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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dunia usaha saat ini sangatlah tidak menentu, hal ini 

disebabkan keadaan perekonomian Indonesia yang tidak stabil. Namun meski 

demikian, roda perekonomian haruslah tetap berjalan karena itulah banyak para 

pengusaha yang berusaha mencari peluang-peluang bisnis yang dapat 

memberikan profit dan perkembangan usaha. 

Ini memicu berkembangnya jenis-jenis usaha baru yang mana menawarkan 

keragaman pada masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan hidup mereka 

sehari-hari. Salah satunya adalah dengan berkembangnya supermarket-

supermarket yang memiliki jaringan ritel bahkan sampai ke tingkat internasional. 

Beberapa diantaranya adalah Indomaret, Alfamart, Giant, Hero, Hypermart dan 

Carrefour. Kesemuanya saling bersaing menawarkan harga yang terjangkau dan 

kualitas barang yang prima bagi konsumennya. Kata ritel atau retail disini berarti 

eceran atau perdagangan eceran. Menurut kamus, kata retail diartikan sebagai: 

“Selling of goods and or services to the publics” atau penjualan barang dan jasa 

kepada khalayak.1 Definisi ini menggambarkan bahwa supermarket ritel yang 

                                                
1 Asep ST Sujana, 2005, Paradigma Baru dalam Manajemen Ritel Modern, Penerbit Graha 

Ilmu, Yogyakarta, Hal.11   
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tengah berkembang tersebut menjual barang secara langsung kepada khalayak 

masyarakat.  

Di satu sisi, perkembangan supermarket tersebut memberikan suplai 

kepada konsumen barang-barang dengan mutu terjamin dan harga yang 

terjangkau sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhannya. Namun di sisi lain, fenomena menjamurnya mini 

market tersebut meresahkan pedagang tradisional yang merasa omzetnya terus 

berkurang akibat eksistensi supermarket tersebut. Hal ini dapat dilihat dari 

berbagai artikel surat kabar dan majalah, sebagaimana cuplikan berikut: 

Para pedagang di pasar tradisional dan distributor barang-barang ritel 

meminta perlindungan pemerintah dari dominasi pasar-pasar modern yang 

memiliki jaringan internasional. Omzet pasar tradisional turun sampai 75 persen 

dan tujuh pasar tradisional di Jakarta ditutup karena tidak ada pembeli2 

Dalam artikel ini, pedagang di pasar tradisional dan distributor barang-

barang ritel meminta perlindungan pemerintah dari dominasi pasar modern, yang 

mana diwakili keberadaan supermarket-supermarket tersebut. Pada pedagang 

pasar tradisional kesusahan bersaing dengan supermarket yang menjual barang 

bahkan terkadang di bawah harga standar. Apalagi dengan adanya tempat yang 

lebih bersih dan nyaman di supermarket tersebut menjadikan para pedagang 

dengan modal tingkat menengah ke bawah sulit untuk bertahan.  

                                                
2“ Pedagang Perlu Perlindungan”, www.kompas.com/art/html, 1 Maret 2007.  (28 Desember 

2008). 
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Hal ini lambat laun mematikan pasar tradisional. Padahal pasar tradisional 

adalah tempat bernaung dari para pedagang dengan modal kelas menengah ke 

bawah. Hal ini merupakan salah satu dampak negatif dari berkembangnya dunia 

usaha melalui peningkatan jumlah supermarket.  

Yang menjadikan Supermarket tersebut bisa menjual barang dengan harga 

yang sangat murah adalah karena pengelola supermarket menekan pemasok 

dengan minta potongan harga 40 persen sampai 70 persen. Dengan potongan yang 

sangat besar, pengelola supermarket mampu menjual barang dengan harga sangat 

rendah3. Hal ini mirip dengan konsep kartel yang diungkapkan dalam Pasal 11 

UU No.5 tahun 1999 tentang larangan monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat, yaitu perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk 

mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang 

dan atau jasa, yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan 

usaha tidak sehat.4 Namun, hal ini tidak dapat dikenakan sanksi hukum karena 

Pemerintah memberikan pengecualian untuk perjanjian yang berkaitan dengan 

waralaba (bisnis franchise). Perjanjian yang berkaitan dengan waralaba ini diatur 

dalam Pasal 50 huruf b UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat. Meskipun sebenarnya praktik bisnis secara 

waralaba ini sangat rentan terhadap tindakan monopoli karena adanya prinsip-

prinsip hukum anti monopoli yang kelihatannya dilanggar, seperti adanya tying 

                                                
3 Loc cit 
4 Elyta Ras Ginting, 2001. Hukum Anti Monopoli Indonesia (Analisis dan Perbandingan 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999). PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.46 
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contract atau reciprocal dealing.5 Inilah sebabnya supermarket dengan konsep 

franchise kemudian bebas menjamur di Indonesia.  

