios lain. Selain itu, dapat mengalami kesulitan kesulitan dalam memenuhi

ketersediaan barang, lemah dalam penguasaan teknologi dan manajemen

sehingga melemahkan daya saing.4

Hadirnya pasar modern dengan menyediakan kebutuhan pokok yang

dijual secara grosir dan eceran pada satu sisi menguntungkan masyarakat

dikarenakan jenis barang yang dijual dengan kualitas baik dan efisien terhadap

jarak. Selain itu secara ekonomis juga menguntungkan pihak pemilik toko.

Pada sisi yang lain hadirnya pasar modern dengan menjual barang secara ecer

dan grosir merugikan pasar tradisional dikarenakan pasar tradisional lebih

banyak menjual barang secara ecer. Dampak dari hadirnya pasar modern

membuat persaingan usaha dengan pasar tradisional semakin tinggi, bahkan

tidak jarang juga pasar tradisional tingkat penjualnnya menurun.

Wilayah Menco, Kecamatan Kartasura terdapat beberapa Alfamart dan

Indomaret yang jaraknya tidak lebih dari 1000m, dan Indomaret Gumpang,

Kecamatan Kartasura berdekatan dengan pasar modern berupa Superindo

4 A.A Ketut Sri Candrawati, Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Dalam Gaya Hidup
Masyarakat Di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, STIA-Denpasar, Bali, Hal. 227.
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yang menjual berbagai macam jenis makanan serta minuman baik dengan

bahan pengawet maupun yang fresh seperti buah-buahan. Lalu di dekat Luwes

Ngabeyan, Kecamatan Kartasura jaraknya tidak sampai 500m dengan

Indomaret dan Alfamart. Omset yang diterima toko modern berupa Alfamart

dan Indomaret sekitar 100 juta  lebih dengan laba sekitar 20%. Sedangkan

omset yang didapatkan oleh pasar tradisional; tidak lebih dari 20 juta

perbulan. Jam kerja yang diterapkan minimarket daerah Menco, Kecamatan

Kartasura adalah 24 Jam dan untuk Superindo buka jam 10 pagi dan tutup jam

10 malam, sedangkan untuk pasar tradisional Katasura buka jam 5 pagi dan

tutup jam 2-3 sore. Jam operasional kerja yang diberikan kepada pasar modern

melalui peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Bupati Sukoharjo

memberikan keuntungan yang lebih banyak kepada pasar modern dariada

pasar tradisional. Hal tersebut dapat dilihat daripada omset yang diterima.

Harga yang dijual oleh toko modern berupa minimarket Alfamart dan

Indomaret relatif mahal berbanding dengan pasar tradisional Kartasura.

Perbedaan biaya dikarenakan pasar modern memiliki beban biaya yang besar

berbanding dengan pasar tradisional.5

Pada kecamatan Kartasura; terdapat toko modern berupa Alfamart dan

minimarket dengan atas nama pribadi yang jaraknya sekitar 500m. Sedangkan

Alfamart antara jaraknya dengan pasar tradisional sekitar 100m lebih.

Keberadaan toko modern tersebut menganggu omset daripada pasar

5 Observasi Lapangan 22 Maret 2019, Pukul 09.00 Wib.
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tardisonal, dimana omset perbulan para pedagang di pasar tradisional per

bulan hanya sekitar 10 juta rupiah.6

Toserba Laris dan Mitra di daerah Kartasura berdasarkan observasi

terdapat 2 dimana jaraknya hanya sekitar 50m saja. Sedangkan untuk pasar

tradisionalnya jaraknya sekitar 1000m lebih. Hal ini tidak menganggu omset

daripada pasar tradisional dikarenakan para pedagang pasar tradisional daerah

Kawedanan Kartasura mengatakan bahwa pendapatannya per bulan sudah

memberikan keuntungan yang lumayan besar.7

Mini Market wilayah Kartasura berupa Indomaret dan Alfamart

jaraknya justru saling berhadapan, selain itu terdapat toko modern Luwes yang

jaraknya tidak lebih dari 100m. Sedangkan jarak pasar tradisional dengan

pasar modern tidak lebih dari 100m, hal ini tidak memberikan pengaruh yang

signifikan terhadap pasar tradisional dikarenakan pasar tradisional Kartasura

memiliki bangunan yang luas dan lebih memikat konsumen untuk datang

membeli sebuah barang. Sedangkan minimarket wilayah Kartasura lebih

banyak pengunjung jika masuk sore dan malam hari.8

Perlunya pembatasan pembangunan, jam buka serta penataan keberadaan

pasar modern (toko modern) dalam bentuk Minimarket yang telah menjamur sampai

tingkat kecaamatan dan kelurahan yang nyatanya membawa dampak buruk terhadap

keberadaan pasar tradisional, sehingga sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah

Provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terkait masalah perizinan, zonasi dan jam buka

