
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Pembangunan perekonomian di negara Indonesia dilakukan dengan 

berbagai tahapan, cara dan strategi. Tahapan, cara, dan strategi yang 

dilakukan salah satunya dengan investasi penanaman modal, baik penanam 

modal domestik maupun penanam modal asing. Hal ini adalah bentuk 

investasi dalam rangka pembangunan perekonomian nasional. Dalam hal 

pembangunan perekonomian sudah tentu pemerintah juga memperhatikan 

aspek-aspek lain yang terkait sehingga seluruh upaya merupakan satu 

kesatuan yang utuh, tidak saling tumpang tindih antara strategi yang satu 

dan yang lain, harus dapat mencapai keseimbangan antara satu sama lain.  

Menjamurnya minimarket di daerah saat ini berdampak pada sektor 

perdagangan ritel. Kompetisi yang terjadi antarsupermarket di pasar ritel 

tidak hanya melibatkan pemain lokal, tetapi juga pemain asing. Warung/ 

toko tradisional adalah pihak yang paling terkena dampak kompetisi 

minimarket ini. Pedagang pada toko tradisional yang terkena imbas 

langsung dari keberadaan minimarket adalah pedagang yang menjual produk 

yang sama dengan yang dijual di kedua tempat tersebut. Meskipun 

demikian, pedagang yang menjual makanan segar (daging, ayam, ikan, 

sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain) masih bisa bersaing dengan 

minimarket mengingat banyak pembeli masih memilih untuk pergi ke 
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warung/ toko tradisional untuk membeli produk tersebut. Keunggulan 

minimarket atas pasar tradisional adalah bahwa mereka dapat menjual 

produk yang relatif sama dengan harga yang lebih murah, ditambah dengan 

kenyamanan berbelanja dan beragam pilihan cara pembayaran. Minimarket 

juga menjalin kerja sama dengan pemasok besar dan biasanya untuk jangka 

waktu yang cukup lama. Hal ini yang menyebabkan mereka dapat 

melakukan efisiensi dengan memanfaatkan skala ekonomi yang besar. 

Belum lagi kenyataan, Indonesia adalah negara dengan mayoritas 

konsumen berasal dari kalangan menengah ke bawah. Kondisi ini 

menjadikan konsumen Indonesia tergolong ke dalam konsumen yang 

sangat sensitif terhadap harga. Ketika faktor harga rendah yang sebelumnya 

menjadi keunggulan took tradisional mampu diruntuhkan oleh minimarket 

yang dengan iklannya menyampaikan adanya potongan harga, secara relatif 

tidak ada alasan konsumen dari kalangan menengah ke bawah untuk tidak 

turut berbelanja ke minimarket dan meninggalkan took/ warung tradisional. 

Akibat kekhawatiran tersebut, terutama bagi pedagang banyak 

terjadi penolakan terhadap rencana pembangunan minimarket oleh 

masyarakat. Misalnya pembukaan pasar modern Hypermart di Bangkalan 

Plaza, Madura, diwarnai aksi penolakan oleh sejumlah warga Bangkalan 

yang mengatasnamakan masyarakat bersatu peduli pedagang kecil dan anti 

kapitalisme, Mereka menilai kehadiran pasar modern yang lokasinya 

berdempetan dengan pasar tradisional akan mengganggu stabilitas 

perekonomian terhadap pedagang kecil. Kemudian adanya aksi penolakan 
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oleh ratusan pedagang Pasar Gondang, Desa Purworejo, Kecamatan 

Kandat, Kabupeten Kediri. Mereka menolak pembangunan Pasar Gondang 

menjadi konsep modern.  Sebab keberadaan pasar modern selama ini dinilai 

tidak mempedulikan aspirasi para pedagang. Bahkan di Bandung, konsep 

penolakan yang ada sudah mengarah pada system operasi pasar modern, 

yaitu pedagang yang tergabung dalam Persatuan Pasar dan Warung 

Tradisional Jawa Barat menggelar protes di depan Gedung Sate, Bandung, 

Senin, menuntut Wakil Presiden meninjau wacana operasional pasar 

modern yang diperbolehkan buka selama 24 jam
1
. 

