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ANALISIS KEBERTAHANAN PEDAGANG PASCA RELOKASI PASAR 

CANDIREJO DI KECAMATAN BANYUDONO, KABUPATEN BOYOLALI 

 

Abstrak 

Relokasi Pasar Candirejo, Kabupaten Boyolali terjadi pada tahun 2019 atas dasar 

keputusan Pemerintah Daerah setempat. Relokasi pasar atau yang dikenal dengan 

perpindahan lokasi pasar dari tempat satu ke tempat yang baru ini menyebabkan 

dampak kepada para pedagang yang terdapat pada pasar tersebut. Tujuan dalam 

penelitian ini, yaitu untuk menganalisis dampak terjadinya relokasi Pasar Candirejo 

terhadap pedagang secara keruangan dan mengkaji kebertahanan pedagang pasca 

relokasi Pasar Candirejo Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa 

tengah. Metode penelitian ini menggunakan survei dengan pendekatan deskriptif 

kuantitatif dan spasial. Pada penelitian ini ditemukan bahwa sebanyak 77,77% pedagang 

mengalami pengurangan jumlah pendapatan, 66,66% mengalami penurunan jumlah 

pembeli, 59,25% mengalami perubahan jarak tempuh menjadi sangat jauh dan jauh, 

serta 96,30% pedagang mengalami tambahan biaya untuk berdagang setelah relokasi. 

Dari hasil ini, ditemukan strategi kebertahanan berdagang, yaitu untuk menambah 

pendapatan menggunakan strategi memperlengkap barang dan untuk menarik minat 

pembeli memakai strategi merubah barang dagangan. Berdasarkan nilai korelasi yang 

dilakukan kedua strategi memiliki hubungan yang kuat dengan nilai korelasi 0,5660 

pada peningkatan pendapatan dan 0,6594 untuk menarik pembeli. 

 

Kata kunci : Relokasi, Pasar, Dampak, Strategi Kebertahanan. 

 

Abstract 

 

The relocation of Candirejo Market, Boyolali Regency occurred in 2019 based on the 

decision of the local government. The relocation of the market or what is known as the 

transfer of market location from one place to a new place has an impact on the traders in 

the market. The purpose of this study, namely to analyze the impact of the relocation of 

Candirejo Market on traders spatially and examine the resilience of traders after the 

relocation of Candirejo Market, Banyudono District, Boyolali Regency, Central Java 

Province. This research method uses a survey with a descriptive quantitative and spatial 

approach. In this study it was found that as many as 77.77% of traders experienced a 

reduction in the amount of income, 66.66% experienced a decrease in the number of 

buyers, 59, 25% experienced a change in mileage to very far and far, and 96.30% of 

traders experienced additional costs for trading after relocation. From these results, it 

was found a strategy of trading survival, namely to increase income using a strategy of 

equipping goods and to attract buyers using a strategy of changing merchandise. Based 

on the correlation value, the two strategies have a strong relationship with a correlation 

value of 0.5660 for increasing income and 0.6594 for attracting buyers. 

 

Keyword: Relocation, Market, Impact, Resistance. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pasar menjadi ruang publik dalam memperoleh barang-barang kebutuhan harian dengan 

harga yang relatif terjangkau, karena harga yang lebih murah sering kali dibandingkan 
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dengan harga di pasar modern (Endrawanti & Wahyuningsih, 2014). Pasar sebagai 

tempat aktivitas perekonomian disuatu daerah atau wilayah salah satunya aktivitas 

perekonomian di Kabupaten Boyolali. Pasar-pasar tradisional di Kabupaten Boyolali 

sampai saat ini masih terasa eksistensinya, serta masih banyak masyarakat yang lebih 

memilih berbelanja ke pasar tradisonal daripada harus berbelanja ke toko modern 

seperti super market.  

 Relokasi dapat didefinisikan sebagai proses pemindahan sebuah tempat (Armi, 

dkk, 2016). Pada konteks penelitian ini, pemindahan tempatnya berkaitan dengan 

pemindahan pasar dari lokasi yang lama menuju lokasi yang baru. Relokasi juga 

merupakan salah satu bagian dari kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tata 

ruang, peningkatan kesejahteraan, dan lain-lain. Relokasi juga dapat diartikan sebagai 

proses pemindahan penduduk dari lokasi. 

