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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kebijakan Publik adalah segala hal yang diputuskan oleh Pemerintah, baik 

bahwa Pemerintah memiliki otoritas atau kewenangan dalam membuat kebijakan 

yang bersifat mengikat.  Idealnya, proses pembuatan kebijakan adalah hasil dari 

sebuah dialog antara Pemerintah dengan masyarakatnya. Begitu juga dalam 

implementasi kebijakannya, utamanya yang menyangkut dengan kepentingan 

masyarakat luas seperti permasalahan yang terjadi pada sektor Perdagangan. 

Dalam hal ini, yang dimaksud secara spesifiknya adalah permasalahan yang tejadi 

di Pasar Besar Malang. 

Kebijakan yang kondusif menjadi landasan utama agar model 

pengembangan sektor informal (dalam hal ini pedagang) bisa mencapai tujuan 

yang diharapkan. Seharusnya dimulai dari proses perumusan hingga implementasi 

kebijakan, mengarah kepada public choice atau lebih memperhatikan apa yang 

diinginkan masyarakat secara mayoritas sesuai dengan keinginan serta kehendak 

bersama tanpa mengurangi dan mendegradasi peran pemerintah. Seperti yang 

diungkapkan Nugroho bahwa model pilihan public melihat kebijakan sebagai 

sebuah proses formulasi keputusan kolektif dari individu-individu yang 

berkepentingan atas keputusan tersebut (Nugroho, 2008:380). Dalam konteks ini, 

yang dimaksudkan ialah bagaimana menata sekaligus memberdayakan para 
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pedagang yang ada di pasar besar agar mampu meningkatkan mutu dan 

kualitasnya dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin maju dan modern 

Karakteristik masyarakat yang beragam yang sebagian diantaranya  

masyarakat modern dengan pendapatan dan daya beli yang tinggi, namun 

sebagian masyarakatnya justru masyarakat tradisional dengan system 

perekonomian yang sederhana. Pasar merupakan salah satu komponen utama 

dalam perekonomian sederhana tersebut.Pasar tradisional mempunyai peranan 

yang sangat penting dimasyarakat. Sebagai tempat untuk bertransaksi jual beli, 

pasar memungkinkan masyarakat non pedagang untuk menjual hasil bumi 

maupun barang-barang lain kepada pedagang di pasar kemudian membeli barang 

lain yang dibutuhkan. Pasar menyediakan barang kebutuhan sehari-hari 

masyarakat dengan harga yang relative lebih terjangkau dengan cara tawar-

menawar. Dengan demikian pasar adalah salah satu sendi perekonomian suatu 

daerah, khususnya Kota Malang. Perlu diketahui, bahwa para pedagang yang 

berada di Pasar Besar Malang ini merupakan salah satu aset pemerintah dalam 

bidang ekonomi dengan pengawasan dan penataan yang kurang terkesan kurang 

maksimal. 

Berbagai permasalahanpun muncul, dalam beberapa tahun terakhir 

semakin banyak dijumpai apabila kita berkunjung ke Pasar Besar, para pedagang 

yang menjajakan serta membuka lapak dagangannya di luar area yang sudah 

disediakan. Hal ini semakin memperburuk citra Pasar besar dalam upayanya 

bersaing dengan pasar modern yang ada saat ini. Selain itu, juga membuat 

pedagang yang berada di area dalam Pasar semakin resah karena pada akhirnya 
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banyak konsumen yang belanja di area luar. Kemudian, pemahaman tentang pasar 

yang sangat minim seperti contoh: nilai pemahamannya adalah sebatas pada 

mengetahui, bahwa pasar yang menjadi tempat usahanya kini dalam keadaan sepi, 

jumlah pengunjung semakin menurun sehingga omzet jualnya serta 

pendapatannya juga menurun. Menurut pemahamannya, yang menjadi penyebab 

penurunan omzet jualnya selama ini adalah akibat situasi ekonomi, kenaikan 

harga, daya beli masyarakat menurut, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak 

(BBM). Melalui berbagai fenomena yang mengungkapkan realitas 

pemahamannya, daya saing pedagang pasar tradisional semakin tergradasi, 

dengan bertambah banyaknya pasar, pusat jual beli (pertokoan) sehingga bahkan 

masuk ke perkampungan di setiap desa dan kecamatan adalah juga menjadi 

penyebab lain berkurangnya kunjungan pelanggan dan meningkatnya jumlah 

pesaing usaha.  

