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Abstrak 

Pasar modern terus berkembang menggerus pasar tradisional. Hal ini 

membuat pasar tradisional semakin tidak lagi diminati oleh konsumen. Pasar 

modern dinilai masyarakat lebih mempunyai daya tarik tersendiri dibarengi dengan 

fasilitas yang ada. Jika dibandingkan dengan pasar tradisional, pasar modern seperti 

supermarket atau minimarket mampu membuat masyarakat khususnya konsumen 

lebih memilih berbelanja di supermarket. Untuk itu perlunya regulasi atau aturan 

yang tegas dari pemerintah agar pasar tradisional dapat menjadi primadona bagi 

konsumen dalam pemenuhan kebutuhan seperti melakukan revitalisasi pasar 

tradisional 

Kata kunci: Pasar, Regulasi, Revitalisasi 

 

Pendahuluan 

Setiap negara memiliki tugas untuk menciptakan kesejahteraan bagi 

rakyatnya. Salah satu syarat yang dapat memenuhinya adalah melalui pertumbuhan 

ekonomi. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan, semakin tinggi tingkat stabilitas 

politik, ekonomi dan keamanan. Namun untuk meningkatkan pertumbuhan bukan 

hal yang mudah dan sederhana. Justru berbagai konflik dalam sebuah negara lahir 

akibat kesalahan dan kegagalan bagaimana ekonomi ditumbuhkan. Sebab ekonomi 

tumbuh bukan dalam ruang hampa dan kedap kepentingan. Sebaliknya negara lahir 

dengan sebuah kepentingan dan pertumbuhan ekonomi merupakan kepentingan 

lain yang tentu saling terkait satu sama lain. Pertumbuhan memberi dampak dan 

disebabkan oleh interaksi antar negara dan juga memberi dampak di dalam negara. 
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Pasar modern tumbuh dan berkembang menggerus gerak dan langkah pasar 

tradisional. Hal ini membuat pasar tradisional semakin tidak lagi diminati oleh 

konsumen karena pengaruh globalisasi dan perkembangan jaman pasar modern 

dinilai masyarakat lebih mempunyai daya tarik tersendiri dibarengi dengan fasilitas 

yang ada. Jika dibandingkan dengan pasar tradisional, pasar modern seperti 

supermarket atau minimarket mampu membuat masyarakat khususnya konsumen 

lebih memilih berbelanja di supermarket. 

 

Kondisi Pasar Tradisional di Indonesia 

Masalah infrastruktur yang hingga kini masih menjadi masalah  serius di 

pasar tradisional adalah bangunan dua lantai yang kurang  populer di kalangan 

pembeli, kebersihan dan tempat pembuangan  sampah yang kurang terpelihara, 

kurangnya lahan parkir, dan  buruknya sirkulasi udara. Belum lagi ditambah 

semakin menjamurnya  PKL yang otomatis merugikan pedagang yang berjualan di 

dalam  lingkungan pasar yang harus membayar penuh sewa dan retribusi. PKL 

menjual barang dagangan yang hampir sama dengan seluruh  produk yang dijual di 

dalam pasar. Hanya daging segar saja yang  tidak dijual oleh PKL. Dengan 

demikian, kebanyakan pembeli  tidak perlu masuk ke dalam pasar untuk berbelanja 

karena mereka bisa membeli dari PKL di luar pasar.  Kondisi pasar tradisional pada 

umumnya memprihatinkan.  Banyak pasar tradisional di Jabodetabek yang tidak 

terawat sehingga  dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh pasar modern.1 

Faktor lain yang juga menjadi penyebab kurang berkembangnya  pasar 

tradisional adalah minimnya daya dukung karakteristik pedagang  tradisional, yakni 

strategi perencanaan yang kurang baik, terbatasnya  akses permodalan yang 

disebabkan jaminan (collateral) yang tidak mencukupi, tidak adanya skala ekonomi 

(economies of scale), tidak  ada jalinan kerja sama dengan pemasok besar, buruknya 

manajemen  pengadaan, dan ketidakmampuan untuk menyesuaikan dengan  

keinginan konsumen.2 

 

Pasar Tradisional di Indonesia Terus Menurun  

                                                             
1 Lembaga penelitian SMERU. http://www.smeru.or.id/newslet/  
2 Wiboonpongse dan Sriboonchitta 2006 

http://www.smeru.or.id/newslet/
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Kementerian Perdagangan mencatat, jumlah pasar tradisional di Indonesia terus 

menurun. Sementara keberadaan pasar swasta atau mal terus tumbuh. Wakil 

Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menyebutkan, saat ini pertumbuhan pasar 

swasta mencapai 31,4%, sedangkan pasar rakyat pertumbuhannya minus 8,1%. Saat 

ini jumlah pasar swasta berbentuk convenience store saat ini sudah mencapai 358 

toko, minimarket 11.569 toko, supermarket 1.146 toko, hypermarket 141 toko, dan 

perkulakan atau grosir 26 toko.3 

 

