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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis, dapat disimpulkan hal-

hal sebagai berikut: 

1. Dalam penyusunan Perda terutama Pemerintah Kabupaten Magelang, 

belum mengakomodasi Perpres 112 Tahun 2007. Beberapa Pasal dalam 

Perda terutama di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Jepara memang 

sudah mengakomodasi dan mengimplementasikan sesuai dengan kondisi 

masing-masing daerah. Secara umum masih banyak regulasi yang diatur 

dalam pasal-pasal Perda yang belum mengakomodasi Perpres 112 Tahun 

2007 sehingga kesannya hanya pengulangan dari Perpres dan Permendag 

53/2008. Kurang rincinya pengaturan dalam tiga perda tersebut tampak 

dalam hal jarak dengan UKM sejenis dalam hal ini toko tradisional, 

sehingga perkembangan minimarket telah menyebabkan dampak terhadap 

mata pencaharian. Bahkan dalam Perda Kabupaten Magelang, ketentuan 

mengenai luas, jarak, lokasi tidak diatur. Oleh karena itu dalam 

pembuatan Perda belum memperhatikan fase penyusunan agenda, dimana 

para pejabat baik itu yang dipilih lewat pemilu maupun diangkat, 

mengangkat isu tertentu menjadi agenda publik, fase formulasi kebijakan, 

dimana didalamnya pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk 

mengatasi masalah yang dirumuskan, adopsi kebijakan; disini alternatif 

kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas dan 

konsensus kelembagaan, Implementasi kebijakan, yang didalamnya 

kebijakan yang diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan 

memobilisasi sumberdaya yang dimilikinya, terutama financial dan 

manusia, enilaian kebijakan;di sini unit-unit pemeriksaan dan akuntansi 

menilai apakah lembaga pembuatan kebijakan dan pelaksana kebijakan 

telah memenuhi persyaratan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan 

kebijakan yang telah ditetapkan 
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2. Perda di 3 kabupaten tidak mengatur secara jelas mengenai zonasi pasar 

modern dengan toko tradisional, padahal permasalahan zonasi adalah 

permasalahan yang paling krusial, dengan terbitnya dua regulasi (Perpres-

Permendag) sekalipun ternyata belum juga cukup bisa menjawab 

persoalan zonasi. Perpres dan Permendag hanya mengatur supermarket 

dan departemen store tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan 

lingkungan dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di 

dalam kota/perkotaan. Penyusunan Perda tersebut belum mencerminkan 

upaya untuk mengatur zonasi tersebut, sehingga menyebabkan semakin 

tersingkirnya toko tradisional.   

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas  maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Bagi Pemerintah Daerah seharusnya perlu memikirkan kelangsungan 

hidup toko tradisional, ini dapat diwujudkan dengan mengatur tata 

letak (lokasi) pasar modern dengan toko Tradisional. Dan pemerintah 

harus melakukan perlindungan usaha kecil ritel dengan mengeluarkan 

kebijakan yang memfasilitasi terciptanya equal playing filed (harmoni) 

antara usaha kecil, menengah dan besar. 

2. Sejalan dengan perkembangan jumlah minimarket yang semakin 

banyak di tiap kabupaten, perlunya revisi terhadap Perda yang 

sudah ada, terutama mengenai jarak dengan UKM yang sejenis 

sehingga terwujud usaha yang saling menopang satu dengan yang 

lainnya. 

 




