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ABSTRAK 

 

Nanda Ayu Destika. 125120500111012. 2017. Implementasi Kebijakan 

Perlindungan Usaha Kecil Tradisional Kota Malang (Studi Implementasi 

Peraturan Daerah Kota Malang No.8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Usaha Perindustrian dan Perdagangan). Skripsi. Jurusan Ilmu Politik. 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya Malang. 

Dibimbing oleh Dr. Drs. Hilmy Mochtar MS. dan Moh. Fajar Shodiq 

Ramadlan, S.IP., M.IP.  

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan 

Implementasi kebijakan perlindungan usaha kecil tradisional di Kota Malang 

berfokus pada peraturan daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan. BP2T beserta Dinas 

Perdagangan dan Industri sebagai Pemerintah, Toko modern sebagai 

masyarakat/swasta, dan usaha kecil tradisional adalah sebagai masyarakat yang 

membutuhkan perlindungan pemerintah sesuai dengan peraturan daerah no.8 

tahun 2010 kota Malang tentang perdagangan dan Industri (zonasi pembangunan 

jarak toko modern harus +-500M dari toko kecil). Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. 

Menjamurnya pendirian toko-toko modern di Kota Malang 

mengakibatkan sejumlah pelaku usaha kecil tradisional mengalami penurunan 

omzet bahkan gulung tikar. Menjadi pelaku usaha kecil tradisional merupakan 

salah satu cara untuk mengurangi pengangguran. Dalam hal ini peran 

pemerintah, swasta dan masyarakat di Kota Malang dibutuhkan guna 

memberikan perlindungan bagi masyarakatnya. Perlindungan bagi usaha kecil 

tradisional menjadi fokus utama oleh aktor pemberi perlindungan, mengingat 

perlindungan kepada usaha kecil tradisional belum tuntas dan jelas diberikan 

oleh pemerintah secara proposional. Sebagaimana diketahui banyak sekali usaha 

kecil tradisional yang gulung tikar akibat menjamurnya pembangunan toko-toko 

modern disekitar mereka. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi 

Kebijakan perlindungan pemerintah Kota Malang telah didapatkan temuan hasil 

yaitu pembatasan dan pencabutan izin usaha toko modern yang tidak sesuai 

dengan peraturan yang telah ditetapkan, kemudian pemberian pelatihan bagi 

pelaku usaha toko kecil sebagai usaha pemberdayaan toko kecil dianggap suatu 

perlindungan yang diberikan oleh pemerintah. Saling koordinasi antar BP2T dan 

dinas perdagangan industri dinilai sangat penting untuk mendukung keberhasilan 

suatu Implementasi Kebijakan, dengan upaya pelindungan tersebut diharapkan 

permasalahan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh toko modern ini bisa 

segera tuntas, dan toko kecil tetap bisa mempertahankan usahanya. 

 

Kata Kunci: Toko Kecil, Toko Modern dan Peraturan Daerah Kota Malang no.8 

tahun 2010.
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ABSTRACT 

 

Nanda Ayu Destika. 125120500111012. 2017. The Implementation of 

Protection Policy for Traditional Small Business (A Study on the 

Implementation of Regional Policy of Malang No. 8 Year 2010 regarding 

the Practice of Industrial and Trading Business). Thesis. Department of 

Political Science. Faculty of Social and Political Science. Brawijaya 

University, Malang. Supervised by Dr. Drs. Hilmy Mochtar MS. and 

Moh. Fajar Shodiq Ramadlan, S.IP., M.IP. 

 

 
This research aims to describe the implementation of Malang’s 

protection policy for traditional small business in accordance with the Regional 

Regulation No. 8 Year 2010 regarding the practice of industrial and trading 

business, BP2T and the Department of Industry and Trade as the Government, 

Modern business as the people/private, and traditional small business as the 

people to be protected by the government according to the local regulation No. 8 

Year 2010 on industry and trade (the zoning for modern business buildings 

should be at +-500M from small business). The method used in this research is 

descriptive qualitative method. 
The increasing number of modern business in Malang results in the 

reducing income of the traditional business actors. Some even has got to stop 

operating. Opening a traditional business is one way to reduce unemployment 

issue. To fix the imbalances, the role of the government, the private, and the 

people of Malang are needed to provide protection for the people. The protection 

itself should be focusing more on the traditional business, given that the 

government as the protection provider, has not completed its role to provide for 

the people. It is known that numerous traditional small business had to close their 

business owing to the increasing number of modern business around their areas.  

The result of this research shows that limitation and revocation of 

modern business' license that does not meet prescribed regulations, and the 

provision of training for traditional small business actors are considered as the 

protection provided by the government. Mutual cooperation between BP2T and 

the Department of Industry and Trade is important to support the implementation 

of a policy. With the protection provided by the government, the violation issue 

committed by modern business is expected to be solved, and traditional small 

shops can maintain their business. 

 

Key words: Small Bussines, Modern Bussines and Regulatory Regional of 

Malang no.8 year 2010. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keberadaan toko kecil tradisional saat ini sedang mengalami dilema, dimana 

munculnya toko modern yang begitu pesat dan menimbulkan banyak keluhan dari 

pedagang toko kecil tradisional. Studi yang menunjukkan bahwa keberadaan pasar 

modern mengakibatkan pendapatan pedagang toko kecil tradisional mengalami 

penurunan sebesar 15 %.
1
 Menjamurnya pasar toko modern baik minimarket 

maupun departemen store juga dialami oleh Kota Malang. Tercatat pada Februari 

2016 jumlah total minimarket berjejaring di Kota Malang yang terdiri dari 

Alfamart dan Indomaret saat ini sebanyak 223 unit di berbagai lokasi. Data 

tersebut sesuai dengan pengajuan izin Hak Operasional yang dimiliki Badan 

Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BP2T).
2
 

Pasar modern mengambil alih keuntungan pedagang kecil, dan mengalir ke 

pasar modern dengan berbagai bentuknya. Berdasarkan data AC Nielsen, 

kontribusi penjualan toko kecil tradisional memang terus merosot. Bila pada tahun 

2002, dominasi penjualan di segmen pasar ini mencapai 75%, maka pada tahun 

2007 lalu turun menjadi hanya 70%.
3
 Dengan demikian, usaha toko kecil 

tradisional juga semakin tersingkirkan. Tidak heran apabila muncul sengketa dan 

                                                           
1
  Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan 

Pasar Tradisional Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. 
2
 BP2T, http://www.lensaindonesia.com/2015/04/15/bp2t-kota-malang-janji-batasi-minimarket-

modern.html, diakses 20 Maret 2016. 
3
 Hasnati. “Perlunya Reformasi Hukum Pembangunan Ekonomi di Indonesia”. Jurnal Hukum 

Respublica, Vol. 4 No. 1, 2004. 
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resistensi para pedagang toko kecil tradisional yang telah lama menghuni daerah, 

desa atau perkampungan. 

Disisi lain peran dan sumbangan UKM termasuk usaha toko kecil tradisional 

terhadap produk domestik bruto mencapai 54%-57%. Sumbangan usaha kecil 

terhadap penyerapan tenaga kerja sekitar 96%. Selain itu kekebalan sektor usaha 

kecil terhadap krisis ekonomi dan moneter yang terjadi pada tahun 1998, 2008, 

dan 2012 menjadi tumpuan perekonomian nasional bila dibandingkan dengan 

sektor lain yang lebih besar justru tidak mampu bertahan dengan adanya krisis. 

Sebagai pondasi perekonomian nasional maka sector usaha kecil khususnya di 

daerah-daerah membutuhkan perlindungan khusunya dari para pedagang besar 

yang memiliki modal dan akses yang tinggi berbagai teknologi dan sarana 

modern. 

Sebagai upaya perlindungan bagi usaha toko kecil, maka peran usaha kecil 

menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan 

yang dikelola Kementrian Perindustrian dan perdagangan serta Kementrian 

Koperasi dan UKM (termasuk usaha kecil tradisional). Berbagai bentuk bantuan 

pemodalan yang disediakan bank-bank pemerintah mulai dikucurkan selain itu 

upaya pelatihan dan pendidikan kewirausahaan dan pengelolaan keuangan juga 

diberikan.Akan tetapi usaha pengembangan yang dilakukan hasilnya belum 

memuaskan karena pada kenyataannya masih banyak pedangang toko kecil yang 

belum menyentuh bantuan yang dijanjikan tersebut, bahkan kemajuan usaha toko 



15 

 

kecil tradisional sangat kecil dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai oleh 

usaha besar.
4
 

Berdasarkan kajian di atas dibutuhkan upaya perlindungan lainnya khususnya 

yang lebih menyentuh kepada pengaturan izin dan jarak lokasi perdagangan. 

Dalam rangka melindungi usaha toko kecil tradisional dan pedagang skala kecil 

dibentuk kota malang membuat Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 

2010 tentang Penyelenggaraan Perindustrian dan Perdagangan. Hal tersebut 

dilaksanakan dengan menitik beratkan pada pengembangan usaha kecil berbasis 

potensi lokal sebagai wujud pelaksanaan dari semangat nilai-nilai otonomi daerah 

dan harus pula didukung oleh kepastian hukum dalam berusaha sehingga peran 

serta masyarakat dalam pembangunan melalui sektor perdagangan dapat berjalan 

secara optimal. Dasar dari pembentukan perda tersebut adalah Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor.36/M.DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha 

Perdagangan maka dalam melaksanakan kewenangan pemberian izin di bidang 

Usaha Perdagangan, Daerah mempunyai pedoman baik dalam tata cara pemberian 

izin maupun untuk menentukan besarnya tarif retribusi. 

Peraturan Daerah Kota Malang tentang Penyelenggaraan Perindustrian dan 

Perdagangan serta disesuaikan dengan situasi, kondisi dan potensi daerah yang 

diakomodir sebagai unsur muatan lokal sehingga diharapkan izin yang diterbitkan 

berdasarkan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan 

kegiatan usaha perdagangan baik toko kecil, usaha menengah, usaha besar 

maupun usaha yang dijalankan oleh perusahaan perseroan terbuka. Juga 

                                                           
4
 Abdul Rosyid, Modul Manajemen UKM: UKM Indonesia dan Peranan UKM, 

pksm.mercubuana.ac.id/new/.../files.../31013-3-478126269633.doc, diakses pada tanggal 

28Maret 2016. 



16 

 

diharapkan memberikan kepastian dan perlindungan bagi kegiatan-kegiatan usaha 

toko kecil perorangan baik usaha kecil yang tidak berbentuk badan hukum atau 

persekutuan, usaha kecil yang usahanya diurus dijalankan atau dikelola sendiri 

oleh pemiliknya atau anggota keluarga atau kerabat terdekat maupun pedagang 

kaki lima/pedagang asongan dan pedagang keliling, dengan memberikan 

kepastian dan kemudahan dalam bentuk pengecualian dari kewajiban memiliki 

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Izin Usaha Industri (IUI) dalam 

menjalankan kegiatan usahanya. Dengan demikian dimaksudkan untuk 

mewujudkan kepastian berusaha dan tertib dalam kegiatan usaha perindustrian 

dan perdagangan di wilayah Kota Malang, pengendalian dan pengawasan, tertib 

administrasi di bidang perizinan perindustrian dan perdagangan serta pelayanan 

Perizinan SIUP dan IUI yang transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Namun dalam implementasinya dilapangan masih terdapat banyak sekali 

pelanggaran terkait izin pendirian minimarket dan supermarket. Dari data Badan 

Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BP2T) saat ini ada 43 minimarket yang belum 

berizin. Walikota Malang Mochammad Anton mengatakan jika 43 minimarket itu 

terbukti tidak memiliki izin maka Pemerintah Kota (Pemkot) akan menyegelnya.
5
 

Selain itu beberapa minimarket juga melanggar izin pendirian terutama pada 

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan 

usaha perindustrian dan perdagangan Pasal 23 yang berbunyi: 

                                                           
5
 Berita Republika http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/12/27/o005v0336-astaga-

puluhan-minimarket-di-kota-malang-tak-berizin,RYN, diakses 20 Maret 2016. 
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1. Lokasi pendirian Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang 

Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Kota termasuk peraturan zonasinya. 

2. Terhadap pendirian Toko Modern yang dilakukan oleh pengelola jaringan 

minimarket hanya dapat dilakukan pada jarak 500 (lima ratus) meter antar 

minimarket, toko dan pasar tradisional/usaha perdagangan mikro. 

3. Tata cara pendirian Toko Modern akan diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Kepala Daerah.
6
 

Dari pasal diatas telah diatur ketentuan bahwa pendirian Toko Modern yang 

dilakukan oleh pengelola jaringan minimarket hanya dapat dilakukan pada jarak 

500 (lima ratus) meter antar minimarket, toko dan pasar tradisional/usaha 

perdagangan mikro. Namun pada kenyataanya sering terjadi pelanggaran atas 

jarak pendirian yang ditentukan dalam perda tersebut. Berbagai bentuk 

pelanggaran izin tersebut tentunya sangat merugikan bagi toko kecil atau pasar 

tradisional, untuk itu berbagai usaha dilakukan oleh pemerintah kota malang salah 

satunya adalah dengan melakukan Razia gabungan yang  melibatkan satpol PP, 

BP2T, Polisi dan tim dari kejaksaan. Diharapkan dengan adanya razia gabungan 

tidak ada lagi minimarket yang nakal, hendaknya jera dan tidak ada lagi yang 

melanggar. 

Pelanggaran atas perizinan pendirian tempat usaha tersebut berpotensi akan 

memicu adanya konflik antara pedagang toko kecil tradisional dengan toko 

modern seperti Alfamart dan Indomaret. Buntutnya pada bulan April terdapat 

bentuk protes dari LSM bersama masyarakat khusunya pedagang kecil terkait 

                                                           
6
 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan usaha 

perindustrian dan perdagangan Pasal 23. 
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pelanggaran izin pendirian tempat usaha. Mereka berunjuk rasa di depan gedung 

walikota dan gedung DPRD Kota Malang untuk menyampaikan aspirasinya. 

Mereka memprotes pelanggaran yang dilakukan oleh Alfamart dan Indomaret 

telah membuat kerugian bagi pedagang kecil dan membuat sebagian pedagang 

harus gulung tikar.
7
 

Dua minggu kemudian protes susulan juga disampaikan oleh sejumlah 

karyawan toko modern.Puluhan orang karyawan pegawai toko modern membuat 

demonstrasi tandingan agar tidak menutup izin toko modern karena toko modern 

dirasa mampu menyerap tenaga kerja yang cukup signifikan. Kedua bentuk protes 

sosial yang dilakukan melalui demonstrasi membuktikan bahwa telah terjadi 

konflik antara toko modern dengan toko tradisional.
8
 

Upaya perlindungan kegiatan usaha toko kecil perorangan merupakan sebuah 

produk kebijakan di bidang ekonomi oleh Pemerintah Daerah Kota Malang dan 

jajarannya. Proses kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks. Ada 

dua aspek yang saling tumpang tindih yaitu politik dan administratif. Oleh sebab 

itu, untuk mengkajinya perlu diklasifikasi dalam tahapan-tahapan. Secara umum 

klasifikasinya proses kebijakan tersebut meliputi proses formulasi kebijakan, 

proses pengesahan, proses implementasi dan evaluasi kebijakan.
9
 

Kebijakan perlindungan usaha toko kecil tradisonal merupakan salah satu 

kebijakan yang cukup positif baik dari sisi ekonomi maupun perlindungan norma 

dan budaya yang berkembang dimasyarakat. Namun dalam kenyataannya masih 

                                                           
7
 Koran Jawa Post, “Unjuk rasa pedagang kecil terhadap toko modern makin memanas”, Tya, 

diakses tanggal 2 April 2016. 
8
  Koran Jawa Post, “Protes susulan oleh sejumlah toko modern” Edo, Tanggal 18 April 2016. 

9
  Nugroho, Ryan. 2003.Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan evaluasi. Jakarta: Amelia 

Press. Hal: 11 
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terdapat pelanggaran-pelanggaran atas peraturan tersebut, maka dari adanya 

permasalahan tersebut peneliti terterik untuk mengambil judul “Implementasi 

Kebijakan Perlindungan Toko Kecil Tradisional Di Kota Malang (Studi 

Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor. 8 Tahun 2010 Tentang 

Penyelenggaran Usaha Perindustrian dan Perdagangan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana implementasi kebijakan berdasarkan peraturan daerah Kota 

Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan usaha perindustrian 

dalam perlindungan usaha kecil tradisional di Kota Malang?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Memahami dan mendeskripsikan Implementasi kebijakan perlindungan Toko 

kecil tradisional serta kegiatan usaha kecilmdi Kota Malang berdasarkan 

peraturan daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan 

usaha perindustrian dan perdagangan. 

 

1.4 ManfaatPenelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dan dapat diperoleh dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1  Manfaat Akademis 

1. Sebagai suatu sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan 

berfikir ilmiah, sistematis dan metodologis penulis dalam menyusun 
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berbagai kajian literatur untuk menjadikan suatu wacana baru dalam 

memperkaya khazanah kognitif khususnya dalam kajian implementasi 

kebijakan terkait perlindungan usaha  toko  kecil tradisional.  

2. Secara Akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

baik secara langsung maupun tidak bagi kepustakaan jurusan ilmu sosial 

dan politik dan bagi kalangan penulis lainnya yang tertarik untuk 

mengeksplorasi kembali kajian tentang analisis kebijakan pemerintah 

daerah khususnya terkait kebijakan perlindungan pasar tradisional.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Memberikan informasi mengenai hasil implementasi dari kebijakan 

Pemerintah Daerah Kota Malang sehingga dapat dijadikan referensi dan 

bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan selanjutnya khususnya 

kebijakan terkait pemberian izin usaha. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1Tinjauan Teoritis 

2.1.1 Kebijakan publik 

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai 

bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan 

sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat 

nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, 

peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, 

keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan 

bupati/walikota.  

Secara terminologi
10

 pengertian kebijakan publik (public policy) itu 

ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton 

memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of 

values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilainilai secara paksa 

kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan 

kebijakan publik sebagai a projected program of goal, value, and practice atau 

sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang 

terarah. 

Kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi 

awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus 

dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan 

                                                           
10

Budi Winarno. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo. Hal: 15. 
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swasta.
11

 Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.  

Kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan 

lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu 

luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat 

mencakup banyak hal.
12

 

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:1) 

kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena 

maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) 

kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas 

yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Tangkilisan 

menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk 

memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui 

berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.
13

 

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan 

oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan 

masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk 

melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuanketentuan atau peraturan 

perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang 

mengikat dan memaksa. 

 

                                                           
11

 Budi Winarno, Op.cit, Hal: 17. 
12

 Leo Agustino. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Hal 37 
13

 Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Kebijakan Publik yang membumi. Yogyakarta: Lukman Offset 

YPAPI. Hal: 87. 
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2.1.2 Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, 

merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, 

dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih 

dampak atau tujuan yang diinginkan.Implementasi pada sisi yang lain merupakan 

fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran 

(output) maupun sebagai hasil.
14

Sementara itu, Van Meter dan Van Horn 

membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu 

(atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.Tindakan ini 

mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam 

kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai 

perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan. Tahap 

implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan saran ditetapkan 

atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap 

implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana 

disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.
15

 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan sebuah cara agar 

sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk 

mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, 

yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau 

melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. 

                                                           
14

 Budi Winarno, 2002.Op.cit. Hal: 101. 
15

 Ibid, Hal. 102. 
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Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah 

jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering 

diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.Kebijakan publik yang bisa langsung 

dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan 

Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keptusan Kepala Dinas, dan lain-lain).
16

 

Definisi lainnya menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah “Suatu 

wilayah atau bidang tertentu dari tindakan-tindakan pemerintah sebagai subyek 

telaah perbandingan dan telaah yang kritis, yang meliputi antara lain berbagai 

tindakan dan prinsip-prinsip yang berbeda dan menganlisis secara cermat 

kemungkinan hubungan sebab dan akibat dalam kontek suatu disiplin 

berfikirtertentu semisal ekkonomi, sains atau politik”. Pada pihak lain, 

merumuskan kebijakan publik sebagai “semua pilihan atau tindak yang dilakukan 

oleh pemerintah”. Oleh sebab itu, dari sudut pandang Dye, kebijakan publik itu 

menyangkut pilihan-pilihan apapun yang dilakukan oleh pemerintah,, baik untuk 

melakukan sesuatu ataupun untuk tidak berbuat sesuatu.
17

 

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah 

bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu 

bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak 

dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan 

atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang 

diinginkan.Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu 

                                                           
16 Ryan Nugroho, 2004. Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan evaluasi. Jakarta: Amelia 

Press.Hal. 47.
 

17 Abdul Wahab, Solichin. 2011. Pengantar Analisis Kebijakan publik.Malang : UMM Press. Hal. 

46. 
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tertentu.
18

 Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila 

tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, 

dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. 

Ciri penting lain dari kebijakan adalah tingkat konflik atau konsensus atas 

tujuan dan sarannya. Ciri ini dilihat dari sejauh mana para pejabat yang 

melaksanakan kebijakan mempunyai kesepakatan terhadap tujuan-tujuan dan 

saran-saran program. Konsensus mungkin tidak akan terjadi bila tindakan-

tindakan yang berdasarkan nilai dari para pejabat dan pemimpin menjadi faktor 

yang paling menentukan bagi kebijakan akhir. 

Dalam meninjau kembali literatur tentang perubahan organisasi yang 

terencana, Gross dan kawan-kawan mengidentifikasi beberapa faktor yang 

mempengaruhi konsensus tujuan.
19

Salah satu dari faktor-faktor ini adalah sejauh 

mana para pejabat bawahan (implementors) berperan serta dalam pembuatan 

keputusan kebijakan. Resensi iteratif mereka memperoleh dukungan bagi 

argumen-argumen berikut: (1) peran serta menimbulkan semangat staf yang tinggi 

dan semangat staf yang tinggi diperlukan bagi implementasi yang berhasil; (2) 

peran serta menimbulkan komitmen yang besar dan tingkat komitmen yang tinggi 

diperlukan untuk mempengaruhi perubahan; (3) peran serta menimbulkan 

kejelasan yang lebih besar tentang suatu pembaruan dan kejelasan diperlukan 

untuk implementasi; (4) dengan menggunakan postulat resistensi dasar terhadap 

perubahan, argumen yang dibangun kemudian adalah bahwa peran serta akan 

mengurangi resistensi awal dan dengan demikian memudahkan implementasi 

                                                           
18

 Bambang Sunggono, 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar. Grafika. 
19

 Budi Winarno, Op.cit, Hal. 107. 
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yang berhasil; dan (5) para pejabat bawahan akan cenderung menentang suatu 

pembaruan jika prakarsa atas pelaksanaan kebijakan semata-mata berasal dari 

pejabat yang menjadi atasan mereka. Dengan demikian, peran serta menjadi faktor 

yang krusial bagi keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan. Namun 

demikian, suatu hal yang harus digarisbawahi di sini adalah kita tidak dapat 

memperdebatkan bahwa peran serta pejabat-pejabat bawahan dalam pembuatan 

keputusan perlu menghasilkan konsensus tujuan.Selain itu, kita juga tidak dapat 

menyimpulkan bahwa masalah-masalah implementasi dapat dihilangkan sekali 

konsensus tujuan dicapai. 