 Penelitian ini berfokus pada relokasi pasar yang berada di Kabupaten Boyolali 

yaitu Pasar Candirejo. Dilansir dari jatengprov.go.id, relokasi Pasar Candirejo ini 

bertujuan untuk membangkitkan pasar yang merupakan bekas candi sebagai salah satu 

ikon wisata di Desa Pengging dan perpindahan Pasar Candirejo berjarak 750 meter dari 

tempat sebelumnya. Perpindahan Pasar Candirejo berada dekat dengan cagar budaya 

peninggalan Belanda berupa cerobong asap di Desa Jembungan. Pemindahan lokasi 

Pasar Candirejo tentunya akan menyebabkan dampak yang akan terjadi terhadap 

pedagang maupun masyarakat. Dalam penelitian kali ini akan berfokus pada dampak 

dari relokasi Pasar Candirejo terhadap pedagang. Selain itu, penelitian ini juga akan 

membahas mengenai kebertahanan pedagang terhadap dampak yang terjadi di Pasar 

Candirejo. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dampak relokasi sangat 

mempengaruhi para pedagang dalam menjalankan usahanya. Relokasi pasar menjadi 

salah satu hal krusial bagi pedagang mengingat pasar merupakan bagian penting dari 

perekonomian dan perdagangan. Sehingga pada penelitian bertujuan untuk 1). 

Menganalisis dampak terjadinya relokasi Pasar Candirejo terhadap pedagang secara 

keruangan, dan 2). Mengkaji kebertahanan pedagang pasca relokasi Pasar Candirejo 

Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa tengah. 

 

2. METODE 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian yang akan digunakan adalah metode 

survei. Metode survei adalah penyelidikan dengan mengumpulkan data-data yang 
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mewakili seluruh populasi agar mendapatkan keterangan secara faktual (Sugiyono, 

2018). Metode ini relevan dengan dengan penelitian yang akan dilaksanakanan, karena 

penelitian ini membutuhkan sampel yang didapatkan melalui survei. Sampel yang dituju 

pada survei berupa pedagang yang berada di Pasar Candirejo untuk mengetahui dampak 

dan strategi kebertahan pedagang setelah terjadi relokasi pasar. 

 Penentuan jumlah sampel menggunakan metode yang dikemukakan oleh Gay 

dan Diehl (1992), bahwa jenis penelitian yang bersifat deskriptif, maka memperlukan 

sampel 10% atau lebih dari populasi. Populasi pada lokasi penelitian sebanyak 252 

populasi, maka didapatkan jumlah sampel yang akan digunakan sebanyak 25. 

Kemudian, sampel dibagi berdasarkan strata sampel penelitian yaitu jenis pedagang 

yang masing-masing berjumlah 9 dengan total keseluruhan sebanyak 27 sampel. 

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah deskriptif kuantitatif 

dari data yang telah didapatkan dengan kuisioner kemudian dilakukan penarikan 

kesimpulan dari data yang didapatkan saat survei di lapangan secara langsung. Metode 

ini digunakan guna mengetahui dan menganalisis dampak yang terjadi akibat adanya 

kegiatan relokasi pasar di Pasar Candirejo Kecamatan Banyudono. Selanjutnya, juga 

dilakukan korelasi terhadap dampak dan strategi kebertahanan menggunakan software 

STATA 14.2 hasilnya berupa hubungan antara dampak dan strategi kebertahanan yang 

diterapkan oleh objek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan 

pendekatan spasial dalam mengetahui pengaruh/dampak secara spesifik akibat adanya 

kegiatan relokasi pasar (Yunus, 2010). Kemudian, berdasarkan dampak yang terjadi 

terhadap para objek penelitian dilakukan analisis secara deskriptif mengenai 

kebertahanan yang dilakukan sebagai upaya menangangi permasalahan yang ada. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Dampak relokasi pasar tentunya sangat mempengaruhi kehidupan masyakat sekitar 

pembeli, dan pedagang yang melakukan aktivitas di Pasar Candirejo. Pedagang, 

pembeli dan masyarakat harus beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi (Rachmania, 

2019). Oleh karena itu, perlu adanya penelitian mengenai relokasi pasar karena dapat 

menimbulkan dampak. Selain itu, stategi diperlukan oleh pedagang agar tetap bertahan 
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di Pasar Candirejo. Dampak relokasi pasar terhadap jumlah pendapatan pedagang dapat 

dilihat pada tabel 1 sebagai berikut. 

