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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Temuan-temuan melalui hasil dari berbagai penelitian sebelumnya 

adalah hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. 

Dalam penelitian ini penulis memaparkan penelitian terdahulu yang 

dianggap relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian 

terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian 

sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji 

penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan dikaji tentang Kebijakan revitalisasi pasar adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Data Tentang Hasil Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Ernawati, 2016. Evaluasi Kebijakan 

Pengelolaan Pasar 

Tradisional Plaza 

Bandar Jaya, Lampung 

Tengah 

Ditemukan hasil akhir dari 

penelitian yang memiliki 

empat kriteria evaluasi yaitu 

efektivitas, efisiensi, 

kecukupan, dan responsivitas. 

Penelitian diatas memiliki 

empat fokus evaluasi kebijakan 

pasar tradisional secara 

keseluruhan. 

Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Ernawati secara garis besar hampir 

sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaan dengan 
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penelitian saat ini hanya saja terletak pada lokasi dan subyek penelitian. 

Sumber: Hasil kajian penulis, 2018 

 

Tabel 2.2 

Data Tentang Hasil Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Drs. Jainuri,Msi, 

2012. 

Perlawanan Pedagang 

Pasar Dinoyo Terhadap 

Pemerintah Kota 

Malang Atas 

Perubahan Kebijakan 

Pasar Tradisional 

Dinoyo Menjadi Pasar 

Modern 

Ditemukan hasil akhir bahwa 

kasus resistensi perubahan 

kebijakan Pasar Dinoyo 

menjadi pasar modern 

menghabiskan banyak energi 

pemerintah dan para pedagang 

pasar Dinoyo, itu disebabkan 

karena pemerintah kota dalam 

membuat kebijakan tidak 

melibatkan stakeholder 

terutama pihak-pihak yang 

berkepentingan 

Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Drs. Jainuri,Msi secara garis besar 

hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti terdahulu lebih mengkhususkan kepada faktor-faktor 

pemicu perlawanan pedagang pasar Dinoyo terhadap pemerintah kota atas 

perubahan kebijakan pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern. 

Sumber: Hasil kajian penulis, 2018 
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Tabel 2.3 

Data Tentang Hasil Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Muhammad Hafid 

Zakni, 2017 

Analisis Implementasi 

Program Revitalisasi 

Pasar Tradisional 

Terhadap Pendapatan 

Pedagang Dan Minat 

Beli Konsumen Dalam 

Perspektif Ekonomi 

Islam 

Ditemukan hasil akhir bahwa 

implementasi program 

revitalisasi pasar tradisional 

kangkung yang dilakukan 

pemerintah Kota Bandar, 

merupakan langkah tepat yang 

diambil. Dengan adanya 

revitalisasi atau pembangunan 

yang dilakukan membuat 

kondisi pasar, infrastruktur 

pasar, tata ruang pasar, 

penempatan jenis-jenis 

pedagang, dan fasilitas-fasilitas 

umum yang tersedia membuat 

pedagang nyaman berdagang 

dipasar tradisional kangkung 

dan konsumen juga lebih 

nyaman untuk berbelanja 

dipasar tradisional kangkung. 

Pasar tradisional kangkung 

setelah mengalami revitalisasi 

menjadi lebih bersih, rapi, dan 

tertib membuat pasar 

tradisional kangkung tetap 

menunjukkan eksistensinya 

dan beroperasi sehingga bisa 

bersaing dengan pasar-pasar 
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tradisional yang lain maupun 

pasar modern 

Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hafid Zakni secara 

garis besar sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hanya saja 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu lebih berfokus kepada 

implementasi dari hasil kebijakan revitalisasi pasar tersebut. 

Sumber: Hasil kajian penulis, 2018 

2.2 Konsep Kebijakan Sosial 

Pembangunan  pada  hakekatnya bertujuan  untuk  memperbaiki  dan 

meningkatkan kualitas hidup manusia. Terkait dengan  hal  tersebut,  

pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah  sehingga  

perbaikan  dan  peningkatan kualitas hidup manusia dapat tercapai. Suatu 

perangkat  pedoman  yang  memberikan  arah terhadap  pelaksanaan  strategi-

strategi pembangunan  dapat  pula  disebut  sebagai kebijakan.  Lebih  lanjut,  

kebijakan  yang dirancang  untuk  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  

atau  kualitas  hidup  masyarakat tersebut didefinisikan sebagai kebijakan 

sosial (Midgley and Livermore, 2009 : x).  