2.1.2.1 Model Proses Implementasi Kebijakan 

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan 

tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni: 

pendekatan top down dan bottom up. Dalam bahasa Lester dan Stewart (2000: 

108) istilah itu dinamakan dengan the command and control approach 

(pendekatan kontrol dan komando, yang mirip dengan top down approach) dann 

the market approach (pendekatan pasar, yang mirip dengan bottom up approach). 

Masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam 

membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya.
20

 

Sedangkan pendekatan top down, misalnya, dapat disebut sebagai 

pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, 

walaupun dikemudian hari diantara pengikut pendekatan ini terdapat perbedaan-

perbedaan, sehingga menelurkan pendekatan bottom up, namun pada dasarnya 

                                                           
20

 Leo Agustino. Op. cit, Hal: 140. 
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mereka bertitik-tolak pada asumsi-asumsi yang sama dalam mengembangkan 

kerangka analisis tentang studi implementassi. 

Dalam pendektana top down, implementasi kebijakan yang dilakukan 

tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil 

dari tingkat pusat.Pendekatan top down bertitik-tolak dari perspektif bahwa 

keputusan-keputusan poliitk (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat 

kebijakan harus dilaksanakan oleh administratur-administratur atau birokrat-

birokrat pada level bawahnya.Jadi inti pendekatan top down adalah sejauhmana 

tindakan para pelaksana (administratur dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta 

tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat. 

Fokus analisis implementasi berkisar pada masalah-masalah pencapaian 

tujuan formal kebijakan yang telah ditentukakn.Hal ini sangat mungkin terjadi 

oleh karena street-level-bureaucrats tidak dilibatkan dalam formulasi kebijakan. 

Berangkat dari perspektif tersebut, maka timbullah pertanyaan-pertanyaan, 

sebagai berikut: 1) sampai sejauh mana tindakan-tindakan pejabat pelaksana 

konsisten dengan keputusan kebijakan tersebut? 2) sejauhmanakah tujuan 

kebijakan tercapai? 3) Faktor-faktor apa yang secara prinsipil mempengaruhi 

output dan dampak kebijakan?serta 4) Bagaimana kebijakan tersebut 

diformulasikan kembali sesuai pengalaman lapangan?
21

 

Empat pertanyaan tersebut mengarah pada inti sejauhmana tindakan para 

pelaksana sesuai dengan prosedur dan tujuan kebijakan yang telah digariskan para 

embuat kebijakan di llevel pusat. Fokus tersebut membawa konsekuensi pada 

perhatian terhadap aspek organisasi atau birokrasi sebagai ukuran efisiensi dan 

                                                           
21

Ibid, Hal: 141. 
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efektivitas pelaksanaan kebijakan, Beberapa scholar yang menganut aliran top 

down, diantaranya, adalah: Merilee S. Grindle.. 

2.1.3 Implementasi Kebijakan Publik Model Merilee S. Grindle 

Model keempat yang berpendekatan top-down dikemukakan oleh Merilee 

S. Grindle.Pendekatannya tersebut dikenal dengan Implementation as A Political 

and Administrative Process.Menurut Grindle atau dua variabel yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu 

kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu 

tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, 

dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat 

dari dua hal, yaitu:
22

 

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan 

sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi 

kebijakannya. 

2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua 

faktor, yaitu: 

a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok. 

b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan 

perubahan terjadi. 

                                                           
22

Ibid, Hal: 154. 
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Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik.Juga menurut 

Grindle, amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, 

yang terdiri atas Content of Policy dan Context of Policy (1980:5).
23

 

1. Content of Policy menurut Grindle adalah: 

a. Interest Affected (Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi) 

Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang 

mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen 

bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak 

keepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut 

membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin 

diketahui lebih lanjut. 

b. Type of Benefits (Tipe manfaat) 

Pada poin ini content of policy berupaya untuk menunjukkan 

atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat 

beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang 

dihasilkan oleh pengimplementasian kebjakan yang hendak 

dilaksanakan. 

c. Extent of Change Envisions (Derajat perubahan yang ingin dicapai) 

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin 

dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan pada hendak atau 

ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai 

usaha skala yang jelas. 
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d. Site of Decision Making (Letak pengambilan keputusan) 

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang 

peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian 

iini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu 

kebijakan yang akan diimplementasikan. 

e. Program Implementer (Pelaksana program) 

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus 

didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan 

kapabel demi kberhasilan suatu kebijakan.Dan, ini harus sudah terdata 

atau terpapar dengan baik pada bagian ini. 

f. Resources Committed (Sumber-sumber daya yang digunakan) 

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh 

sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya 

berjalan dengan baik. 

2. Content of Policy menurut Grindle adalah:
24

 

a. Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (kekuasaan, 

kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat) 

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan opula kekuatan 

atau keuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para 

aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu 

implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan 

matang sangat besar kemungkinan program yang hendak 

diimplementasikan akan jauh arang dari api. 
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b. Institution and Regime Characteristic (karakteristik lembaga dan 

rezim yang berkuasa) 

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga 

berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin 

dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut 

mempengaruhi suatu kebijakan. 

c. Compliance and Responsivness (tingkat kepatuhan dan adanya respon 

dari pelaksana) 

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu 

kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari apra pelaksana, maka yang 

hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan 

respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. 

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau 

konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui 

apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai 

dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu 

kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat 

perubahan yang terjadi. 

Sedangkan pendekatan bottom up, memandang implementasi kebijakan 

dirumuskan tidak oleh lembaga yang tersentralisir dari pusat.Pendekatan 

bottom up berpangkal dari keputusan-keputusan yang ditetapkan di level 

warga atau masyarakat yang merasakan sendiri persoalan dan permasalahan 

yang mereka alami. Jadi intinya pendekatan bottom up adalah model 

implementasi kebijakan dimana formulasi kebijakan berada di tingkat warga, 
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sehingga mereka dpat lebih memahami dan mampu menganalisis kebijakan-

kebijakan apa yang cocok dengan sumberdaya yang tersedia di daerahnya, 

sistem sosio-kultur yang mengada agar kebijakan tersebut tidak 

kontraproduktif, yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan itu sendiri. 

2.1.4 Dampak Implimentasi Kebijakan 

Setiap kebijakanpasti memiliki output kebijakan. Output kebijakan adalah 

sesuatu biasanya berupa benda yang dikerjakan pemerintah (seperi: konstruksi 

jalan, program pembayaran kesejahteraan pada masyarakat,atau bantuan 

operasional sekolah, dan lain-lain). Aktivitas kegiatan tersebut diukur dengan 

standarisasi yang jelas. Hal semacam ini sedikit memberikan gambaran pada kita 

tentang hasil, atau dampak, dari kebijakan publik,  karena dalam usaha untuk 

menentukan hasil kebijakan, perhatian kita adalah dalam perubahan dilingkungan 

sekitarnya atau sistem politik yang dittimbulkan oleh pelaksanaan kebijakan. 

Sedangkan outcome kebijakan lebih memfokuskan atau mencoba untuk 

menentukan pengaruh dari kebijakan dalam kondisi kehidupan yang 

sesungguhnya. Kalimat “berupaya dan mencoba untuk menentukan” dimaksudkan 

untuk memahami dampak atau pengaruh yang terjadi dari diberlakukannya 

kebijakan.Dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi yaitu:
25

 

1. Pengaruhnya pada persoalan masyarakat yang berbungan dan melibatkan 

masyarakat. Pertama-tama harus didefinisikan siapa yang akan terkena 

pengaruh kebijakan; apakah orang miskin, pengusaha kecil, produsen minyak, 

anak sekolah, guru, atau siapa; Kedua, perlu kiranya ditentukan dampak 
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kebijakan yang dimaksud. Jika ada program atau proyek anti kemiskinan 

(Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, P2KP, misalnya); apa 

tujuannya; Apakah memberikan pendapatan bagi kaum iskin, atau 

meningkatkan kesempatan bekerja mereka, atau untuk mengubah sikap dan 

perilaku mereka? Jika kombinasi dari tujuan seperti itu diberikan, maka 

analisis menjadi lebih rumit karena prioitas harus diberikan pada pengaruh 

yang bermacam-macam. Lebih jauh lagi, harus dicatat pula bahwa kebijakan 

dapat mempunyai akibat yang diharapkan atau yang tida diharapkan, atau 

bahkan keduanya. Suatu program kesejahteraan dapat pasti meningkatkan 

pendapatan dari kelomok yang diuntungkan, seperti yang diharapkan, tetapi 

apakah ada pengaruhnya pada kelompok ini? atau apakah hal ini justru akan 

mengurangi keuntungan masyarakat lain? Suatu program perumahan rakyat, 

misalnya, dapat meningkatkan keadaan perumahan masyarakat, tetapi 

program ini juga dapat menimbulkan masalah atas perbedaan perlakuan. Suatu 

program pendukung pertanian, yang bermaksud untuk meningkatkan 

pendapatan petani, dapat menimbulkan produksi hasil pertanian tertentu yang 

berlebihan, atau data juga menimbulkan harga makan yang lebih tinggi bagi 

konsumennya. Hal-hal tersebut di muka akan berimplikasi pada dimensi lain; 

dimensi kedua di bawah. 

2. Kebijakan dapat mempunyai dampak pada situasi dan kelompok lain: atau 

dapat disebut juga eksternalitas atau spillover effect. Uji coba bahan peledak 

nuklir di atmosfer dapat memberikan data yang diinginkan untuk 

pengembangan pembuatan senjata, tetapi hal ini dapat menimbulkan bahaya 
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pada warga asyaakat dunia. Hal tersebut di atas akan berdampak eksternalitas 

yang negatif, walau disisi lain ada pula dampak eksternal positifnya. 

3. Kebijakan dapat mempunyai pengaruh dimasa mendatang seperti pengaruhnya 

pada kondisi yang ada saat ini. Pertanyaan yang sering muncul dalam konteks 

ini, ialah: apakah kebijakan dibuat untuk situasi jangka menengah, jangka 

pendek, atau jangka panjang? Apakah program pengendalian harga 

dimaksudkan hanya untuk meneliti kenaikan harga yanga yang baru terjadi, 

atau dimaksudkan untuk memberikan pengaruh jangka panjang pada perilaku 

ekonomi, seperti mengurangi laju inflasi? 

4. Kebijakan dapat mempunyai dampak yang tidak langsung yang merupakan 

pengalaman dari suatu komunitas atau beberapa anggota diantaranya. Seperti 

biaya sering tidak dipertimbaangan dala pembuatan evaluasi kebijakan, 

setidaknya sebagian ada yang menentang penghitungannya. 

 

2.1.5 Aktor dan Pelaku Pembuat Kebijakan Publik 

Aktor dan pelaku pembuatan kebijakan adalah siapa saja yang terlibat 

dalam proses implementasi kebijakan publik dan dengan cara apa atau faktor-

faktor apakah kebijakan publik dapat dipengaruhi. Aktor pembuat kebijakan 

publik dibagi menjadi dua yakni pejabat pembuat kebijakan dan partisipan non 

pemerintahan.
26
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2.1.5.1 Pejabat Pembuat Kebijakan
27

 

Pejabat pembuat kebijakan adalah orang yang mempunyai wewenang yang 

sah untuk ikut serta dalam formulasi hingga penetapan kebijakan publik walau 

dalam kenyataannya, beberapa orang yang mempunyai wewenang sah untuk 

bertindak dikendalikan oleh orang lain, seperti pimpinan partai politik, atau 

kelompok penkan. Yang termasuk dalam pembuat kebijakan, secara normatif 

adalah: legislatif, eksekutif, administrator, dan para hakim. Masing-masing 

mempunyai tugas dalam pembuatan kebijakan yang relatif berbeda dengan 

lembaga lainnya. 

Sangat penting dalam konteks ini untuk membedakan antara pembuat 

kebijakan primer dan pembuat kebijakan suplementer/ sekunder/ 

pendukung.Pembuat kebijakan primer adalah aktor-aktor atau stakeholder yang 

mempunyai wewenang konstitusional langsung untuk bertindak; misalnya, 

wewenang bertindak di parlemen yang tidak harus bergantung pada unit 

pemerintah lainnya. Sedangkan pembuat kebijakan suplementer/ sekunder/ 

pendukung, seperti: instansi administrasi, harus mendapat wewenang untuk 

bertindaknya dari lembaga yang lainnya (pembuat kebijakan primer) dan karena 

itu, paling tidak secara potensial, melainkan tergantung atau dapat dikendalikan 

oleh mereka (pembuat kebijakan primer). 

Pembahasan tentang pejabat pembuat kebijakan berikut di bawah ini 

dimaksudkan hanya sebagai gambaran umum, yaitu untuk menyampaikan 

gagasan megenai tugas umum mereka dalam pembentukan kebijakan, bukan 

untuk mendaftar semua kekuasaan dan aktifitasnya melalui tupoksi-nya. 
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a. Legislatif 

Legislatif berhubungan dengan tugas politik sentral dalam pembuatan 

peraturan dan pembentukan kebijakan dalam system politik. Hal ini tidak berarti 

bahwa hanya karena legislatif ditunjuk secara formal, maka mempnyai fungsi 

memutuskan keputusan-keputusan politik secara bebas. Penetapan keputusan 

politik menjadi kebijakan publik merupakan sesuatu yang harus ditentukan 

melalui rangkaian kegiatan empiris yang runut dan sistematis.Kesimpulan umum 

secara global adalah legislatif lebih berperan dalam pembentukan kebijakan di 

negara-negara demokratis daripada di negara-negara otoriter. 

b. Eksekutif 

Banyak analisis yang mengatakan bahwa saat ini kita hidup dalam sebuah 

era yang disebut exsecutive-center era, dimana efektifitas pemerintah, selaku 

lembaga eksekutif scara substansial tergantung pada kepemimpinan eksekutif, 

baik daam pembentukan kebijakan ataupun dalam pelaksanaan kebijakan. Di 

Amerika Serikat sering mengharapkan presiden, selaku pemimpin pemerintah 

untuk mengajukan dan menyajikan usulan-usulan perundang-undangannya bagi 

kemajuan republik ke depan. Di negara-negara berkembang, lembaga eksekutif 

selalu berpengaruh dalam pembuatan kebijakan daripada lembaga legislatif.Secara 

sederhana, struktur pembuat kebijakan di negara-negara berkembang hanya 

terletak pada pundak eksekutif selaku pembuat kebijakan itu sendiri. 

c. Instansi Administratif 

Sistem administrasi di seluruh dunia dibedakan berdasakan karakteristiknya, 

seperti ukuran dan keragaman, hirarkisitas organisasi, hingga tingkat otonominya. 
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Instansi administrasi merupakan sumber utama usulan perundang-undangan 

dibuat dalam sistem politik. 

d. Lembaga Peradilan 

Pengadilan atau lembaga peradilan yang berwenang dalam proses banding 

seringkali dipengaruhi oleh sifat dan isi kebijakan publik melalui penggunaan 

kekuasaan pengadilan untuk meninjau dan menginterpretasi undang-undang 

dalam kasus yang dibawa sebelumnya. Tinjauan hukum merupakan kekuasaan 

pengadilan untuk menentukan hukum bagi kegiatan legislatif dan cabang-cabang 

eksekutif serta mengumumkan pembatalan dan tidak berlakunya bila didapati 

kegiatan tersebut bertentangan dengan undang-undang. 

2.1.5.2 Partisipan Non Pemerintah Dalam Pembuat Kebijakan 

Elemen lain yang berpartisipasi dalam proses kebijakan antara lain: 

kelompok kepentingan, partai politik, dan warga negara secara pribadi. Mereka 

dikenal sebagai partisipan non pemerintah (stakeholder sekunder) karena elemen 

inipun masih dianggap penting atau dominan dalam situasi yang berlainan, walau 

pada dasarnya mereka tidak memiliki wewenang yang sah untuk membuat 

kebijakan publik.
28

 

2.1.6 Faktor Penentu Dilaksanakan Atau Tidaknya Suatu Kebijakan 

Publik 

Semua kebijakan publik dimaksudkan untuk mempengaruhi atau mengawasi 

perilaku manusia dalam beberapa cara, untuk membujuk orang supaya bertindak 

sesuai dengan aturan atau tujuan yang ditentukan pemerintah, apakah yang 
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berkenaan dengan kebijakan atau bermacam-macam hal seperti hak paten dan hak 

duplikasi, membuka perumahan, tarif harga, penvurian malam hari, produksi 

pertanian, atau penerimaan militer. Jika kebijakan tidak dapat dipenuhi, jika 

orang-orang tetap bertindak dengan cara yang tidak diinginkan, jika mereka tidak 

memakai cara yang ditentukan, atau jika mereka berhenti mengerjakan apa yang 

ditentukan, atau jika mereka berhenti mengerjakan apa yang ditentukan, maka 

kebijakan tersebut dikatakan tidak efektif atau secara ekstrem hasilnya nol. 

Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan atau tidaknya suatu kebijakan publik.
29

 

1. Faktor Penentu Pemenuhan Kebijakan 

a. Respeknya Anggota Masyarakat pada Otoritas dan Keputusan Pemerintah 

Kodrat manusia, bila merujuk pada filsafat politik John Locke, 

dikatakan memilikiState of nature yang berkarakter positif.Ini artinya, 

manusia dapat menerima dengan baik hubungan relasional antarindividu. 

Ketika relasional ini berjalan dengan baik, logikanya, bahwa ada sistem 

sosial yang menggerakkan seluruh warga untuk saling hormat-

menghormati, memberikan respek pada otoritas orang tua, memberikan 

penghargaan yang tinggi pada ilmu dan pengetahuan, menghormati 

undang-undang yang dibuat oleh politisi, mematuhi aturan hukum yang 

ditetapkan, mempercayai pejabat-pejabat pemerintah yang menjabat, dan 

macam sebagainya. Kepatuhan-kepatuhan tersebut akan diberlangsung 

sampai dengan apabila memang individu dan warga masih menganggap 

cukup beralasan dan masuk akal untuk menghormati persoalan-persoalan 
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itu. Konsekuensinya adalah bahwa manusia memang telah dididik secara 

moral untuk bersedia mematuhi hukum dan perundangan sebagai suatu 

hal yang benar dan baik bagi publik. 

Penghormatan dan penghargaan publik pada pemerintah yang 

legitimate menjadi kata kunci penting bagi terwujudnya pemenuhan atau 

pengejawantahan kebijakan publik. Ketika warga menghormati 

pemerintah yang berkuasa oleh karena legitimasinya, maka secara 

otomatis mereka akan turut pula memenuhi ajakan pemerintah melalui 

undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, keputusan 

pemerintah, ataupun nama/istilah lainnya. 

b. Adanya Kesadaran Untuk Menerima Kebijakan 

Dalam masyarakat yang digerakkan oleh rational choices (piihan-

pilihan yang rasional), seperti pada Abad Postmodern saat ini, banyak 

dijumpai bahwa individu/kelompok warga mau menerima dan 

melaksanakan kebijakan publik sebagai sesuatu yang logis, rasional, era 

memang dirasa perlu. Di sisi lain, Saya kira, banyak orang yang tidak 

suka untuk membayar pajak, apalagi dalam kondisi perekonomian yang 

tengah melemah seperti saat ini; tetapi bila mereka percaya bahwa 

membayar pajak itu perlu untuk memberikan kontribusi atas pelayanan 

pemerintah pada publik, maka orang akan sadar dan patuh untuk 

membayar pajak. Tetapi hal itu tidak mudah. Karena bermain di ranah 

“kesadaran” artinya pemerintah harus mampu mengubah mindset warga 

dengan cara sikap dan perilaku yang sesuai dengan mindset yang hendak 

dibentuk oleh aparatus itu sendiri. 
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c. Adanya Sanksi Hukum 

Orang dengan akan sangat terpaksa mengimplementasikan dan 

melaksanakan suatu kebijakan karena ia takut terkena sanksi hukuman, 

misalnya: denda, kurungan, dan sanksi-sanksi lainnya. Karena itu, salah 

satu strategi yang sering digunakan oleh aparatus administrasi atau 

aparatus birokrasi dalam upayanya untuk memenuhi implementasi 

kebijakan publik ialah dengan cara menghadirkan sanksi hukum yang 

berat pada setiap kebijakan yang dibuatnya. 

