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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang 

lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya 

adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan 

memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu akan 

mendorong timbulnya inovasi. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial 

harus digali secara maksimal, namun tetap dalam koridor peraturan perundang-

undangan yang berlaku, termasuk didalamnya adalah retribusi pasar yang merupakan 

salah satu unsur penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup potensial. 

Pasar merupakan tempat untuk melakukan transaksi jual beli antara 

pedagang dengan pembeli, pasar yang biasa didatangi dan dikenal oleh 

masyarakat adalah pasar tradisional.  Pasar tradisional sebagai pusat kegiatan 

komersil mempunyai peranan yang sangat vital terhadap perkembangan sebuah 

kota.
1
  Pasar mempunyai fungsi sebagai tempat bertemunya warga masyarakat, 

sehingga pasar mempunyai peran sosial dan tempat berinteraksi antar warga 
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masyarakat maupun antar penjual dan pembeli, pasar tradisional berfungsi 

sebagai pusat pelayanan bagi wilayah di sekitarnya.
2
 

Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi pasar masih menggunakan 

sistem konvensional yaitu melaksanakan pemungutan langsung kepada pedagang 

pasar yang dilakukan oleh petugas pemungut, sehingga kurang efisien dan efektif. 

Selain itu kontrol terhadap target pendapatan tidak dapat dimonitor secara langsung, 

bahkan dapat terjadi kebocoran dalam pemenuhan target pendapatan retribusi. 

Pasar tradisional sebagai pasar rakyat merupakan salah satu tenpat 

perputaran kegiatan perekonomian masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari 

pengusana, supplier, distributor sampai pedagang eceran sebagai penjual 

langsung kepada masyarakat. Pasar tradisional sebagai pondasi dasar 

perekonomian di suatu wilayah dan merupakan cerminan dari ekonomi 

kerakyatan, pasar di Indonesia hingga saat ini masih cukup banyak dan 

mendominasi.
3
 Oleh karena itu pasar tradisional harus dibuat buat secara aman, 

nyaman dan kondusif  untuk menarik minat masyarakat, hal ini untuk 

meningkatkan daya saing dengan pasar modern yang ada sekarang ini. Maka, 

supaya pasar tradisional dapat bersaing dengan pasar modern, pasar tradisional 

harus dibangun dengan bagunan baru yang bersih, sehat, anam dan nyaman 

sehingga dapat bersaing dengan pasar modern. 

                                                             
2

 Tarigan, Robinson, Perencanaan Pembangunan Wilayah, Pendekatan Ekonomi dan Ruang, 
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3
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Pengelolaan Pasar menjadi kunci penting mengingat bahwa salah satu 

Penyumbang Pendapatan Asli Daerah  di Kabupaten Pati adalah pedagang pasar, 

dimana Kabupaten Pati mempunyai Pasar Rakyat (Pasar Tradisional) sebanyak 22 

pasar, dengan jumlah pedagang aktif kurang lebih 14.897 pedagang, sedangkan 

Pasar Puri Baru sebagai pilot projek perubahan mempunyai pedagang aktif kurang 

lebih 1.536 pedagang. Hal ini menunjukkan bahwa Pasar Rakyat (Pasar Tradisional) 

merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati yang cukup 

potensial. 

Pembangunan pasar tradisional sangat diharapkan oleh masyarakat, 

karena pedagang kecil menengah sampai pedagang besar dapat tertampung di 

pasar.  Barang apa saja dapat dijual di pasar, perputaran uang di pasar tradisional 

cukup besar dan dapat membantu perekonomian masyarakat setempat, bahkan 

masyarakat jauh dari pasar dapat berbelanja dan berjualan di pasar. Pasar 

tradisional merupakan harapan warga masyarakat sebagai tempat berbelanja 

kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu pasar yang bersih nyaman dan aman 

menjadi harapan bagi warga masyarakat. Pasar sebagai tempat untuk menjual 

hasil bumi seperti sayur-sayuran dan hasil industri seperti bahan-bahan untuk 

pembuatan makanan dan minuman.  