 Upaya pemerintah dalam mengantisipasi matinya usaha pedagang-

pedagang kecil yang mendirikan toko/ warung tradisional sudah terdapat 

dalam pengaturan proses perizinan untuk mendirikan minimarket. Dimana 

terdapat zonasi untuk masing-masing, baik minimarket dan toko/ warung 

tradisional, sehingga keduanya tidak saling menggangu satu sama lain. 

Namun dalam realita di masyarakat pemerintah cenderung tidak konsisten 

dengan aturan dan kebijakan yang dibuat. Hal ini terlihat dari izin yang 

dikeluarkan oleh pemerintah melalui badan yang berwenang terhadap 

minimarket untuk melakukan kegiatan usahanya di tempat yang masih 

dalam zona pasar tradisional atau kegiatan UMKM dalam hal ini warung/ 

toko tradisional. Sehingga hal tersebut dapat berpengaruh dalam kegiatan 

perekonomian di dalam masyarakat, yang pada akhirnya akan berpengaruh 

juga terhadap pembangunan ekonomi nasional. 

                                                 
1
 Smeru, Pasar Tradisional di Era Persaingan Global, Jakarta: Smeru, 2010, hlm. 28 
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Namun demikian, hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga 

Penelitian SMERU (2007) yang berjudul “Dampak Supermarket terhadap 

Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional di Daerah Perkotaan di Indonesia” 

belum menunjukkan bahwa supermarket bukanlah penyebab utama 

kelesuan pedagang tradisional, mengingat banyak faktor yang berpengaruh 

di dalamnya. Memang kekalahan persaingan pasar tradisional tersebut 

dengan supermarket adalah dalam hal manajemennya saja
2
. 

Keberadaan warung/ toko tradisional di di beberapa wilayah 

semakin menurun jumlahnya. Atas dasar itulah, di beberapa daerah seperti 

Kota Makasar dengan Perda Nomor 15 Tahun 2009, Kota Surakarta, 

Kabupaten Cianjur, dan masih banyak lagi daerah yang sudah membuat 

Peraturan Daerah Tentang Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan 

dan Toko Modern, dengan tujuan dapat mengatur tata kelola keberadaan 

pasar baik pasar tradisional maupun pasar modern. Namun demikian isi 

dari Peraturan Daerah tersebut masih belum dapat diterapkan dengan baik 

dalam aplikasinya, sehingga tetap saja berdampak terhadap matinya 

warung/toko tradisional. Diharapkan dengan adanya penyelerasan aturan 

tersebut, keberadaan toko/ warung tradisional, tetap dapat mengimbangi 

keberadaan minimarket yang sudah masuk ke wilayah pedesaan. Karena 

bagaimanapun, keberadaan minimarket, merupakan dampak dari 

perkembangan pasar global. Jika pemerintah dan masyarakat tidak siap, 

                                                 
2
 Smeru, Laporan Penelitian: Dampak Supermarket terhadap Pasar dan Pedagang Ritel 

Tradisional di Daerah Perkotaan di Indonesia, Jakarta: Smeru, 2007, hlm. 33  
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maka perekonomian, tidak akan berkembang, sehingga tingkat ekonomi, 

tidak akan berkembang. 

Dengan adanya pertumbuhan minimarket dewasa ini, tinggal 

membuat pengaturan dan penempatannya sesuai dengan tata ruang, dimana 

harus ditempatkan, bagaimana izin operasinya, sehingga keberadaan 

minimarket yang satu dengan yang lain atau dengan warung/ toko 

tradisional dapat bersinergi membangun perekonomian masyarakat. 

Keadaan ini akan menggairahkan sistem ekonomi masyarakat. Sudah 

selayaknya di beberapa wilayah segera dilakukan penataan dan pengelolaan 

mengenai minimarket atau sejenisnya, melalui Peraturan perundangan agar 

lebih berlaku pasti. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar bagi bangsa 

Indonesia, mengatur dalam Bab XIV Tentang Perekonomian Nasional Dan 

Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 menyatakan : 

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan. 

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai 

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai 

oleh negara dan dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat. 