Selain itu, orang atau kelompok warga sering kali mematuhi dan 

melaksanakan kebijakan karena ia tidak suka dikatakan sebagai orang 

yang melanggar aturan hukum, sehingga dengan terpaksa ia melakukan 

isi kebijakan publik tersebut. Suatu contoh, misalnya, warga negara 

Singapura tidak suka disebut sebagai warga yang tidak patuh (selain 

karena memang dengan yang dikenakan pada warga yang melanggar 

sangat-sangat tinggi), sehingga mereka melaksanakan apa yang 

dikehendaki oleh pemerintahnya. Namun ketika mereka datang ke 

Indonesia, Batam, misalnya, membuang sampah sembarangan, meludah 

dimana saja, merokok tidak pada tempatnya menjadi perilaku yang 

dianggap biasa bagi mereka.Hal ini terjadi oleh karena orang-orang yang 

melakukan perbuatan tersebut di Indonesia tidak dianggap sebagai orang-

orang yang melanggar aturan hukum, sehingga pemenuhan kebijakan 

publik tak dapat berjalan dengan baik. 

d. Adanya Kepentingan Publik 
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Masyarakat mempunyai keyakinan bahwa kebijakan publik dibuat 

secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh pejabat publik yang 

berwenang, serta melalui prosedur yang sah yang telah tersedia.Bila suatu 

kebijakan dibuat berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka masyarakat 

cenderung mempunyai kesediaan diri untuk menerima dan melaksanakan 

kebijakan itu.Apalagi ketika kebijakan publik itu memang berhubungan 

erat dengan hajat hidup mereka. 

e. Adanya Kepentingan Pribadi 

Sekelompok atau kelompok orang sering memperoleh keuntungan 

langsung dari suatu proyek implementasi kebijakan, maka dari itu dengan 

senang hati mereka akan menerima, mendukung, dan melaksanakan 

kebijakan yang ditetapkan. Sebagai contoh, misalnya, pemerintah 

berencana untuk membuat jalan pintar antar kota yang menyita beberapa 

hektar tanah milik warga, melalui mekanisme pembebasan tanah. Ada 

beberapa warga yang menolak oleh karena mekanisme ganti rugi yang 

dibuat oleh pemerintah dinilai warga sangat merugikan mereka. Tetapi di 

sisi lain, ada juga warga yang dengan senang hati turut terlibat dalam 

proyek pembangunan jalan tersebut. Ketika diperhatikan, ternyata tanah 

sebagian warga yang mau memenuhi keputusan pemerintah adalah warga 

yang tidak terkena pembebasan, dan bahkan tanahnya yang tak jauh dari 

jalan antarkota yang tengah dibangun menghasilkan hasil-hasil kebun 

yang baik. Dengan jelas sebagian warga ini memperoleh keuntungan 

dengan terbukanya jalur distribusi bagi hasil-hasil kebun yang diproduksi 

mereka, sehingga tanpa diminta pun merek bersedia membantu proyek 
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pemerintah demi keuntungan yang akan diperolehnya melalui 

pembangunan jalan transkota tersebut. 

f. Masalah Waktu 

Kalau masyarakat memandang ada suatu kebijakan yang bertolak 

belakang dengan kepentingan publik, maka warga akan berkecenderungan 

untuk menolak kebijakan tersebut. Tetapi begitu waktu berlalu, pada 

akhirnya suatu kebijakan yang dulunya pernah ditolak dan dianggap 

kontroversial, berubah menjadi kebijakan yang wajar dan dapat 

diterima.Sebagai suatu contoh, misalnya, kebijakan pencabutan subsidi 

Bahan Bakar Minyak (BBM)–bahkan sampai dengan dua kali dalam 

setahu- yang dilakukan oleh Pemerintah SBY (Susilo Bambang 

Yudhoyono) pada tahun 2005.Pada awal-awal kebijakan pencabutan 

subsidi BBM diumumkan banyak sekali gerakan demonstrasi mahasiswa, 

ibu-ibu, tukang ojek, supir angkutan, dan lain-lain yang menolak 

kebijakan tersebut.Namun dengan berjalannya waktu, kebijakan yang 

tidak populer itu akhirnya diterima oleh seluruh warga. 

2. Faktor Penentu Penolakan atau Penundaan Kebijakan 

a. Adanya kebijakan yang Bertentangan dengan Sistem Nilai yang Mengada 

Bila suatu kebijakan dipandang bertentangan secara ekstrem atau 

secara tajam dengan sistem nilai yang dianut oleh suatu masyarakat secara 

luas, atau kelompok-kelompok tertentu secara umum, maka dapat 

dipastikan kebijakan publik yang hendak diimplementasikan akan sulit 

untuk terlaksana. Satu contoh menarik adalah upaya pemerintah pada 

tahun 2000-an yang hendak mengangkat kembali kebijakan pengumpulan 
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dana pengelolaan olah raga yang dilakukan melalui usaha perjudian. 

Usaha ini mengalami kegagalan karena banyak mengalami resistensi dari 

warga masyarakat. Dan apabila tetap dilaksanakan, saya kira, akan 

mengalami banyak kendala selama kebijakan tersebut tidak dicabut. 

b. Tidak Adanya Kepastian Hukum 

Tidak adanya kepastian hukum, ketidakjelasan aturan-aturan 

hukum, atau kebijakan yang saling bertentangan satu sama lain dapat 

menjadi sumber ketidakpatuhan warga pada kebijakan yang ditetapkan 

oleh pemerintah. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang 

tidak jelas, kebijakan yang bertentangan isinya, atau kebijakan yang 

ambigu dapat menimbulkan kesalah mengertian, sehingga 

berkecenderungan untuk ditolak oleh warga untuk diimplementasikan. 

c. Adanya keanggotaan seseorang dalam Suatu Organisasi 

Seseorang yang patuh atau tidak patuh pada peraturan atau 

kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah dapat disebabkan oleh 

keterlinatannya dalam suatu organisasi tertentu. Jika tujuan organisasi 

yang dimasuki oleh orang-orang yang terlibat dalam suatu organisasi 

seide atau segagasan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, 

maka Ia akan mau bahkan mengejawantahkan atau melakukan ketetapan 

pemerintah itu dengan tulus. Tetapi apabila tujuan organisasi yang 

dimasukinya bertolak belakang dengan ide dan gagasan organisasinya, 

maka sebagus apapun kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah akan 

sulit untuk terimplementasi dengan baik. 

d. Adanya Konsep Ketidakpatuhan Selektif Terhadap Hukum 
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Masyarakat ada yang patuh pada suatu jenis kebijakan tertentu, tetapi ada 

juga yang tidak patuh pada jenis kebijakan lain. Ada orang yang patuh dalam 

kebijakan kriminalitas tetapi di saat yang bersamaan ia dapat tidak patuh 

dengan kebijakan pelarangan pedagang kaki lima. Untuk lebih jelasnya, lihat 

artikel di bawah ini. 

 

2.2 Tinjauan Konseptual 

2.2.1 Kebijakan Perlindungan 
30

 

Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum 

konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan 

juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum 

konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang 

mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan 

dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.
31

 

Pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK 8/1999 tentang 

Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang perseorangan atau badan usaha, 

baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan 

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi’’.  

Di dalam UU.Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dijelaskan bahwa 

yang dimaksudkan dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang 

                                                           
30

 Ahidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Grasindo, 2000. Hal; 57-60. 
31

 Ahidarta.Op.cit. Hal: 61. 
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berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan serta kepemilikan. 

Adapun usaha kecil tersebut meliputi: usaha kecil formal, usaha kecil 

informal dan usaha kecil tradisional. Usaha kecil formal adalah usaha yang telah 

terdaftar, tercatat dan telah berbadan hukum, sementara usaha kecil informal 

adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, 

antara lain petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang 

keliling, pedagang kaki lima dan pemulung. Sedangkan usaha kecil tradisional 

adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan 

secara turun temurun dan/atau berkaitan dengan seni dan budaya. 

Dalam UU. Nomor 9 Tahun 1995 juga ditetapkan beberapa Kriteria Usaha 

Kecil, antara lain (1) memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (2) memiliki hasil 

penjualan tahunan paling banyak 1 (satu) milyar rupiah; (3) milik warga negara 

Indonesia; (4) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak 

langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; (5) berbentuk usaha orang 

perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang 

berbadan hukum, termasuk koperasi. 

2.2.1.1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang 

Penyelenggaraan Izin Gangguan
32

 

 

                                                           
32
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Kebijakan perlindungan dalam pendirian usaha juga memiliki perlindungan 

hukum Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2013 yang berisikan tentang 

penyelenggaraan izin gangguan yang berisikan izin gangguan dalam pemebrian 

izin tempat usaha atau kegaiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu 

yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan tidak termasuk tempat 

usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah 

Daerah. 

Upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan 

(UPL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha atau kegiatan yang 

tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. 

2.2.2  Konsep Dan Pemaknaan Tentang Toko Kecil Tradisional 

Pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh 

masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang 

terbatas. Dalam bidang ekonomi, pedagang kecil ini termasuk dalam sektor 

informal, di mana merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan tidak terampil serta 

golongan-golongan yang tidak terikat pada aturan hukum, hidup serba susah dan 

semi kriminil pada batas-batas tertentu. 
33

 

Pedagang adalah perantara yang kegiatannya membeli barang dan 

menjualnya kembali tanpa merubah bentuk atas inisiatif dan tanggung jawab 

sendiri dengan konsumen untuk membeli dan menjualnya dalam partai kecil atau 
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per satuan.
34

Pedagang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dibagi atas dua 

yaitu: pedagang besar dan pedagang kecil. Pedagang kecil adalah pedagang yang 

menjual barang dagangan dengan modal yang kecil.
35

 Menurut UU Nomor 29 

Tahun 1948 , Pedagang adalah orang atau badan membeli , menerima atau 

menyimpan barang penting dengan maksud untuk di jual diserahkan , atau dikirim 

kepada orang atau badan lain, baik yang masi berwujud barang penting asli , 

maupun yang sudah dijadikan barang lain.
36

 

2.2.3 Pasar Modern 

Pasar modern tidak banyak berbeda dengan pasar tradisional, namun 

dalam pasar modern antara penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara 

langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang 

(barcode), akses lebih kecil, berada dalam bangunan dan pelayanannnya 

dilakukan secara mandiri atau dilayani oleh pramuniaga.
37

 Barang-barang yang 

dijual tidak hanya bahan makanan seperti: buah, sayur, daging. Tetapi sebagian 

besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. 

Pasar Modern adalah pasar atau toko dengan sistem pelayanan mandiri, 

menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, 

Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk 

Perkulakan. Adapun ritel modern yang diatur keberadaan lokasinya bahwa 
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minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem 

jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di 

dalam kota/perkotaan.Berdasarkan luas lantai toko minimarket memiliki luas 

lantai < 400 m2
38

. 

                                                           
38
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2.3 Penelitian Terdahulu 

Tabel 1. Kajian Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

Judul Metode Teori Hasil 

Weda 

Kupita 

dan 

Rahadi 

Wasi 

Bintoro 

(2012) 

Implementasi 

Kebijakan Zonasi 

Pasar Tradisional 

Dan Pasar 

Modern (Studi Di 

Kabupaten 

Purbalingga) 

Deskriptif 

Kualitatif 

Koentjoro, 

Diana Halim 

(2006)  

Penegakan 

Hukum 

dan 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Indonesia 

Implementasi kebijakan 

berkaitan dengan 

penentuan jarak antara 

pasar tradisional dengan 

pasar modern dan 

penyediaan lahan parkir 

bagi pasar tradisional 

tidak berjalan dengan 

baik, karena pendirian 

pasar modern seperti di 

kecamatan padamara, 

Kutasari, Kalimanah, 

Rembang berhadap-

hadapan dengan pasar 

tradisional, serta 

sebagian besar pasar 

tradisional tidak 

mempunyai lahan 

parkir.   

Argana 

Maha 

Putra, 

Tisnanta, 

Syamsir 

Syamsu 

(2013) 

Perizinan 

Minimarket 

Dalam Kerangka 

Perlindungan 

Hukum Terhadap 

Pasar Tradisional 

Di Kota Bandar 

Lampung 

Deskriptif 

Kualitatif 

Achmad. 

(2009) 

Hukum 

Administrasi 

Negara dan 

Kebijakan 

Pelayanan 

Publik. 

Bandung. 

Nuansa. 

Masih terdapat banyak 

pelanggaran izin 

pendirian minimarket, 

Pemerintah Kota Bandar 

Lampung seharusnya 

melakukan peninjauan 

dan pemeriksaaan 

terhadap minimarket 

sebelum berdiri dengan 

profesional dan tidak 

meluluskan apabila 

memang terjadi 

pelanggaran 

sebelumberdirinya 

minimarket tersebut. 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2016 
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Penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai pedoman dalam 

menentukan kerangka besar penelitian ini. Dalam kata lain beberapa hasil dari 

penelitian yang terdahulu dijadikan sebagai pijakan oleh penelitian yang saat ini 

dilakukan. Terdapat dua penelitian yang digunakan sebagai penelitian terdahulu, 

pertama, adalah Penelitian karya Weda Kupita dan Rahadi Wasi Bintoro dengan 

judul penelitian “Implementasi Kebijakan Zonasi Pasar Tradisional Dan Pasar 

Modern (Studi Di Kabupaten Purbalingga)”.Selanjutnya yang kedua, adalah 

penelitian karya Argana Maha Putra, Tisnanta, Syamsir Syamsu dengan judul 

penelitian “Perizinan Minimarket Dalam Kerangka Perlindungan Hukum 

Terhadap Pasar Tradisional Di Kota Bandar Lampung”. 

Penelitian terdahulu yang pertama adalah karya dari Dauhan.Penelitian ini 

dilakukan pada tahun 2012, dengan tujuan memberikan gambaran mengenai 

penentuan jarak antara pasar tradisional dengan pasar modern dan juga 

penyediaan lahan parkir bagi pasar tradisional, yang dirasa semakin tahun 

semakin menyempit akibat pembangunan-pembangunan pasar modern(Kupita dan 

Rahadi, 2013). 

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan Dauhan ini memiliki beberapa 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sekarang ini dilakukan. Yaitu, 

yang pertama, penelitian terdahulu lebih membahas tentang zona peredaran pasar 

tradisonal dan pasar modern serta penyediaan lahan parkir bagi pasar tradisional, 

sedangkan pada penelitian yang sekarang lebih jauh membahas masalah upaya 

perlindungan dan pemberdayaan pelaku pasar tradisional yang dilakukan oleh 

BP2T dari ancaman industri-industri ritel seperti perbelanjaan modern yang 

banyak beredar dan sedang digandrungi masyarakat sekarang ini. Sedangkan 
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persamaan dari penelitian ini sama-sama berpihak pada pasar tradisional dan 

berusaha memberikan rekomendasi supaya keberadaan pasar tradisional ini dapat 

terus ada dan berkembang. 

Selanjutnya ditinjau dari metode penelitian juga sama-sama menggunakan 

kualitatif deskriptif. Kemudian dari segi konsep juga sama-sama menggunakan 

konsep implementasi kebijakan, akan tetapi dalam penelitian yang sekarang ini 

lebih menggunakan teori implementasi kebijakan dari Grindlee untuk lebih dapat 

memperkuat analisa data. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kupita dan Rahadi ini telah memberikan 

konstribusi bagi penelitian yang sekarang, yaitu menguatkan asumsi dasar dari 

penelitian sekarang jika pasar modern dirasa lebih mendominasi dari pada pasar 

tradisional. Sehingga penelitian-penelitian yang berkisar tentang perlindungan dan 

pemberdayaan pelaku pasar tradisional dirasa perlu untuk dilakukan sebagai dasar 

rekomendasi untuk memperbaiki peran dari pemerintah dan aktor terkait. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan berkaitan 

dengan penentuan jarak antara pasar tradisional dengan pasar modern dan 

penyediaan lahan parkir bagi pasar tradisional tidak berjalan dengan baik, karena 

pendirian pasar modern seperti di Kecamatan Padamara, Kutasari, Kalimanah, 

Rembang berhadap-hadapan dengan pasar tradisional, serta sebagian besar pasar 

tradisional tidak mempunyai lahan parkir. 

Kemudian hasil penelitian terdahulu yang kedua adalah hasil tesis dari 

Argana Maha Putra, Tisnanta, Syamsir Syamsu. Penelitian ini dilakukan tahun 

2013, dengan tujuan untuk mengambarkan proses perizinan pendirian minimarket 
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dalam kerangka perlindungan hukum terhadap pasar tradisional di Kota Bandar 

Lampung(Putra, Tisnanta, dan Syamsir, 2013) 

Penelitian yang dilakukan Argana Maha Putra, Tisnanta, Syamsir Syamsudi 

atas memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang 

sekarang dilakukan. Persamaan keduanya ialah sama-sama membahas tentang 

upaya perlindungan terhadap pelaku pasar tradisional, hanya saja penelitian 

terdahulu didahului dengan banyak membahas proses perijinan pendirian pasar 

modern, yang dalam penelitian saat ini hanya dibahas sekilas. Akan tetapi 

penelitian sekarang juga menambah pembahasan tentang pemberdayaan yang 

dilakukan oleh BP2T Kota Malang terhadap pelaku pasar tradisional, yang mana 

hal tersebut tidak dibahas dalam penelitian terdahulu. Persamaanselanjutnyaantara 

penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan 

kualitatif deskriptif dan sama-sama menggunakan teori implementasi kebijakan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Argana Maha Putra, Tisnanta, Syamsir 

Syamsuini memberi kontribusi terhadap penelitian yang dilakukan saat ini berupa 

gagasan untuk menambah fokus masalah penelitian pada pemberdayaan pelaku 

pasar tradisional, karena salah satu faktor kurang bersaingnya pasar tradisional 

dari pasar tradisional juga terletak pada kualitas dari pelaku pasar tradisional itu 

sendiri, sehingga upaya pemberdayaan dirasa penting untuk dikaji dan diterapkan 

untuk menambah kualitas dari pasar tradisional. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa masih terdapat banyak pelanggaran izin pendirian minimarket, Pemerintah 

Kota Bandar Lampung juga seharusnya melakukan peninjauan dan pemeriksaaan 

terhadap minimarket sebelum berdiri dengan profesional dan tidak meluluskan 

apabila memang terjadi pelanggaran sebelumberdirinya minimarket tersebut. 
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Karena dengan banyak pendirian minimarket-minimarket yang nakal ini akan 

semakin mengancam perkembangan dan eksistensi dari pasar tradisional itu 

sendiri. 

2.4 Alur Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan penelitian 

1. Tingginya pertumbuhan pasar 

modern dan minimarket di kota 

malang 

2. Protes terhadap pasar modern / 

minimarket, yang dinilai 

melakukan pelanggaran 

terhadap usaha kecil tradisional 

3. Konflik antara pasar tradisional 

dan pasar modern 

 

Tugas pemerintah 

1. Menjaga dan melindungi 

eksistensi usaha toko kecil 

tradisional sebagai 

penggerak ekonomi 

masyarakat 

2. Mengontrol perizinan dan 

pertumbuhan 

perkembangan pasar 

modern dan minimarket. 

Implementasi Kebijakan dalam 

Perlindungan Usaha Toko Kecil 

Tradisional Di Kota Malang melalui 

Peraturan Daerah Kota Malang 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Perindustrian dan 

Perdagangan. 

Implementasi kebijakan  

1. Implementasi kebijakan dalam perlindungan usaha toko kecil tradisional 

2. bentuk pelanggaran terkait penyelenggaraan  peraturan daerah Kota 

Malang Nomor 8 Tahun 2010  

3. Upaya yang dilakukan oleh Pemda kota Malang untuk mengurangi 

pelanggaran. 

 

 

Implementasi 

kebijakan 

Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor. 

36/M.DAG/PER/9/2007 

tentang Penerbitan Surat 

Izin Usaha Perdagangan 

Gambar 4. Alur BerpikirPenelitian 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian 

deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang 

dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang 

suatu keadaan secara objektif.
39

Sedangkan dalam penelitian kualitatif ini, 

penelitian dilakukan dengan menggunakan data lisan yang diperoleh melalui 

wawancara dan dokumentasi yang diperoleh melalui informan yang telah 

ditentukan.Oleh karena itu, dalam penelitian bahasa jumlah informan tidak 

ditentukan jumlahnya. Dengan kata lain, jumlah informannya ditentukan sesuai 

dengan keperluan penelitian.  

Penelitian kualitatif harus mempertimbangkan metodologi kualitatif itu 

sendiri. Metodologi kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data 

deskriptif berupa data tertulis atau lisan di masyarakat bahasa 
40

. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa pendekatan kualitatif yang menggunakan data lisan suatu 

bahasa memerlukan informan.Pendekatan yang melibatkan masyarakat bahasa 

ini diarahkan pada latar dan individu yang bersangkutan secara holistik sebagai 

bagian dari satu kesatuan yang utuh.Oleh karena itu, dalam penelitian jumlah 
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informan tidak ditentukan jumlahnya. Dengan kata lain, jumlah informannya 

ditentukan sesuai dengan keperluan penelitian.   

Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini peneliti akan mendiskripsikan 

bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota 

Malang dalam rangka implementasi kebijakan dalam perlindungan dan 

pedagang toko kecil tradisional di Kota Malang yang di dasarkan atas Peraturan 

Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan usaha 

perindustrian dan perdagangan. Data penelitian berupa data kualitatif yang 

bersumber dari hasil wawancara informan berupa keterangan lisan dan data 

dokumentasi dimana sumber data utama dari Badan Pelayanan dan Perizinan 

Terpadu (BP2T). 

3.2. Penetapan Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian 

tersebut akan dilakukan. Lokasi penelitian ditentukan dengan purposive 

sampling mengingat informan utama dan informasi bisa diperoleh hanya melalui 

lokasi tertentu
41

. Lokasi penelitian ditetapkan pada Badan Pelayanan dan 

Perizinan Terpadu (BP2T) Malang yang beralamat di jl. Mayjen Sungkono 

(Perkantoran Terpadu, gedung A lantai II), Malang, Jawa Timur. Penetapan 

lokasi penelitian ini ditentukan dengan alasan bahwa Pelayanan dan Perizinan 

Terpadu (BP2T) Malang yang memberikan izin atas berlangsungnya usaha 

minimarket sehingga ketentuan apa saja yang dilanggar minimarket seluruhnya 
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tercatat dengan baik. 
42

Selain itu pemilihan lokasi di Kota Malang yang 

merupakan daerah-daerah yang memiliki lokasi tempat usaha toko kecil atau 

perdagangan dan sudah banyak terdata usaha minirket yang didirikan di daerah 

mayjen sungkono. 

3.3. Fokus Penelitian  

 Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan 

penelitian yang sedang dilakukan.Fokus penelitian harus diungkapkan secara 

eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melaksanakan observasi. Fokus 

penelitian adalah garis besar dari penelitian, jadi observasi serta analisa hasil 

penelitian akan lebih terarah. Fokus penelitian yang dipusatkan pada penelitian 

ini adalah: 

1. Implementasi kebijakan perlindungan usaha toko kecil tradisional serta 

kegiatan usaha toko kecil perorangan berdasarkan di Kota Malang 

berdasarkan peraturan daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan. 

 

3.4  Pemilihan Informan  

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian 
43

. Untuk menentukan informan dalam 

penelitian ini menggunakan teknik dan tujuan-tujuan tertentu atau disebut teknik 

purposive. Dengan teknik purposive ini peneliti akan mencari informan kunci 
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yang memiliki informasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan pedagang 

toko kecil tradisional serta kegiatan usaha kecil perorangan berdasarkan di Kota 

Malang berdasarkan peraturan daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan. 