Untuk mencegah punahnya pasar tradisional akibat dominasi supermarket 

tersebut, hendaknya Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah setempat 

memberikan perhatian dengan mengeluarkan produk peraturan perundangan yang 

memberikan perlindungan kepada pasar tradisional, sehingga tidak terjadi situasi 

dimana pasar tradisional menyusut omzetnya dan bahkan akhirnya menghilang 

karena keberadaan pasar modern pada supermarket-supermarket yang begitu 

dominan.  

Pemerintah saat ini  terus melakukan pendalaman mengenai sistem 

perdagangan untuk tata pasar khususnya pasar tradisional dan modern. Kita dapat 

pilah dua karakteristik tata kelola pasar tradisional dan modern kini, pasar 

tradisional cenderung kumuh, kotor, semerawut, lahan parkir yang tak tertata, 

keamanan pasar yang tidak terjamin, penempatan/penataan produk dan komoditi 

yang sembarangan dan tentunya pengelolaan pasar yang masih belum 

professional, ini berbanding terbalik dengan kondisi pasar modern yang memiliki 

tempat yang bersih, dijaga keamanan yang memadai, tata produk/komoditi yang 

terklasifikasi, manajemen yang terstruktur dalam pola perlakukan professional. 

Inti masalah harus ditemukan, pertama, bagaimana membuat pasar tradisional 

yang secara kesehatan memadai (hygienis, bersih dan rapih), penanganan sampah 

                                                
5 Mustafa Kamal Rokan, 2010. Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia, 

PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta., Hal.239 



5 
 

 
 

yang teratur, keamanan yang terjamin dan tentunya standar baku 

pengelolaan/manajemen yang profesional. Ini membutuhkan kerja keras dari 

semua pihak, Pemda Kabupaten/Kota-Provinsi dan semua elemen yang 

bersinggungan dengan kondisi pasar saat ini.  

Menurunnya konsumen ke pasar tradisional dapat dianalisis melalui beberapa 

segi, baik dari sisi konsumen maupun kondisi pasar tradisional yang telah 

digambarkan tadi. Persaingan perdagangan retail yang bermain yang menjual 

mata dagangan yang sama, yaitu seperti kebutuhan sehari-hari dimana komoditas 

tersebut sesungguhnya menjadi bagian dari kesulitan pasar tradisional untuk 

meraih pasar. Dengan demikian sesungguhnya yang terjadi bisa jadi kompetisi 

keras diantara intra-type, yakni sesama hypermarket atau supermarket, dan 

sesama kelompok pedagang tradisional, seperti sesama toko dipasar tradisional, 

sesama warung, sesama pedagang kaki lima, yang tingkat barrier to entry-nya 

dari segi modal minim. Dengan demikian konflik tidak hanya terjadi antara yang 

bermodal besar dengan yang bermodal kecil tapi antara sesama modal besar atau 

kecilpun persaingan usaha akan terjadi dengan hukum pasar. Lantas melihat 

realitas diatas apakah kita akan membiarkan semua diserahkan pada mekanisme 

pasar, pada hukum pasar dimana yang lemah selalu menjadi santapan yang kuat? 

Sebelum mendalami lebih jauh kita harus paham terlebih dahulu bahwa 

definisi pasar adalah area tempat jual beli dengan jumlah penjual lebih dari satu 

baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, 
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plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar Tradisional adalah pasar 

yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, 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/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau 

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

barang dagangan melalui tawar menawar. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area 

tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara 

vertical maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau 

dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. Toko Modern 

adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang 

secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, 

Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Dari definisi tersebut 

kita akan paham bahwa ada alur dan mata rantai yang sesungguhnya menjadi titik 

poin pembenahan seperti yang diharapkan oleh pengaturan tentang pasar 

tradisional dan pasar modern yang ditandatangani Presiden RI Susilo Bambang 

Yudhoyono dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 112/2007 tentang Penataan 

dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pada 27 

Desember 2007. Pemerintah selalu mencoba mencarikan jalan keluar dari 

benturan-benturan dengan langkah-langkah antisifatif. Dengan menerbitkan 

sejumlah Undang-undang, Perpres dan aturan lainnya.  
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Untuk tingkat provinsi, telah diterbitkan juga Perda Provinsi Jawa Timur 