Pemerintah Daerah Kabupaten Pati pada tahun 2008 melalui Kantor 

Pengelolaan Pasar (sekarang dikelola oleh Dinas Perdagangan) membangun 10 

kios baru di Pasar Puri Baru. Pelaksanaannya dengan dibuatkan perjanjian jual 

beli kios selama 10 tahun dengan cara diangsur/cicil setiap bulannya, setelah 
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selesai 10 pedagang diundang (dikumpulkan) untuk diberikan penjelasan bahwa 

akan dibuatkan perjanjian baru, yaitu perjanjian sewa menyewa kios.  

Pedagang Pasar Puri Baru tersebut menyetujui usulan dari Kantor 

Pengelolaan Pasar Kabupaten Pati yang selanjutnya dibuatkan perjanjian sewa 

menyewa dengan nomor 511.2/1184 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor 

Pengelolaan Pasar Kabupaten Pati dengan Pedagang Pasar Puri Baru. Perjanjian 

tersebut berlaku selama 10 tahun, Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Pati 

memberikan kemudahan cara pembayaran sewan lahan, yaitu dapat dibayar 

secara kontan atau di cicil setiap bulan dengan biaya yang sidah ditentukan oleh 

Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Pati. Namun, selain kemudahan dan 

keringan dalam membayar sewa lahan pasar, juga diatur mengenai keterlambatan 

pembayaran/angsuran untuk setiap bulannya. Pada dasarnya perjanjian yang telah 

disepakati dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten 

Pati dengan Pedagang Pasar Puri Baru mengatur hak dan kewajiban para pihak.  

Pada tahun 2010 Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Pati digabung 

dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati, langkah ini 

ditempuh untuk merampingkan dan mempermudah kontrol terhadap pengelolaan 

pasar. Pada saat Pengelolaan Pasar digabung dengan  Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian dilakukan revitalisasi, salah satunya adalah perjanjian jual beli 10 

kios Pasar Puri Baru antara Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten pati dengan 

Pedagang Pasar Puri baru, ditemukan penarikan retribusi ganda, yaitu 10 
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pedagang yang sudah membayar sewa kios Pasar Puri Baru masih dikenakan 

retribusi bulanan, dimana retribusi bulanan adalah sebagai bentuk sewa kios. 

Akhirnya pada saat penggabungan Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten 

Pati digabung dengan Dinas Perdagangan dan Perindistrian penarikan retribusi 

bulanan terhadap 10 pedagang pasar puri baru pati dihentikan, namun timbul 

pertanyaan, bagaimana dengan retribusi bulana yang sudah dibayarkan oleh 10 

pedagang ?. Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk tesis, dengan judul 

IMPLEMENTASI PERJANJIAN PEMBANGUNAN KIOS PASAR ANTARA 

PEDAGANG DENGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  

KABUPATEN PATI. 

B. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana implementasi perjanjian pembangunan kios Pasar antara pedagang 

dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian  Kabupaten Pati ? 

2.  Bagaimana aspek hukum terhadap retribusi ganda yang telah dibayar oleh 

pedagang Pasar Puri Baru ? 

C. Keaslian Penelitian  

Keaslian penelitian dalam penelitian sangat diperlukan, hal ini sebagai 

bukti bahwa tidak ada plagiarism antara penelitian yang sekarang dengan 

penelitian sebelumnya. Sepengetahuan penulis, tesis dengan judul 
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IMPLEMENTASI PERJANJIAN PEMBANGUNAN KIOS PASAR ANTARA 

PEDAGANG DENGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  

KABUPATEN PATI, belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya. 

Keaslian pada penelitian ini teridentifikasi pada: 

1. Judul dalam penelitian ini belum digunakan pada penelitian sebelumnya; 

2. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Pati, tergolong penelitian baru 

dengan judul baru dan lokasi yang baru. 