Maraknya Minimarket dan Redupnya Pasar Tradisional 

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa dengan beroperasinya minimarket-

minimarket, masyarakat otomatis akan menikmati pelayanan yang bagus, karena 

minimarket sebagai sebuah toko dagang modern sudah tentunya mengutamakan 

kenyamanan konsumen dan memberikan harga yang sangat kompetitif dan 

persediaan barang yang komplit, karena memang mereka disupport oleh sistem 

majemen modern. Apalagi masyarakat kita terkenal dengan budaya konsumtifnya. 

Sehingga para konsumen otomatis akan memilih minimarket dari pada pasar 

tradisional saat mereka berbelanja. 

Sebagai akar permasalahan persaingan bebas yang terjadi antara minimarket 

atau pasar modern dan pasar tradisional adalah tidak adanya aturan pembatasan 

jarak minimal antara minimarket atau pasar modern dengan pasar tradisional yang 

sudah ada dan juga tidak ada pembatasan jumlah maksimal gerai minimarket atau 

pasar modern yang diijinkan di suatu daerah.4 

Kenyataannya siapapun, berapapun dan di manapun minimarket / pasar 

modern bisa didirikan tanpa ada batasan dan tanpa ada peraturan yang 

mengaturnya. Sehingga lambat laun nantinya pasar tradisonal akan meredup dan 

bahkan hilang digerus oleh minimarket / pasar modern tersebut kalau tidak segera 

diantisipasi. Dengan kondisi seperti ini, patut disayangkan kalau para pengambil 

kebijakan hanya diam dan seolah-olah membiarkan adanya “pengkerdilan” pasar 

tradisional seperti sekarang ini terjadi secara masif. Padahal menurut Peraturan 

                                                             
3 Pasar Tradisional di Indonesia Terus Menurun. http://finance.detik.com/read/2012/04/23/144236/1899273/4/ 

4 Jarak Pasar Modern dan Tradisional. http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=80004  

http://finance.detik.com/read/2012/04/23/144236/1899273/4/
http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=80004
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Presiden (Perpres) No 112 Tahun 2007 perihal zonasi pasar ini menjadi tanggung 

jawab Pemerintah Daerah. 

Untuk mensolusikan itu semua kiranya perlu didorong agar dibuat Peraturan 

Daerah yang jelas dan tegas perihal pembatasan jarak minimal yang diperbolehkan 

suatu minimarket / pasar modern berdiri dari pasar tradisional yang sudah ada, 

sehingga dengan demikian tidak terjadi persaingan bebas yang sebebasnya seperti 

sekarang ini. Dan bahkan kalau perlu minimarket / pasar modern hanya 

diperbolehkan berdiri di kota kabupaten saja dan tidak beroperasi sampai kota-kota 

kecamatan. Dan jumlah gerai yang diperbolehkan berdiripun pun harus dibatasi, 

misalnya sebanding dengan jumlah penduduk di suatu daerah atau berada di radius 

tertentu. Hal ini dimaksudakan untuk tetap menjadikan pasar tradisonal sebagai 

pusat kegiatan ekonomi rakyat yang perlu dipertahankan dan dikembangkan. Dan 

juga adanya minimarket / pasar modern yang yang membuka gerai baru tidak 

membuat over supply di masyarakat. 

Agar masyarakat tidak merasa dirugikan dengan adanya pembatasan 

minimarket yang notabene merupakan pasar modern dengan pelayanan dan servis 

yang prima, tentunya peningkatan mutu barang dan mutu pelayanan di pasar-pasar 

tradisional serta penguatan permodalan plus skema pembiayannya perlu digalakkan 

dan diprogramkan secara seksama, misalnya melalui program revitalisasi pasar 

tradisional.  

 

 

Ritel modern 

Ritel (retail) adalah salah satu cara pemasaran produk meliputi semua 

aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir 

untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis5. Ancaman ritel modern memang nyata. 

Umumnya yang menjadi korbannya adalah pasar tradisional. Mereka tidak hanya 

merugi tetapi juga banyak yang gulung tikar atau bubar. Data yang lansir Pusat 

Studi Ekonomi Kerakyatan UGM dan Lembaga Ombusman Swasta (LOS) DIY 

menunjukkan bahwa terjadi penurunan rata-rata sebesar 5,9% di Yogyakarta. 