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjut, efisiensi 

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta 

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatkemajuan dan kesatuan euan 

ekonomi nasional. 
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini di atur dalam 

undang-undang
3
.    

 

Sejalan dengan makna Pasal 33 UUD 1945 di atas, maka 

pembangunan di Indonesia yang sedang giat dilaksanakan, ditujukan untuk 

kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan dari 

berfungsinya sebuah negara. Tanpa tujuan kesejahteraan bagi seluruh 

masyarakat didalamnya, maka arah perkembangan suatu negara dapat 

diprediksikan akan rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang 

bertujuan untuk memonopoli kesejahteraan untuk dirinya, kelompoknya, 

ataupun kalangan tertentu dalam jaringannya. 

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat berbunyi;” Pelaku 

usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan 

demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara 

kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.” Sehingga tidak 

diharapkan terjadinya kanibalisme ekonomi atas kegiatan pelaku usaha yang 

satu terhadap pelaku usaha yang lainnya.  Dalam pasal 3 butir a 

menyatakan,” menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi 

ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan 

rakyat;” Jelaslah bahwa setiap kegiatan usaha harus dilakukan sebesar-

besarnya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya dalam pasal 3 

butir b dinyatakan bahwa;” mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui 

                                                 
3
 Tim Prima Pena, UUD 1945, Jakarta: Bina Cipta, 2009, hlm. 12 
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pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya 

kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku 

usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;” Untuk mewujudkan iklim usaha 

yang kondusif maka diperlukan perlindungan terhadap usaha kecil agar 

terjadi keseimbangan pertumbuhan.     

Adapun perdagangan eceran yang dilakukan oleh minimarket 

waralaba diselenggarakan dengan modal minimal sebesar tiga ratus juta 

rupiah di luar tanah dan bangunan. Tetapi minimarket waralaba sebagian 

besar memiliki hasil penjualan tahunan di atas dua milyar lima ratus juta 

rupiah.  Selanjutnya dalam ketentuan UU No. 20 Tentang Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah Pasal 7 butir (1); “Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-

undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: a. pendanaan; b. sarana dan 

prasarana; c. informasi usaha; d. kemitraan; e. perizinan usaha; f. 

kesempatan berusaha; g. promosi dagang; dan h. dukungan kelembagaan”.    

Oleh karena itu maka pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan 

pembinaan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk usaha yang 

bergerak pada sektor perdagangan eceran dalam hal ini toko/ warung 

tradisional. 

Toko/ warung tradisional dalam banyak sisi, memegang  peranan 

cukup strategis sebagai salah satu urat nadi prekonomian masyarakat, 

 khususnya bagi mereka (masyarakat) yang berasal dari kalangan ekonomi 

bawah. Bagaimana tidak, di tengah semakin menjamurnya minimarket, 
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dengan tingkat/kemampuan daya beli masyarakat  yang  tergolong masih 

rendah, keberadaan warung/ toko tradisional menjadi sangat penting guna 

menunjang berbagai kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat.  

Namun demikian, pertumbuhan minimarket merupakan hal yang 

tidak dapat terelakkan lagi, mengingat pemerintah sebagaimana Keputusan 

Presiden No. 96 Tahun 2000 jo No. 118 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha 

Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Bagi Penanaman Modal 

Dengan Persyaratan Tertentu sebagai pengganti Keppres No. 96 Tahun 1998 

telah mengatur ketentuan-ketentuan dalam penanaman modal. 

Berdasarkan data AC Nielsen tahun 2008, diketahui bahwa 

pertumbuhan pasar modern setiap tahunnya mencatat kisaran angka 10 % 

hingga 30 %. 
4
 Hal ini ditunjukkan dengan ekspansi pasar modern sangat 

agresif hingga masuk ke wilayah pemukiman rakyat. Pasar tradisional yang 

berada di wilayah pedesaan maupun pemukiman rakyat secara langsung 

terkena imbasnya dengan berhadapan langsung dengan pasar modern 

tersebut. Persaingan diantara keduanya pun tidak terhindari. Tidak hanya itu, 

karena minimnya aturan zonasi dari pembangunan pasar modern maka pasar 

tradisional yang berada di kota-kota besar pun terkena imbasnya. Persaingan 

head to head akibat menjamurnya pasar modern membawa dampak buruk 

terhadap keberadaan pasar tradisional.. Salah satu dampak nyata dari 

kehadiran pasar modern di tengah tengah pasar tradisional adalah turunnya 

omzet dan pendapatan terhadap pedagang pasar setiap harinya. 