No.3 tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan 

Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur. Hal ini mendorong kemungkinan 

bahwa perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern 

juga akan dilaksanakan di tingkat Kota/Kabupaten. Namun ternyata belum 

seluruh Kota/Kabupaten menerapkan peraturan mengenai perlindungan, 

pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern tersebut. Kita ambil 

sebagai contoh kota Malang yang dikenal sebagai kota pendidikan dan pariwisata, 

justru baru meratifikasi peraturan tersebut pada tahun 2010 dan peraturan tersebut 

hanya sebatas menindaklanjuti dari pengaturan tentang jarak antara pasar/ritel 

modern dengan pasar/ritel tradisional. dan mendorong perubahan pasar tradisional 

menjadi pasar modern, yang menjadikan walikota Peni Suparto berseberangan 

dengan warga kota Malang, utamanya pedagang pasar Dinoyo yang terkena 

kebijakan walikota untuk mengubah struktur pasarnya menjadi pasar modern.6 

Hal tersebut tampak dari cuplikan artikel berikut ini: 

Pedagang menolak site plane yang sudah diputuskan dewan soal 
pembangunan pasar tradisional Dinoyo dan Blimbing yang akan dijadikan mall 
dan apartemen. Ketua Koordinator Pedagang Pasar Dinoyo Subardi mengatakan 
sebanyak 2.000 orang pedagang di Blimbing dan 1.400 orang pedagang di 
Dinoyo berunjuk rasa karena site plane itu dianggap sangat mahal, maka mereka 
merapatkan barisan untuk melakukan penolakan7 

 

                                                
6 Ditegur Gubernur, Walikota Jalan Terus, dokumentasi artikel. Ditulis tanggal 20 Januari 

2011, www.kompas.com, diakses tanggal 25 Januari 2011 
7 Ribuan Pedagang Blokade DPRD Malang, dokumentasi artikel. Ditulis tanggal 26 November 

2010. http://pekikdaerah.wordpress.com/2010/11/26/ribuan-pedagang-blokade-dprd-malang/ diakses 
tanggal 25 Januari 2011 
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Artikel tersebut menggambarkan bahwa pedagang pasar tradisional 

menolak perubahan pasar menjadi pasar modern sebagaimana dirancang oleh 

DPRD Kota Malang. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri bagi wilayah Kota 

Malang dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap pedagang pasar 

tradisional. Dan kota Malang sebagai salah satu contoh kecil dari puluhan bahkan 

ratusan kota-kota yang ada di Indonesia dalam menerapkan peraturan yang ada  

Hal ini menjadikan penulis tertarik untuk membahas Tinjauan Yuridis 

Normatif Tentang Bentuk Perlindungan Hukum Pasar Tradisional Dalam 

Persaingan Dengan  Pasar Modern.  

B. Rumusan Masalah 

1. Mengapa penting diadakan perlindungan hukum terhadap pasar/ritel  

tradisional ? 

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pasar/ritel tradisional ?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui alasan kenapa pasar/ritel tradisional penting diberikan 

perlindungan hukum 

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pasar/ritel tradisional 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka manfaat dari penelitian adalah 

sebagai berikut : 
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1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam bidang hukum berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian, 

yaitu perlindungan hukum terhadap pasar/ritel tradisional dalam persaingan 

dengan pasar/ritel modern.  

2. Praktis 

a. Penulis 

 Penulisan skripsi ini  sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan 

gelar Sarjana (S1) dibidang Ilmu Hukum dan juga diharapkan dapat 

bemanfaat bagi penulis dalam menambah wawasan tentang perlindungan 

hukum terhadap pedagang pasar tradisional 

b. Pemerintah 

  Untuk memberikan saran dan  usulan terhadap Pemerintah dalam 

mengatasi permasalahan antara Pasar Modern dengan Pasar Tradisional yang 

berkaitan dengan upaya revitalisasi pasar tradisional ke pasar modern. Dan 

juga tentang pengaturan keberadaan Pasar Modern . 

c. Pedagang pasar tradisional dan modern 

 Untuk memberikan gambaran pentingnya persaingan secara sehat 

dengan sesama pedagang, dan juga menghindari praktek monopoli untuk 

kalangan pasar modern khususnya. 
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E. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode 

pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif, merupakan 

penelitian hukum dengan melihat hukum sebagai norma didalam masyarakat8, 

maksudnya adalah apakah hukum yang berlaku dalam suatu perundang-

undangan atau peraturan daerah sudah memenuhi kebutuhan masyarakat, dan 

apakah peraturan itu memberikan perlindungan yang cukup untuk masyarakat 

kecil. 