Tabel 1. Dampak Relokasi Pasar Terhadap Jumlah Pendapatan Pedagang 

 
Sebanyak 7 pedagang kecil mengalami berkurangnya pendapatan, namun ada 

juga  pedagang yang jumlah pendapatannya tetap dan bertambah. Dampak pendapatan 

akibat adanya relokasi pasar dirasakan pula oleh pedagang menengah. Jumlah sampel 

pedagang menengah dalam penelitian ini terdapat sembilan responden. Mayoritas dari 

pedagang menengah mengungkapkan bahwa pendapatan mereka berkurang setelah 

adanya relokasi Pasar Candirejo. Pengurangan pendapatan ini dialami oleh 7 responden 

yang menjadi sampel penelitian. Kemudian, pedagang besar di Pasar Candirejo sebagian 

besar berkurangnya jumlah pendapatan dengan jumlah 7 responden. Tujuh responden 

ini terdiri dari 5 pedagang bahan pangan/makanan dan 2 lainnya merupakan pedagang 

plastik dan tembakau. Selain itu, ada juga yang merasakan jumlah pendapatannya tetap 

atau sama saja seperti sebelum relokasi. Selain itu, terdapat pula persentase dampak 

jumlah pendapatan yang disajikan pada tabel 2 sebagai berikut. 
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Tabel 2. Presentase Pengurangan Pendapatan Pedagang Akibat Adanya Relokasi Pasar 

 

Tabel diatas menampilkan sebanyak 2 pedagang kecil yang merasakan pendapatan 

berkurang lebih dari 75%. Kemudian, terdapat juga dampak relokasi pasar selain jumlah 

pendapatan yaitu jumlah pembeli. Sebanyak 3 pedagang menengah mengalami 

berkurangnya pendapatan dengan persentase 50-75%. Kemudian, ada pula pedagang 

menengah yang mengalami pengurangan jumlah pendapatan sebesar 25-50% pada 

pedagang bahan pangan/makanan dan alat rumah tangga. Kemudian, pedagang besar di 

dominasi oleh pedagang dengan barang dagangan bahan pangan/makanan sebanyak 3 

responden yaitu sebesar 50-75%. Kemudian, terdapat 2 respoden dengan barang 

dagangan plastik dan tembakau mengalami penurunan sebesar 25-50% setelah adanya 

relokasi di Pasar Candirejo. Dampak relokasi pasar yang terjadi di Pasar Candirejo yang 

dirasakan oleh pedagang juga memiliki dampak terkait dengan jumlah pembeli. Tabel 3 

menampilkan jumlah pembeli setelah terjadinya relokasi.  

Tabel 3. Dampak Relokasi Pasar Terhadap Jumlah Pembeli para Pedagang 
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 Sebanyak 7 pedagang kecil mengalami jumlah pembeli yang berkurang. Hal ini 

merupakan salah satu faktor jumlah pendapatan menjadi berkurang. Berkurangnya 

jumlah pembeli karena pedagang merasa bahwa relokasi pasar yang terjadi tidak efektif 

dan lokasi pemindahannya yang kurang strategis. Pedagang menengah sebanyak 6 

responden merasakan berkurangnya jumlah pembeli. Pedagang tersebut ialah pedagang 

dengan barang dagangan alat rumah tangga dan bahan pangan/makanan. pedagang besar 

sebanyak 4 responden menyatakan adanya pengurangan jumlah pembeli yaitu pedagang 

bahan pangan/makanan. Kemudian, terdapat 1 pedagang besar dengan barang dagangan 

plastik mengalami pengurangan jumlah pembeli. Sedangkan, pedagang yang mengalami 

penambahan jumlah pembeli pedagang lainnya yaitu pedagang tembakau. Pedagang 

pakaian mengalami penambahan jumlah pembeli sebanyak 2 pedagang. Lalu, terdapat 1 

pedagangan bahan pangan/makanan yang mengalami penambahan jumlah pembeli. 