Harapan penulis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

perbaikan dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya atau yang akan 

datang, sehingga keaslian penelitian ini dapat dijaga. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya 

antara lain sebagai berikut : 

No Nama Peneliti Judul Hasil Penelitian 

1 Ma’ruf Waluyo 

Implementasi Kontrak 

Penempatan 

Kios Pasar 

Tradisional 

Di Kota Surakarta 

 

Kontrak Penempatan Kios Pasar 

Tradisional Di Kota Surakarta  

Sudah Sesuai Dengan Peraturan  

Peraturan Daerah  Kota Surakarta 

Nomor 1 Tahun  

2010 Tentang  Pengelolaan  Dan  

Perlindungan  Pasar  Tradisional  

Serta  

Peraturan  

Walikota  Kota  Surakarta  Nomor  

4  Tahun  2011  Tentang  Petunjuk  

Pelaksanaan  

Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  

2010  Tentang  Pengelolaan  Dan  

Perlindungan  

Pasar Tradisional Kota Surakarta. 
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Heri, Hadinata 

Pelaksanaan Perjanjian 

Sewa Menyewa Kios 

Antara Pedagang 

Dengan Dinas Pasar Di 

pelaksanaan perjanjian yang 

dilakukan oleh dinas pasar, serta 

perjanjian di bawah tangan yang 

dilakukan pedagang dengan pihak 
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Kabupaten Sijunjung ketiga dalam hal menyewakan 

tempat yang ditempatinya. Lebih 

kurang 65 % pedagang pada 

umumnya melakukan sewa 

menyewa dengan pihak ketiga tanpa 

sepengetahuan dinas pasar atau 

dengan perjanjian dibawah tangan, 

dinas pasar bertanggung jawab 

terhadap fasilitas yang ada dalam 

pasar khususnya pasar Nagari 

Sijunjung baik itu keamanan, 

kebersihan, listrik, dan aliran 

pembuangan air . Pedagang 

bertanggung jawab terhadap 

kios/los yang ditempatinya yang 

salah satunya tidak menelantarkan 

kios/los atau tidak menyewakan 

kios kepada pihak ketiga kecuali 

sepengetahuan dinas pasar. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah :  

3. Untuk mengetahui dan memahami implementasi perjanjian pembangunan kios 

Pasar antara pedagang dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian  

Kabupaten Pati. 

4. Untuk mengetahui dan memahami aspek hukum terhadap retribusi ganda yang 

telah dibayar oleh pedagang Pasar Puri Baru.  
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E. Kegunaan Penelitian  

Ada 2 (dua) kegunaan dalam penelitian ini, yaitu secara teoritis dan 

secara praktis, sebagai berikut : 

1. secara Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap 

perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dibidang hukum 

perdata mengenai implementasi perjanjian pembangunan kios Pasar antara 

pedagang dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian  Kabupaten Pati 

dan aspek hukum terhadap retribusi ganda yang telah dibayar oleh 

pedagang Pasar Puri Baru.  

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan ilmu hukum khususnya hukum perdata mengenai 

implementasi perjanjian pembangunan kios Pasar antara pedagang dengan 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian  Kabupaten Pati dan aspek hukum 

terhadap retribusi ganda yang telah dibayar oleh pedagang Pasar Puri Baru.  

2. Secara Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, informasi dan 

wawasan kepada masyarakat mengenai implementasi perjanjian 

pembangunan kios Pasar antara pedagang dengan Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian  Kabupaten Pati dan aspek hukum terhadap retribusi ganda 

yang telah dibayar oleh pedagang Pasar Puri Baru. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

Pemerintah dalam menyusun peraturan perundang undangan yang akan 

datang, khususnya mengenai implementasi perjanjian pembangunan kios 

Pasar antara pedagang dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian  

Kabupaten Pati dan aspek hukum terhadap retribusi ganda yang telah 

dibayar oleh pedagang Pasar Puri Baru. 

F. Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan langkah yang dilakukan oleh peneliti 

dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan 

investigasi pada data yang telah didapatkan. Metode penelitian memberikan 

gambaran rancangan penelitian yang meliputi langkah-langkah yang harus 

ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data 

tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.  

Metode penelitian adalah metode atau cara tertentu, sistematis yang 

berdasar pada suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal 

yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.
4
 Dalam penelitian data yang 

digunakan haruslah data yang valid, karena dengan data yang valid, maka hasil 

penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Dalam melakukan suatu penelitian 

hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian, karena setiap 

penelitian menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang akan 

diteliti. 

                                                             
4
 Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta 1984, hlm. 42 
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Dalam penelitian ini metode-metode yang sudah biasa digunakan dalam 

penelitian hukum, yaitu  sebagai berikut : 

1. Pendekatan Masalah 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah yuridis empiris 

(non doctrinal), atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji 

ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya 

dalam masyarakat, penelitian non doctrinal dapat diartikan bahwa hukum 

sebagai pranata sosial selalu terkait dengan variabel-variabel sosial lainnya. 