                                                 
4
 AC. Nielsen, Laporan Pertumbuhan Ritel Modern dan Dampaknya Terhadap Ritel Tradisional, 

Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 47 
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Untuk itu, pemerintah harus memiliki peran sangat mendasar dalam 

menentukan arah kepemerintahan. Hal ini khususnya menghindari adanya 

celah bagi pihak lain untuk masuk dan menyalahgunakan peran yang 

dimilikinya. Apabila hal ini terjadi maka, secara politik, negara akan lemah 

karena intervensi kekuatan politik di luar dirinya yang melemahkan posisi 

negara dengan kekuatan lain di luar dirinya dan secara ekonomi kekuatan 

modal luar mengganggu sumber daya alam dan manusia yang dimiliki oleh 

negara. 

Apabila kekuatan ekonomi luar dan kekuatan pemerintah 

berkolaborasi untuk digunakan guna mencapai kesejahteraan rakyat, maka 

terbentuklah sebuah „negara bayangan‟ (shadow state). Sumber daya 

ekonomi negara adalah salah satu aset yang paling rentan, apalagi dalam 

konteks era perdagangan bebas. Di era ini, berbagai tingkat dan ukuran 

pengusaha mengambil manfaat dari ruang yang disediakan pemerintah untuk 

mencari keuntungan. Didalamnya ada pelaku usaha mikro dan kecil dengan 

aneka usaha kecil yang mengisi apa yang disebut sektor informal dan pelaku 

usaha menengah dan besar yang mengisi sektor formal. Dalam domain pasar 

bebas, lingkungan kompetisi yang sempurna dari setiap pelaku usaha dan 

tingginya kedaulatan pembeli/konsumen dapat menciptakan kestabilan harga 

dan kenyamanan dalam berusaha. 

Namun dalam kenyataannya, persaingan penuh (perfect 

competition) yang diharapkan terjadi tidak selamanya sejalan dengan 

harapan di atas. Bahkan kedaulatan pembelipun tidak seluruhnya tercipta 
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begitu saja karena lemahnya akses konsumen untuk memantau aneka 

produksi yang dipasarkan. Akibatnya harga tidak stabil dan persaingan 

menjadi tidak sehat. Korban utama dalam lingkungan yang tidak adil ini 

adalah pelaku ekonomi kecil dan mikro atau sektor informal. 

Untuk mengatasi hal ini, maka sebuah peraturan dibutuhkan untuk 

menata agar kompetisi berlangsung secara adil, sehingga semua orang 

mempunyai kedudukan dan peranan yang sama. Demikian juga dalam 

melakukan usaha, pelaku usaha kecil dimungkinan dapat bersaing dengan 

pelaku usaha raksasa yang memiliki modal nyaris tanpa batas akibat 

kemudahan akses kepada pihak perbankan dan agunan yang beraneka ragam 

yang mereka miliki. Disinilah peran pemerintah diharapkan hadir membantu 

menyelesaikan dan menciptakan iklim usaha yang adil bagi keduanya. 

Sektor formal cukup penting untuk diperhatikan, namun sektor informal 

jauh lebih penting untuk diperhatikan karena daya serapnya yang sangat 

tinggi akan tenaga kerja yang tak mampu diserap oleh sektor formal. 

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan 

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, yang 

ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 53 Tahun 

2008, tetapi hanya mengatur penempatan pusat-pusat perbelanjaan modern. 

Sementara pengaturan lebih rinci, menjadi wewenang pemerintah 

Kabupaten dan Kota. Peraturan yang ada saat ini hanya sebatas mengatur 

tata letak pendirian pusat perbelanjaan, misalnya harus berada di jalan 
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utama, tetapi belum ada pengaturan tegas tentang pusat perbelanjaan modern 

dan pasar tradisional agar pedagang kecil tidak mati. 