Midgley (2009 : 5) kemudian membagi kebijakan sosial kedalam dua 

aspek. Pertama, kebijakan  sosial dipahami  sebagai kebijakan dan program 

yang dijalankan oleh pemerintah, yang  didesain  untuk  meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat  atau  meningkatkan harkat  manusia.  Kedua,  

kebijakan  social dipahami  sebagai  kegiatan  akademik  yang mencakup 

deskripsi, eksplanasi, dan evaluasi terhadap kebijakan sosial.  

Melihat  pendapat  Midgley  tersebut, dapat  dikatakan  bahwa  kebijakan  

sosial berkaitan  dengan  kesejahteraan  masyarakat atau kesejahteraan sosial. 
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Pandangan tersebut sejalan dengan  pendapat Zastrow (2010 :  2) yang  

mengemukakan  bahwa  tujuan  dari kesejahteraan  sosial  adalah untuk  

memenuhi kebutuhan  sosial,  ekonomi,  kesehatan,  dan rekreasional  pada  

setiap  individu  di masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dari 

kebijakan sosial disusun program-program pelayanan sosial kepada 

masyarakat.   

Lebih  lanjut,  kebijakan  sosial  yang dilakukan  oleh  pemerintah  dapat  

dimaknai secara sempit dan secara luas. Secara sempit, kebijakan  sosial  yang  

dilakukan  oleh pemerintah  antara  lain  dapat  dilihat  dari program-program  

pelayanan  sosial  dalam bidang kesejahteraan sosial yang dikemukakan oleh 

Deacon (2002 : 4) yaitu pelayanan sosial di  bidang  kesehatan,  pelayanan  

sosial  di bidang pendidikan, pelayanan sosial di bidang perumahan,  serta  

layanan  sosial  personal. Secara luas, kebijakan sosial dimaknai sebagai 

kebijakan kesejahteraan sosial (social welfare policy),  yakni  apa  yang  

dilakukan  oleh pemerintah yang mempengaruhi kualitas hidup manusia  (Di  

Nitto,  2003  :  2).  Upaya  yang dilakukan  oleh  pemerintah  tersebut 

dikategorikan  menjadi  public  assistance, social insurance, social service,  

serta isu-isu yang  mempengaruhi  pemenuhan  layanan kesejahteraan sosial.  
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1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Suatu Kebijakan 

Dalam model kebijakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan implementasi kebijakan yaitu: 

a. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan 

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat 

keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat 

realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. 

Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka 

akan sulit direalisasikan(Agustino, 2006:164). 

b. Sumber Daya 

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung 

dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 

Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam 

menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap 

tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang 

berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh 

kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber 

daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi 

perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. 

Van Mater dan Van Horn (Widodo, 2007:194) menegaskan bahwa: 

”Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya 

dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia 

dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu 



15 
 

kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang 

dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan.” 

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana 

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi 

formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam 

pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja 

implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang 

tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan 

dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa 

kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. 

Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan 

persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi 

pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana 

kebijakan. 

d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan 

pelaksanaan 

Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan 

pelaksanaan agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan 

efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (Widodo, 2007:97) apa 

yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu 

(implementors). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar 

dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus 

dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam 
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kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan 

tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan 

seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber 

informasi. 

e. Disposisi atau sikap para pelaksana 

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn (Agustino, 

2006:162): ”Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana 

kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan 

implementasi kebijakan publik”. Hal ini sangat mungkin terjadi 

karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi 

warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan 

yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top 

down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak 

mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan 

atau permasalahan yang harus diselesaikan. 

f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik 

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja 

implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal 

turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, 

ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber 

masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan, karena itu 

upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan 

eksternal yang kondusif. Adanya kondisi yang kondusif ini 
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memungkinkan implementasi kebijakan akan berjalan lancar dan 

terkendali. 

 

2.3 Konsep Pasar 

1. Definisi Pasar 

(Sudarman,2010: 1.20) mendefinisikan Pasar adalah suatu tempat 

di mana pembeli dan penjual bertemu untuk membeli atau menjual 

barang dan jasa faktor-faktor produksi. Dalam bahasa sehari-hari pasar 

pada umumnya diartikan sebagai suatu lokasi geografis (geographic 

location). Tetapi dalam pengertian teori ekonomi mikro adalah lebih 

luas lagi. Pasar meliputi “pertemuan” antara pembeli dan penjual, di 

mana antara keduanya mungkin tidak saling melihat satu sama lain 

(misalnya antara importir karet yang bertempat tinggal di Amerika dan 

eksportir karet di Indonesia yang melakukan transaksi jual beli melalui 

teleks, telepon dan internet). Pasar mempunyai lima fungsi utama. 