Prosedur pemilihan informan pada penelitian kualitatif adalah 

menggunakan cara key person
44

 yang sarat informasi sesuai dengan fokus 

penelitian. Teknik ini digunakan karena penelitian yang dilakukan adalah 

pendekatan kualitatif yang tidak melakukan generalisasi. Informan yang dipilih 

oleh peneliti adalah: 

1.  Informan Kunci 

BP2T dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Malang 

2. Informan Utama 

Pedagang Toko Kecil Tradisional, atau pihak minimarket 

(indomart/alfamart) 

3. Informan Pendukung 

Masyarakat yang terdampak. 

3.5  Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai 

berikut: 

1. Wawancara  

 Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan jalan 

komunikasi, melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data 
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dengan sumber data.
45

Penelitian ini menggunakan wawancara semistruktur 

dimana pelaksanaanya lebih bebas dengan tujuan untuk menemukan 

permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta 

pendapat dan ide-denya.Wawancara dilakukan pada para staff pegawai Badan 

Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BP2T) Malang, warga terdampak minimarket 

dan pegawai minimarket. 

2. Observasi  

 Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan 

mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-

fenomena yang terjadi pada latar penelitian.Observasi dilakukan agar peneliti 

mengetahui perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut dengan 

baik.Pelaksanaan observasi dapat diketahui bagaimana perilaku seseorang.
46

 

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung 

terhadap aktivitas ekonomi warga dan kegiatan usaha minimarket khusunya 

minimarket yang melanggar peraturan daerah. 

3. Dokumentasi  

Teknik studi dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

melalui catatan-catatan, transkrip buku, literatur, surat kabar, majalah, notulen 

rapat, agenda dan sebagainya Dengan dokumentasi ini penulis mengharapkan 

data penelitian yang mendukung data wawancara dan observasi.Studi dokumen 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan obsevasi dalam 

penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif akan semakin 
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tinggi jika melibatkan atau menggunakan studi dokumen ini dalam pengumpulan 

data kualitatifnya.
47

 

Studi dokumentasi dilakukuan untuk mengumpulkan data mengenai 

peraturan-peraturan, keputusan pemerintah, bukti pelaksanaan dan implementasi 

kebijakan berupa foto dan data serta dokumen pendukung lainnya seperti surat 

izin. 

3.6  Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu.Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam 

penelitian ini adalah teknik deskriptif atau lebih spesifik menggunakan model 

interaktif. Bogdan dalam Sugiyono
48

 mengemukakan bahwa, “Analisis data 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah 

dipahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain”. 

Model interaktif menurut Miles dan Huberman
49

 “Dalam 

pandanganmodel interaktif, ada tiga jenis kegiatan analisis (reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan) dan pengumpulan data sendiri 

merupakan proses siklus dan interaktif”.  
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Data Collection Data Display 
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Gambar 3.1  

Komponen Dalam Analisis Data
50

 

 

1. Pengumpulan data (Data collection) 

Proses pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan instrument 

penelitian seperti wawancara, studi pustaka dan dokumentasi
51

. 

2. Kondensasi Data (Data Condensation) 

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, 

mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati 

keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkip 

wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Data yang 

diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak sehingga perlu adanya 

pencatatan secara teliti dan rinci.Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan 
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polanya. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan 

kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Setelah proses 

reduksi data langkah selanjutnya adalah penyajian data yang merupakan 

sekumpulan informasi yang telah tersusun dan dapat memberikan kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian 

data, maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga 

akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif penyajian data 

dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

dan flowchart.
52

 

3. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari infomasi yang 

memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam 

memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis 

yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Sugiyono 

menyatakan, yang paling sering dignakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.Langkah ketiga dalam 

analisi data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kegiatan 

penarikan kesimpulan merupakan langkah lebih lanjut setelah proses reduksi 

dan penyajian data. Setelah data direduksi dan disajikan secara sistematis pada 

dasarnya sudah memberikan arahan bagi kegiatan penarikan kesimpulan.
53

 

4. Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing) 
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53
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Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan 

verifikasi.Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif 

mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-

koritigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-

kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, 

tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, 

pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, 

kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana.
54

 

 

3.7  Keabsahan Data 

Keabsahan data digunakan empat macam kriteria keabsahan data, yaitu 

(a) dengan menggunakan derajat kepercayaan data atau kredibilitas data yang 

meliputi perpanjangan waktu di lapangan, melakukan triangulasi, pengamatan 

secara tekun, memperbanyak referensi, dan pengecekan temuan penelitian. (b) 

tranferalibilitas data, yaitu penggunaan sampel purposive secara terus menerus 

melakukan perbandingan data secara konstan dan melakukan proses triangulasi 

metode, (c) dependabilitas data yaitu melakukan pemeriksaan data mulai dari 

data lapangan, reduksi data, sampai pada interprestasi data. (d) konfirmabilitas 

data, dilakukan melalui pengumpulan data, rekonstruksi data, menekan bias 

penelitian dan memperhatikan etika penelitian serta melakukan instropeksi atas 

hasil-hasil penelitian (Milles dan Huberman 1992). 
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Triangulasi dalam penelitian kualitatif sebagai teknik untuk mengecek 

keabsahan data. Dimana dalam pengertianya triangualasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam 

membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Proses penelitian 

kualitatifini keseluruhan perspektif akan dilihat dalam sudut pandang tahapan 

penelitian yang saling bertautan dan memiliki hubungan yang kuat dengan 

data-data utama penelitian agar menghasilkan justifikasi yang koheren. 

Berkaitan dengan hal tersebut maka pada metode penelitian kualitatif ini akan 

digunakan model triangulasi agar dapat menghasilkan sebuah justifikasi yang 

koheren dan valid dalam keabsahan data penelitian. 

Triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi 

peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif. Sehubungandengan hal 

ini, dinyatakan bahwa terdapat empat macam teknik triangulasi, yakni : (a) 

triangaulasi data/ sumber ( data triangulation ), (b) triangulasi peneliti ( 

investigator triangulation ), (c) triangulasi metodologis ( metodological 

triangulation ), ( d ) triangulasi teoritis ( theoritical triangulation ). Pada 

dasarnya triangulasi ini merupakan teknik yang didasari pola pikikir 

fenomenologi yang bersifat multiperspektif.Artinya untuk menarik kesimpulan 

yang mantap, diperlukan tidak hanya dari satu sudut pandang saja
55

. 

Adapun penjelasan secara singkat dari masing-masing triangulasi itu 

adalah sebagai berikut : 
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1) Triangulasi data atau sumber adalah menggali kebenaran imformasi tertentu 

melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Suatu misal, selain 

melalui wawancara dan obsevasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat 

( participant obsevation ), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan 

resmi, atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-msing cara itu akan 

menghasilkan bukti ata data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan 

gamabaran atau pandangan ( insights ) yang berbedala pula mengenai 

fenomena yang diteliti.  

2) Triangulasi peneliti, dilakuka dengan cara menggunakan lebih dari satu orang 

dalam pengumpulan data dan analisis data. Teknik ini untuk memperkaya 

kasanah pengetahuan yang digali dari subjek penelitian. Namun demikian 

orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman 

penelitian dan bebas dari komplik kepentingan agar tidak merugikan peneliti 

dan melahirkan bias baru dari triangulasi. 

3) Triangulasi metode, dilakukan dengan cara membandingkan imformasi atau 

data melalui cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti 

menggunakan metode wawancara, observasi dan survei. Dalam rangka untuk 

memperoleh kebenaran imformasi yang handal dan gambaran yang utuh 

mengenai imformasi tertentu untuk megecek kebenaranya dan keabsahan data 

penelitian. Triangulasi pada tahap ini dilakukan apabila mendapatkan data atau 

imformasi yang diperoleh dari subjek atau imforman penelitian diragukan 

kebenarannya. 

4) Triangulasi teori, hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan atau 

thesis statement. Imformasi tersebut selanjutnya di bandingkan dengan 
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perspektif dengan teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti 

atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Disamping itu triangulasi teori 

dapat meningkatkan pemaham asalkan peneliti mampu menggali pengalaman 

teoritik secara mendalam atas hasil analis data yang diperoleh. 

 Berpijak dari landasan teori dan pemikiran yang telah peneliti paparkan 

tersebut.Maka penelitian kualitatif dalam menggali imformasi atau data 

penelitian digunakan kriteria dan triangulasi data dalam rangka untuk mencapai 

derajat kepercayaan, kebenaran dan keabsahan data hasil penelitian.Pada 

penelitian kualitatif, kebenaran dan keabsahan data yang diperoleh dari sumber 

atau imforman setelah melalui analisis dan validasi digunakan sebagai dasar 

untuk menarik kesimpulan penelitian. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1 Gambaran Umum Kota Malang 

4.1.1 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T)  

Perlindungan dan pemberdayaan usaha toko kecil tradisional perorangan di 

Kota Malang perlu dilakukan secara terpadu antara instansi Pemerintah baik Pusat 

maupun Daerah dan peran serta dari para pelaku usaha besar serta masyarakat 

dalam suatu sistem hukum yang berlaku guna melindungi usaha toko kecil 

tradisional perorangan yang posisinya saat ini semakin terhimpit. Aktor-aktor 

tersebut diharapkan dapat bekerja sama mengurus berbagai persoalan mengenai 

pengembangan dan juga pemberdayaan usaha toko kecil tradisional perorangan. 

Meskipun kewenangan yang ada di antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah sendiri tentunya berbeda, apalagi semenjak diberlakukan sistem otonomi 

daerah. Pemerintah daerah tentunya lebih memiliki andil dan fungsi yang lebih 

besar. 

Indikator Pemerintah daerah adalah pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan kebijakan.Terkait penelitian yang diambil peneliti, pemerinth disini 

adalah beberapa pejabat, yakni Dinas perindustrian dan juga Badan Pelayanan 

Perijinan Terpadu Kota Malang. 
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Berikut akan diuraikan Susunan Organisasi dari Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan, yakni:
56

 

a. Kepala Dinas ; 

b. Wakil Kepala Dinas ; 

c. Bagian Tata Usaha ; 

d. Sub Dinas Penyusunan Program ; 

e. Sub Dinas Bina Produksi ; 

f. Sub Dinas Bina Sarana ; 

g. Sub Dinas Bina Usaha ; 

h. Sub Dinas Perclagangan Dalam Negeri ; 

i. Sub Dinas Perclagangan Luar Negeri ; 

j. Sub Dinas Metrologi ; 

k. Kelompok Jabatan Fungsional ; 

l. Unit Pelaksana Teknis Dinas ; 

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang, terletak di 

Perkantoran Terpadu Gedung A Lt. 2, Jl. Mayjen Sungkono Kota Malang, 

Jawa Timur. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) pada Tahun 

2012 adalah Suharyono. 

Badan pelayanan perijinan terpadu kota Malang mempunyai visi dan 

misi sebagai berikut: 
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1. Visi : 

“Pelayanan Perijinan Satu Pintu, yaitu Pelayanan Perijinan yang 

dilaksanakan oleh BP2T Kota Malang berdasarkan kewenangan yang 

diberikan oleh mulai dari Penerimaan Permohonan, Pemrosesan, hingga 

Penandatangan Keputusan Perijinan dan Pembayaran Retribusi/Pajak 

Perijinan dilaksanakan oleh BP2T Kota Malang. Sehingga masyarakat 

yang mengurus atau mengajukan permohonan Perijinan hanya di BP2T 

Kota Malang 

2. Misi 

a. Meningkatkan Mutu Pelayanan Perijinan yang Cepat, Tepat, Akurat, 

Transparan dan Akuntabel. 

b. Meningkatkan dan Membentuk Kualitas Aparatur Perijinan yang 

Profesional di BP2T Kota Malang didalam melayani masyarakat di 

bidang perijinan. 

c. Meningkatkan Sarana dan Prasana Perijinan terutama pada tempat serta 

Alat kerja yang memadai. 

d. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar SKPD terkait guna 

mempercepat proses perijinan dengan membentuk Tim Pertimbangan Ijin 

dan Tim Teknis. 

e. Meningkatkan kesadaran serta pemberdayaan masyarakat dalam 

bidangperijinan. 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu melaksanakan tugas koordinasi 

dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara 



69 

 

terpadu. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang mempunyai fungsi
57

 : 

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang layanan perizinan 

terpadu; 

b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana 

Kerja (Renja) di bidang layanan perizinan terpadu; 

c. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan bidang Perekonomian, 

Pariwisata, Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum; 

d. Pelayanan koordinasi proses pelayanan perizinan bidang Perekonomian, 

Pariwisata, Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum; 

e. Pelaksanaan administrasi layanan perizinan; 

f. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan; 

g. Pelaksanaan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat di bidang 

pelayanan perizinan terpadu; 

h. Pelaksanaan kegiatan di bidang pemungutan retribusi; 

i. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, 

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, 

perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; 

j. Pelaksanaan Standard Pelayanan Minimal (SPM); 

k. Penyusunan dan pelaksanaan Standard Pelayanan Publik (SPP); 

                                                           
57

 BP2T. 2016. Fungsi dan Tugas BP2T. (Online).http://bp2t.malangkota.go.id/?page_id=87. 

Diakses pada tanggal 30 Agustus 2016, pukul 11:32 WIB. 

http://bp2t.malangkota.go.id/?page_id=87


70 

 

l. Pelaksanaan fasilitas pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik 

yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan; 

m. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait 

layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah; 

n. Pemberdayaan jabatan fungsional; 

o. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 

p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

q. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu berwenang menandatangani 

15 jenis izin dan non perizinan meliputi : Izin Mendirikan Bangunan, Izin 

Gangguan, Izin Pemasangan Media Reklame, Izin Usaha Angkutan, Izin 

Trayek, Izin Keramaian Umum/ Tontonan, Izin Penggunaan Tanah 

Makam, Izin Usaha Percetaan, Izin Persewaan Penggunaan Bangunan 

milik Pemerintah Kota Malang, Izin Usaha Jasa Konstruksi,Tanda Daftar 

Usaha Pariwisata, Izin SIUP, TDI, IUI dan Perluasan Usaha. 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang (BP2T) dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang 

Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah  

dan Lembaga Teknis Daerah. 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang mempunyai 

Struktur Organisasi,terdiri dari : 
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a. Kepala Badan menjalankan tugasnya dibantu oleh; 

b. Sekretariat, terdiri dari: 

a) Subbagian Penyusunan Program; 

b) Subbagian Keuangan; 

c) Subbagian Umum. 

c. Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian; 

d. Bidang Pelayanan Perizinan Kepariwisataan dan Sosial Budaya; 

e. Bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum; 

f. Tim teknis; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi BP2T Kota Malang 
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4.1.1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 

Pembentukan Dinas  

Penetapan Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar sangat 

penting sebagai sumber acuan pelaksanaan tugas yang diemban oleh seluruh 

jajaran pimpinan dan staf, oleh karena itu diperlukan sebuah visi yang 

digunakan dalam melaksanakan tugas tersebut yang berupa. maka untuk 

memberikan gambaran tentang kondisi ideal yang ingin diwujudkan dalam 

kehidupan perindustrian dan perdagangan di Kota Malang, sebagai rambu-

rambu di dalam pembangunan Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 

pada masa mendatang yang penuh dengan harapan dan tantangan, yang harus 

dipedomani oleh insan perindustrian dan perdagangan untuk lebih berperan 

dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berencana dan 

berkesinambungan, disusunlah Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Malang, serta Misi yang akan dilakukan guna 

mewujudkan/merealisasikan Visi tersebut. 

Dalam menyusun Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

ini, tetap berpedoman kepada Visi dan Misi Kota Malang yang telah 

ditetapkan dalam rancangan RPJMD Kota Malang Tahun 2014- 2018. 

4.1.1  Visi dan Misi Kota Malang  

Visi Kota Malang, adalah sebagai berikut :  

“Terwujudnya Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat”.  

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan misi 

pembangunan Kota Malang Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:  
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1. Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan 

pendidikan dan kesehatan;  

2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah;  

3. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat 

rentan, pengarusutamaan kesetaraan gender serta kerukunan sosial; 

4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota 

yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta 

berwawasan lingkungan;  

5. Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan 

publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan 

masyarakat. 

4.1.1.1 Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 

Untuk mencapai peningkatan produktivitas dan daya saing daerah, 

maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan merumuskan Visi sebagai berikut: 

"TERWUJUDNYA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN 

YANG TANGGUH DAN BERDAYA SAING SEBAGAI SEKTOR 

PENGGERAK EKONOMI YANG BERKEADILAN" 

4.1.1.2 Misi 

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas serta berpedoman terhadap tugas 

pokok dan fungsi Dinas yang berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam 

pembangunan perindustrian dan perdagangan yang transparan dan akuntabel 

dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, maka Misi Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan tahun 2013- 2018 adalah : 



74 

 

1. Meningkatkan daya saing industri  

2. Meningkatkan kinerja dan daya saing perdagangan 

4.1.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Tujuan,  

Pengertian tujuan menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi 

Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan 

Pelaporan Akuntabilita Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sesuatu yang akan 

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu (satu) sampai dengan 5 (lima) 

tahunan. Tujuan dimaksud ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi 

dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Berdasarkan hal 

tersebut maka tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan 

tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa 

mendatang. Hal ini penting, mengingat tujuan akan mengarahkan perumusan 

sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalm rangka merealisasikan misi. 

Berdasarkan tujuan tersebut, maka disusunlah strategi dan arah kebijakan 

pembangunan. Menurut Undang-undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 14 

disebutkan bahwa strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program 

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan pada angka 15 disebutkan 

bahwa kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah 

Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. 

Strategi dan arah kebijakan untuk masing-masing misi sebagai berikut : 

1. Peningkatan kemampuan teknologi industri dan sumberdaya 

manusia, pengembangan inovasi dan standarisasi produk industry 
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melalui kerjasama dengan Instansi vertikal, Perguruan Tinggi, 

lembaga penelitian dan Swasta  

2. Memperkuat dan memperluas pasar dalam dan luar negeri;  

3. Meningkatkan tertib ukur, standarisasi mutu barang, dan 

pemberdayaan konsumen. 

4.1.1.4 Sasaran 

Telah diuraikan secara terperinci visi, misi, tujuan, strategi dan arah 

kebijakan. Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan perlu disusun sasaran dan 

indikatornya agar dapat diketahui tingkat capaiannya. Berdasarkan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 

tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi 

Pemerintah, disebutkan bahwa sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara 

nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, 

dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sedangkan yang 

dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan 

pencapaia sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Oleh 

karena itu maka setiap setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat 

capaiannya (targetnya) masing-masing. 
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4.1.2 Gambaran Permasalahan Pasar Modern dan Toko kecil Tradisional 

di Kota Malang  

Potret semakin tergesernya  usaha toko tradisional dikuatkan pula pada 

survei yang dilakukan oleh AC Nielsen. Menurut survei AC Nielsen
58

 

pertumbuhan pasar modern termasuk hypermart, supermarket, supermall, 

minimarket, dan lain-lain sebesar 31,4 % sedangkan  pertumbuhan pasar 

tradisional minus 8,1 %. Selain itu, berdasarkan hasil kajian AC Nielsen 

teridentifikasi bahwa peranan toko kecil tradisional terus menurun 2,0 % 

setiap tahunnya). 

Bagi Kota Malang, kekhawatiran akan semakin matinya peran usaha 

toko kecil di Kota Malang juga semakin dikuatkan dengan adanya penelitian 

yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan otonomi daerah, Fakultas Hukum, 

Universitas Brawijaya. Berdasarkan penelitian Pusat Pengembangan otonomi 

daerah (PP otoda Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2011) 

menyatakan jika seluruh pasar tradisional di Malang akan  mati dalam waktu 

sepuluh tahun ke depan. terjadi pertumbuhan negatif pada pasar tradisional 

sebesar 7 %, sedangkan pasar modern justru tumbuh sebesar 35,4 %
59

. 

Indikasinya bahwa kebanyakan para pedagang kecil tradisional di satu 

daerah saling bersaing satu sama lain, masing-masing cenderung monoton 

dalam penataan dagangan, sehingga menjadi tidak menarik lagi dihadapan 

para pembeli dan pedagang yang sekarang cenderung berperilaku dinamis 
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 A.C. Nielsen. (2005). Asia Pasific Retail and Shopper Trends 2005. (Online). 

http://www.acnielsen.de/pubs/documents/Retailand ShopperTrendsAsia2005.pdf. Diakses pada 

tanggal 30 Agustus 2016, pukul 11:52 WIB. 
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 Halo Malang. 2012. Pasar Tradisional Akan Mati 10 Tahun lagi. (Online). 

http://halomalang.com/news/pasar-tradisional-akan-mati-sepuluh-tahun-lagi. Diakses tanggal 30 

Agustus 2016, pukul 11:49 WIB. 

http://halomalang.com/news/pasar-tradisional-akan-mati-sepuluh-tahun-lagi
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dalam berbelanja. Sedangkan para PKL, sekalipun dalam menata 

dagangannya lebih tidak menarik lagi, akan tetapi mereka lebih diuntungkan 

yaitu tempat mereka berdagang di luar sekitar pasar, sehingga lebih mudah 

dijangkau oleh para  pembeli, sehingga para pembeli tidak perlu masuk ke 

dalam pasar, bahkan dapat langsung berbelanja langsung dari atas 

kendaraannya. Keadaan ini semakin diperkuat oleh keadaan toko tradisional 

yang tidak nyaman untuk mereka kunjungi. 

Fenomena toko kecil tradisional yang ada tersebut nyatanya berbanding 

terbalik dengan fenomena pasar modern yang saat ini sangat banyak diminati 

oleh para pembeli. Pembeli dengan sifat yang menyukai higienitas dan praktis 

merasa lebih nyaman untuk berbelanja di pasar modern. Banyak kelebihan 

yang ada dalam pasar modern yang dapat memanjakan para pembeli dalam 

melakukan aktivitas belanja. 

Apabila para pedagang toko kecil tradisional tidak memiliki 

managemen yang jelas dan dibiarkan semrawut serta kumuh seperti contoh 

keadaan pasar tradisional yang telah disebutkan di atas, konsumen akan 

meninggalkan pasar tradisional atau toko kecil dan berpindah pada pasar 

modern yang semakin berkembang di Kota Malang. Yang mana pasar 

modern dinilai konsumen lebih baik, nyaman dan bersih. Selain itu, oleh 

sebagian besar orang, pasar modern dianggap dapat dijadikan sebagai tempat 

rekreasi bagi keluarga. 