Pemindahan yang terjadi tentunya menyebabkan perubahan jarak yang ditempuh 

menuju Pasar Candirejo. Dampak relokasi pasar mengenai jarak yang ditempuh menuju 

Pasar Candirejo dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut. 

Tabel 4. Dampak Relokasi Pasar Terhadap Jarak Tempuh Pedagang ke Pasar Candirejo 

 

 Tabel 4 menyajikan bahwa terdapat 7 pedagang kecil yang mengalami 

perubahan jarak tempuh yang jauh. Kemudian, ada pula pedagang yang mengalami 

perubahan jarak sedang. Pedagang yang mengalami perubahan jarak  jauh dirasakan 

oleh pedagang dengan barang dagangan sayur, bumbu dapur, dan buah. Sedangkan, 

pedagang kecil yang mempunyai dampak jarak tempuh sedang merupakan pedagang 
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dengan barang dagangan jajanan pasar dan makanan. Selanjutnya, pedagang menengah 

setelah terjadinya relokasi. Sebanyak 4 pedagang mengalami perubahan jarak dengan 

klasifikasi sedang. Kemudian, dampak jarak tempuh dengan klasifikasi jauh dirasakan 

oleh 4 pedagang yaitu pedagang bahan pangan/makanan dan pedagang alat rumah 

tangga. Serta, terdapat 1 pedagang dengan barang dagangan bahan pangan/makanan 

setelah relokasi pasar jarak tempuh menuju pasar menjadi sangat jauh. 

Jarak tempuh yang diklasifikasi menjadi lima jenis dirasakan oleh para pedagang 

besar. Sebanyak 4 responden menyatakan bahwa lokasi pasar setelah relokasi menjadi 

sangat jauh dan jauh. Sedangkan, 4 responden lainnya merasa lokasi pasar memiliki 

jarak tempuh sedang. Dan satu lainnya menganggap bahwa lokasi pasar yang sekarang 

menjadi lebih dekat dari rumahnya. Perubahan jarak tempuh dari rumah pedagang 

menuju pasar menjadi salah satu perubahan yang dirasakan para pedagang dan 

menyebabkan penambahan biaya transportasi dalam menuju tempat berdagang. 

Kemudian terdapat pula perubahan jarak yang terjadi setelah relokasi. 

Tabel 5. Jarak Tempuh Pedagang Pasar Candirejo sebelum dan setelah Relokasi 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jarak pedagang terhadap Pasar 

Candirejo selisih paling besar yaitu sebesar 592,27 meter dari pasar sebelumnya yaitu 

pada pedagang besar dengan jarak sebelum relokasi pasar sebesar 8380,44 meter dan 

semakin menjauh menjadi 8972,73 meter. Sedangkan, pedagang yang merasakan jarak 

semakin mendekat dengan jarak 590,03 meter yaitu pada pedagang besar dengan jarak 

sebelum relokasi sebesar 1234,02 meter kemudian menjadi lebih dekat menjadi 643,99 

meter. Peta sebaran jarak pedagang terhadap pasar sebelum dan setelah relokasi dapat 

dilihat pada gambar 1 dan 2 sebagai berikut. 

 
Gambar 1. Peta Sebaran Jarak Pedagang di Pasar Candirejo Sebelum Relokasi   
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Gambar 2. Peta Sebaran Jarak Pedagang di Pasar Candirejo Setelah Relokasi 

 Setelah terjadinya relokasi pasar, tentunya ada perubahan kebijakan yang berlaku. 