Oleh karena itu hukum tidak bisa dipelajari hanya melalui serangkaian 

Undang-undang (law in books) semata, tetapi juga harus dikaji bagaimana 

kerja hukum dalam praktik (law in action), latar belakang sejarahnya, 

hubungannya dengan jiwa masyarakat/bangsa, dan seterusnya.
5

 Menurut 

Abdulkadir Muhammad penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum 

mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara 

in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam 

masyarakat.
6
 

Penelitian empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang 

dilakukan terhadap keadaan yang terjadi sebenarnya didalam kehidupan  nyata 

dimasyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data 

                                                             
5
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, 

hlm. 126 
6

 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,        

hlm. 134 
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yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju 

kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian 

masalah.
7
 Pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian 

ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan 

yaitu mengenai implementasi perjanjian pembangunan kios Pasar antara 

pedagang dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian  Kabupaten Pati dan 

aspek hukum terhadap retribusi ganda yang telah dibayar oleh pedagang Pasar 

Puri Baru. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi dalam penelitian ini deskriptif analitis, deskripsi, artinya 

dalam penelitian ini akan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis 

sehingga mudah untuk dipahami dan ditarik kesimpulan. Tujuan dari 

penelitian deskriptif, yaitu untuk menggambarkan keadaan melukiskan suatu 

hal di daerah tertentu.
8

 Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan 

gambaran yang nyata dan menyeluruh tentang implementasi perjanjian 

pembangunan kios Pasar antara pedagang dengan Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian  Kabupaten Pati dan aspek hukum terhadap retribusi ganda yang 

telah dibayar oleh pedagang Pasar Puri Baru. 

 

 

                                                             
7
 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15 

8
 Roni Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

1988, hlm. 93. 
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3. Populasi dan Penentuan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua objek individu atau seluruh 

hasil yang akan diteliti,
9
 populasi dalam penelitian ini adalah semua pedagang 

pasar puri baru. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling, artinya dalam penelitian ini akan mengambil sampel yang 

memenuhi persyaratan. Alasan pengambilan teknik purposive sampleing 

karena keterbatasan waktu, biaya dan tenaga, sedangkan sampel yang akan 

diteliti terlalu luas. Adapun responden/narasumber dalam penelitian ini yaitu : 

a. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Pati  1 (satu) orang; 

b. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Kabupaten Pati ; 

c. Kasi Retribusi dan Perizinan Kabupaten Pati 1 (satu) orang; 

d. Pedagang Pasar Puri Baru Pati 10 orang. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Berdasarkan pendekatan masalah dalam penelitian ini, maka penelitian 

ini menggunakan data data primer dan data sekunder, data primer dalam 

penelitian ini sebagai data utama sedangkan data sekunder sebagai data 

pendukung. Ada 2 (dua) cara mengumpulkan data dalam penelitian ini, yaitu 

dengan cara  studi lapangan (data primer) dan studi kepustakaan (library 

research). Hal ini dikarenakan berkaitan dengan akurasi data yang digunakan 

dalam pembahasan dan hasil penelitian yang nantinya dapat dipertanggung 

jawabkan kebenarannya.  

                                                             
9
 Suparmono, Metode Pengumpulan Data, Edisi I, BPFE, Yogyakarta, 1995, hlm. 90. 
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Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan responden 

sampel secara langsung. 
10

 Menurut  Suwartono wawancara adalah cara dalam  

menjaring informasi atau data dengan cara tanya jawab dengan narasumber 

atau informan yang sudah ditentukan secara verbal/lisan.
11

Data primer 

merupakan data yang masih mentah atau original sehingga perlu diolah 

terlebih dahulu sebelum digunakan. Burhan Ashshofa memberikan penjelasan 

bahwa untuk mendapatkan data primer dengan  meminta keterangan secara 

lisan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu.
12

 