6 Observasi Lapangan 22 Maret 2019, Pukul 10.00 Wib.
7 Observasi Lapangan 22 Maret 2019, Pukul 11.00 Wib.
8 Observasi Lapangan 22 Maret 2019, Pukul 12.00 Wib.
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toko. Peraturan Daerah tersebut nantinya ditetapkan oleh Kepala Daerah, setelah

mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Raakyat Daerah (DPRD).9 Sebab,

saat ini peraturan mengenai toko modern tidak berjalan efektif dikarenakan peraturan

yang dibuat banyak merugikan toko tradisional dan banyak yang melanggar

peraturan. Hal ini memicu toko tradisional untuk melakukan pelanggaran juga,

dikarenakan kerugian yang diderita juga cukup besar.

Permasalahan non harga yang kerap mempengaruhi persaingan antara

toko modern (minimarket, supermarket dan hypermarket) dan ritel atau eceran

tradisional, terutama di wilayah perkotaan adalah lokasi dan jarak pendirian

toko modern. Toko modern dengan kekuatan modalnya yang luar biasa

mampu melakukan persebaran ekspansi usaha di hampir seluruh kawasan

perkotaan. Hal tersebut memungkinkan pendiran lokasi operasional toko

modern berdekatan dengan pasar  tradisional yang lebih berada lebih dulu di

lokasi tersebut.

Salah satu penyebab pasar tradisional di Kartasura kalah bersaing

dengan minimarket, karena pasar tradisional tidak memiliki akses pada

sumber barang dengan harga sama yang didapatkan minimarket. Hal ini

terjadi karena pasar ritel modern membeli dalam jumlah besar dan kontrak

jangka panjang, sementara warung membeli dalam jumlah yang lebih sedikit.

Dampak dari menjamurnya pendirian usaha minimarket sehingga

membuat pasar tradisional di Kecamatan Kartasura kalah bersaing, maka

melalui Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan

9 Soerjono Soekanto, 2010, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum,
Rajawali Press, Jakarta, Hal. 5.
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dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan akan

menutup paksa minimarket yang nekat beroperasi tanpa izin. Bupati

Sukoharjo masih menutup izin pendirian minimarket baru di wilayahnya.

Batas moratorium pendirian minimarket yang habis pada 2018 lalu telah

diperpanjang hingga 2030.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi pasar modern dan pasar tradisional di Kawedanan

Kartasura?

2. Bagaimana solusi harmonisnya hubungan pasar modern dan tradisional?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kondisi pasar modern dan pasar tradisional di

Kawedanan Kartasura.

2. Untuk mengetahui solusi harmonisnya hubungan pasar modern dan

tradisional.

D. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran akan membahas tentang garis besar jalannya sebuah

penelitian, dalam hal ini mengenai harmonisasi pasar modern dan tradisional,

diantaranya sebagai berikut:

Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945

Pasar Modern Dan
Pasar Tradisional
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Gambar 1.1. Kerangka Pikiran

Keterangan :

Dalam pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 dan menjamin

system Persaingan Usaha yang bebas dan adil untuk meningkatkan

kesejateraan rakyat serta menciptakan system perekonomian yang berkembang

dan untuk meningkatkan perekonomian yang lemah dan perlu adanya

meningakatan dalam membuka lapangan perkejaan bagi masyarakat

Indonesia. Dengan dibukanya pasar Modern disetiap kecamatan agar

masyarakat atau konsumen dapat menikmati adanya dibuka pasar modern

PERDA Sukoharjo No. 7
Tahun 2017

PERDA Sukoharjo No. 3
Tahun 2011

Pelanggaran
Hukum

Kesenjagan
Sosial

Harmonisasi antara Pasar
Tradisional dan Pasar

Modern

UU. No. 7 Tahun 2014
tentang Perdagangan



9

seperti Swalayan, Alfamat dan yang beroperasi yang disekitar pasar

tradisional yang waktu buka pasar modern itu sampai 24 jam setiap hari

sementara pasar tradisional hanya satu hari tidak samapai 24 jam dan

mempunyai daya saing dalam perekonomian sehari-hari. Dunia usaha

memang merupakan suatu dunia yang boleh dikatakan tidak dapat berdiri

sendiri banyaknya komponen dari dunia usaha tersebut yang untuk

meningakatkan tenaga kerja harus dapat memenuhi permintaan.

Pasal 1 angka 8 Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penataan dan

Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bahwa 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 dimiliki dan dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya

masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecildan dengan

proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Pasar Modern atau

toko modern dijelaskan pada Pasal 1 angka 11 yaitu toko dengan sistem

pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang

berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket ataupun

grosir yang berbentuk perkulakan.

Permasalahan non harga yang kerap mempengaruhi persaingan antara

toko modern (minimarket, supermarket dan hypermarket) dan ritel tradisional,

terutama di wilayah perkotaan adalah lokasi dan jarak pendirian toko modern.