2. Jenis bahan hukum  

a. Bahan Hukum Primer: 

 Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum 

positif atau bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, bahan 

hukum primer yang digunakan adalah Peraturan Presiden (Perpres) No. 

112/2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan Menteri Perdagangan 

No.53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan 

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Timur No.3 tahun 2008 tentang Perlindungan, 

                                                
8 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2007, Pedoman Penulisan Hukum, 

Malang,  Hal.12 
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Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Pasar Modern dan 

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 

Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya 

dengan bahan hukum Primer dengan dapat membantu menganalisa dan 

memahami bahan hukum primer, dalam hal ini bahan yang digunakan 

penulis adalah buku-buku, internet, dan bahan-bahan lain yang 

berhubungan dengan topik bahasan. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari 

pustaka, Ensiklopedi, jurnal, Kamus, Penelitian Terdahulu, dan lain-lain. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Penulis melakukan penelitian secara mendalam terhadap suatu 

peraturan perundang-undangan dan itu dilakukan penelitian secara yuridis 

normatif sehingga penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui 

Studi Kepustakaan (library research)9, yakni pengkajian informasi tertulis 

mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan 

secara luas, serta dibutuhakan dalam penelitian. Kepustakaan yang 

dimaksud adalah berupa buku-buku ilmu Hukum, Media cetak dan Media 

Elektronik, yang berkaitan dalam menentukan jawaban atas permasalahan 
                                                

9  Ibid. 
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dalam penelitian ini. Dan juga pengumpulan data dengan menggunakan 

dokumen–dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti, yaitu 

Peraturan Presiden (Perpres) No. 112/2007 tentang Penataan dan 

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008 

Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 

No.3 Tahun 2008 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional 

dan Penataan Pasar Modern dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 

Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan 

Perdagangan. 

4. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Dalam analisis data ini, penulis menggunakan analisa isi (content 

analisis)10, yakni dengan maksud menganalisa secara mendalam tentang isi 

Peraturan Presiden (Perpres) No. 112/2007 tentang Penataan dan Pembinaan 

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan 

dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.3 tahun 2008 Tentang 

Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern 

dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 
                                                
10  Ibid. 
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Penyelenggaran Usaha Perindustrian dan Perdagangan, serta bagaimana 

seharusnya penerapannya disetiap daerah.. Selain itu juga penulis 

menggunakan teknik analisis Deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis data 

untuk mengungkapkan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara 

menyeluruh, luas dan mendalam.11 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan hasil dari penelitian hukum ini, penulis menyajikan dalam 

IV (empat) BAB, dengan harapan mempunyai sistematika yang dapat membantu 

dan memudahkan untuk mengetahui serta memahaminya. Adapun sistematika 

penulisan tersebut adalah : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian hukum, metode penelitian hukum, serta sistematika 

penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam Bab ini penulis menjelaskan tentang kerangka kerja dasar yaitu 

mengenai pengertian-pengertian pokok, pendapat para ahli, serta kajian pustaka 

ataupun kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yang menjadi 

kerangka ilmiah berkenaan dengan analisa normatif  

 

                                                
11 Wahyu, September 2006 “Penelitian Kualitatif”. Universitas Lambung Mangkurat Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Banjarmasin, hal 27. 
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BAB III PEMBAHASAN 

 Dalam Bab ini penulis akan menjelaskan dan memaparkan data hasil 

penelitian sekaligus pembahasan yang menjadi fokus kajian atau hasil analisis 

penulis yang berusaha untuk disajikan secara analisis obyektif berdasarkan data 

hasil penelitian tersebut yang didukung oleh sumber rujukan teoritis dan 

praktisnya yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya. 

BAB IV PENUTUP 

Dalam Bab ini terdiri dari kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan 

hasil penelitian ini, serta sebuah saran yang penulis sumbangkan berkaitan 

dengan kesimpulan yang telah ditarik dari permasalahan dan telah dijabarkan 

dalam pembahasan dengan harapan mampu menjadi rekomendasi terhadap 

pihak-pihak yang terkait pada khususnya, dan masyarakat pada umunya. 

 