Permendag Nomor. 53 Tahun 2008 telah mementahkan klausul-

klausul yang berkaitan dengan pendirian minimarket. Sehingga dalam 

pendirian minimarket yang merupakan salah satu jenis Toko Modern tidak 

diperlukan Studi Kelayakan. Namun demikian dalam Permendag pada pasal 

3 butir (9) dinyatakan bahwa; ”Pendirian minimarket baik yang berdiri 

sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan 

lain wajib memperhatikan; a. kepadatan penduduk; b. perkembangan 

pemukiman baru; c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas); d. 

Dukungan/ketersediaan infrastruktur e. Keberadaan pasar tradisional dan 

warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil dari pada minimarket 

tersebut. 

Begitu juga dalam hal Iklim Usaha Pemberdayaan Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dilihat dari dua unsur yaitu, UMKM 

dan Pemerintah. Pertama; UMKM diakui pernah berperan sebagai katup 

pengaman pada masa resesi ekonomi yang lalu dan memiliki potensi yang 

sangat besar untuk mendukung pemerataan pembangunan, baik antar sektor, 

antar golongan maupun antar daerah karena usaha-usaha UMKM berbasis 

sumberdaya manusia dan sumberdaya lokal. Namun UMKM masih 

dihadapkan pada berbagai masalah, misalnya : a) Rendahnya produktivitas 

UMKM; b) Tebatasnya akses UMKM kepada sumber produktif, seperti 

permodalan, teknologi, pasar dan informasi; dan c) Tidak kondusifnya iklim 
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usaha bagi UMKM. Kedua; Pemerintah semakin menyadari akan peran 

UMKM dalam ketahan perekonomian nasional. Menetapkan kebijakan 

untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dalam RPJM 

tahun 2005-2009. Kementerian Negara Koperasi dan UKM menindaklanjuti 

dalam RTJM 2005-2009 koperasi dan UKM dengan program nyata, seperti 

antara lain; a) penyerderhanaan perizinan dan pengembangan system 

perizinan satu atap; b) Penilaian Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung 

pemberdayaan UMKM; dan c) Penataan dan penyempurnaan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM. 

Permasalahan yang dihadapi dalam pemberdayaan UMKM sampai 

sekarang ini semakin pelik dan bergelut pada masalah-masalah klasik seperti 

kesulitan akses terhadap permodalan, pasar, teknologi dan informasi. 

Kondisi yang demikian menyebabkan upaya-upaya yang dilakukan terlihat 

seakan-akan masih berjalan di tempat. Semua masalah tersebut mewarnai 

iklim usaha pemberdayaan UMKM, sehingga UMKM sulit untuk 

membangun akses kepada permodalan, pengembangan sistem 

produksi,pengembangan kualitas SDM, pengembangan teknologi, 

pengembangan pasar dan pengembangan sistem informasi. Pemberdayaan 

UMKM tidak terlepas dari konsepsi dasar pembangunan yang menjadi 

medium penumbuhan UMKM. Merancang konsepsi dasar pemberdyaan 

UMKM adalah membangun sistem yang mampu mengeliminir semua 

masalah yang menyangkut keberhasilan usaha UMKM. Salah satu aspek 

yang sangat menentukan keberhasilan UMKM adalah iklim usaha. Aspek itu 
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sendiri terkait erat dengan kemampuan sistem yang di bangun,sedangkan 

sistem yang dibangun terkait dengan banyak pelaku (aktor) dan banyak 

variable (faktor) yang berpengaruh nyata serta bersifat jangka panjang 

(multies years). Oleh karena sifatnya tersebut maka faktor-faktor ini sulit 

diukur keberhasilannya sebagai buah karya suatu instansi atau suatu rezim 

pemerintahan. Oleh sebab itu kondusifitas dari setiap faktor tersebut harus 

ditumbuhkan dan terus diperbaiki. Untuk mengetahui kondisi dari setiap 

factor dan para pelaku yang berperan didalamnya perlu dilakukan evaluasi 

setiap waktu,setiap tempat dan setiap sektor kegiatan usaha UMKM Usaha-

usaha UMKM yang berbasis sumberdaya manusia dan sumberdaya lokal 

merupakan solusi terbaik untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya 

