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Abstract: 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. 

 

 

Abstrak: 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 
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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. 

 

 
 

Pendahuluan 

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 %. 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). 

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%. Dengan 

demikian, usaha toko kecil tradisional juga 

semakin tersingkirkan. Tidak heran apabila 

muncul sengketa dan resistensi para 

pedagang toko kecil tradisional yang telah 

lama menghuni daerah, desa atau 

perkampungan. 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. 

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. 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: 

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. 

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. 

 

Tinjauan Pustaka 

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 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 swasta. 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. 

2. 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: 

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. 

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). 

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. 

 

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. 

 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelilian ini adalah deskriptif kualititatif. 

Hal yang menjadi fokus penelitian adalah 

Implementasi Kebijakan perlindungan 

pemerintah terhadap usaha kecil tradisional 

kota malang apakah sesuai dengan peraturan 

daerah no.8 tahun 2010. Dalam penelitian 

ini lokasi yang digunakan peneliti untuk 

melakukan penelitian adalah Kantor Badan 

pelayanan dan Perijinan Terpadu Kota 

Malang(BP2T) dan Dinas Perdagangan dan 

Industri Kota Malang. Jenis sumber data 

yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

dapat dijadikan sebagai pedoman untuk 

menganalisa suatu data penelitian, yaitu data 

primer dan data sekunder. Sedangkan teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan observasi, 

wawancara terhadap partisipan dan 

dokumentasi.. 

 

Pembahasan 

1. Upaya dan Faktor Penentu dalam 

Perlindungan Pemberdayaan Usaha 

Kecil Tradisional Melalui Perda 

Nomor 8 Tahun 2010 

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 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.  

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) 

2. Implementasi Peraturan Daerah Kota 

Malang Nomor 8 Tahun 2010 

Tentang Penyelengaraan 

Perindustrian dan Perdagangan 

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. 

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. 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. 

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 

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 

terlibat. 

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: 

Dampak pada masyarakat yang memiliki 

usaha kecil 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. 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 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 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. 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. 

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. 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. 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. 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. 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. 

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 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.  
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