Data sekunder merupakan data yang sudah jadi dan siap untuk 

digunakan, data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum dan 

dokumen yang tidak resmi, untuk memperoleh data sekunder dengan cara 

melakukan studi kepustakaan (library research), atau dengan mempelajari 

peraturan  perundang-undangan, dokumen-dokumen maupun buku-buku ada 

kaitannya dengan objek penelitian yang sedang diteliti.
13

 Dalam hal ini 

peneliti melakukan kajian Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor  6 Tahun 

2006 Tentang Pasar, Peraturan Bupati Pati Nomor 23 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Pasar, Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Retribusi 

Jasa Usaha) dan Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2020 tentang 

                                                             
10

 M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, Panduan Menyusun Skripsi dan Tesis,  Siklus, Yogyakarta, 

2011, hlm. 50. 
11

 Suwartono, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, Andi Ofset, Yogyakarta, 2014, hlm. 48. 
12

 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 95.  
13

 H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 54. 
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Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 23 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Pasar Rakyat. 

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang 

mempunyai otoritas (autoritatif), 
14

 bahan hukum primer dalam penelitian 

ini terdiri dari : 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Kitan Undang-Undang Hukum Perdata; 

3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria; 

4) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan 

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 

5) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor  6 Tahun 2006 Tentang Pasar 

6) Peraturan Bupati Pati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar; 

7) Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Retribusi Jasa 

Usaha); 

8) Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2020 tentangPerubahan atas 

Peraturan Bupati Pati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar 

Rakyat. 

 

                                                             
14

 Ibid, hlm.  47. 
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b. Bahan hukum sekunder 

Bahan Hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang 

merupakan dokumen yang tidak resmi.
15

  Bahan hukum sekunder dalam 

penelitian ini terdiri dari : 

1) Buku-buku / literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang 

sedang diteliti yaitu implementasi perjanjian pembangunan kios Pasar 

antara pedagang dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian  

Kabupaten Pati dan aspek hukum terhadap retribusi ganda yang telah 

dibayar oleh pedagang Pasar Puri Baru. 

2) Hasil penelitian, jurnal dan artikel-artikel yang dipublikasikan;  

3) Arsip-arsip. 

c. Bahan hukum tertier 

Bahan hukum tertier dalam penelitian ini yaitu merupakan petunjuk atau 

penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, 

kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan lain sebagainya. 

5. Metode Analisa Data 

Analisis data adalah proses mengatur dan mengurutkan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian 

dasar.
16

Analisis menurut H.B. Sutopo merupakan penjelasan dan 

penginterpretasian secara logis dan sistematis. Logis sistematis menunjukkan 

                                                             
15

 Ibid, hlm. 54. 
16

H. Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, Pustaka Setia, Bandung, 

2012, hlm. 145. 
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cara berfikir induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan 

penelitian ilmiah, kemudian hasil analisis disajikan secara deskriptif, yaitu 

dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti,
17

 yaitu mengenai implementasi perjanjian 

pembangunan kios Pasar antara pedagang dengan Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian  Kabupaten Pati dan aspek hukum terhadap retribusi ganda yang 

telah dibayar oleh pedagang Pasar Puri Baru. 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari4 (empat) bab, antara bab satu 

dengan bab lainnya saling berkaitan, sebagai berikut :  

BAB 1 Pendahuluan, dalam bab ini akan mengulas tentang, Latar 

Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Keaslian Penelitian, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab II ini berisi landasan teori yang 

akan membahas mengenai Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, Pengertian 

Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Unsur-Unsur dalam Perjanjian, Macam-

Macam Perjanjian, Asas-Asas Perjanjian, Perjanjian Sewa Menyewa, Tinjauan 

Umum Tentang Hak Atas Tanah, Pengertian Tanah, Hak Atas Tanah Menurut 

UUPA, Tinjauan Umum Retribusi dan Pengertian Retribusi 

                                                             
17

 H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif, Bagian II, UNS Press, Surakarta, 1998, hlm. 

37. 
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BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan 

mambahas mengenai implementasi perjanjian pembangunan kios Pasar antara 

pedagang dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian  Kabupaten Pati dan 

aspek hukum terhadap retribusi ganda yang telah dibayar oleh pedagang Pasar 

Puri Baru. 

Bab IV. Penutup, dalam babi ini akan membahas kesimpulan dan saran 

sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dilapangan 

selama dalam penelitian. 

 