nasional, tetapi untuk menjadikan UMKM sebagai basis pembangunan 

daerah yang sekaligus mendukung keberhasilan pembangunan nasional 

masih dihadapkan pada banyak masalah antara lain: a) Rendahnya 

Produkfitas UMKM dan Koperasi yang berdampak pada timbulnya 

kesenjangan antara UMKM dengan Usaha besar; b) Terbatasnya akses 

UMKM kepada sumberdaya produktif seperti permodalan, teknologi, pasar 

dan informasi; c) Tidak kondusifnya iklim usaha yang dihadapi oleh 

UMKM sehingga terjadi marjinalisasi dari kelompok ini. Ketiga 

permasalahan tersebut pada hakekatnya tergantung pada kebijakan makro 

ekonomi yang merupakan derivasi dari sistem perekonomian yang selama 

lebih dari empat puluh tahun mendewakan pertumbuhan yang dimotori oleh 

kelompok usaha besar Penataan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung 
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pemberdayaan UMKM dan Penataan serta penyempurnaan Peraturan 

Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM, dalam 

hal ini warung/ toko tradisional. 

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 yang ditindaklanjuti 

Peraturan Menteri Perdagangan No 53 Tahun 2008 hanya mengatur 

penempatan pusat-pusat perbelanjaan modern. Tidak sampai masalah 

operasional. Kewenangan Kabupaten/Kota Demikian pula kewenangan yang 

dilakukan kabupaten/kota, hanya mengatur soal penempatan pusat-pusat 

perbelanjaan modern. Detailnya sudah ranah kabupaten/kota. Misalnya 

berada di lokasi mana, di jalan utama atau tidak. Hanya tata letaknya saja. 

Untuk ranah pemerintah provinsi sendiri, tidak terlalu rinci seperti daerah, 

kewenangannya hanya dalam mengatur pasar tradisional dan pusat 

perbelanjaan. Menyikapi adanya Peraturan Daerah di beberapa wilayah di 

Indonesia seperti di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 

Tahun 2010 pengaturan jarak yang diatur hanya tentang pusat perbelanjaan 

yaitu minimal 5 km dari pasar tradisional, sedangkan untuk toko modern 

tidak diatur secara jelas. Perda Kabupaten Magelang Nomor 23 Tahun 2008 

bahkan tidak mengatur mengenai zonasi secara jelas.  

Peraturan Daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka 

prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus 

mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan niali-nilai 

sosial lainnya, sifat kodratinya dari nilai hukum adalah mengikat secara 
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umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi 

ketika nilai hukum tersebut dilanggar. 

Oleh karena itu Peraturan Daerah merupakan salah satu produk 

hukum, harus dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam 

hal pengenaan sanksi. Dalam pembentukan Peraturan Daerah harus 

memperhatikan beberapa persyaratan yuridis, yaitu: 

1. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu 

peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan 

yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila 

tidak diindahkan persyaratan ini, maka konsekuensinya undang-undang 

tersebut batal demi hukum (van rechtswegenietig). 

2. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dengan 

materi muatan yang akan di atur, artinya ketidaksesuaian bentuk/jenis 

dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan 

yang dimaksud. 

3. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan 

adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui 

prosedur dan tata cara yang telah ditentukan.
5
 

4. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi tingkatannnya adalah sesuai dengan pandangan stufenbau 

theory, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma 

hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan grundnorm (norma 

dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah 

tingkatannya.
6
  

 

Demikian halnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara 

Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 

Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, dan Peratudan 

Daerah Kabupaten Magelang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

                                                 
5
   Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 136 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. 
6
   Bagir Manan, Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional, 

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang,  2004, hlm. 14-15 
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Pasar, juga tidak terlepas dari Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 112 

Tahun 2007. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 dalam pasal 5 

angka (4) dan (5) menyatakan bahwa minimarket boleh berlokasi pada 

setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau atau 

lingkungan, kemudian sesuai dengan ketentuan penyusunan Peraturan 

Daerah pasal tersebut juga diterapkan dalam peraturan daerah di kabupaten 

tersebut. 