Pasar modern di Kota Malang semakin berkembang pesat dan banyak 

diminati oleh masyarakat Kota Malang. Tingginya minat tersebut oleh para 

pengusaha besar diimbangi dengan pembangunan pasar modern dengan 
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jumlah yang sangat banyak. Bahkan untuk memperlancar ijin pembangunan 

pasar modern seringkali terjadi kecurangan demi kecurangan yang dilakukan, 

mulai dari melakukan pembangunan dengan letak yang tidak terlalu jauh dari 

pasar tradisional, lembaga pendidikan, dan jenis-jenis pelanggaran lainnya 

yang telah banyak dilakukan. 

Berdasarkan data dari Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BP2T) 

saat ini terdapat 43 minimarket yang belum memiliki izin. Walikota Malang 

Mochammad Anton mengatakan apabila 43 minimarket itu terbukti tidak 

memiliki izin maka Pemerintah Kota (Pemkot) Malang akan menyegelnya
60

. 

Selain itu beberapa minimarket juga melanggar izin pendirian terutama pada 

Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan usaha 

perindustrian dan perdagangan Pasal 23. 

Pelanggaran ijin tersebut tentunya juga pasti dilakukan atas dasar kerja 

sama dengan beberapa pihak yang terkait. Dalam hal ini para pengusaha-

pengusaha besar semakin diuntungkan dan pedagang-pedagang semakin 

dirugikan dan menderita. Pemerintah harusnya mampu mengatasi masalah 

ini.  

 

Tabel 1: Perbedaan Karakteristik Pasar Tradisional (termasuk toko kecil) 

Dengan Pasar Modern 

 

No Aspek Pasar Tradisional Pasar Modern 

1. Historis Evolusi panjang Fenomena baru 

2. Fisik  Kurang baik, sebagian baik Baik dan mewah 

3. Kepemilikan/ Milik masyarakat/desa, Umumnya perorangan/ 

                                                           
60

 Replubika. 2015. Astaga! Puluhan Minimarket di Kota Malang Tidak memiliki Izin. (Online). 

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/12/27/o005v0336-astaga-puluhan-

minimarket-di-kota-malang-tak-berizin. Diakses tanggal 30 Agustus 2016, pukul 11:41WIB. 

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/12/27/o005v0336-astaga-puluhan-minimarket-di-kota-malang-tak-berizin
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/12/27/o005v0336-astaga-puluhan-minimarket-di-kota-malang-tak-berizin
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kelembagaan pemda, sedikit swasta swasta 

4 Modal Modal 

lemah/subsidi/swadaya 

masyarakat/ Inpres dll 

Modal kuat/ digerakkan 

oleh swasta 

5. Konsumen  Umumnya golongan 

menengah kebawah 

Umumnya golongan 

menengah keatas 

6. Metode 

pelayanan 

Ciri dilayani, tawar 

menawar 

Ada ciri swalayan, pasti 

7. Status tanah Tanah negara, sedikit sekali 

swasta 

Tanah swasta/perorangan 

8. Pembiayaan  Kadang-kadang ada subsidi Tidak ada subsidi 

9. Pembangunan  Pembangunan fisik 

umumnya oleh pemda/ desa/ 

masyarakat 

Pembangunan fisik 

umumnya oleh swasta 

10. Pedagang yang 

masuk 

Beragam, massal, dari 

sektor informal sampai 

pedagang menengah dan 

besar 

Pemilik modal juga 

pedagangnya (tunggal) atau 

beberapa pedagang formal 

menengah dan besar 

11. Peluang 

masuk/  

partisipasi 

Bersifat massal pedagang 

kecil, menengah bahkan 

besar) 

Terbatas, umumnya 

pedagang tunggal atau 

menengah atas 

12. Jaringan  Besar regional, pasar kota, 

pasar kawasan 

Sistem rantai korporasi 

nasional atau bahkan terkait 

dengan modal luar negeri 

(manajemen tersentralisasi) 

Sumber: Kepmenperindag No. 23/MPP/Kep/1/1998 

 

4.1.3 Ciri-Ciri Toko Kecil dan Toko Besar 

4.1.3.1 Ciri-ciri Toko Kecil 

Toko kecil secara fungsi ekonomi sesungguhnya hampir sama dengan toko 

modern, akan tetapi berdasarkan istilah toko kecil cenderung bersifat 

sederhana, dan toko tradisional umumnya dikaitkan dengan tempat penjualan 

makanan dan minuman. Secara bangunan fisik, toko modern terkesan mewah 

dalam hal arsitektur bangunannya dibandingkan dengan toko kecil. Umumnya 

toko kecil dapat dijumpai di daerah perumahan atau permukiman, di pinggiran 

perkotaan atau di pinggiran-pinggiran jalan. Toko kecil sering juga dikenal 



80 

 

dengan istilah toko kelontongan. Toko kecil memiliki pengertian toko kecil 

tempat menjual barang kelontongan atau makanan, sedangkan kelontongan 

memiliki pengertian alat kelentungan yang selalu dibunyikan oleh penjaja 

barang dagangan untuk menarik perhatian pembeli dan barang-barang untuk 

keperluan sehari-hari. 

Toko kecil biasanya berlokasi tidak jauh dari rumah pemiliknya, 

walaupun masih banyak juga toko kecil yang tempatnya berjauhan dengan 

pemilik toko tersebut. Toko kecil merupakan sarana terdepan dalam melayani 

kebutuhan masyarakat sebelum toko modern. Tidak sedikit toko tradisional ini 

dijadikan sumber penghasilan utama bagi sebagian masyarakat, sehingga para 

pemilik toko bisa menghidupi anggota keluarganya, bahkan tidak sedikit pula 

para pemilik toko yang dapat menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang 

Perguruan Tinggi. 

Usaha toko tradisional atau yang lebih dikenal toko kelontong 

memiliki struktur pasar yang cenderung bersifat monopolistik.
61

 Hal ini 

dikarenakan jumlah penjual yang banyak dan barang yang dijual adalah 

sejenis tetapi berbeda corak (bervariasi). Toko kecil merupakan salah satu 

bentuk industri kecil atau usaha keluarga karena jumlah pekerjanya sedikit, 

yaitu sekitar 1-5 orang yang biasanya merupakan anggota keluarga sendiri. 

Dengan modal yang relatif kecil, jenis usaha toko kecil tersebut relatif mudah 

masuk ke dalam industri atau pasar untuk mendirikannya. Dari segi harga, 

toko hanya mempunyai sedikit kekuatan untuk mempengaruhi harga. Harga 
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 Benedicta Prihatin Dwi, Riyanti. Kewirausahaan Dari SUdut Pandang Psikologi Kepribadian. 

Jakarta: Grasindo. 2003. Hal:20. 

 



81 

 

yang diberlakukan disesuaikan dengan besarnya keuntungan yang diinginkan 

oleh setiap pemilik toko sendiri-sendiri.
62

 

4.1.3.2 Ciri-ciri Toko Besar 

Peraturan Menteri Perdagangan RI No 53/M-DAG/PER/12/2008 

menyebutkan bahwa toko modern atau toko besar adalah toko dengan sistem 

pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang 

berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun 

grosir yang berbentuk perkulakan. Pengertian lain dari pasar modern adalah 

pasar yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya dikawasan 

perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu pelayanan yang 

baik kepada konsumen (umumnya anggota masyarakat menengah ke atas)
63

 

Penggunaan kata minimarket kalau dilihat perkata menjadi mini yang 

mempunyai arti kecil dan market yang mempunyai arti pasar, jika diartikan 

secara bebas minimarket memiliki pengertian pasar kecil. Mengingatkan 

seseorang akan pasar, dimana ditempat tersebut tersedia beraneka macam 

produk diperjualbelikan. Ini berarti toko tersebut menjual barang yang cukup 

variatif sehingga besar kemungkinan produk yang dibutuhkan pelanggan akan 

ada. Pengertian yang muncul dibenak orang adalah konsep pengadaan barang, 

di mana barang-barang yang tersedia di toko tersebut cukup variatif. 

Pengertian minimarket berikutnya adalah toko yang mengisi kebutuhan 
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Jakarta: Grasindo. 2003. Hal:23. 
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masyarakat akan toko yang berformat modern yang dekat dengan permukiman 

penduduk sehingga dapat mengungguli toko kecil.
64
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 Hendri, Ma’ruf. Pemasaran Ritel. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2005. Hal.16. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Upaya dan Faktor Penentu dalam Perlindungan Pemberdayaan 

Usaha Kecil Tradisional Melalui Perda Nomor 8 Tahun 2010 

5.1.1  Upaya Perlindungan Pemberdayaan Usaha Kecil Tradisional 

Sebagai lembaga yang berwenang dalam menjalankan tugas dan 

fungsi lembaga negara. Maka Pemerintah Daerah Kota Malang telah 

melakukan beberapa usaha dalam melindungi pengusaha kecil tradisional 

di Kota Malang. Beberapa hal berikut peneliti menemukan usaha-usaha 

yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Malang diantaranya yakni:  

1. Perlindungan Ekonomi Kecil Melalui Izin Pembatasan Minimarket 

Upaya Perlindungan dan pemberdayaan toko kecil perorangan  di 

Kota Malang perlu dilakukan secara terpadu antara instansi Pemerintah 

baik Pusat maupun Daerah dan peran serta dari para pelaku usaha besar 

serta masyarakat dalam suatu sistem hukum yang berlaku guna 

melindungi usaha kecil tradisional perorangan yang posisinya saat ini 

semakin terhimpit. Aktor-aktor tersebut diharapkan dapat bekerja sama 

mengurus berbagai persoalan mengenai pengembangan dan juga 

pemberdayaan usaha kecil tradisional perorangan. Meskipun 

kewenangan yang ada di antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah sendiri tentunya berbeda, apalagi semenjak diberlakukan sistem 
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otonomi daerah. Pemerintah daerah tentunya lebih memiliki andil dan 

fungsi yang lebih besar. 

Dalam Peraturan Daerah Kota Malang No. 8 Tahun 2010 Tentang 

Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan Pasal 23, telah 

dirumuskan oleh DPRD yang disahkan oleh Walikota Malang yang 

tentunya dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan yang 

telah disebutkan di atas. Akan tetapi dalam hal pelaksanaan atau 

implementasi kebijakan tersebut, pemerintah memberikan kepercayaan 

kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T). Dalam peraturan 

daerah tersebut tertulis bahwa pendirian Toko Modern yang dilakukan 

oleh pengelola jaringan minimarket hanya dapat dilakukan pada jarak 

500 (lima ratus) meter antar minimarket, toko dan pasar 

tradisional/usaha perdagangan mikro. 

Usaha pemerintah daerah dalam melindungi ekonomi kecil atau 

pasar tradisional ternyata kurang efektif. Pada kenyataannya, 

dirumuskannya pasal 23 ayat 2 peraturan daerah kota Malang nomor 8 

tahun 2010 tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan 

perdagangan terkait dengan jarak pendirian minimarket terhadap pasar 

tradisional itu tidak efektif karena masih banyak minimarket yang 

berdiri berdekatan antar minimarket atau minimarket berdiri berdekatan 

dengan pasar tradisional yang jaraknya kurang dari 500 meter. Hal ini 

dilakukan supaya keberadaan pasar tradisional masih tetap terjaga, dan 

supaya pendapatan dari para pedagang pasar tradisional tidak banyak 
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terganggu dengan hadirnya pasar ritel modern. Hal tersebut sesuai 

dengan apa yang dikatakan oleh Bapak ABC yaitu sebagai berikut :
65

 

“Kalau peraturan daerah itu yah yang buat DPRD dan disyahkan 

oleh walikota. Tetapi untuk Peraturan Daerah Kota Malang 

Nomor 8 Tahun 2010 ini pemerintah memberikan kepercayaan 

untuk implementasi kepada BP2T, sehingga segala perijinan 

pendirian pasar modern yah yang berhak mengkaji adalah BP2T, 

pemerintah hanya mengawasi saja”. 

 

 

Mengenai jarak antar minimarket seperti yang diungkapkan oleh 

Bapak KHI bahwa: 
66

 

”Jumlah toko modern di Kota Malang sebanyak 257 unit, rata–

rata dalam radius 415,32 meter ada toko modern yang lain. Tata 

kelola toko moderen seperti ini menunjukkan tidak adanya 

perlindungan terhadap toko tradisional, dan bertentangan dalam 

Perda No 8 Tahun 2010 pasal 23, yang menyatakan, terhadap 

pendirian toko modern yang dilakukan pengelola jaringan 

minimarket hanya dapat dilakukan pada jarak 500 (lima ratus) 

meter antar minimarket, toko dan pasar tradisional/usaha 

perdagangan mikro”. 

 

 

Hal tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan Bapak ABC bahwa:
67

 

 

“Di Jalan Sarangan terdapat Alfamart, letaknya hanya kurang 

dari 500 meter dari Pasar Tawangmangu dan terdapat alfamart 

dan indomaret yang bersebelahan yang hanya terpisahkan dengan 

sebuah rumah makan cepat saji. Hal ini mewujudkan bahwa 

aparat penegak hukum tidak siap menjalankan kewajibannya”. 

 

 

Hal ini juga didukung dengan kutipan wawancara dengan pemilik 

toko Bapak MNO seperti berikut:
68

 

                                                           
65 ABC, selaku Staff BP2T, Kota Malang, 8 September 2016, pukul 15.00 WIB. 

   
66

 KHI, selaku survey lapang (staff disperindag), Kota Malang, 10 September 2016, Pukul 10.30 

WIB. 
67 ABC, selaku Staff BP2T, 8 September 2016, pukul 15.00 WIB. 
68 MNO, selaku Pemilik Toko 7 September 2016, Pukul 13.35 WIB. 
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 “iya mbak sekarang mulai banyak toko minimarket yang buka, 

hampir setiap meter ada ada toko minimarket, jadi untuk toko-toko 

yang kecil kurang menarik minat konsumen, konsumen lebih 

memilih untuk berbelanja keminimarket mereka berfikir 

diminimarket lebih lengkap dan mudah untuk medapatkan bahan-

bahan yang mereka butuhkan, tetapi hal ini membuat usaha toko 

kecil saya sepi, karena mereka memilih sekalian berbelanja ke 

minimarket, jadi kami berharap ada pemberdayaan dari 

pemerintah untuk usaha kecil seperti yang saya miliki”. 

 

Hal yang sama seperti diungkapkan oleh SMY (Pemilik Toko 

Kelontong)
69

 

“Lancar, seperti kornet, dll bisa jalan, bisa terjual, Dulu sebelum 

ada alfa dan indo, kulakan bisa sampai banyak, sekarang kulakan 

sedikit belum tentu habis” 

 

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa banyak 

minimarket yang jarak antar toko kelontong kurang dari 500 meter. Hal 

ini mengindikasikan bahwa kurang efektifnya peraturan pemerintah 

daerah dalam melindungi pedagang kecil.  

Persaingan yang tidak wajar karena perbedaan modal dapat 

mengakibatkan toko kelontong merugi semenjak berdirinya toko-toko 

modern disekitar mereka. Pemerintah kota malang harus tegas terhadap 

setiap pelanggaran yang terjadi, sebagaimana telah dirumuskan 

peraturan daerah kota malang no.8 th.2010 pengaturan zonasi 

pembangun usaha baik toko modern ataupun tradisional. Seperti halnya 

permasalahan Jarak antar minimarket dengan toko kelontong yang 

sangat berdeketan. Tidak hanya penurunan omzet, toko kecil kerap kali 
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 SMY, selaku pemilik toko klontong, Kota Malang, 7 September 2016, pukul 10.00 WIB  

 



87 

 

banyak yang gulung tikar akibat banyaknya pembangunan baru toko-

toko modern disekitar mereka. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar 

berikut: 

 

Gambar 5. Lokasi Toko Kelontong Yang Dekat Dengan Minimarket 

 

Pemberdayaan untuk pemilik usaha kecil tradisional sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat untuk perekonomian. Dimana Pemerintah 

Kota Malang dalam perlindungan di bidang ekonomi untuk 

memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara untuk 

berpartisipasi didalam proses produksi dan pemasaran barang maupaun 

jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang 

wajar. Selain itu pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan perizinan dan peraturan Pemerintah Kota Malang, selain 

itu Pemerintah Kota Malang memperhatikan keseimbangan antara 

kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum untuk menghindari 

persaingan usaha yang tidak sehat antara pedagang. 
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2. Pencabutan Izin Minimarket yang tidak Memiliki Izin Usaha 

Dalam pemeriksaan perizinan minimarket alfamart dan juga 

indomaret dilakukan sesuai dengan surat keputusan kepala BP2T untuk 

melakukan pemeriksaan izin mini market dan pemeriksaannya 

dilakukan secara acak terhadap minimarket baik alfamart maupun 

indomaret. Hal tersebut sesuai dengan berita yang disajikan 

jatim.metrotvnews.com yang menyajikan data sebanyak 131 dari 257 

minimarket bermasalah dalam hal perizinan yang ada di Kota Malang 

(http://jatim.metrotvnews.com, 2015).  Berikut wawancara dengan staff 

BP2T Kota Malang bapak ABC mengenai perizinan dan pelaksanaan 

kebijakan tersebut,
70

 

“jadi ada sekitar 257 mini market di Kota Malang yang diperiksa 

oleh petugas di lapangan, diantaranya terdapat 131 minimarket 

yang bermasalah utamanya perizinan, ada fakta yang 

mencengangkan bahwa izinnya sudah kadaluwarsa sejak 2010 dan 

tidak diperpanjang” 

 

 

Wawancara diatas juga didukung oleh petugas lapangan bapak DEF, 
71

 

 

“iya benar, kita melakukan pemeriksaan di lapangan secara acak 

dengan menanyakan dan meminta data  terbaru terkait perizinan 

kepada mini market seperti indomaret dan alfamart, juga alfamidi” 

 

 

Berdasarkan kedua wawancara tersebut dapat diketahui bahwa 

waktu pelaksanaan tidak ditentukan pada bulan apa, selama terindikasi 

                                                           
70 ABC, selaku Staff BP2T, Kota Malang, 8 September 2016, pukul 15.00 WIB 
71

 DEF, selaku Staff humas disperindag, Kota Malang, 8 September 2016, Pukul 10.00 WIB) 
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bermasalah dengan perizinan seperti tidak dilakukan perpanjangan. 

Maka pihak BP2T akan melakukan pemeriksaan secara acak kepada 

mini market di Indomaret dan Alfamart. 

Pemerintah Kota Malang telah mengambil langkah-langkah 

terhadap toko modern illegal yang selanjutnya akan dilakukan 

penindakan secara bertahap sesuai dengan peraturan tersebut, namun 

faktanya pemerintah Kota Malang hanya memberi pernyataan di 

beberapa media tanpa melakukan penindakan. Hal tersebut sesuai 

dengan wawancara Bapak ABC bahwa:
72

 

“Fakta di lapangan tidak pernah ada penindakan, hanya 

pernyataan walikota di beberapa media. Buktinya, 257 toko 

modern ilegal tetap beroperasi” 

 

 

Pernyataan di atas juga dikuatkan oleh pernyataan Bapak DEF 

bahwa
73

 

“Hasil operasi gabungan itu nanti akan ditindaklanjuti sesuai 

dengan prosedur tetap yang berlaku. Walikota Malang juga 

sempat kaget ketika mendapat laporan ini. Hal ini juga sempat 

membuat pihak pemerintah dilema, keberadaan toko-toko modern 

yang terus menjamur membuat sebagian masyarakat merasa rugi, 

namun juga ada sebagian masyarakat yang ikut terbantu”. 

 

 

Dari kedua wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

penindakan Pemerintah Daerah Kota Malang dalam hal perizinan 

                                                           
72 ABC, selaku Staff BP2T, 8 September 2016, pukul 15.00 WIB 
73

 DEF, selaku Staff Humas Disperindag, Kota Malang, 8 September 2016, Pukul 10.00 WIB. 

(Keterangan: dilihat disejumlah media terkait janji pemerintah untuk menindak lanjuti 

pelanggaran-pelanggaran dengan sesegera mungkin, namun pada kenyataan masih banyak toko 

modern yang melakukan pelanggaran tetap bebas beroperasi sampai sekarang ditunjukian hasil 

wawancara pada survey lapang bagian humas Disperindag Kota Malang) 
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minimarket di Kota Malang masih berupa pernyataan-pernyataan di 

media. Hal tersebut menjadikan minimarket-minimarket illegal masih 

tetap beroperasi. 

Banyaknya minimarket yang ada saat ini dan bahkan jarak 

mereka berdekatan dan hanya berjarak beberapa meter, Minimarket saat 

ini semakin banyak dan semakin bersaing, sehingga dengan banyaknya 

minimarket juga dapat mempengaruhi kondisi usaha kecil trandisional 

yang ada disekitarnya. Namun untuk mengatasi tersebut Pemerintah 

Kota Malang memiliki strategi untuk pengurangan jumlah minimarket 

yang ada. Untuk itu pemerintah Kota Malang memiliki wewenang 

untuk menutup minimarket yang tidak memiliki surat perizinan.  

Surat perizinan yang merupakan suatu pembolehan yang 

diberikan oleh pihak yang berwenang kepada sesorang untuk 

melakukan beberapa tindakan tertentu yang mana tanpa kewenangan 

itu, suatu tindakan yang dilakukan adalag tindakan illegal atau 

melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi. Hal ini sesuai dengan 

kutipan wawancara dengan bapak ABC seperti berikut:
74

 

“ kami sedang melakukakan pengecekan untuk perizinan pendirian 

minimarket yang ada di Kota Malang, jadi untuk minimarket yang 

tidak memiliki syrat perizinan akan kami tutup, hal ini kami 

lakukan untuk penertiban pedagang yang ada diKota Malang 

selain itu juga melakukan perlindungan untuk usaha kecil 

tradisonal agar tidak kalah dari pasar modern” 

                                                           
74 ABC, selaku Staff BP2T, Kota Malang, 8 September 2016, pukul 15.00 WIB 
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Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan bapak JKI 

seperti berikut:
75

 

“iya kami yang bertugas dilapang melakukan penertipan untuk 

pasar modern seperti minimarket yang tidak memiliki suarat 

perizinan maka kami akan menutupnya”. 