                                                             
5 Ritel (Ritail). http://id.wikipedia.com/  

http://id.wikipedia.com/
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Penurunan yang lebih besar dialami oleh kelompok pedagang dengan aset antara 

Rp5-15 juta,  Rp15-20 juta dan di atas Rp25 juta.  

 Ritel dalam arti modern, memang sudah lama berdiri di tanah air. Namun 

sejak runtuhnya Orde Baru, ritel modern langsung booming. Sejak diterapkannya 

kebijakan liberalisasi, pertumbuhan ritel modern melonjak naik. Sayangnya 

kebijakan yang dianggap mengancam ekonomi warga tidak dibarengi dengan 

perlindungan serius kepada usaha kecil masyarakat. Akibatnya ketimpangan dalam 

ranah persaingan sulit dihindari.  

Data BPS per Agustus 2011 menunjukkan bahwa sektor ritel mampu 

menyerap 23,4 juta tenaga kerja, atau nomor dua setelah sektor pertanian yang 

menampung 39,3 juta tenaga kerja usia di atas 15 tahun. Data di atas menunjukkan  

bahwa Industri ritel tanah air merupakan industri jasa strategis yang sangat penting  

dalam perekonomian. Serbuan ritel belanja modern seperti hypermarket, 

supermarket, dan minimarket hingga ke pelosok daerah se-Indonesia sempat 

mengkhawatirkan beberapa pihak. Ada yang berpendapat, mengguritanya jaringan 

ritel modern dengan modal besar akan mematikan peritel dan pemasok lokal. 

Hingga saat ini peraturan tentang pengaturan ritel modern dan pasar tradisional ada 

pada Perpres 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 tahun 2008.6 

Dalam hal ini, KPPU juga terlibat dalam pembentukan Perpres yang 

diprakarsai oleh Kemendag itu. Namun ujung tombak dalam pengaturan ritel 

modern itu adalah Pemerintah Daerah. Setiap daerah harus mengakomodasi dan 

mengadopsi peraturan-peraturan retail modern, dengan menerbitkan Perda sebagai 

acuan peraturan mengenai ritel modern di daerah masing-masing.7 

 

Revitalisasi Pasar Tradisional 

Dengan program revitalisasi pasar tradisional diharapkan akan membuat 

perkembangan pasar tradisional tidak kalah dengan pasar modern dan akhirnya 

masyarakat merasa terpenuhi dan terlayani kebutuhannya oleh pasar tradisional. 

Dan juga akan tetap mempertahankan pasar tradisional sebagai pusat kegiatan 

ekonomi rakyat.  

                                                             
6 Badan Pusat Statistik. http://www.bps.go.id  
7 Media Kompetisi Edisi 34 tahun 2012, KPPU. http://www.kppu.go.id/  

http://www.bps.go.id/
http://www.kppu.go.id/
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Program revitalisasi pasar tradisional haruslah tidak hanya dikaitkan dengan 

perbaikan sarana fisik semata namun revitalisasi ini harus merupakan konsep yang 

menyeluruh dari semua aspek dalam membenahi pasar tradisional. Karena sekarang 

ini yang terjadi adalah revitalisasi pasar tradisional hanya berupa rehabitalisasi 

bangunan fisik ataupun merelokasi pasar lama ke lokasi baru, dan inipun 

kebanyakan banyak menggusur pedagang-pedagang lama karena tidak mampu 

membeli toko atau kios di tempat yang baru tanpa ada bantuan pemodalan. 

Revitalisasi pasar tradisional harus menjadikannya sebagai pusat ikon 

perekonomian suatu daerah, pasar tradisional sebagai simbol kewirausahaan 

daerah, sebagai indikator ekonomi suatu daerah, dan bahkan menjadi identitas 

sosial-ekonomi dan budaya bangsa. Revitalisasi pasar tradisional harus dijalankan 

dengan berbagai aspek yang bekerja secara paralel dan tidak parsial maupun tidak 

setengah-setengah.  

Pertama aspek tata kelola dan kelembagaan pasar. Tata kelola pasar 

tradisional yang buruk menjadi hambatan revitalisasi dan berpotensi memandulkan 

program perbaikan fisik pasar. Aspek tata kelola ini harus menentukan kedinasan 

mana yang bertanggung jawab dalam program revitalisasi pasar tradisional ini dan 

kedinasan tersebut harus melakukan koordinasi yang kuat dengan instansi, 

kedinasan lainnya atau pihak penyedia jasa finansial dalam pelaksanaanya. Serta 

juga harus ditentukan parameter-parameter pengukur keberhasilan kinerjanya. 

Jangan sampai ada duplikasi program antar instansi atau antar kedinasan perihal 

program revitalisasi ini.  