Sesuai dengan format usaha yang cenderung informal, maka dengan skala 

usaha akan dapat merefleksikan ukuran jangkauan pandangan dan sikap usaha 

pedagangnya. Semakin kecil skala usaha pedagang mencerminkan semakin kecil 

dan sederhana pula jangkauan pemahaman usahanya, pada pedagang yang berada 

pada skala ini menyikapi berdagang adalah sekedar untuk mendapatkan makan 

(mendekati subsistence), sebaliknya pedagang yang telah menapaki skala usaha 

yang omzet jualnya besar adalah pertanda bahwa pedagang yang memiliki 

jangkauan pemahaman lebih luas dan berjangka panjang memiliki muatan nilai 

profesional. 
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Disatu sisi, kemunduran perkembangan usaha yang dialaminya selalu di 

orientasikan dengan nilai keyakinan agama sebagai alasan pembelaan diri bahwa 

hal itu adalah bagian dari kehendak Tuhan (Allah SWT) yang harus diterima 

dengan kesabaran. Usaha perlawanan berupa daya upaya dalam berusaha untuk 

mengatasi kemunduran atas keunggulan tidak nampak jelas. Tanpa dipahaminya 

sendiri, bahwa penyikapan yang muncul selalu mengarah pada nilai orientasi 

vertikal. Kepasrahan dan keputusasaan pedagang akibat kemunduran usaha, pada 

hakekatnya merupakan refreksi dan manivestasi dari ketidakberdayaan terhadap 

proses ‘kegagalan pasar’, karena ketiadaan pilihan-pilihan lain untuk mengatasi 

permasalahan usaha yang dialaminya.  

Mutu pelayanan yang cukup memuaskan merupakan salah satu alasan kuat 

yang menyebabkan pasar modern mampu menyedot minat para konsumen di 

berbagai wilayah ditanah air. Berbagai macam jenis barang sejak dari kebutuhan 

pokok, keperluan pribadi sampai pada alat-alat perkantoran dan elektronik bisa 

diperoleh di pasar modern dengan harga yang relatif murah dan pasti, dalam one 

stop shopping. Selain itu, pasar modern juga memiliki keunggulan lingkungan 

seperti halnya suasana nyaman, dilengkapi pendingin ruangan, bersih aman, dan 

ada pula dilengkapi dengan sarana hiburan. Pasar tradisional, yang semula sebagai 

tempat berbelanja kebanyakan kaum ibu. Sementara pasar modern, bukan saja 

memikat belanja kaum ibu yang tadinya berbelanja di pasar tradisional, akan 

tetapi juga memikat kalangan pria dan anak-anak yang tak segan untuk berbelanja 

sendiri. Solusi terhadap persoalan daya saing dan posisi tawar yang kuat tentunya 

pertama-tama adalah terletak pada daya upaya pedagang pasar itu sendiri sehingga 
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dapat teratasi, dan keduanya adalah keharusan dukungan pemerintah yang 

memiliki kewajiban dan tanggung jawab sosial, ekonomi maupun politis terhadap 

pertumbuhan ekonomi nasional secara sehat. 

Para pedagang pasar tradisional dalam menjalani fenomena ini tak pernah 

berunjuk rasa, mengajukan protes dan demo kepada pemerintah tentang berbagai 

tantangan pernjualan dan mungkin dirasa merugikan usahanya. Namun pedagang 

dan lembaga pasar tradisional benar-benar memerlukan perubahan-perubahan 

yang dapat meningkatkan daya saing maupun posisi tawar terhadap pemasok 

sehingga kelangsungan usahanya mendapatkan peluang pasar yang lebih besar, 

dapat mengkembangkan sistem pemasaran, jalinan hubungan kemitraan antar 

pelaku dalam proses pemasaran, pengembangan potensi usaha agar memiliki 

keunggulan komparatif untuk dapat mengimbangi kinerja pasar modern. Jika ini 

tidak dilakukan, maka pasar tradisional wadah utama penjualan produk-produk 

berskala ekonomi rakyat yang berasal dari petani, nelayan, pengrajin dan home 

industri, sandaran hidup puluhan juta orang akan semakin banyak yang ditutupi, 

semakin banyak yang akan kehilangan mata pencaharian.  