Kelima fungsi ini menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang harus 

dijawab oleh setiap sistem ekonomi. Dalam sistem ekonomi 

persaingan bebas (free enterprise capitalism), di lain pihak pasarlah 

menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di lain pihak dalam 

sistem ekonomi komunis (communism) tersebut dijawab oleh para 

perencana negara (planners). Fungsi-fungsi tersebut adalah:  

 Pertama, pasar menetapkan nilai (sets value). Dalam 

ekonomi pasar, harga merupakan ukuran nilai. Fungsi ini 

memecahkan masalah penentuan apa yang harus diproduksi 
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oleh suatu perekonomian. Barang yang relatif lebih 

diinginkan oleh masyarakat mempunyai tingkat harga yang 

relatif lebih tinggi dibandingkan dengan barang yang tidak 

diinginkan masyarakat. Produsen yang menghasilkan 

barang yang lebih diinginkan masyarakat akan memperoleh 

keuntungan yang lebih besar. Akibatnya produsen tersebut 

akan terangsang untuk memperbesar produksinya, dan juga 

mendorong produsenprodusen baru untuk menghasilkan 

barang tersebut jadi gerak kekuatan permintaan dan 

penawaran yang terjadi di pasar menentukan tingkat harga 

barang. Sedang gerak harga-harga itu sendiri untuk 

selanjutnya menentukan apa dan berapa jumlah macam 

barang diproduksi dalam suatu perekonoumian. 

 Kedua, pasar mengorganisasikan produksi. Dengan adanya 

harga-harga faktor produksi di pasar, maka akan 

mendorong produsen (entrepreneur) memilih metode 

produksi yang paling efisien. Dalam ilmu ekonomi 

dianggap bahwa antara faktor-faktor produksi selalu 

mempunyai kemungkinan substitusi. Bila harga suatu 

faktor produksi mengalami kenaikan di pasar, maka 

produsen akan berusaha mengadakan penghematan 

penggunaan faktor produksi tersebut dan mencoba 

mengganggunya dengan faktor produksi pengganti yang 
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lain yang harganya relatif lebih murah. Jadi fungsi pasar 

yang kedua ini memecahkan masalah bagaimana cara 

menghasilkan barang. 

 Ketiga, pasar mendistribusikan barang. Hal ini menyangkut 

pertanyaan untuk siapa barang dihasilkan. Kemampuan 

seseorang untuk membeli barang tergantung pada 

pendapatannya. Pendapatan seseorang di samping 

tergantung pada berapa unit jumlah faktor produksi yang 

dimiliki juga tingkat harga faktor produksi tersebut di 

pasar. Pola distribusi pendapatan bersama-sama dengan 

tingkat harga barang di pasar akan menentukan pola 

distribusi barang dalam suatu masyarakat. Dengan 

menganggap pola pemilikan faktor produksi (resource 

endowment) dari suatu masyarakat pada suatu saat tertentu 

bentuknya, maka gerakan harga barang dan faktor produksi 

akan menentukan distribusi barang yang diproduksi kepada 

para warga masyarakat. 

 Keempat, pasar berfungsi menyelenggarakan penjatahan 

(rationing). Penjatahan adalah inti dari adanya harga. 

Karena jumlah produksi yang tersedia dalam masyarakat 

untuk jangka waktu tertentu terbatas jumlahnya, maka 

jumlah tersebut haruslah dibagi-bagi sehingga dapat 

“cukup” dalam jangka waktu tertentu itu. Barang yang 
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jumlahnya relatif sedikit di dalam suatu perekonomian, 

maka tingkat harga barang tersebut di pasar tinggi. 

Tingginya tingkat harga barang tersebut akan membatasi 

tingkat konsumsi sekarang. 

 Kelima, pasar mempertahankan dan menyediakan barang 

dan jasa untuk yang akan datang. Tabungan (saving) dan 

investasi (investment) semuanya terjadi di pasar dan 

keduanya merupakan usaha mempertahankan dan mencapai 

kemajuan perekonomian. 

