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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Manusia telah mengenal dan melakukan kegiatan jual-beli sejak 

mengenal peradaban sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan. Dalam kegiatan 

jual beli, keberadaan pasar merupakan salah satu hal yang paling penting 

karena merupakan tempat untuk melakukan kegiatan tersebut selain menjadi 

salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu 

wilayah.
1
 

Sama halnya dengan bangsa lain, bangsa Indonesia telah lama 

mengenal pasar khususnya pasar tradisional. Berdasarkan Kamus Umum 

Bahasa Indonesia pasar berarti tempat orang berjual beli sedangkan 

tradisional dimaknai sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu 

berpegang kepada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun temurun.
2
 

Berdasarkan arti di atas, maka pasar tradisional adalah tempat orang 

berjual beli yang berlangsung di suatu tempat berdasarkan kebiasaan. Di 

Indonesia, keberadaan pasar tradisional bukan semata urusan ekonomi tetapi 

lebih jauh kepada norma, ranah budaya, sekaligus peradaban yang 

berlangsung sejak lama di berbagai wilayah di Indonesia. 

Di tengah arus modernitas, keberadaan pasar tradisional sebagai suatu 

budaya bangsa saat ini mencoba untuk bertahan dan mengembangkan diri 
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agar mampu bersaing di tengah arus tersebut. Liberalisasi investasi yang 

makin tidak terbendung telah membuat pasar tradisional semakin terdesak 

dengan bermunculannya pasar modern yang menawarkan lebih banyak 

keunggulan komoditi, harga serta kenyamanan. Kenyataan tersebut telah 

membuat masyarakat Indonesia berpaling dari bagian kebudayaan dan beralih 

kepada kehidupan modern yang serba praktis dengan intensitas interaksi yang 

minim.
3
 

Kehadiran pasar modern tak bisa ditolak lagi karena zaman memang 

sudah berubah. Ada sisi positif dari kehadiran pasar modern baik berskala 

kecil hingga besar, yakni memperluas akses distribusi kebutuhan sekaligus 

membuka lapangan pekerjaan. Sisi kelemahannya, keberadaan pasar modern 

telah mengkikis eksistensi pasar tradisional dengan segala keanegaraman dan 

keunikan dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.  

Di pasar tradisional, dapat dilihat pedagang yang satu dengan lainnya 

bukan bersaing, tapi ibarat kawan atau saudara tempat berbagi banyak hal 

selagi mengais rejeki dari berjualan sepanjang hari. Ada toleransi, kerukunan, 

dan saling tolong-menolong dalam hubungan tersebut. Di pasar tak sebatas 

jual-beli barang, tapi ada kepercayaan dan kejujuran yang dipelihara dalam 

hubungan penjual dan pembeli. Dari pasar tradisional, tertanam benih-benih 

kepedulian yang menempatkan sisi kemanusiaan. 

Ada sisi perbedaan yang jauh antara pasar tradisional dan pasar modern, 

yakni adanya nilai-nilai kearifan lokal seperti yang diutarakan di atas. Di 

                                                 
3
 Koesworodjati, Pasar Tradisional Di Tengah Arus Modernitas, www.kiptykipty.wordpress.com, 

diunduh Oktober 2018. 



 

3 

 

pasar tradisional tidak ada monopoli dagang seperti di pasar modern. Harga 

pun bisa ditawar. Jika ada barang yang tak jadi dibeli, bisa dikembalikan. 

Pasar tradisional tidak sebatas transaksi jual beli, tapi ada ruang komunikasi 

budaya lewat tawar-menawar harga. Ada kesepakatan antara pembeli dan 

pedagang yang sewaktu-waktu bisa berubah seperti mengembalikan barang 

yang tentunya sesuai dengan kesepakatan juga. Sedangkan di pasar modern 

terdapat monopoli dagang, harga tidak bisa ditawar, jika ada barang yang tak 

jadi dibeli, tidak bisa dikembalikan.  

Nilai-nilai yang terkandung dalam pasar tradisional akan semakin 

terkikis jika tidak ada upaya-upaya terutama dari pemerintah/pemerintah 

daerah untuk mempertahankan tradisi di pasar tradisional. Kalau dibiarkan, 

pasar tradisional akan kalah bersaing atau bahkan akan mati termakan zaman. 