Kedua aspek finansial, yaitu penguatan pemodalan kepada para pedagang, 

seperti akses terhadap jasa keuangan serta skema pembiayaannya. Ini jangan hanya 

dijadikan program di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan agar para pedagang 

yang sebagian besar dari kalangan menengah ke bawah bisa meningkatkan 

permodalannya. 

Ketiga, aspek distribusi dan kontrol kualitas barang yang sampai saat ini 

tidak pernah diprogramkan. Dari hasil penelitian RICA (Rural Investment Climate 

Assessment) pada 2005 bahwa ditemukan kualitas barang yang dipasokan ke pasar 

tradisional bermutu rendah atau bahkan limpahan dari pasar modern yang reject. 
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Yang terakhir atau aspek keempat ialah perbaikan sarana fisik dan 

infrastruktur pasar yang selama ini menjadi andalan pemerintah dalam program 

revitalisasi pasar. Namun perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat 

saat pembangunannya sangat sekali perlu ditingkatkan agar nantinya fisik bangunan 

dan infrastruktur yang bagus bisa digunakan dalam jangka panjang dan tidak 

mubazhir. 

 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha/UUPU)8 membentuk Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui atribusi beberapa tugas pengawasan 

(pasal 35). Salah satu tugas dimaksud adalah melakukan penegakan hukum dan 

penyampaian saran kebijakan kepada Pemerintah. Jika penegakan hukum yang 

meliputi penanganan perkara oleh KPPU maka pelaksanaan saran dilakukan oleh 

Pemerintah. Meskipun demikian, karena UUPU menentukan bahwa KPPU 

dibentuk untuk mengawasi pelaksanaannya (pasal 30) maka KPPU sebenarnya 

bertugas pula mengawasi penegakan dan implementasi kebijakan persaingan. Dan, 

karena dasar pengawasan kedua hal ini berdasarkan UUPU maka hukum formal 

dan substansi kedua hal ini harus pula berdasarkan UUPU.9 

 

Penutup 

Semoga keberadaan pasar tradisional di kabupaten tetap menjadi pusat ikon 

perekonomian rakyat yang bisa memberikan kehidupan beribu-ribu orang. Dan juga 

keberadaan pasar modern dengan minimarketnya sebagai tuntutan zaman yang akan 

memberikan pelayanan yang prima terhadap konsumen juga tetap eksis namun 

tertata dan terkendali dan tidak mengancam keberadaan pasar tradisional.  

Sudah saatnya Pemerintah Pusat mempunyai peraturan atau kebijakan yang 

secara khusus mengatur pasar modern. Rancangan Perpres Pasar Modern yang akan 

disahkan dalam waktu dekat seharusnya diikuti juga dengan pemikiran untuk 

membuat undang-undang mengenai bisnis ritel sebagaimana telah diusulkan oleh 

                                                             
8 UU Nomor 5 Tahun 1999. http://www.kppu.go.id/docs/UU/UU_No.5.pdf  
9 Komisi Pengawas Persaingan Usaha. http://www.kppu.go.id/ 

http://www.kppu.go.id/docs/UU/UU_No.5.pdf
http://www.kppu.go.id/
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KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Seiring dengan meningkatnya 

persaingan di bisnis ritel, ada beberapa hal yang harus menjadi landasan bagi 

pembuat kebijakan untuk menjaga kelangsungan hidup pasar tradisional. Pertama, 

memperbaiki sarana dan prasarana pasar tradisional. Konsep bangunan pasar pun 

ketika renovasi harus diperhatikan sehingga permasalahan seperti konsep bangunan 

yang tidak sesuai dengan keinginan penjual dan pembeli dan kurangnya sirkulasi 

udara tidak terulang kembali. Kedua, melakukan pembenahan total pada 

manajemen pasar. Sepatutnya, kepala pasar yang ditunjuk memiliki kemampuan 

dan kepandaian manajerial. Ketiga, mencari solusi jangka panjang mengenai PKL 

yang salah satunya adalah menyediakan tempat bagi PKL di dalam lingkungan 

pasar. Pedagang tradisional selama ini selalu dihadapkan pada masalah permodalan 

dan jaminan/asuransi atas barang dagangannya.  

Oleh sebab itu, sudah saatnya pemda dan lembaga keuangan setempat 

memerhatikan hal ini. Strategi pengadaan barang yang kerap menjadi strategi utama 

pedagang tradisional adalah membeli barang dagangan dalam bentuk tunai dengan 

menggunakan dana pribadinya. Kondisi ini berdampak negatif terhadap usaha. 

Mereka menjadi sangat rentan terhadap kerugian yang disebabkan oleh rusaknya 

barang dagangan dan fluktuasi harga.  
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