2.4  Definisi Revitalisasi Pasar Tradisional 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) revitalisasi 

sendiri merupakan proses, cara dan perbuatan memvitalkan (menjadi 

vital). Sedangkan vital sendiri mempunyai arti penting atau perlu 

sekali (untuk kehidupan dan sebagainya). Fokus utamanya pada 

struktur manajemen yang harus dikelola dengan baik oleh aktor yang 

berkompeten, serta polanya mengikuti perubahan-perubahan, sehingga 

benar jika konsep revitalisasi mengacu pada program pembangunan. 

Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai ekonomi lahan 

melalui pembangunan kembali suatu bangunan untuk meningkatkan 

fungsi bangunan sebelumnya (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

Nomor: 18/Prt/M/2010). 

Revitalisasi Pasar Tradisional adalah salah satu cara merevitalisasi 

yaitu menciptakan pasar tradisional dengan berbagai fungsi dan 
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kegunaan, seperti tempat bersantai atau tempat rekreasi bersama 

dengan keluarga. Revitalisasi pasar tradisional bertujuan meningkatkan 

pasar tradisional agar tetap bisa bersaing dengan pasar modern. 

Menurut Paskarina (Mangeswuri dkk,2010: 320) dasar pertimbangan 

melakukan kerjasama merevitalisasi pasar tradisional antara lain 

berubahnya pandangan pasar dari tempat interaksi ekonomi menjadi 

ruang publik, yang difokuskan pada upaya memperbaiki jalur 

distribusi komoditas yang diperjualbelikan. Fungsi pembangunan pasar 

juga diharapkan tidak hanya mencari keuntungan finansial saja, namun 

juga dapat memberikan keuntungan sosial dari sisi pedagangnya 

sendiri. 

Penetapan kriteria dan rencana revitalisasi kawasan dapat 

dilakukan dengan menelaah penyebab penurunan kinerja kawasan. 

Dimensi penurunan kinerja sebuah kawasan kota dapat mencakup hal-

hal sebagai berikut (Martokusumo, 2008):  

a. Kondisi lingkungan yang buruk, artinya ditinjau dari segi 

infrastruktur fisik dan sosial tidak layak lagi untuk dihuni. 

Kondisi buruk tersebut mempercepat proses degradasi 

lingkungan yang dipastikan justru kontra produktif terhadap 

proses kehidupan sosial budaya yang sehat. 

b. Tingkat kepadatan bangunan dan manusia melampaui batas 

daya dukung lahan dan kemampuan infrastruktur (sarana dan 

prasarana) yang ada. 
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c. Efektifitas pemanfaatan lahan sangat rendah, akibat terjadinya 

penurunan aktifitas/ kegiatan atau dengan kata lain under 

utilised. Hal ini dapat pula diakibatkan oleh alokasi fungsi yang 

tidak tepat, termasuk lahan-lahan yang tidak memiliki fungsi 

yang jelas. 

d. Lahan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut, 

karena misalnya letak yang sangat strategis bagi 

pengembangan tata kota, dan tingkat percepatan pembangunan 

yang tinggi. 

e. Batasan luas lahan yang cukup, harga memadai dan proses 

pembebasan lahan memungkinkan. 

f. Memiliki aset lingkungan yang menonjol, seperti peninggalan 

bersejarah (bangunan dan lingkungan) yang tidak tergantikan, 

misalnya tradisi penduduk yang khas terhadap pemanfaatan 

lanskap/ ruanghidupnya. 

Hafid Zakni, Muhammad. “Analisis Implementasi Program 

Revitalisasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang Dan 

Minat Beli Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam”(Online) 

http://repository.radenintan.ac.id/2125/1/SKRIPSI.pdf 

(diakses 25 Oktober 2018) 

2.5  Konsep Kesejahteraan Sosial 

1. Konsep Kesejahteraan Sosial 

http://repository.radenintan.ac.id/2125/1/SKRIPSI.pdf
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a. Friedlander (Fahrudin, 2012: 9) 

“Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari 

pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang 

untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna 

mencapai standart hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-

relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat 

mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya 

selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat”. 

b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

sosial. 

“Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan 

material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak 

dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan 

fungsi sosialnya”. 

c. Segal dan Brzuzy (Suud, 2006: 5) 

“Kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari masyarakat. 

Kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, 

kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat”. Pada masyarakat 

indonesia anggapan terhadap kesejahteraan sosial apalagi bagi 

masyarakat umum pedesaan sangatlah sederhana, sebagai contoh: 

bisa makan 2 kali sehari, memiliki uang banyak dan harta 

melimpah akan tetapi, berdasarkan pengertian kesejahteraan sosial 

yang sudah dikemukakan oleh beberapa ahli diatas dapat diambil 
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kesimpulan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi 

terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, material, spiritual, 

biologis sosial dan intelektual dalam menunjang eksistensi 

kehidupan individu, kelompok dan komunitas. 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Sosial 

a. Pendidikan 

Pendidikan dirasa penting dalam kehidupan masyarakat 

karena sebagai modal utama dalam persaingan perkembangan 

zaman serta teknologi pengetahuan. Dengan pendidikan yang 

dimiliki seseorang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan 

dalam hal sosial maupun ekonomi berdasarkan informasi dan 

pengetahuan yang dimiliki orang tersebut. Dasar utama pendidikan 

dengan mutu dan kualitas tinggi ditentukan oleh keberadaan sarana 

dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah. 

b. Kesehatan  

Kualitas kesehatan yang semakin baik dan merata dapat 

mempengaruhi kesejahteraan secara pendidikan dan ekonomi. 

Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan 

dirinya, untuk memenuhi kualitas kesehatan maka pemerintah 

dapat menyediakan fasilitas dan akses seperti jaminan sosial bagi 

rakyat dengan ekonomi rendah. 

c. Ekonomi 
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Menurut Ferguson, Horwood, dan Beutrais (Sunarti,2006) 

Kesejahteraan ekonomi sebagai tingkat terpenuhinya input secara 

finansial oleh keluarga. Input yang dimaksudkan baik berupa 

pendapatan, nilai aset keluarga, maupun pengeluaran, sementara 

indikator output memberikan gambaran manfaat langsung dari 

investasi tersebut pada tingkat individu, keluarga dan penduduk. 

Ekonomi sebagai hal utama yang dijadikan indikator 

kesejahteraan menurut pandangan awam seseorang, padahal belum 

pasti yang memiliki tingkat ekonomi tinggi memiliki suasana hati 

yang sejahtera begitupun seseorang dengan tingkat ekonomi yang 

kurang tidak sejahtera, justru bisa jadi malah sebaliknya, orang-

orang dengan ekonomi tinggi tidak bahagia karena harus 

memikirkan tanggungan hutang dimana-mana lalu seseorang 

ekonomi rendah hidup sederhana tetapi tidak memikirkan hutang 

yang harus dibayar ketika seseorang tersebut bangun pagi. 

Indikator kesejahteraan ekonomi dapat dilihat dari adanya 

pemerataan dan jumlah pendapatan, masyarakat diberikan 

kesempatan kerja dan kesempatan berusaha agar masyarakat 

mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu 

meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima. Bukan 

hanya berfokus pada modal perseorangan dan ritel swasta yang 

memang sudah memiliki perputaran keuangan cepat dan dalam 

jumlah banyak.                                                                                                                                                    
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2.6 Revitalisasi Pasar Sebagai Suatu Kebijakan Sosial 

Tujuan dari kesejahteraan sosial adalah untuk memenuhi 

kebutuhan sosial, ekonomi, kesehatan,  dan  rekreasional  pada  

setiap individu  di masyarakat  (Zastrow,  2010 :  2). Kesejahteraan  

sosial  berupaya  untuk meningkatkan  keberfungsian  sosial  pada 

semua  lapisan  umur,  baik  yang  tergolong dalam  kelompok  

miskin  maupun  kelompok kaya.  Pandangan  yang  sedikit  

berbeda dikemukakan  oleh Midgley (1995  : 5)  yang melihat  

kesejahteraan  sosial  sebagai  suatu keadaan atau kondisi 

kehidupan manusia yang tercipta  ketika  berbagai  permasalahan 

sosial dapat dikelola dengan baik; ketika kebutuhan manusia  dapat  

terpenuhi  dan  ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan.  