Pedagang pasar tradisional sebagai bagian usaha kecil pada umumnya 

merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas 

dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, ditambah lagi produk yang 

dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang 

kompetitif. Para pedagang ini dapat dikatakan sukses, atau sekurang-kurangnya 

dapat berdagang karena memiliki kepastian terhadap penyediaan input dan 

pemasaran output. Dalam kegiatan usahanya terdapat mata rantai produksi, 
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pengolahan, pemasaran secara menyatu, yang diorganisirnya secara sederhana dan 

alami, sehingga modal usahanya dapat kembali. Dan Atas dasar permasalahan 

yang telah peneliti kemukakan, maka dari itu peneliti mencoba untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Jawa Timur No.3 

Tahun 2008 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan 

Penataan Pasar Modern (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Timur No. 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Penataan 

Pasar Modern di Pasar Besar Kota Malang) 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah di deskripsikan, dapat 

dirumuskan rumusan masalah pada penelitian ini, mengenai “Implementasi 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Perlindungan, Pemberdayaan 

Pasar Tradisional di Kota Malang” (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Timur No. 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Penataan 

Pasar Modern di Pasar Besar Kota Malang)”. 

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jatim No.3 Tahun 

2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan 

Penataan Pasar Modern di Kota Malang ? 

2. Bagaimana Bentuk Perlindungan dan Pemberdayaan yang diberikan 

Kepada Para Pedagang di Pasar Besar Malang ?  

3. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambatdari 

implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jatim No.3 Tahun 2008 
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tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan 

Pasar Modern di Kota Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan dalam penulisan ini, maka penelitian ini 

bertujuan untuk:  

1. Mendiskripsikan dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan pemerintah 

dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.3 Tahun 

2008. 

2. Mendiskripikan dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh 

Pemerintah Daerah Kota Malang dalam melaksanakan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Timur No.3 Tahun 2008. 

 

D. Kontribusi Penelitian  

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Kontribusi Praktis 

a. Hasil Penelitian ini dapat memberikan masukan dan pemikiran yang bermanfaat 

bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik. 

b. Referensi dan informasi bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti 

permasalahan yang sama. 

c. Bekal dan wawasan penulis dan pengetahuan penulis dalam mengembangkan 

kemampuan berpikir dan belajar menganalisis permasalahan yang ada. 

2.  Kontribusi Akademis 
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a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi Dinas Pasar, Pemerintah Daerah serta para pelaku usaha yang 

bersangkutan.  

b. Diharapkan pula hasil penelitian ini berguna sebagai refensi yang bermanfaat 

untuk menambah pengetahuan bagi mereka yang berminat sebagai bahan 

perbandingan serta dasar untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memberi gambaran menyeluruh tentang isi penulisan. Dibawah ini  

disampaikan pokok-pokok bahasan yang ada pada setiap Bab yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi  : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Mengemukakan tentang beberapa konsep atau teori temuan-temuan dari buku 

ilmiah , jurnal, hasil penelitian ( skripsi, tesis, disertasi ) yang berkaitan dengan 

permasalahan atau pertanyaan peneliti. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang metode yang akan dipakai dalam penelitian, diantaranya 

jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, 

instrument penelitian, dan di akhiri dengan analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Bab ini menguraikan mengenai data-data yang berkaitan dengan masalah yang di 

teliti. Berkaitan dengan tujuan penelitian dan sesuai dengan fokus penelitian. Data 

yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan diinterprestasikan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya 

serta saran yang dapat penulis berikan dalam permasalahan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