Melihat dari ketiga Peraturan Daerah di 3 Kabupaten tersebut, sudah 

sangat jelas, pengaturan mengenai minimarket yang diatur dalam ketiga 

Perda tersebut mendasarkan pada Perpres 112 Tahun 2007, sehingga 

pelaksanaan di lapangan telah banyak menyebabkan warung/toko kecil yang 

juga berada di sistem jaringan jalan lokal atau lingkungan menjadi semakin 

tersingkir. Oleh karena itulah perlu sebuah peraturan dibutuhkan untuk 

menata agar kompetisi berlangsung secara adil, sehingga semua orang 

mempunyai kedudukan dan peranan yang sama. Demikian juga dalam 

melakukan usaha, pelaku usaha kecil dimungkinan dapat bersaing dengan 

usaha yang juga perlu dipertimbangkan. 

Pada dasarnya pasar ritel di Jawa Tengah yang banyak bermunculan 

adalah Indomaret dan Alfamart. Menilik ke belakang mengenai putusan 

KPPU yang memeriksa PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) yang 

tertuang dalam Putusan No. 03/KPPU-L-I/2000 yang menyatakan bahwa 

memeriksa Indomaret karena diduga Toko Swalayan Indomaret mempunyai 

dampak negatif bagi pengusaha kecil/ pemilik warung yang tempat usahanya 
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berdekatan dengan took swalayan tersebut. Putusan KPPU lain yang sejenis 

adalah putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2005 yang memutuskan Carrefour 

melanggar Pasal 19 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999, yaitu menghalangi 

pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada 

pasar bersangkutan. Kedua putusan tersebut merupakan hal yang perlu 

dipertimbangkan seiring dengan menjamurnya pasar ritel di Jawa Tengah. 

Di Jawa Tengah jumlah pasar ritel dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan. Berdasarkan data dari Disperindagkop Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2012, jumlah pasal ritel di Jawa Tengah saat ini mencapai 1.852 

buah. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan hingga 2011 dari 35 

kabupaten/kota di Jawa Tengah hanya terdapat tujuh kabupaten yang pasar 

modern masih dalam jumlah kecil. Ketujuh kabupaten tersebut adalan 

Purworejo, Magelang, Blora, Rembang, Demak, Batang, dan Tegal. Adapun 

jumlah pasar ritel di Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang dan 

Kabupaten Jepara sebagai berikut: 

Tabel 1 

Jumlah Pasar Ritel di Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang dan Kab 

Jepara Tahun 2012 

No Kabupaten Jumlah Pasar Ritel 

1 Magelang 42 

2 Semarang  67 

3 Jepara 69 

Sumber: Disperindagkop Jateng, 2012 
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Melihat dari beberapa Perda di Kabupaten Semarang, Magelang dan 

Jepara yang belum secara jelas mengatur tentang zonasi pasar modern, maka 

sangat menarik untuk dilakukan penelitian. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan 

sebagai berikut  

1. Apakah Peraturan Daerah di beberapa Kabupaten/Kota yang disusun 

sudah mengakomodasi Perpres 112 Tahun 2007 dan Permendag 

Nomor 53 Tahun 2008? 

2. Bagaimana Peraturan Daerah di beberapa kabupaten/kota tersebut 

mengatur persaingan minimarket, baik persaingan antar minimarket 

maupun minimarket dengan toko/ warung tradisional? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui Peraturan Daerah di beberapa Kabupaten/Kota yang 

disusun sudah mengakomodasi Perpres 112 Tahun 2007 dan 

Permendag Nomor 53 Tahun 2008. 

2. Untuk mengetahui pengaturan persaingan minimarket dalam Peraturan 

Daerah di beberapa kabupaten/kota , baik persaingan antar minimarket 

maupun minimarket dengan toko/ warung tradisional? 
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E. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta 

mengadakan konstruksi, secara metodologis, sistematis dan konsisten. 