Sebab itu harus ada upaya pengembangan dan pembinaan terhadap pasar 

tradisional. Misalnya dengan mengeluarkan kebijakan pelestarian pasar 

tradisional. 

Pada dasarnya pemerintah telah memberikan landasan hukum di bidang 

pelestarian pasar tradisional, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Presiden 

Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, 

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dimana dalam ketentuan Pasal 4 

disebutkan bahwa keberadaan pusat perbelanjaan dan toko modern wajib 

memperhatikan keberadaan pasar tradisional. 

Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan pasar modern atau yang 

lebih dikenal dengan mini market, mall, atau swalayan dapat diibaratkan 
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bagai jamur di musim hujan, hampir disepanjang ruas-ruas jalan bahkan di 

dalam kampung banyak bermunculan pasar-pasar moderrn. Demikian pula di 

Kabupaten Pati, banyaknya pasar modern yang ada menjadikan sebagian 

pasar tradisional sepi bahkan tidak sedikit pasar tradisional yang pada 

akhirnya tutup karena sepi pengunjung atau sepi pembeli. 

Melihat kondisi tersebut di atas, dan mengingat nilai-nilai budaya serta 

nilai ekonomi kerakyatan yang terkandung dari keberadaan pasar tradisional, 

Pemerintah Daerah Kabupaten Pati sudah seharusnya melakukan upaya 

pelestarian terhadap keberadaan pasar tradisional. Hal ini juga sebagai tindak 

lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, yaitu sebagaimana 

diamanatkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan bahwa 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun 

bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan 

pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Modern. 

Adapun sebagai tindak lanjut dari ketentuan peraturan perundang-

undangan tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati telah 

menerbitkan sebuah peraturan daerah yang khusus mengatur tentang 

keberadaan pasar tradisional, yaitu  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pati  

Nomor  6  Tahun  2008  tentang  Pasar. 

Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pati  Nomor  6  Tahun  2008  tentang 

Pasar  tersebut di atas mengatur tentang keberadaan, penataan, pemindahan, 

penghapusan pasar tradisional, serta mengatur juga tentang pembangunan 
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pasar modern. Pada pokoknya, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 

Tahun 2008 tentang Pasar tersebut merupakan upaya Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pati dalam melestarikan pasar tradisional. Adapun sebagai tindak 

lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pasar 

dan sekaligus sebagai peraturan pelaksanaannya, telah diterbitkan  Peraturan 

BupatiA  Pati A NomorA  69A TahunA 2016A tentangA  PerubahanA AtasA 

PeraturanA BupatiA  NomorA  24A  TahunA  2016A  TentangA  PenataanA  

Toko A Swalayan. 

Untuk diketahui bahwa hingga saat ini tercatat sebanyak 116 pasar dan 

toko modern yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Pati, sedangkan jumlah 

pasar tradisional yang ada di Kabupaten Pati hanya 86 pasar yang tersebar di 

21 kecamatan. Lebih banyaknya pasar modern dibandingkan dengan pasar 

tradisional yang ada di Kabupaten Pati ini tentunya sangat memprihatinkan 

dan apabila tidak segera dilakukan suatu upaya akan menjadikan pasar 

tradisional hilang karena kalah persaingan. 

Menyikapi hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati telah 

melakukan pembatasan jumlah pasar modern, yaitu dibatasi hanya 120 saja, 

sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 3A Peraturan Bupati Pati 

Nomor 69 Tahun 2016. 

Namun demikian, upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam 

melindungi keberadaan pasar tradisional tersebut tentunya tidaklah semudah 

yang dibayangkan mengingat adanya beberapa kendala, misalnya yang 

berkaitan dengan upaya menarik investor yang pada umumnya investasinya 
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berupa pembangunan pasar-pasar modern, adanya pasar modern yang tidak 

berijin, dan lain sebagainya. 

BerpijakA dariA latar,belakangA tersebutA diA atas, A kiranyaA 

dipandangA,perluA dilakukanA penelitianA terhadapA upayaA PemerintahA 

Daerah Kabupaten Pati dalam melindungi keberadaan pasar tradisional 

melalui bentuk penulisan skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN 

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2016 

TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN SEBAGAI UPAYA 

MELESTARIKAN PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN PATI”. 