 

Tanpa memiliki surat perizinan usaha toko modern yang 

diterbitkan oleh Pemerintah maka dilarang bagi seseorang atau badan 

mendirikan usaha apalagi untuk menjalankan minimarket. Surat 

perizinan akan diterbitkan dalam bentuk dokumen yan memuat 

petunjuk atau syarat-sayarat khusus bagi pemegang surat izin untuk 

melakukan tidnakan-tidakan khusu dalam jangka waktu teretntu. Surat 

perizinan juga memili pembatasan sehingga jika surat perizinan sudah 

melebih batas maka perizinan untuk pendirian akan ditutup. 

Proses pengawasan juga akan terus dilakukan apakah pendirian 

usaha dijalankan sesuai dengan surat perizinan. jika dari pengawasan 

yang dilakukan ditemukan pelanggaran syarat izin oleh pemegang izin 

maka dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang. Sanksi pada 

umumnya bertujuan untuk: merubah perilaku pelanggar, menghapuskan 

keuntungan finansial yang bersumber dari tindakan pelanggaran, 

sebagai reaksi kepada pelanggar yang dapat bewujud hukuman pidana, 

menyeimbangkan sifat pelanggaran dengan bahaya yang 

ditimbulkannya, memperbaiki kerusakan yang timbul dari tindakan 

pelanggaran, dan mencegah pelaku pelanggaran pada masa mendatang.  

                                                           
75

 JKI, selaku Staff Bagain Survei Lapang(Disperindag Kota Malang), 10 September 2016, Pukul 

10.00 WIB). 
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3. Pemberdayaan Usaha Kecil Melalui Pelatihan-Pelatihan 

Usaha industri kecil sesungguhnya sudah ada sejak pemerintah 

Orde Baru, dan usaha tersebut dirumuskan dalam kebijakan pemerintah 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena dalam 

perkembangannya sering terbentuk dengan masalah modal maka 

dengan keterbatasan yang dimiliki terutama modal usahan, sehingga 

sulit untuk berkembang. Agar usaha tersebut maka perlu suntikan 

modal usaha dan ditunjang dengan faktor sarana dan prasarana yang 

memadai. Disamping itu diperlukan kemudahan-kemudahan yang 

mendorong berkembangnya usaha tersebut. Misalnya dalam 

penyederhanaan perizinan memperoleh modal usaha dan kesempatan 

usaha, juga kemudahan dalam mendapat kesempatan mengikuti 

pelatihan. Untuk mewujudkan akses (kemudahan) bagi pengusaha 

usaha industri kecil, maka pihak pemerintah memberikan modal usaha, 

dan memberikan pelatihan (Achievement Motivation Training) 

bertujuan untuk meningkatkan kecakapan, dan kekerampilan pelaku 

usaha, dan memberikan perlindungan kepada pengusaha industri kecil.  

Pemberdayaan adalah konsep yang lebih ditujukan pada keadaan 

psikologi individu dalam artian pemilikan sendiri, aktualitas sendiri 

atau rasa percaya diri yang diimplementasikan dalam kemampuana 

pengetahuan, ketrampilan dan pemilikan daya dalam menghadapi 

beberapa obyek. Suatu organsasi dapat dikatakan “berdaya” apabila 

mampu menciptakan kondisi yang membuat individu-individu di 

dalamnya dapat memperoleh ketrampilan, pengetahuan dan berbagai 
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sumber daya yang dibutuhkan sehingga tujuan individu maupun tujuan 

organisasi dapat tercapai. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Pranaka, 

mendefinisikan empowerment pada dasarnya adalah upaya menjadikan 

suasana kema-nusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif 

secara struktural baik didalam kehidupan keluarga, masyarakat, Negara, 

regional, internasional maupun dalam bidang politik, ekonomi , dan 

lain-lain. 

Kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat 

dipilih dalam tiga kelompok. Pertama, kebijaksanaan yang secara tidak 

langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya 

suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi rakyat. Kedua, 

kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan 

kegiatan ekonomi kelompok sasaran. dan Ketiga, kebijaksanaan khusus 

yang menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus. 

Pemberdayaan ekonomi dimaksudkan sebagai upaya untuk 

meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen untuk 

berfungsi sebagai penanggung dampak negatif pertumbuhan, pembayar 

resiko salah urus, pemikul beban pembangunan, kambing hitam 

kegagalan program, dan penderita kerusakan lingkungan. 

 

Penjelasan diatas didukung dengan wawancara berikut dengan 

bapak ABD staff bagian Humas BP2T: 
76

 

                                                           
76

 ABD, selaku Staff Humas BP2T, Kota Malang, 10 September 2016, Pukul 15.00  WIB 
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“Selama ini kami sudah melakukan upaya untuk pemberdayaan 

usaha kecil melalui pelatihan-pelatihan yang sudah 

dikoordinasikan dengan pihak lain, agar usaha kecil dapat 

berkembang dan tidak hilang karena pertumbuhan minimarket 

sekarang ini yang hampir terjadi di semua wilayah” 

 

Hal senada juga disampaikan oleh bapak ABC selaku pejabat 

berwenang dari BP2T:
77

 

“Iya jadi pihak dari BP2T sebenarnya sudah melakukan 

pengawasan terhadap pertumbuhan minimarket yang menjamur di 

daerah Kota Malang, selain itu ada juga beberapa pengelola 

minimarket yang berusaha memberikan pemberdayaan terhadap 

kelompok masyarakat yang memilikki usaha kecil, agar tidak 

tergerus atau bangkrut oleh banyaknya minimarket yang terus 

tumbuh” 

  

 

Berdasarkan kedua wawancara diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa pemberdayaan ekonomi dilakukan melalui kelompok 

masyarakat tertentu dan masyarakat yang memilikki usaha sekaligus 

lokasinya berada di sekitar minimarket modern. Pengawasan tetap 

dilakukan untuk menjaga pertumbuhan minimarket modern terkendali 

dan tidak merugikan perekonomian masyarakat sekitar yang juga 

membuka toko maupun minimarket sendiri. 

4. Pemberian Tempat Bagi Usaha Kecil 

Pemberian tempat bagi usaha kecil ini tercantum dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008
78

  yaitu pelaksanaan 

kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud 

                                                           
77 ABC, selaku Staff BP2T, Kota Malang, 8 September 2016, pukul 15.00 WIB. 

78
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan 

Menengah Pasal 30. 
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dalam Pasal 26 huruf d
79

, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama 

pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan 

secara terbuka. 

Dalam hal ini pemerintah telah mengatur adanya pemberian 

tempat bagi usaha kecil yang berkeinginan membuka usahanya. Hal 

tersebut juga didukung oleh kutipan wawancara bersama bapak ABC 

selaku pejabat berwenang darir BP2T:
80

 

“Iya, seperti diketahui bersama peraturan mengenai pemberian 

tempat bagi usaha kecil sudah diatur sangat jelas UU, penyediaan 

lokasi usaha terhadap minimarket modern juga berdasarkan UU 

tersebut. Di sisi lain pemberian tempat bagi usaha kecil juga 

sangat disarankan agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi antara 

pemilik usaha minimarket modern seperti indomart dan alfamart 

dengan masyarakat sekitar yang akan membuka usaha baru 

maupun yang sudah membuka usahanya sebelum pendirian 

minimarket modern tersebut” 

 

Hal serupa juga disampaikan dan didukung oleh bapak KL 

selaku pemilik usaha:
81

 

“Iya jadi pemberian tempat usaha kecil tersebut sudah 

disampaikan oleh pihak minimarket modern, bagi siapa saja ingin 

berjualan atau membuka usaha kecil di halaman parkir bisa 

menghubungi petugas didalam. Untuk dipertemukan kepada 

pejabat berwenang. Pemberian tempat usaha kecil ini sangat 

menguntungkan bagi saya atau bagi masyarakat disini, meskipun 

ada uang sewa bulanan atau per tahun tidak jadi masalah yang 

penting kita saling menguntungkan satu sama lain” 

 

                                                           
79

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan 

Menengah Pasal Pasal 26 huruf d. 
80 ABC, selaku Staff BP2T, Kota Malang, 8 September 2016, pukul 15.00 WIB 
81 KL sekalu pemilik Toko kecil, 9 September 2016, pukul 13.45 WIB 
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Dari kedua wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pemberian tempat usaha kecil memang sudah diatur didalam undang-

undang dan sudah diterapkan oleh pihak terkait seperti perusahaan yang 

membuka waralaba minimarket, yang menawarkan lokasi untuk 

membuka usahanya di sekitar minimarket yang masih ada ruang untuk 

berdagang.  

5.1.2 Faktor Penentu Perlindungan Pemberdayaan Usaha Kecil  

Usaha Kecil merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh 

masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai 

modal yang terbatas. Dalam bidang ekonomi, pedagang kecil ini termasuk 

dalam sektor informal, di mana merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan 

tidak terampil serta golongan-golongan yang tidak terikat pada aturan-

aturan hukum, hidup serba susah dan juga semi kriminal pada batas-batas 

tertentu
82

. 

Minimnya modal dan kurang kualitasnya usaha-usaha menengah 

ke bawah inilah yang melandasi mengapa pemerintah pusat atau daerah 

harus melakukan perlindungan dan pemberdayaan terhadap mereka. 

Karena ketika perlindungan dan pemberdayaan itu tidak dapat berjalan 

secara optimal maka mereka akan semakin tertindas dan tidak akan 

mampu bersaing dengan usaha-usaha skala besar dengan modal yang besar 

dan sistem managemen yang sangat berkualitas.  

                                                           
82

 Bremen, J. C. 1988. The Informal Sector in Research: Theory and Practice, Comparative. 

Roterdam (Asian Studies Program), Publication No.3. 1988 
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Upaya perlindungan dan pemberdayaan terkait dengan 

keberlangsungan usaha-usaha kecil tradisional ini telah diatur dalam 

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Perindustrian dan Perdagangan. Yang mana dalam hal ini 

pemerintah daerah Kota Malang mendelegasikan pengaturan usaha kecil 

tradisional tersebut kepada Badan Penyelenggaan Perijinan Terpadu 

(BP2T). 

Pada prinsipnya kelemahan dalam pencapaian efektivitas 

pelaksanaan peraturan mencakup hal-hal dibawah ini, dan dijelaskan pula 

upaya-upaya yang telah dilakukan guna meminimalisir kelemahan 

tersebut. 

1. Faktor Hukumnya 

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Malang melalui BP2T 

dalam hal penerbitan izin usaha adalah melakukan kajian secara 

bertahap untuk menerapkan IUTM menggantikan SIUP sebagai syarat 

pendirian usaha toko modern. Hal tersebut dilakukan dalam jangka 

panjang dengan melakukan pemetaan wilayah sosial ekonomi yang 

lebih kecil dengan berkoordinasi bersama BP2T guna memperoleh 

masukan tentang wilayah ekonomi mana yang memiliki daya saing 

iklim usaha tradisional yang tinggi dan mampu bersaing secara sehat 

dengan keberadaan toko modern sehingga dampak sosial ekonomi 

yang negatif dapat ditekan ataupun dihilangkan.  
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Jika kondisi tersebut dapat tercapai, maka penerbitan IUTM 

dapat dilaksanakan dengan efektif. Hal tersebut sesuai dengan apa 

yang dikatakan oleh Bapak ABC yaitu sebagai berikut:
83

 

“Upaya-upaya yang biasa kita lakukan adalah melakukan 

kajian secara bertahap untuk menerapkan IUTM menggantikan 

SIUP sebagai syarat pendirian usaha toko modern. Hal itu kami 

lakukan dalam jangka waktu panjang, dan ini jugalah yang 

menjadi salah satu hambatannya”. 

 

 

 

2. Faktor penegak hukumnya 

Sementara itu kelemahan yang berkaitan dengan faktor 

penegak hukumnya adalah persepsi tentang adanya kontradiksi antara 

kebutuhan berkaitan dengan waktu yaitu kajian sosial ekonomi yang 

relatif cukup membutuhkan waktu yang lama, sementara di sisi lain 

pemerintah perlu mengakomodasi perkembangan sosial ekonomi 

wilayah yang cenderung cepat. Di sisi lain Pemerintah Daerah 

(Pemda) bersifat otonomi sehingga memerlukan sumber pendanaan 

sebagai pembiayaan APBD dalam bentuk penerimaan PAD. Lebih 

jauh lagi pemerintah dituntut untuk mampu mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik; dalam hal ini melalui birokrasi yang ramping 

dan efisien. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak 

ABC yaitu sebagai berikut :
84

 

“Banyak aparat yang menganggap bahwa analisis kajian sosial 

ekonomi dan lingkungan itu membutuhkan waktu yang lama, 

sehingga penerbitan ijinnya cenderung akan berbelit-belit, 

sedangkan daerah juga membutuhkan pendapatan melalui PAD. 

                                                           
83

 ABC, selaku Staff BP2T, Kota Malang, 8 September 2016, Pukul 10.00 WIB 
84

 ABC, selaku Staff BP2T, Kota Malang, 8 September 2016, pukul 11.00 WIB 
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Jadi intinya pemudahan pemberian ijin berdirinya usaha yah 

karena hal tersebut”. 

 

Upaya yang dilaksanakan BP2T mengarah pada partisipasi 

sebagai saluran informasi bagi masyarakat terkait dengan IUTM. Hal 

ini berkaitan dengan batas kewenangan yang hanya mencakup 

mekanisme penerbitan izin usaha yang menempatkan BP2T pada 

posisi sebagai pelaksana mulai dari penerimaan, pengajuan hingga 

pada penerbitan izin. Sementara itu kewenangan dalam kaitannya 

dengan pelaksanaan teknis di lokasi usaha merupakan kewenangan 

BP2T. Dengan demikian koordinasi berkaitan dengan kajian sosial 

ekonomi di lapangan berkaitan dengan pendirian toko modern 

dilaksanakan melalui upaya sebagai saluran informasi dari dan ke 

masyarakat. Jika dilihat dari struktur organisasinya, penulis 

berkesimpulan bahwa hal ini dilakukan melalui perangkat tim teknis. 

3. Faktor Sarana atau Fasilitas 

Kelemahan berkaitan dengan faktor sarana atau fasilitas terkait 

erat dengan faktor-faktor sebelumnya yaitu terkait dengan koordinasi 

waktu dalam pelaksanaan penerbitan perizinan usaha. Faktor ini 

terkait dengan landasan hukum yang mendasari tugas dan kewenangan 

BP2T dalam pelaksanaan tugas yang mengarah pada faktor non fisik. 

Penerbitan izin usaha merupakan kewenangan perizinan yang 

didelegasikan kepada BP2T dengan mekanisme koordinasi karena 

melibatkan rekomendasi dari SKPD lain. Dalam hal ini upaya-upaya 

yang telah ditempuh oleh BP2T adalah merekomendasikan 
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dibentuknya tim teknis yang komprehensif yang terdiri dari beberapa 

staf ahli dari SKPD yang terlibat dalam lingkup bidang perizinan 

usaha. 

Dalam upaya melakukan perlindungan dan pemberdayaan 

terhadap usaha kecil tradisional, maka dalam hal ini BP2T memiliki 

beberapa hambatan kerja. Hambatan teknis yang terpenting adalah 

perangkat hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kerja. Dalam hal ini 

perangkat hukum yang dimaksudkan adalah Peraturan Daerah tentang 

Tupoksi BP2T maupun SPP dan SOP yang secara keseluruhan harus 

disesuaikan dengan kebutuhan kerja. Landasan yang dapat dipakai 

adalah sistem hukum yang lebih tinggi yaitu Perda di Tingkat 

Provinsi, Peraturan Menteri, dan peraturan lain dalam hirarki lebih 

tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, narasumber ABC 

menjelaskan sebagai berikut :
85

 

“Setiap pelaksanaan tugas badan pemerintahan senantiasa 

didasarkan pada aturan hukum yang mendasari. Hal demikian 

membatasi suatu upaya perbaikan sehingga diperlukan waktu 

untuk merumuskan setiap kebijakan ke dalam peraturan 

sehingga dapat dijadikan landasan kerja”. 

 

Hambatan lain yaitu yang berkaitan erat dengan aspek 

koordinasi antar lembaga khususnya antara BP2T dengan Disperindag 

khususnya berkaitan dengan penerbitan izin usaha. Disamping itu jika 

dipelajari secara mendalam, pada dasarnya koordinasi antara dua 

SKPD tersebut menurut peneliti masih kurang luas. Hal ini dapat 
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 ABC, selaku Staff BP2T, Kota Malang, 8 September 2016, pukul 15.00 WIB 



101 

 

disimpulkan dari adanya aturan bahwa usaha toko modern wajib 

mengacu pada zonasi yang menjadi bagian dari peraturan tentang tata 

ruang kota. Dengan demikian koordinasi tersebut perlu diperluas 

dengan melibatkan instansi lain yang berwenang dalam hal pengaturan 

RTRW Kota Malang. 

Kemudian hasil dari penelitian ini juga menyatakan bahwa 

peran pemerintah Kota Malang melalui BP2T dalam mencegah 

pelanggaran yang dilakukan oleh toko modern guna melindungi usaha 

kecil tradisional adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan 

perundang-undangan daerah yang terkait dengan perizinan pusat 

perbelanjaan dan toko modern serta syarat-syarat pemberian izin 

usaha toko modern yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang ingin 

mendirikan toko modern. Syarat-syarat yang menjadi dasar pemberian 

izin usaha diatur dalam peraturan daerah Kota Malang Nomor 8 

Tahun 2010 tentang penyelenggaraan usaha perindustrian yaitu harus 

memperhatikan aspek lokasi usaha yang meliputi rencana tata ruang 

dan status jalan, rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang 

dilayani, jarak dengan pasar tradisional, aspek sosial, aspek kemitraan 

dengan UMKM serta aspek penggunaan tenaga kerja lokal.  

Selain itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon izin 

usaha toko modern tersebut adalah IMB dari toko modern tersebut 
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serta izin HO atau izin gangguan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang 

dikatakan oleh Bapak DEF yaitu sebagai berikut :
86

 

“Untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh toko 

modern dengan tujuan melindungi usaha kecil tradisional, 

biasanya kami melakukan sosialisasi terbuka meliputi aspek 

lokasi usaha yang meliputi rencana tata ruang dan status jalan, 

rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani, 

jarak dengan pasar tradisional, aspek sosial, aspek kemitraan 

dengan UMKM serta aspek penggunaan tenaga kerja lokal”. 

 

Peran pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan 

pelanggaran yang dilakukan toko modern yang nantinya dapat 

merugikan usaha kecil tradisional sebenarnya adalah pembentukan 

dari peraturan daerah yang terkait dengan perizinan pusat perbelanjaan 

dan toko modern tersebut. Pemerintah Kota Malang sendiri telah 

mempunyai peraturan daerah yang terkait dengan pusat-pusat 

perbelanjaan dan juga toko modern yang terdapat pada peraturan 

daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan 

usaha perindustrian. Sehingga ketika nantinya terjadi sengkrta 

berdirinya toko modern dengan pasar tradisional, maka peran 

pemerintah adalah dengan cara mediasi. BP2T Kota Malang yang 

berperan sebagai mediator telah sesuai karena merekalah yang 

memberikan izin usaha pada pendirian toko modern tersebut. 

Meskipun dalam peraturan daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010, 
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tidak mengatur penyelesaian konflik apabila terjadi konflik antara 

toko modern dengan usaha kecil. 

BP2T Kota Malang adalah organisasi daerah yang memberikan 

izin dan yang berwenang dalam melakukan pengawasan. Hal ini telah 

sesuai dengan peraturan daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 

tentang penyelenggaraan usaha perindustrian, yang mengatur tentang 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah 

salah satunya terdiri dari bidang urusan pemerintahan yaitu bidang 

perdagangan dan perindustrian. BP2T Kota Malang merupakan organ 

pemerintah daerah yang berwenang dalam hal pemberian izin usaha 

toko modern, sehingga apabila terjadi sengketa atau masalah terkait 

dengan izin yang dikeluarkan BP2T, maka harus diselesaikan juga 

oleh BP2T Kota Malang. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan 

oleh Bapak ABC yaitu sebagai berikut :
87

 

“BP2T Kota Malang adalah lembaga daerah yang memberikan 

izin dan yang berwenang dalam melakukan pengawasan, 

sehingga ketika ada sengketa antara toko modern dan 

tradisional, maka yang berwenang menyelesaikan dan menjadi 

mediasi adalah BP2T itu sendiri”. 

 

Melalui pilihan penyelesaian masalah dengan jalan mediasi 

tersebut dapat dilihat jika peran pemerintah tidak hanya sebagai 

penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai pelayan 

masyarakat. Dalam hasil penelitian juga diketahui bahwa toko modern 
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yang pernah menjadi sengketa tersebut, izin usaha yang diberikan 

bukan izin usaha toko modern, tapi hanya izin usaha toko kelontong. 

Terkait penyalahgunaan izin usaha oleh pemilik toko, dapat dilihat 

bahwa bentuk pengawasan dari pemerintah Kota Malang sangat 

kurang, khususnya pengawasan izin yang dikeluarkan oleh BP2T. Hal 

ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibu JKL yaitu :
88

 

“Dulu sekitar setahun yang lalu itu ada sengketa antara toko 

modern berbasis retail yang lokasinya persis di depan toko 

tradisional sini, dan setelah ditelisik itu ada salah persepsi, ijin 

yang dikeluarkan oleh BP2T bukan ijin pendirian toko modern 

tapi ijin pendirian toko kelontong, kan kelihatan banget jika 

pengawasannya nggak canggih”. 

 

Untuk itu, pada masa sekarang ini dibutuhkan aparatur negara 

yang aktif. Seperti yang terjadi pada izin usaha yang disalahgunakan 

oleh pemilik toko tentu harus ditanggapi oleh BP2T Kota Malang 

sebagai organisasi perangkat daerah yang mengeluarkan izin 

perdagangan tersebut. BP2T Kota Malang harusnya melakukan 

tindakan misalnya dengan pendekatan dan juga peringatan. Akan 

tetapi apabila tidak ditanggapi juga maka harus ada tindakan dari 

pemerintah daerah (Pemda) yang berupa penegakan hukum yang 

berakibat pada sanksi adminstratif. 
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5.2 Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 

Tentang Penyelengaraan Perindustrian dan Perdagangan 

5.2.1 Proses Implementasi Peraturan Daerah 

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang lebih luas, 

merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, 

prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan 

kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi 

pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat 

dipahami sebagai proses, keluaran (output) maupun sebagai hasil
89

. Tahap 

implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan saran 

ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan 

demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah Undang-Undang 

ditetapkan dan dana telah disediakan untuk pembiayaan implementasi 

kebijakan tersebut 
90

. 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan sebuah cara agar 

sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih ataupun kurang. 