Perubahan yang terjadi salah satunya yaitu adanya uang iuran yang dimanfaatkan untuk 

keberlangsungan Pasar Candirejo Dampak perubahan kebijakan yang terjadi di Pasar 

Candirejo terkait biaya tambahan disajikan pada tabel 6 dan tabel 7 sebagai berikut. 

Tabel 6. Dampak Relokasi Pasar terkait biaya tambahan yang dialami Pedagang 
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Tabel 7. Dampak Relokasi Pasar terkait kegunaan biaya tambahan yang dialami 

Pedagang

 

 
 Berdasarkan kedua tabel di atas bahwa hanya terdapat 1 pedagang kecil yang 

tidak mengalami biaya tambahan. Namun, terdapat 8 pedagang yang mengalami 

bertambahnya biaya tambahan setelah terjadinya relokasi Pasar Candirejo. Terkait biaya 

tambahan, ada 5 pedagang kecil mengakui bahwa biaya tambahan tersebut digunakan 

untuk biaya sewa kios dan kebersihan/keamanan. Sedangkan, 4 pedagang lainnya 

berdagang di luar gedung pasar. Tabel 7 menunjukkan bahwa sebanyak 4 pedagang 

menengah menyatakan bahwa setelah relokasi biaya tambahan tetap hanya untuk biaya 

sewa kios. Sedangkan, pedagang yang merasakan biaya tambahan lebih banyak 

dikarenakan adanya biaya untuk sewa kios dan kebersihan/keamanan. Sewa kios ini 

memang menjadi keputusan mereka, walaupun biaya operasional mereka menjadi 

bertambah. Nominal sewa kios atau toko tiap pedagang berbeda-beda, 

Biaya yang dikeluarkan oleh pedagang besar setelah relokasi secara keseluruhan 

menyatakan bahwa terjadi biaya tambahan. Biaya tersebut digunakan untuk sewa kios 

dan kebersihan/keaman yaitu 5 pedagang bahan pangan/makanan, 1 pedagang pakaian 

dan 1 pedagang tembakau serta 1 pedagang plastik. Akan tetapi, ada 1 responden 
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menyatakan lainnya yaitu pedagang pakaian dengan biaya tambahan yang digunakan 

untuk sewa kios dan kebersihan/keamanan serta biaya transportasi.  

3.2 Pembahasan 

Strategi ini berasal dari pengalaman masing-masing pedagang yang merasakan dampak 

tertentu akibat relokasi Pasar Candirejo. Strategi kebertahanan yang dilakukan para 

pedagang di Pasar Candirejo terbagi menjadi dua strategi. Pertama, strategi dalam 

menarik pembeli dan strategi kedua untuk meningkatkan jumlah pendapatan. Kedua 

strategi ini dilakukan agar dampak terkait pendapatan dan berkurangnya pembeli dapat 

diatasi, serta hal ini menjadi bentuk kebertahanan pedagang dalam menanggulangi 

dampak relokasi yang ditimbulkan Berikut ini adalah tabel 8 yang memuat data tentang 

strategi yang dilakukan pedagang untuk mengatasi dampak negatif dari relokasi Pasar 

Candirejo. 

Tabel 8. Stratregi Pedagang dalam Menarik Pembeli di Pasar Candirejo 

 
Berdasarkan tabel 8 ada enam jenis strategi yang dilakukan oleh para pedagang 

untuk menarik pembeli di Pasar Candirejo. Strategi-strategi tersebut meliputi, merubah 

banner toko, memberikan diskon, merenovasi toko, merubah barang dagangan, memilih 

lokasi berjualan, dan lainnya. Tabel yang disajikan menunjukkan bahwa strategi yang 

paling banyak dilakukan oleh para pedagang yaitu dengan merubah jenis barang 

dagangan. Selanjutnya, strategi dengan cara merubah banner toko juga menjadi 

alternatif yang dipilih oleh para pedagang. Pedagang lainnya lebih memilih strategi 

merenovasi toko, memberikan diskon, memilih lokasi jualan, dan strategi lainnya 

sebagai upaya mengatasi dampak yang terjadi akibat relokasi pasar. Selain strategi 

untuk menarik pembeli, ada pula strategi yang digunakan untuk meningkatkan 

pendapatan pedagang di Pasar Candirejo. berikut ini tabel 3.9 menyajikan stategi 

meningkatkan pendapatan. 
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Berdasarkan data yang diperoleh tentang strategi menarik pembeli, strategi yang 

paling banyak digunakan dari ke-enam strategi yang ada pada penelitian ini ialah 

strategi mengubah barang dagangan. Strategi merubah barang dagangan ini dilakukan 

oleh 10 pedagang, yaitu 3 pedagang kecil, 2 pedagang menengah, dan 5 pedagang besar. 