Pandangan  Midgley  tersebut menggambarkan tentang 

pengelolaan masalah sosial  yang  baik  akan  dapat  mewujudkan 

kesejahteraan  sosial.  Selain  pengelolaan masalah  sosial,  

kesejahteraan  sosial  juga dicirikan ketika kebutuhan-kebutuhan 

manusia dapat  terpenuhi.  Kebutuhan-kebutuhan tersebut  tidak  

saja  kebutuhan  dasar  (seperti makan, pakaian,  dan perumahan), 

tetapi juga kebutuhan yang melengkapi kebutuhan dasar seperti  

pendidikan  dan  kesehatan.  Midgley juga menyebutkan bahwa 

kesejahteraan sosial terwujud  ketika  kesempatan  sosial  dapat 

dimaksimalkan.  Melihat  pendapat  Midgley tersebut, dapat 

dikatakan bahwa kesejahteraan sosial  tidak  sekedar  bicara  
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tentang keberfungsian  sosial  individu,  namun  juga membahas 

tentang suatu kondisi atau keadaan yang  memungkinkan  setiap  

individu mendapatkan  layanan-layanan  untuk meningkatkan  

kualitas  hidupnya.  Dengan demikian,  kesejahteraan  sosial  

merupakan suatu  keadaan  ketika  setiap  individu mempunyai  

kesempatan  yang  sama  untuk mengakses  layanan-layanan  yang  

terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhannya.  

Pendapat  Midgley  tersebut menunjukkan keluasan 

cakupan kesejahteraan sosial.  Untuk  memahami  keluasan 

pembahasan  kesejahteraan  sosial  ini,  dapat dilakukan dengan 

memahami keluasan makna dari  kebijakan  kesejahteraan  sosial  

(social welfare  policy)  yang  disampaikan  oleh  Di Nitto. 

Ditambahkan pula oleh Di Nitto (2003 : 2-4) bahwa kebijakan 

sosial tersebut merujuk pada  tindakan  pemerintah  yang  

berdampak pada  kesejahteraan  masyarakatnya  melalui 

penyediaan  layanan  dan  pendapatan.  Pada umumnya,  kebijakan  

sosial  dibatasi  pada kebijakan  pemerintah  yang  terkait  langsung 

dengan pendapatan, layanan, dan kesempatan bagi mereka yang 

lanjut usia, miskin, disable, sakit, atau kelompok rentan lainnya. Di 

Nitto beranggapan bahwa kebijakan sosial itu lebih luas yang dapat 

dikategorikan menjadi public assistance (karena hanya untuk orang 

miskin), social  insurance  (karena  untuk  mencegah orang menjadi 

miskin), social service (karena untuk menyediakan layanan, 
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pendidikan, dan lainnya),  serta  isu-isu  yang  mempengaruhi 

pemenuhan layanan kesejahteraan sosial. 

Dari pendapat Di Nitto tersebut, dapat dilihat  bahwa  

kebijakan  sosial  merupakan segala tindakan yang diambil 

pemerintah yang dapat  mempengaruhi  kesejahteraan masyarakat.  

Tindakan  yang  diambil  tersebut tidak  hanya  terfokus  pada  

bidang-bidang pekerjaan sosial melainkan juga pada bidang-bidang  

pembangunan  lain  yang  lebih  luas. Dengan  kata  lain  

pemerintah  bertanggung jawab  dalam  memberikan  layanan  

kepada masyarakat  miskin;  memberikan  jaminan kepada 

masyarakat supaya tidak jatuh miskin; menyediakan layanan-

layanan kepada seluruh masyarakat  dalam  meningkatkan  kualitas 

hidup  masyarakat;  serta  isu-isu  yang terkait secara  langsung  

maupun  tidak  langsung dengan  upaya  pemenuhan  layanan  yang 

dilakukan oleh pemerintah tersebut.  

Secara konstitusi memang kebijakan revitalisasi pasar 

Blimbing diharapkan mampu melindungi dan mensejahterakan 

pedagang. Begitu juga secara materil. Pelaksanaan revitalisasi 

pasar Blimbing diharapkan mampu membawa dampak tersendiri 

terhadap pelayanan pasar. Adapun nanti yang menjadi tolak ukur 

dalam peningkatan pelayanan pasar Blimbing dengan pelaksanaan 

revitalisasi ini dari aspek mutu dan kesejahteraan adalah dengan 

meningkatnya fasilitas pasar Blimbing. Sedangkan aspek efektif 
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dan efisien dapat kita lihat melalui peningkatan pengelolaan pasar 

Blimbing. 

Revitalisasi pasar tradisional dalam kaitan ini dapat dilihat 

dari fungsi pasar sendiri yang salah satunya sebagai penopang 

utama perekonomian yang secara langsung berhubungan dengan 

tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu sistem 

pembangunan pasar atau revitalisasi ini mengacu pada konsep 

penataan tata ruang kota, yang semua itu berhubungan dengan 

upaya pembangunan daerah dan nantinya tercipta kesejahteraan 

masyarakat. 