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah 

yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-

program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari 

kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau 

Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik 

penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan 
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publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain adalah Keputusan 

Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, 

Keputusan Kepala Dinas, dan peraturam yang lainnya).
91

 

Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle. Pendekatannya tersebut 

dikenal dengan Implementation as A Political and Administrative Process. 

Menurut Grindle atau dua variabel yang mempengaruhi implementasi 

kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat 

diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai ataupun 

tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana 

pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 

dua hal.
92

  

Pertama, dilihat dari segi prosesnya, dalam pelaksanaan kebijakan 

dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Pada kenyataannya aksi kebijakan 

yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang belum sesuai dengan design 

atau ketentuan yang telah disepakati bersama. Terlalu mudahnya ijin yang 

diberikan kepada pengusaha besar untuk mengembangkan usahanya dianggap 

sangat berpihak pada usaha besar seperti pasar modern dan dianggap sangat 

merugikan para pengusaha kecil dan pedagang toko tradisional yang 

posisinya semakin terjepit. 
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Tidak sebandingnya kualitas antara pasar modern dan usaha kecil 

tradisional membuat para konsumen merasa lebih nyaman untuk berbelanja di 

pasar modern. Hal ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh pemerintah dengan 

turut memberikan perhatian lebih bahkan perbaikan kualitas terhadap usaha 

kecil tradisional. Akan tetapi perhatian khusus bahkan janji untuk 

memberikan bantuan kepada usaha kecil tradisional ini hanyalah angan angan 

belaka, sebagaimana penulis melakukan wawancara terhadap beberapa 

narasumber toko klontong atau usaha kecil di Kota Malang tidak ada satupun 

yang mendapatkan bantuan seperti yang dijanjikan oleh pemerintah.  

Hal ini berdampak pada besarnya penurunan omzet usaha kecil 

tradisonal yang harus bersaing dengan pasar modern disekitar mereka, ini 

jelas membuat para pedagang kecil dengan omzet yang semakin menurun. 

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibu SMY
93

 selaku 

pemilik toko klontong, yaitu : 

“Kasihan kami para pedagang kecil,serba repot. Kami mengeluhkan 

kualitas yang berbeda dengan pasar modern kaya indomaret alfamart 

yang ada diskon promo ini itu, lalu dijawab oleh pemerintah dengan 

melakukan sosialisasi mengajak untuk lebih semnagat dan percaya diri 

dan menjanjikan bantuan modal dan semacamnya. Tapi biaya bantuan 

atau modal yang dijanjikan tidak pernah sampai ke tangan kami. Jadi 

kami penjual toko klontong cuman bisa pasrah”. 

 

Menurut wawancara dengan Ibu Sumayah mengutarakan 

pendapatannya menganai peraturan pemerintah, dan saat ini  mulai 

banyaknya supermarket maupun minimarket yang ada dilingkup rumah, 

dimana pemilik toko kecil mulai kalah dengan toko modern seperti alfamart 
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dan indomaret yang ada dimana-mana dan setiap even melakukan strategi 

marketing seperti promo sehingga masyarakat akan berbelanja ke Toko 

Modern. Sedangkan tindakan yang diberikan pemerintah hanya dengan 

sosialisasi dan memberikan motivasi namun untuk tindakan pemberian 

bantuan untuk mengembangkan toko tidak berjalan dengan baik. 

Kedua, implementasi yang dilihat dari proses pencapaian kebijakan 

yang diukur melalui dampak perubahan yang dirasakan masyarakat. Dalam 

hal ini, kenyataan dilapangan bahwasanya kebijakan yang dikeluarkan 

tersebut masih belum memiliki dampak yang baik pada pelaku usaha kecil 

dan justru hanya menguntungkan para pelaku usaha besar, seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Beberapa pedagang toko kelontong atau pelaku usaha 

kecil tradisional mengeluhkan implementasi kebijakan tersebut yang 

dianggap masih belum tepat sasaran. Hal tersebut sesuai dengan yang 

dikatakan oleh Bapak MNO yaitu :
94

 

 “Sudah jelas yang merasa diuntungkan itu yah pengusaha besar, 

sudah jelas bahwa kebijakan tersebut tidak tepat sasaran kepada kami. 

Kami pun tidak merasa diuntungkan atau ditolong dengan kebijakan 

tersebut, kami bertahan sendiri sesuai kemampuan masing-masing”. 

 

 

Hal ini juga diungkapkan oleh Bu FRD (Pemilik Toko Kelontong) 

seperti pada kutipan berikut:
95

 

”ya saya berharap janji-janji pemerintah untuk toko-toko kecil yang 

katanya akan mendapat bantuan, itu agar ditepati. Tapi ya belum 

pernah mbak. Kalau di PKK itu sudah disampaikan kalau akan 

mendapat bantuan untuk toko kecil. Dulu pernah di data juga untuk 

toko yang kecil-kecil itu. Tapi ya nggak ada apa-apa” 
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Menurut wawancara diatas menyebutkan bahwa peraturan yang 

pemerintah berikan tidak memberikan keuntungan untuk pemilik toko 

klontong, dimana apa yang dijanjikan pemerintah hanya sebuah janji saja 

namun tidak ada realitanya. Kenuntungan hanya kepada toko besar seperti 

mninimarket dan supermarket, melainkan untuk pemilik toko hanya 

berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan toko mereka. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dimana bentuk implementasi yang 

diterapkan oleh pemerintah masih belum bisa di manfaatkan oleh para toko 

kelontong, hanya para pemilik toko besar yang mendapatkannya. Bentuk 

bantuan yang diberikan pemerintah untuk para pemilik toko kelontong masih 

belum banyak terealisasikan. 

Selain itu, pada tingkat perubahan yang terjadi, para pengusaha kecil 

tradisional dengan modal yang sedikit merasakan bahwa perubahan yang 

dialami justru mengarah pada kemerosotan belaka. Bayangkan saja pedagang 

toko klontong jelas tidak akan mampu memberikan fasilitas yang menarik 

seperti halnya yang diberikan oleh toko modern seperti diskon atau promo, 

melihat para pedagang usaha kecil hanya bertahan dan mengandalkan modal 

yang mereka miliki yang tidak mampu bersaing dengan toko modern. 

Sehingga mereka para pedagang toko klontong seperti ini harus menelan pil 

pahit otomatis mengalami penurunan omzet bahkan tidak banyak mereka ada 

yang menutup toko mereka karena putus asa akan penurunan omzet ini, bias 

dikatakan mereka rugi karna barang dagangan mereka cenderung tidak laku, 

banyak konsumen yang belanja di toko modern.  
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Berdasarkan data AC Nielsen, kontribusi penjualan usaha kecil 

tradisional memang terus merosot. Bila pada tahun 2002, dominasi penjualan 

di segmen usaha kecil ini mencapai 75%, maka pada tahun 2007 lalu turun 

menjadi hanya 70%
96

. Dengan demikian, usaha kecil tradisional juga akan 

semakin tersingkirkan. Tidak heran apabila muncul sengketa dan resistensi 

para pedagang kecil tradisional yang telah lama menghuni pasar-pasar desa 

atau perkampungan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibu 

KL yaitu sebagai berikut :
97

 

“Adanya peraturan tersebut justru memberikan dampak yang 

merosot pada kami, omset kami tetap bahkan berkurang, biaya sewa 

terus naik. Rakyat kecil semakin ditindas bukan dilindungi. Tidak 

pernah juga ada musyawarah atau rundingan dengan kami sebelum 

menerapkan isi kebijakan tersebut, harga sewa juga ditentukan 

sepihak”. 

 

Adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai perizinan 

untuk toko besar membuat semakin banyaknya toko besar di sekitar 

masyarakat membuat semakin tertekan dan omzet yang mereka dapatkan 

semakin berkurang dan hal ini menyebabkan masyarakat merasa tertindas 

degan adanya peraturan yang mengenai perizinan untuk toko besar. 

5.2.2 Dampak dari Implementasi Peraturan Daerah 

Dampak keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut 

Grindle, amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, 

yang terdiri atas Content of Policy. Dalam hal ini, kemudian Grindle 
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menyebutkan terdapat beberapa faktor penentu dari keberhasilan suatu 

kebijakan sebagai dampak proses implementasi yakni; Interest Affected, Type 

of Benefits, Extent of Change Envisions, Site of Decision Making, Program 

Implementer, Resources Committed, Compliance and Responsivness. 

Berdasarkan beberapa faktor penentu tersebut, kemudian peneliti melihat 

terdapat beberapa fakta lapangan yang menandakan dampak dari 

implementasi Perda tersebut.  

Pertama, jika dilihat dari Interest affected yang berkaitan dengan 

berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. 

Maka dalam hal ini terdapat dua kepentingan yang saling bertolak belakang, 

yang pertama adalah kepentingan dari para pengusaha atau penanam modal 

dari pasar modern seperti Alfamart dan Indomaret yang jelas memiliki 

kepentingan untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang sebesar-

besarnya. Dalam upaya untuk mencapai kepentingan tersebut terkadang 

Alfamart dan juga indomaret tidak memperhitungkan untung ruginya bagi 

usaha-usaha di sekitarnya, terutama pedagang kecil tradisional.  

Kepentingan yang ke dua adalah dari pihak pemerintah sendiri, yang 

jelas memiliki kepentingan untuk melindungi dan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi daerah karena sektor toko kecil juga merupakan salah 

satu sumber pembangunan daerah. Dua kepentingan tersebut harus disatu 

padukan untuk menciptakan kebijakan yang tidak merugikan salah satu 

pihak, tetapi kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh banyak pihak yang 
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terlibat. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak ABC yaitu 

sebagai berikut :
98

 

“Dalam kebijakan perlindungan pedagang kecil tradisional ini 

pemerintah yang diwakili oleh BP2T dihadapkan pada kepentingan 

lain dari para investor pasar modern yang jelas ingin meningkatkan 

laba yang semaksimal mungkin. Ini yah harus bijak-bijaknya 

pemerintah untuk memadukan kepentingan tersebut, supaya dapat 

memberikan kenyaman bagi semua pihak”. 

 

Program kebijakan dalam perlindungan untuk pedagang kecil yang 

diterapkan oleh pemerintah di bagian BP2T, hal ini pemerintah terapkan 

untuk berbagai kepentingan yang ada salah satunya untuk kepentingan para 

investor dalam pasar modern. Kegiatan ini dilakukan untuk memaksimalkan 

para pemilik toko kecil maupun toko besar. 

Kedua, berdasarkan Type of Benefits yang menjelaskan bahwa dalam 

suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan 

dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang 

hendak dilaksanakan. Menurut peneliti, berdasarkan hal ini dapat terlihat dua 

dampak yang dirasakan oleh masyarakat, diantaranya: 

1. Dampak pada masyarakat yang memiliki usaha kecil 

Manfaat yang dirasakan mayarakat di Kota Malang dalam 

bantuan usaha kecil dari pemerintah, hal ini seperti yang 

disampaikan oleh bapak ABC dari BP2T seperti kutipan dibawah 

ini:
99

 

“Manfaat yang dirasakan masyarakat tentu saja ada, 

masyarakat bisa terbantu dengan bantuan Usaha kecil ini, 
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tetapi pada tahun ini sebagian besar yang mendapat bantuan 

usaha kecil tidak berjalan dengan baik, banyak bantuan yang 

menjadi sia-sia”. 

 

 

Manfaat usaha kecil ini juga merupakan usaha yang bisa 

membantu pendapatan perekonomian masyarakat dan dengan 

adanya bantuan dari pemerintah juga sangat membantu masyarakat 

sehingga bisa mengurangi kemiskinan dan sangat bermanfaat untuk 

masyarakat di Kota Malang. Seperti yang diungkapkan oleh bapak 

ABC dari BP2T seperti berikut:”
100

 

“Usaha kecil adalah salah satu program pemerintah 

untuk membantu masyarakat yang mempunyai usaha 

kecil dan dengan bantuan dorongan dana untuk UKM 

terebut agar masyarakat juga terbantu sehingga bisa 

mengurangi kemiskinan dan juga mengembangkan 

usahanya”. 

 

 

Manfaat dari kebijakan pemerintah juga disampaikan oleh 

ibu FGH sebagai pemiliki toko kecil seperti kutipan berikut:
101

 

“saya masyarakat yang mendapat bantuan dari 

pemerintah dan mendapatkan izin untuk mendirikan 

usaha kecil, manfaat yang saya dapatkan dapat 

membantu perekonomian dikeluarga saya”. 

 

 

Hal lain disampikan oleh Mbak IFA (Pemilik Toko 

Kelontong Dewandaru) seperti kutipan berikut:
102

 

“ ya janjinya si mbak bakalan ada program usaha, 

seperti UKM. Tapi kan itu kredit apa gitu. Sampai 

sekarang ya belum. Kalau toko ini kan dari modal 

                                                           
100

 ABC, selaku Staff BP2T, Kota Malang, 8 September 2016, pukul 15.00 WIB 
101

 FGH, selaku pemilik Toko kecil, Kota Malang, 9 September 2016, pukul 15.30 WIB 
102

 IFA, selaku Pemilik Toko Kecil, Kota Malang, 7 September 2016, Pukul 16.00 WIB 



114 

 

sendiri. Modalnya itu ya sedikit-sedikit mbak. Nabung 

sedikit-sedikit, dan ini baru mulai dari awal lagi”.  

       

 

Pelaku Usaha kecil sangat menerima manfaat dari bantuan 

dari pihak pemerintah dan masyarakat sama-sama mendapat dan 

memberikan mafaat yang baik untuk menjadikan usaha kecil ini 

sebagai sumber pemasukan kebutuhan ekonomi keluarga sehingga 

bisa untuk membantu mensejahterahkan dan mengembangkan 

usahanya hingga menjadi usaha yang berkembang dan bisa mandiri 

tidak sebatas toko kecil saja, hal ini merupakan manfaat yang 

dirasakan oleh masyarakat dengan adanya kebijakan dari 

pemerintah mengenai pembangunan usaha kecil, namun hal 

berbeda yang di ungkapkan oleh ibu HI selaku pemilik toko kecil 

yang tanpa mendapatkan bantuan dari pemerintah:
103

 

“iya tentu untuk yang mendapatkan bantuan dan izin dari 

pemerintah akan merasakan manfaatnya sedangkan saya 

juga pelaku usaha kecil tetapi tidak mendapatkan 

bantuan jadi saya tidak pernah merasakan manfaatnya 

padahal bantuan itu bisa membuat usaha saya bertahan 

dalam jangka panjang”. 

 

 

Hal lain juga disampikan oleh Bu FRD (Pemilik Toko 

Kelontong) seperti berikut:
104

 

“katanya sih ada bantuan dari BRI atau apa gitu untuk 

toko-toko kecil, tapi ya sampai sekarang belum ada” 
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 HI, selaku Pemilik Toko Kecil, Kota Malang, 9 September 2016, Pukul 12.20 WIB 
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Berdasarkan manfaat yang seharusnya diberikan oleh 

pemerintah haruslah merata kepada semua masyarakat yang ingin 

membuka usaha kecil, banyak mayarakat yang mendapatkan 

manfaat yang positif dari usaha kecil, namun ada masyarakat yang 

tidak mendapatkannya melainkan usaha mereka tidak bisa 

berkembang. Pemerintah tidak mengeluarkan perizinan juga karena 

pelaku usaha tidak menyerahkan persyaratannya dengan lengkap 

sehingga perizinan dan bantuan kebijakan dari pemerintah tidak 

dikeluarkan.   

2. Citra baik sebagai dampak bagi pemerintah  

Pemerintah memiliki citra yang baik untuk melindungi 

mayarakat dengan melakukan peningkatan dalam perubahan  

pendapatan untuk pemberian modal. Dengan adanya bantuan 

permodalan yang diberikan oleh pemerintah juga akan dapat 

memberikan dampak yang positif kepada masyarakat. dengan 

adanya kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan mayarakat 

untuk mengembangkan Usaha Kecil, karena pada dasarnya setiap 

pemilik usaha mennginginkan perubahan dalam usahanya, hal ini 

seperti yang diampaikan oleh bapak ABC selaku BP2T:
105

 

“iya semuanya pasti menginginkan perubahan dalam usahanya 

maka dari itu pemerintah mengupayakan kebijakan utuk 

pengembangan usaha kecil yang ada agar lebih berkembang 

dan dapat bersaing dengan kebijakan pemerintah yang 

dilakukan untuk pemberian modal kepada para pelaku usaha 

kecil”. 

 

                                                           
105

 ABC, selaku Staff BP2T, Kota Malang, 8 September 2016, pukul 15.00 WIB 
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Hal lain disampaikan oleh Bu FRD seperti berikut:
106

 

 

“ya saya berharap janji-janji pemerintah untuk toko-toko kecil 

yang katanya akan mendapat bantuan, itu agar ditepati. Tapi 

ya belum pernah mbak. Kalau di PKK itu sudah disampaikan 

kalau akan mendapat bantuan untuk toko kecil. Dulu pernah di 

data juga untuk toko yang kecil-kecil itu. Tapi ya nggak ada 

apa-apa” 

 

 

Setiap mayarakat yang bekerja sebagai wirausaha pasti 

menginginkan perubahan terhadap usahanya terutama pemerintah 

yang ingin memberdayaakan masyarakat, perubahan dari 

pemerintah merupakan bantuan usaha kecil ini juga sangat 

membantu untuk para usaha kecil sehingga mereka dapat terbantu 

dalam pengembangan usahanya. Pemerintah juga sangat berperan 

penting untuk masyarakat sehingga mereka juga merasa usaha 

kecilnya tersebut diakui dan dapat diperhatikan dengan baik oleh 

pemerintah supaya mereka bisa bersemangat dan tidak putus asa 

dalam setiap hambatan yang pernah dihadapinya dan selain itu 

pemerintah juga ingin sekali perubahan dari setiap usaha hingga 

bisa bersaing dengan usaha-usaha lainnya. 

3. Kegiatan ekonomi yang berimbang antara industri besar dan kecil 

Kegiatan perekonomian yang ada di Kota Malang antara 

perindustrian dan usaha kecil harus seimbang, peraturan 

pemerintah dan kebijakan yang ada harus seimbang. Untuk usaha 

kecil pemerintah juga harus tetap memberikan kebijakannya dan 
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membantu dalam pengembangan usahanya agar dapat membantu 

perekonomian. Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program 

harus didukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang 

berkompeten demi keberhasilan suatu kebijakan dan ini sudah 

harus tepapar atau terdata. Usaha kecil sendiri sudah menjadi 

sebuah program pemerintah yang diungkapkan oleh bapak ABC 

seperti berikut:
107

 

“dari pusat kedinas sendiri pernah mengadakan program 

untuk usaha kecil ini, masalahnya usaha kecil ini sudah 

sebuah program pemerintah untuk masyarakat dan pihak 

dinas pemerintah langsung untuk setiap Kota agar 

mendapatkan kebijakan”. 

 

 

Hal lain di ungkapkan oleh Mbak IFA :
108

  

“berpengaruh, kan dulu besar mbak. Tokonya cuma satu ini 

aja, nah semenjak ada Indomaret ya gulung tikar, dan ini 

baru ada lagi” 

 

 

Kebijakan pemerintah yang diberikan untuk pemberdayaan 

masyarakat yang memiliki usaha kecil dan memiliki hak yang 

sama dengan perindustrian untuk mendapatkan kebijakan yang 

sama dan bantuan untuk pengembangan usahanya dari pemerintah. 

Ketiga, berdasarkan Extent of Change Envisions, maka setiap 

kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Dalam hal ini, 

ingin dijelaskan pada hendak atau ingin dicapai melalui suatu 

implementasi kebijakan harus mempunyai usaha skala yang jelas. Ketika 
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peraturan baru telah dibentuk yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 

8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan 

Perdagangan, ternyata tetap masih banyak pengusaha-pengusaha besar 

yang tidak berkenan untuk merubah bentuk fisik maupun non fisik dari 

usahanya untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Bahkan pasar-

pasar modern yang baru dibentuk setelah peraturan terbaru tersebut 

diresmikan pun masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang 

telah diberlakukan. Contohnya adalah penataan lokasi minimarket, 

seharusnya paling tidak berpegang pada Perda RTRW (Rencana Tata 

Ruang dan Wilayah). Dalam Perpres. No. 112 tahun 2007, secara jelas 

diungkapkan bahwa penataan dan pengaturan pasar tradisional dan pasar 

modern, termasuk perijinannya terletak di tangan pemerintah daerah dalam 

hal ini Bupati atau Walikota.  

Sementara pasal 2 dan pasal 3 disebutkan bahwa lokasi pendirian 

pasar tradisional dan pasar modern wajib mengacu pada Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang 

Kabupaten/Kota termasuk zonasinya. Sayangnya, ketentuan yang ada di 

Perpres ini tidak dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Kota Malang, 

sehingga penataan dan juga perlindungan terhadap para pelaku 

perdagangan tradisional tidak dapat dapat dilakukan dengan maksimal. 

Hasil yang didapat tersebut mengindikasikan bahwa implementasi 

kebijakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Perindustrian dan Perdagangan, masih dirasa belum 

sesuai dengan design atau tujuan awal, dan masih belum tepat sasaran 
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seperti yang diharapkan. Hal tersebut terlihat dari proses pemberian ijin 

pendirian minimarket di kota Malang yang begitu mudah dan sederhana. 

Untuk mendirikan sebuah minimarket misalnya, menurut Perwali No. 

8/2009 cukup mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Undang 

Undang Gangguan (HO). Melihat begitu mudahnya ijin diperoleh, maka 

tidaklah mengherankan bila pendirian ritel modern (minimarket) di kota 

Malang tidak tertata rapi dan terkesan sangat berantakan.  