B. Perumusan Masalah 

Sesuai3dengan judul8yang4ditentukan9di atas dan7guna7memfokuskan 

pembahasan, maka9dalam penelitian8ini permasalahan0yang akan6dibahas 

adalah8sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah9pelaksanaan8Peraturan9Bupati7Pati9Nomor969  Tahun 

2016  tentang 5Perubahan  Atas 7Peraturan  Bupati 8Nomor  24  Tahun 

2016  Tentang  Penataan  Toko  Swalayan  sebagai  upaya  melestarikan 

pasar7tradisional di6Kabupaten3Pati? 

2. Kendala-kendala5apakah2yang5muncul  pada pelaksanaan  Peraturan  

Bupati  Pati8Nomor  69  Tahun 2016  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  

Bupati  Nomor  24  Tahun 2016  Tentang  Penataan  Toko  Swalayan  

sebagai upaya8melestarikan pasar tradisional di Kabupaten Pati? 

 



 

7 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan PeraturanA  BupatiA  PatiA  NomorA  

69A  TahunA 2016A  tentangA  PerubahanA  AtasA  PeraturanA  Bupati  

NomorA  24A  TahunA 2016A  TentangA  PenataanA  TokoA  

SwalayanA  sebagaiA upayaA melestarikanA pasarA tradisionalA diA 

KabupatenA Pati. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang muncul pada pelaksanaan 

PeraturanA  BupatiA  PatiA  NomorA  69A  TahunA 2016A  tentangA  

PerubahanA  AtasA  PeraturanA  BupatiA  NomorA  24A  TahunA 2016A  

TentangA  PenataanA  TokoA  SwalayanA  sebagaiA upayaA 

melestarikanA pasarA tradisionalA diA KabupatenA Pati. 

D. Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya penelitian mengenai pelaksanaan Peraturan  Bupati  Pati  

Nomor  69  Tahun 2016  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bupati  Nomor  

24  Tahun 2016  Tentang  Penataan  Toko  Swalayan  sebagai upaya 

melestarikan pasar tradisional di Kabupaten Pati ini, diharapkan dapat 

memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.  

1. Kegunaan Teoritis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ke arah 

pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu pengetahuan pada umumnya 

dan ilmu Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara pada 

khususnya.  
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2. Kegunaan Praktis. 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, 

terutama kepada pemerintah, kalangan swasta dan masyarakat umum 

dalam hal upaya melestarikan pasar tradisional dari keberadaan pasar 

modern, khususnya di Kabupaten Pati. 

E. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan. Guna 

memperjelas isi skripsi ini, berikut dijelaskan secara singkat sistematika 

penulisan dari Bab I sampai dengan Bab V. 

BAB I  : Sebagai pendahuluan dalam skripsi ini mengemukakan 

mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  :  Mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari 

kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan 

pembahasan terhadap pokok permasalahan yang terdiri dari 

Pemerintah Daerah, Kebijakan Publik, dan tentang Pasar 

Tradisional. 

BAB III : Menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari 

metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan 

sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan 

penyajian data, serta metode analisis data. 
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BAB IV : Memuat hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan 

inti dari skripsi ini yang meliputi Pelaksanaan Peraturan  

Bupati  Pati  Nomor  69  Tahun 2016  tentang  Perubahan  

Atas  Peraturan  Bupati  Nomor  24  Tahun 2016  Tentang  

Penataan  Toko  Swalayan  Sebagai Upaya Melestarikan 

Pasar Tradisional di Kabupaten Pati, dan tentang Kendala-

kendala Pada Pelaksanaan Peraturan  Bupati  Pati  Nomor  69  

Tahun 2016  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bupati  

Nomor  24  Tahun 2016  Tentang  Penataan  Toko  Swalayan  

Sebagai Upaya Melestarikan Pasar Tradisional di Kabupaten 

Pati. 

BAB V : BabA penutupA yangA terdiriA dariA kesimpulanA danA 

saran. A DalamA babA iniA akanA diuraikanA jawabanA 

dariA permasalahanA disertaiA sedikitA saranA dariA 

penulis. 

 