Mereka memilih strategi tersebut karena dianggap efektif untuk menarik minat pembeli 

di Pasar Candirejo. Dari keseluruhan jumlah pedagang yang memilih strategi merubah 

barang dagangan, pedagang besar yang lebih berani mengambil resiko tersebut 

dibandingkan dengan pedagang kecil atau menengah. 

Tabel 9. Stratregi Pedagang dalam meningkatan pendapatan di Pasar Candirejo 

 
 Strategi dalam meningkatkan pendapatan dilakukan oleh pedagang di Pasar 

Candirejo tanpa terkecuali. Mulai dari pedagang kecil, menengah, ataupun pedagang 

besar. Pada tabel 9 dapat dilihat bahwa strategi yang paling banyak digunakan untuk 

meningkatkan pendapatan yaitu memperlengkap barang dagangan sebanyak 15 

responden. Lalu, ada juga pedagang yang melakukan strategi penambahan waktu 

berdagang sebanyak 10 responden. Dan sisanya melakukan strategi meningkatkan harga 

barang dan opsi lainnya. Opsi lainnya yang dilakukan yaitu dengan melakukan 

perpindahan tempat jualan secara berkala. 

Setelah mengetahui dampak dan strategi yang dilakukan oleh para pedagang di 

Pasar Candirejo. Penelitian ini juga uji korelasi terhadap dampak mengenai jumlah 

pendapatan dengan strategi meningkatkan pendapatan dan dampak jumlah pembeli 

dengan strategi menarik pembeli. Menurut Jonathan Sarwono (2006) Korelasi 

merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih. 

 

4. PENUTUP 

Dampak relokasi Pasar Candirejo sangat mempengaruhi keberlangsungan aktivitas 

dagang yang terjadi di pasar. Terdapat 21 responden atau 77,77% dari keseluruhan 
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responden mengalami berkurangnya jumlah pendapatan setelah relokasi. Pedagang kecil 

mengalami pengurangan pendapatan lebih dari 50% dibandingkan pendapatan sebelum 

relokasi. Dari keseluruhan responden 66,66% atau 18 pedagang menyatakan 

berkurangnya jumlah pembeli. Kemudian, sebanyak 16 responden mengalami 

perubahan jarak tempuh menjadi sangat jauh dan jauh. Selanjutnya, 96,30% pedagang 

mengatakan bahwa terdapat biaya tambahan setelah relokasi terjadi. 

Strategi yang digunakan para pedagang di Pasar Candirejo untuk menarik pembeli 

mayoritas menggunakan strategi merubah barang dagangan sebanyak 10 pedagang. 

Sedangkan, strategi untuk meningkatkan pendapatan pedagang banyak memilih strategi 

memperlengkap barang dagangan sebanyak 15 pedagang. Berdasarkan nilai korelasi 

yang dilakukan kedua strategi memiliki hubungan yang kuat dengan nilai korelasi 

0,5660 pada peningkatan pendapatan dan 0,6594 untuk menarik pembeli. 

Sebaiknya untuk penelitian ini perlu dilakukan terhadap wawancara pihak terkait 

mengenai relokasi pasar agar mengetahui apakah relokasi pasar yang terjadi 

berdasarkan kesepakatan bersama antara pedagang dengan pihak terkait reloaski. 

Kemudian, saran untuk pengelola Pasar Candirejo perlu adanya peningkatan terkait 

kebersihan dan kenyamanan yang dapat dirasakan oleh pedagang dan pembeli Pasar 

Candirejo. 
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