Metodologis adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan mengikuti 

tatacara tertentu; sedangkan sistematis artinya dalam penelitian ada tahapan 

yang diikuti; dan konsisten berarti penelitian dilakukan secara taat asas.
7
 

Metode penulisan merupakan suatu proses yang menjadi syarat 

utama bagi kegiatan penelitian ilmiah, yang mana berlaku juga bagi segala 

macam kegiatan penelitian di bidang ilmu-ilmu sosial. Berdasarkan objek 

penelitian dan bahan-bahan yang diteliti tersebut di atas, penulis berpendapat: 

1. Metode pendekatan 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu 

penelitian yang mengarahkan refleksinya kepada norma dasar yang diberi 

bentuk konkret dalam norma-norma dalam bidang tertentu
8
, dalam hal ini 

menggunakan data primer (berupa peraturan daerah di beberapa 

kabupaten) sebagai sumber informasi.
9
 Kajian yuridis normatif atau 

penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada 

penelitian hukum jenis ini hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis 

dalam peraturan perundang-undangan (Law In books) atau hukum 

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan 

berperilaku manusia yang dianggap pantas
10

. 

 

                                                 
7
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2002, hlm. 42 

8
 Sanapiah Hanafi, Format Penelitian Sosial, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm. 18 

9
 Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktek”, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 8 

10
 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali, 2010, hlm. 46 
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2. Jenis penelitian 

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dilihat dari sifat 

penelitiannya dibedakan manjadi 3 (tiga) tipe yaitu penelitian ekplorasi, 

penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatori
11

. 

Sedangkan meneurut Abdulkadir Muhamad, berdasarkan fokus 

kajiannya, penelitian hukum dibedakan menjadi 3 yaitu penelitian hukum 

normatif, penelitian hukum normatif empiris, dan penelitian hukum 

empiris. Menurutnya, penelitian yang bersifat empiris mengkaji hukum 

yang konsepnya sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya 

tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup 

bermasyarakat. Peneliti hukum empiris disebut juga peneliti hukum 

sosiologis
12

. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksplorasi, yang ingin 

menggali masalah-masalah yang diteliti, dalam hal ini adalah pengaturan 

persaingan minimarket dalam beberapa peraturan daerah serta apakah 

peraturan daerah tersebut sudah mengakomodir Perpres 112 Tahun 2007 

dan Permendag 53 Tahun 2008. 

 

3. Sumber data dan teknik pengumpulan data 

a. Data Primer  

Data diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan dan bersumber 

dari Pemkab/pemkot. Dalam usaha memperoleh data primer, 

                                                 
11

 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 

54 
12

 Ibid, hlm. 54 
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digunakan wawancara (interview) dengan para pihak yang berkaitan 

dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

Informasi yang akan digali antara lain adalah informasi umum 

mengenai sosialiasi perda, berlakunya perda, pelaksanaan perda, dan 

hal lain yang berhubungan dengan Perda tersebut. 

b. Data Sekunder  

Data-data yang mampu memberikan informasi yang mendukung 

penulisan penelitian ilmiah, data sekunder ini diperoleh dari peraturan 

perundang-undangan dan literatur ilmiah lainnya yang berkaitan 

dengan masalah yang akan diteliti
13

. 

Data sekunder terdiri dari tiga sumber, yaitu: 

1). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 

yang antara lain terdiri dari: 

 Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah 

Daerah. 

 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

 Peraturan Presiden Nonor. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan 

Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan 

Toko Modern. 

 Peraturan Menteri Perdagangan No 53 Tahun 2008 Tentang 

Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan Dan Toko Modern. 

                                                 
13

 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif”, Jakarta: Rajawali Press,  2003, 

hlm. 13 
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 Peraturan Daerah di Kabupaten Magelang, Kab. Semarang dan 

Kab Jepara 

2). Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, contohnya: hasil penelitian 

(hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum. 

3). Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

contohnya: kamus yang berkaitan dengan penelitian, yaitu Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum.
14

 

 

4. Unit Amatan dan Unit Analisis  

Unit amatan meliputi: 

a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

b. Peraturan Presiden Nomor. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan 

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern 

c. Peraturan Menteri Perdagangan No 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman 

Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan 

Toko Modern 

Unit analisis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 23 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Pasar 

                                                 
14

 Ibid, hlm. 13  
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b. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Retribusi Pelayanan Pasar. 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 tentang 

Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 

 