Salah satu penyebab pasar tradisional di Sukoharjo kalah bersaing dengan
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minimarket, karena pasar tradisional tidak memiliki akses pada sumber barang

dengan harga sama yang didapatkan minimarket. Hal ini terjadi karena pasar

ritel modern membeli dalam jumlah besar dan kontrak jangka panjang,

sementara warung membeli dalam jumlah yang lebih sedikit.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan yaitu yuridis-empiris.

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang

menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia,

baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata

yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga

digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa

peninggalan fisik maupun arsip.10 Dalam penelitian ini melakukan

pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma berupa Perda Kabupaten

Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar

Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dihubungkan dengan fakta

hukum yang terjadi tentang Harmonisasi antara pasar modern dengan

pasar tradisional.11

2. Jenis Penelitian

10 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris &
Normatif, Pustaka Pelajar, hal. 280.

11 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, hal.
15.
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Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif yaitu

melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap

dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer

dan juga data sekunder yang berhubungan dengan gambaran nyata tentang

Pelaksanaan Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Swalayan dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi tentang

Harmonisasi antara pasar modern dengan pasar tradisional.12

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Tradisional dan Modern

Kecamatan Kartasura.

4. Jenis Data

Pengumpulan data diperoleh dari data sekunder dengan membaca

dan memahami buku, literatur serta pengaturan yang relevan dengan

permasalahan yang dibahas yaitu Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 7

Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Swalayan dihubungkan dengan fakta hukum yang

terjadi tentang Harmonisasi antara pasar modern dengan pasar tradisonal.

Bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah, peraturan

perundang-undangan maupun yurisprudensi. Bahan hukum sekunder

merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

12 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia Press, hal. 51.
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primer seperti hasil penelitian, makalah, seminar, artikel, surat kabar

maupun majalah yang terkait dengan harmonisasi antara pasar modern

dengan pasar tradisional.

5. Tekhnik Pengumpulan Data

a. Bahan hukum primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari keterangan/fakta

langsung di lapangan13 yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Dalam hal ini sumber data langsung yang diperoleh dari pihak yang

berhubungan langsung dengan permasalahan tersebut yaitu keterangan

dari :

1. Wawancara denganDinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo

2. Dinas Pasar Sukoharjo

3. Pedagang Pasar Tradisional Kecamatan Kartasura

4. Pegawai Toko Modern Kecamatan Kartasura

b. Bahan hukum sekunder

1) Yurisprudensi;

2) Jurnal;

3) Buku.

6. Analisis Data

13 Burhan Bungin, 2013, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: format – format
Kuantitatif dan Kualitatif untuk studi Sosiologis, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Managemen dan
Pemasaran; Jakarta; Kencana, hal. 128.
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Analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu deskriptif-

kualitatif yakni, merupakan analisis yang bersifat menjelaskan peraturan

yang ada yaitu Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Swalayan dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi tentang

Harmonisasi antara pasar modern dengan pasar tradisonal.

F. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Kerangka Pikiran

F. Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kawedanan

B. Tinjauan Tentang Harmonisasi

C. Tinjauan Tentang Konflik

D. Tinjauan Tentang Pasar Tradisional

E. Tinjauan Tentang Pasar Modern

F. Problematika pada pasar Tradisional dan Pasar Modern serta Dasar

Hukum Tentang Pasar Modern dan Tradisional
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BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Di Kawedanan

Sukoharjo

1. Deskripsi Pasar Tradisional di Kecamatan Kartasura

a) Nama Pasar dan Jenis Pasar di Kecamatan Kartasura

b) Gambaran Fisik Pasar Tradisional Ekas Kawedanan Kartasura

c) Jam Operasional di Pasar Tradisional Kecamatan Kartasura

d) Jenis Barang yang Dijual di Pasar Tradisional Kecamatan

Kartasura

2. Deskripsi Pasar Modern di Kecamatan Kartasura

a) Jumlah Toko Modern di Eks Kawedanan Kartasura

b) Gambaran Fisik Toko Modern di Kecamatan Kartasura

c) Jam Operasional di Toko Modern di Kecamatan Kartasura

d) Jenis Barang yang Dijual di Toko Modern Kecamatan Kartasura

3. Konflik Antara Pasar Tradisional dan Pasar Modern

a) Perbandingan Jenis Barang yang Dijual oleh Pasar Tradisional

dan Pasar Modern di Kecamatan Kartasura

b) Jarak atau Zonasi pada Pasar Tradisional dan Pasar Modern di

Kecamatan Kartasura

c) Perbandingam Fisik antara Pasar Tradisional dan Pasar Modern

di Kecamatan Kartasura

B. Solusi Harmonisnya Hubungan Pasar Modern Dan Tradisional

a) Hukum atau Peraturan
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b) Pelaksanaan

c) Budaya

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Penutup

Daftar Pustaka