Selain masalah perijinan, lokasi juga memunculkan permasalahan 

tersendiri. Banyak ritel modern ini yang didirikan berdekatan dengan 

usaha kecil tradisional bahkan pusat pendidikan. Pengaturan seperti itu 

perlu dilakukan untuk menghindari persaingan secara langsung dengan 

usaha kecil tradisional yang dimiliki oleh warga masyarakat. Hal tersebut 

sesuai dengan pernyataan dari Bapak ABC yaitu sebagai berikut :
109

 

“Yah walaupun telah ada peraturan yang baru, tapi yah itu 

bukan jalan keluar dan menyelesaikan masalah kok. Implementasi 

tersebut tidak berjalan sesuai. Buktinya pemberian ijin pendirian 

minimarket di kota Malang yang begitu mudah dan sederhana. Untuk 

mendirikan sebuah minimarket misalnya, menurut Perwali No. 8/2009 

cukup mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Undang 

Undang Gangguan (HO). 

 

 

Hal lain diungkapan oleh Mbak Ifa (Pemilik Toko Dewandaru) 

seperti Kutipan dibawah ini:
110

 

“yaa.. kalau bisa Indomaret itu jangan terlalu diperbanyak, kan 

kasihan toko-toko kecil gitu lo mbak. Selain itu usaha-usaha kecil 

seperti ini ya didukung agar lebih maju” 
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Peraturan pemerintah yang diterapkannya untuk Perizinan dalam 

membuka toko besar sangat memengaruhi dan memberikan dampak 

negative terhadap toko kecil, dengan mudahanya perizinan untuk 

mendirikan minimarket sehingga semakin banyak minimarket dan hanya 

berjarak beberapa meter antara toko satu dengan toko yang lain. 

Keempat, berdasarkan Site of Decision Making terlihat bahwasanya 

pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting 

dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan 

dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan 

diimplementasikan. Upaya Perlindungan dan pemberdayaan usaha kecil 

tradisional perorangan  di Kota Malang perlu dilakukan secara terpadu 

antara instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan peran serta dari 

para pelaku usaha besar serta masyarakat dalam suatu sistem hukum yang 

berlaku guna melindungi usaha kecil tradisional perorangan yang 

posisinya saat ini semakin terhimpit.  

Aktor-aktor tersebut diharapkan dapat bekerja sama mengurus 

berbagai persoalan mengenai pengembangan dan juga pemberdayaan 

usaha kecil tradisional perorangan. Meskipun kewenangan yang ada di 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sendiri tentunya berbeda, 

apalagi semenjak diberlakukan sistem otonomi daerah. Pemerintah daerah 

tentunya lebih memiliki andil dan fungsi yang lebih besar. 

Dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 

Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan telah 
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dirumuskan oleh DPRD yang disahkan oleh Walikota Malang yang 

tentunya dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan yang telah 

disebutkan di atas. Akan tetapi dalam hal pelaksanaan atau implementasi 

kebijakan tersebut, pemerintah memberikan kepercayaan kepada Badan 

Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T). 

Isi kebijakan tersebut jelas berupaya untuk melindungi dan 

mengembangkan pedagang kecil tradisional, dengan cara lebih mengatur 

tata letak atau pendirian pasar modern. Dalam peraturan tersebut tertulis 

bahwa pendirian pasar modern harus dilakukan atas dasar analisis 

lingkungan, dan pembangunannya harus berjarak lebih kurang dari 500 

meter dari usaha kecil tradisional. Hal ini dilakukan supaya keberadaan 

usaha kecil tradisional masih tetap terjaga, dan supaya pendapatan dari 

para pedagang usaha kecil tradisional tidak banyak terganggu dengan 

hadirnya pasar ritel modern. Hal tersebut sesuai dengan apa yang 

dikatakan oleh Bapak ABC yaitu sebagai berikut :
111

 

“Kalau peraturan daerah itu yah yang buat DPRD dan disyahkan 

oleh walikota. Tetapi untuk Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 

Tahun 2010 ini pemerintah memberikan kepercayaan untuk 

implementasi kepada BP2T, sehingga segala perijinan pendirian 

pasar modern yah yang berhak mengkaji adalah BP2T, pemerintah 

hanya mengawasi saja”. 

 

Menurut kutipan wawancara diatas bahwa untuk peraturan dalam 

perizinan pendirian toko semua ditangan DPRD yang kemudian disahkan 

oleh Walikota namun untuk  Peraturan Pemerintah No 8 ini yang memiliki 
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tanggung jawab sepenuhnya dalah BP2T, sehingga untuk peraturan 

Perundang-undangan untuk perizinan ditangan BP2T. 

Kelima, berdasarkan prinsip Program Implementer. Dalam 

menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya 

pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu 

kebijakan. Dan, ini harus sudah terpapar dengan baik pada bagian ini. Dalam 

implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 yang 

diberikan kepercayaan penuh oleh pemerintah untuk menjalankannya adalah 

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Malang.  

Tujuan dibentuknya BP2T adalah untuk memberikan pelayanan 

perijinan terkait pendirian usaha, mulai Penerimaan Permohonan, 

Pemrosesan, hingga Penandatangan Keputusan Perijinan dan Pembayaran 

Retribusi/Pajak Perijinan. Sehingga masyarakat yang mengurus atau 

mengajukan permohonan Perijinan hanya di BP2T Kota Malang. Sedangkan 

tugas dari BP2T sendiri adalah : 

1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Perijinan yang Cepat, Tepat, 

Akurat, Transparan dan Akuntabel. 

2. Meningkatkan dan Membentuk Kualitas Aparatur Perijinan yang 

Profesional di BP2T Kota Malang didalam melayani masyarakat di 

bidang perijinan. 

3. Meningkatkan Sarana dan Prasana Perijinan terutama pada tempat 

serta Alat kerja yang memadai. 
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4. Meningkatkan  koordinasi dan kerja sama antar SKPD terkait guna 

mempercepat proses perijinan dengan membentuk Tim 

Pertimbangan Ijin dan Tim Teknis. 

5. Meningkatkan kesadaran serta pemberdayaan masyarakat dalam 

bidang perijinan. 

Keenam, berdasarkan Resources Committed yakni pelaksanaan suatu 

kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang 

mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Keberhasilan 

pelaksanaan suatu kebijakan dipengaruhi oleh dana yang harus dikeluarkan 

untuk melaksanakan kebijakan tersebut oleh pemerintah, dalam hal ini adalah 

BP2T yang terlibat dalam pemberian perizinan pendirian perdagangan dan 

industri. Dana tersebut untuk membiayai proses pelaksanaan dalam melayani 

masyarakat untuk mengurus perizinan dan melakukan penertiban kepada mini 

market yang dalam pendiriannya dengan atau tanpa izin.
112

 Seperti 

wawancara yang dilakukan dengan bapak AB:
113

 

“Iya, betul dalam pelaksanaan memang diperlukan adanya suatu biaya. 

Biaya tersebut digunakan untuk melaksanakan kebijakan yang terkait 

dengan perizinan mini market di lapangan.” 

 

Wawancara tersebut juga didukung oleh bapak DE,
114

 

“Dalam pelaksanaannya diperlukan biaya, biaya tersebut digunakan 

selama pelaksanaan kebijakan di lapangan dan di area yang dituju, 

biaya tersebut dikeluarkan untuk kebutuhan para pelaksana di 

lapangan” 
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Dari kedua wawancara diatas dapat diketahui bahwa biaya yang yang 

dikeluarkan dapat bervariasi dan disesuaikan dengan kebutuhan, karena biaya 

tersebut dipakai saat dilaksanakannya kebijakan tersebut dalam penertiban 

mini market. 

Waktu pelaksanaan pemeriksaan perizinan mini market alfamart dan 

indomaret dilakukan sesuai dengan surat keputusan kepala BP2T untuk 

melakukan pemeriksaan izin mini market dan pemeriksaannya dilakukan 

secara acak terhadap alfamart dan indomaret. Hal tersebut sesuai dengan 

berita yang disajikan  oleh  Merdeka.com yang menyajikan data 50 dari 223 

minimarket bermasalah dalam hal perpajakan dan perizinan di Kota 

Malang.
115

  Berikut wawancara dengan kepala BP2T Kota Malang bapak 

ABC mengenai perizinan dan pelaksanaan kebijakan tersebut,
116

 

“jadi ada sekitar 223 mini market di Kota Malang yang diperiksa oleh 

petugas di lapangan bermasalah utamanya perizinan, ada fakta yang 

mencengangkan bahwa izinnya sudah kadaluwarsa sejak 2010 dan tidak 

diperpanjang” 

 

Wawancara diatas juga didukung oleh petugas lapangan bapak DE,
117

  

“iya benar, kita melakukan pemeriksaan di llapangan secara acak 

dengan menanyakan dan meminta data  terbaru terkait perizinan kepada 

mini market seperti indomaret dan alfamart, juga alfamidi” 

 

Menurut wawancara dari kedua narasumber telah menyebutkan bahwa 

pemerintah tetap melakukan pemeriksaaan untuk minimarket yang 

melakukan pelanggaran, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan masih banyak 
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 http://www.merdeka.com/peristiwa/puluhan-minimarket-di-malang-langgar-izin-dan-
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ditemukannya toko besar atau minimarket yang masih melakukan dengan 

tidak melakukan perizinan di Kota Malang. 

Tabel 5.1. Tabel Bentuk Pelangaran Perizinan Toko Yang ada di Kota Malang
118

 

No Kecamatan Jumlah 

Mini 

Market 

Standar Overload Pelanggaran 

Izin 

Kadaluarsa 

Tanpa 

Izin 

1 Klojen 43 40 108% 5 3 

2 Blimbing 47 40 118% 3 4 

3 Kedungkandang 41 40 103% 2 5 

4 Lowokwaru 46 40 115% 4 6 

5 Sukun 46 40 115% 6 5 

 Total 223 200 112% 20 23 

 

Berdasarkan kedua wawancara tersebut dapat diketahui bahwa waktu 

pelaksanaan tidak ditentukan pada bulan apa, selama terindikasi bermasalah 

dengan perizinan seperti tidak dilakukan perpanjangan. Maka pihak BP2T 

akan melakukan pemeriksaan secara acak kepada mini market di Indomaret 

dan Alfamart. Dimana dalam perizinan untuk pendirian minimareket 

Pemerintah khususnya dari bagian BP2T masih banyak menemukan 

minimarket yang masih melakukan pelanggaran dimana untuk kecamatan 

kelima kecamatan yang ada di Kota Malang didapatkan 20 minimarket 

melakukan pelanggaran izin kadaluarsa dan 23 mini market melakukan 

pelanggaran tanpa izin dalam melakukan pendirian minimarket. 

Dalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh BP2T pasti 

diperlukan adanya suatu sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan 

tersebut yang terbagi didalam kantor dan diluar yang bertugas untuk 

melakukan pemeriksaan persyaratan perizinan mini market alfamart dan 
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indomaret sudah memilikki izin pendirian mini market atau belum. Jumlah 

personil yang bertugas ini bervariasi sekitar 50 orang.
119

 Berikut wawancara 

dengan bapak DEF,
120

 

“iya jadi dalam pelaksanaan kebijakan diperlukan personil yang 

berkompeten dan dibantu oleh lembaga lain yang ditunjuk oleh 

BP2T untuk mendampingi selama pelaksanaan pemeriksaan” 

 

Wawancara tersebut didukung oleh bapak ABC,
121

 

“jadi begini, jumlah personil itu sebenarnya relatif sesuai kebutuhan 

di lapangan, karena memang dibantu oleh lembaga lain yang turut 

membantu kelancaran pemerriksaan petugas BP2T ” 

 

Berdasarkan kedua wawancara diatas dapat diketahui bahwa jumlah 

personil yang diperlukan disesuaikan dengan jumlah mini market yang akan 

diperiksa perizinannya. Sehingga hal tersebut juga dikoordinasikan dengan 

lembaga lain yang dapat membantu terlaksananya pemeriksaan dan 

penertiban mini market tersebut. 

Ketujuh, berdasarkan Compliance and Responsivness. Hal lain yang 

dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan 

dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini 

adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi 

suatu kebijakan. Kehadiran minimarket jelas mengurangi pendapatan 

pedagang yang selama ini menghidupi keluarga pedagang tradisional. 
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Pemerintah setempat seolah tidak mau tahu dengan mudah memberikan izin 

pembangunan. Akibatnya tidak sedikit warga yang melakukan protes. 

Masyarakat setempat melakukan protes sebagai bentuk kekecewaan terkait 

keberadaan minimarket. Mayarakat beranggapan minimarket-minimarket 

sekarang ini telah merusak perekonomian pedagang tradisional.  

Di Kota Malang sendiri, jarak antara minimarket dengan usaha kecil 

tradisional sangat dekat. Padahal, seharusnya berdasarkan peraturan yang 

ada, jarak antara minimarket dengan usaha kecil tradisional harus 200-500 

meter. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat 2 Peraturan 

Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha 

Perindustrian Dan Perdagangan. 

Merespon keresahan masyarakat tersebut, pemerintah daerah Kota 

Malang mengeluarkan Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 

Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan. Pertimbangan 

dikeluarkannya Perda ini adalah bahwa usaha perindustrian dan perdagangan 

sangat penting dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah 

guna peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan 

industri dan perdagangan di daerah perlu diatur dengan memperhatikan 

kemampuan modal usaha, iklim usaha dan investasi serta kelestarian 

lingkungan.  

Bertumbuhnya minimarket khususnya Indomaret di Kota Malang 

belakangan ini, dianggap secara tidak langsung mengancam dan 

melumpuhkan pedagang tradisional. Karena itu pemerintah daerah diminta 

memikirkan nasib pedagang kecil yang bisa saja kehilangan mata 
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pencaharian akibat tergilas perusahaan besar. Pemerintah diwajibkan 

mengkaji ulang pemberian izin pendirian minimarket-minimarket tersebut. 

Alih-alih meningkatkan daya saing usaha kecil tradisional lewat 

aturan Perda, kenyataan justru sebaliknya. Implementasi Perda dilapangan 

dirasa tidak berjalan sesuai harapan. Banyak sekali toko modern yang 

jaraknya sangat berdekatan dengan pasar tradisional. Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan Bapak DEF bahwa :
122

 

“Perumusan Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang 

Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha 

Perindustrian Dan Perdagangan, memang seharusnya untuk 

melindungi usaha kecil tradisional, namun dalam kenyataannya 

memang banyak pemilik usaha minimarket mendirikan usaha mereka 

tidak sesuai dengan ketentuannya.” 

 

 

Dalam hal ini, Bapak ABC juga menyatakan bahwa 

“Banyak pelaku-pelaku usaha minimarket yang mendirikan usaha 

tidak sesuai dengan ijinnya. Misalnya mereka ijin kepada kami 

untuk mendirikan usaha kecil, namun kenyataannya mereka 

mendirikan minimarket”. 

 

Bu SMY (Pemilik Toko Kelontong) juga menyampaikan dampak yang 

kurang baik dengan adanya alfamart seperti kutipan berikut:
123

 

“Sudah lama. Waktu dulu awal alfamart, khususnya susu kalengan 

juga kalah dalam penjualannya karena harganya disana lebih 

murah, jualan susu seperti itu setelah adanya alfamart bisa sampai 

lewat masa kadaluarsanya”. 

 

 

                                                           
122

 DEF, selaku Staff humas Disperindag, Kota Malang, 8 September 2016, Pukul 10.00 WIB 
123

 SMY, selaku pemilik toko kecil, Kota Malang 7 September 2016, pukul 10.00 WIB  
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Dari kedua wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa banyaknya 

pemilik usaha yang mendirikan usaha tidak sesuai dengan ketentuan. Hal 

tersebut dikarenakan kurangnya pemerintah dalam mengkaji pendirian usaha. 

Selain itu, pemerintah juga belum membentuk struktur kepegawaian untuk 

peninjauan lapangan terkait pemberian SIUP (Surat Ijin Perdagangan). Hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak ABC bahwa
124

 

“Kami belum membentuk struktur kepegawaian untuk peninjauan di 

lapangan terkait pemberian SIUP. Selama ini yang sudah ada 

adalah struktur kepegawaian untuk ijin gangguan kecil, ijin 

gangguan besar, dan ijin reklame permanen”. 

 

Hal tersebut juga ditambahkan oleh Bapak DEF bahwa
125

 

“Dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Malang 

Nomor 8 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan usaha perindustrian 

dan perdagangan, keterlibatan pemerintah sangat kurang. Hal 

tersebut dikarenakan kurangnya rasa peduli bagi tiap-tiap individu 

terkait dengan adanya  minimarket-minimarket yang berdiri sangat 

dekat dengan usaha kecil tradisional”. 

 

 

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan 

kebijakan, kepedulian pemerintah dirasa masih kurang. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan belum dibentuknya struktur kepegawaian untuk 

peninjauan di lapangan terkait pemberian SIUP (Surat Ijin Perdagangan).  

Dalam pelaksanaan kebijakan, kurangnya sosialisasi yang dilakukan 

pemerintah kepada masyarakat mengakibatkan kurangnya pengetahuan  

                                                           
124 ABC, selaku Staff BP2T, Kota Malang, 8 September 2016, pukul 15.00 WIB 
125

 DEF, selaku Staff humas Disperindag, Kota Malang, 8 September 2016, Pukul 10.00 WIB 
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mengenai isi dari kebijakan bagi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan Bapak DEF bahwa :
126

 

“Saat ini memang belum terdapat sosialisasi dari pemerintah untuk 

masyarakat terkait dengan isi Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah 

Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha 

Perindustrian Dan Perdagangan. Hal tersebut yang mengakibatkan 

penjual di pasar tersebut tidak pernah menuntut pada pemerintah 

daerah, dan hanya pasrah menikmati percepatan atau perkembangan 

minimarket di daerah-daerah.”  

 

 

Hal tersebut juga dikuatkan dengan pernyataan Bapak ABC bahwa
127

 

“Memang kami belum melakukan sosialisasi terkait dengan isi 

kebijakan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sumber daya yang 

kami miliki”.  

 

 

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan 

kebijakan, pemerintah belum melkaukan sosialisasi mengenai isi kebijakan 

kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat 

terkait isi kebijakan yang salah satunya yakni “Terhadap pendirian Toko 

Modern yang dilakukan oleh pengelola jaringan minimarket hanya dapat 

dilakukan pada jarak 500 (lima ratus) meter antar minimarket, toko dan pasar 

tradisional/usaha perdagangan mikro”. Hal tersebut yang mengakibatkan para 

pelaku usaha kecil tradisional tidak pernah menuntut terhadap pemerintah 

terkait banyaknya minimarket-minimarket yang bermunculan dengan jarak 

yang berdekatan dengan minimarket lain dan dekat dengan usaha kecil.  
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 ABC, selaku Staff BP2T, Kota Malang, 8 September 2016, pukul 15.00 WIB 
127 ABC, selaku Staff BP2T, Kota Malang, 8 September 2016, pukul 15.00 WIB 

 



131 

 

Dalam hal ini, proses penyusunan Perda, berbagai pihak menilai 

bahwa keterlibatan publik dan pemerintah yang terkait dirasa sangat kurang. 

Walaupun keterlibatan publik tidak menjadi suatu kewajiban tetapi menjadi 

ironi ketika suatu aturan yang tujuan dasarnya melindungi keberadaan usaha 

kecil, justru sangat tidak berpihak kepada para pemilik usaha kecil. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka ditarik kesimpulan, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk pemberdayaan 

toko kecil ialah melalui perlindungan ekonomi kecil dengan cara pemberian 

batasan jarak antar toko modern dan toko kecil+-500 meter sesuai yang 

tercantum dalam peraturan daerah kota malang no.8 tahun 2010 tentang zonasi 

perizinan pendirian toko modern/minimarket, serta melakukan pencabutan izin 

usaha terhadap minimarket yang melanggar peraturan. BP2T lembaga 

berwenang untuk mengeluarkan surat izin, sedangkan Disperindag sebagai 

fasilitator dilapangan. Terdapat tumpang tindih secara kelembagaan dinilai 

kurangnya koordinasi sehingga design kebijakan tidak terimplementasi 

dengan baik melihat masih banyak berdiri toko modern berdekatan dengan 

toko kecil. 

2. Berdasarkan hasil pengawasan masih banyak ditemukan pelanggaran yang 

dilakukan oleh toko-toko modern, dimana banyak toko modern yang berdiri 

dekat dengan toko kecil, tanpa surat izin ataupun surat izin yang sudah 

kadaluarsa, diketahui jumlah toko modern saat ini di Kota Malang adalah 223, 

pemerintah telah berupaya memberikan sanksi terhadap pelanggaran toko 

modern semacam  ini, tetapi sampai sekarang jumlah minimarket tetap 
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melebihi dari ketetapan standart jumlah minimarket, untuk wilayah kota 

malang yang standartnya adalah hanya 200 minimarket saja. Bisa disimpulkan 

bahwa upaya perlindungan dari pemerintah belum tuntas, prosedur 

penindakan yang tidak merata kemungkinan ada negosiasi dari orang-orang 

tertentu sehingga sejumlah toko modern masih ada yang belum bisa ditindak.  

6.2 Saran 

Saran dan rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Malang diharapkan dapat lebih konsisten, tegas 

dan tepat sasaran dalam melaksanakan implementasi kebijakan peraturan 

daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan usaha 

perindustrian. Pemerintah melalui BP2T juga diharapkan tidak terlalu mudah 

menerbitkan ijin terkait pendirian usaha toko modern, melakukan koordinasi 

dengan Disperindag sesuai dengan design kelembagaan untuk mengurangi 

adanya miss komunikasi baik dari proses pendataan dan survey di lapangan, 

banyak hal yang harus diperhatikan mulai dari aspek sosial, ekonomi, dan 

budaya supaya tidak merugikan dan mematikan pelaku usaha kecil sehingga 

peraturan kebijakan bisa terimplementasikan dengan baik.  

2. Bagi pelaku usaha toko modern diharapkan lebih mengikuti dan juga 

melaksanakan aturan pendirian usaha yang berlaku, dilarang melakukan 

kecurangan demi kecurangan yang hanya dapat menebalkan kantong pribadi 

tetapi justru mematikan usaha kecil di sekitarnya, dan berdampak buruk bagi 

lingkungan sekitarnya. 
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3. Bagi pelaku usaha kecil tradisional diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

usaha. Kualitas usaha tidak hanya berbentuk modal, tetapi dapat berbentuk 

kebersihan, pelayanan yang baik, dan sistem management yang tertata. Hal 

ini didasarkan pada minat dan selera yang cenderung dinamis. 
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