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MOTTO

َّ ان ۚ َواتَّقُوا
ۖ ََّللا
َ َوتَ َعا َونُوا َعلَي الْ ِبرِّ َوالتَّقْ َو ٰى ۖ َو ََل تَ َع
ِ اْل ْث ِم َوالْ ُع ْد َو
ِ ْ اونُوا َعلَي
َّ ِإ َّن
ب
ِ َّللاَ َش ِدي ُد ْال ِعقَا
Artinya:“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat
siksa-Nya”. (QS. Al-maidah (5): 2.)
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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Kebijakan penataan pasar dan dampaknya terhadap
pendapatan asli daerah: studi di Pasar Sarinah Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.
Skripsi ini bertujuan diantaranya adalah Untuk mengetahui Permasalahan yang
muncul dalam pengelolaan Pasar Sarinah Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, dan
untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam penataan Pasar Sarinah, serta
untuk mengetahui dampak yang timbul dari penataan Pasar Sarinah. Skripsi ini
menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Instrumen
pengumpulan data yang digunakan adalah tehnik observasi, wawancara dan
dokumentasi. Adapun yang ingin penulis paparkan dalam penelitian ini adalah
mendeskripsikan data-data yang meliputi data primer dan sekunder. Data primer
yaitu adalah data yang diambil oleh peneliti kepada sumbernya tanpa ada
perantara, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen dan arsip
dari kecamatan rimbo bujang wawancara dan informasi. Berdasarkan penelitian
yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulannya adalah permasalahan utama
yang menjadi titik fokus pemerintah adalah pada faktor infrastruktur, beralihnya
konsumen kepada pasar modern, kurang efektifnya koordinasi dengan para
pedagang dan PKL. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten
Tebo dan Dinas Pengelola Pasar Sarinah Kecamatan Rimbo Bujang diantaranya
adalah memperbaiki keadaan ruko yang terbengkalai, mengecat ulang bangunanbangunan yang sudah lama tidak digunakan dan pembangunan SDM kepada
pedagang dan masyarakat sekitar akan pentingnya kebersihan dan kenyamanan
Pasar Sarinah di Kecamatan Rimbo Bujang. Kondisi pasar Sarinah Kecamatan
Rimbo Bujang membutuhkan pembaharuan baik dari segi pembangunan maupun
dari sisi perekonomian. Upaya yang dilakukan oleh pengelola pasar dilakukan
melalui upaya pembinaan, penataan dan pengawasan terhadap para pedagang di
Pasar Sarinah Kecamatan Rimbo Bujang. Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo
juga melakukan upaya pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana.
Adapun target yang dicapai untuk meningakatkan PAD Kabupaten Tebo baru
mencapai 80%.
Kata Kunci: Penataan Pasar, Kebijakan Daerah, Pasar, Pendapatan Asli
Daerah.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sudah berlangsung
sejak manusia itu ada. Kegiatan manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan
tersebut ialah memerlukan adanya sarana pendukung seperti pasar. Pasar
merupakan kegiatan ekonomi dan sebagai sebuah perwujudan adaptasi manusia
terhadap lingkungannya. Hal ini didasari atau didorong oleh faktor perkembangan
ekonomi yang pada awalnya hanya bersumber pada masalah untuk memenuhi
kebutuhan hidup. Manusia sebagai mahluk sosial dalam perkembangannya juga
menghadapi kebutuhan sosial untuk mencapai kepuasan atas kekuasaan,
kekayaan, dan martabat. Pasar tidak harus diartikan sebagai tempat sehari-hari,
sebuah pasar dalam ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai tempat dimana saja
transaksi terjadi antara penjual dan pembeli.1
Pada dasarnya pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dengan
pembeli atau tempat yang didalamnya terdapat kekuatan-kekuatan permintaan dan
penawaran yang saling bertemu untuk membentuk suatu harga. Pasar dapat pula
diartikan sebagai kelompok terorganisir untuk melakukan tawar-menawar
sehingga dengan demikian terbentuklah sebuah harga. 2 Sedangkan definisi dari
kebijakan adalah perilaku dari beberapa aktor (instansi pemerintah, kelompok,
pejabat) atau sejumlah aktor dalam suatu kegiatan pada bidang tertentu. Tujuan

1
2

Budiono, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro, (Yogyakarta: BPFE-UGM, 2002), hlm. 43.
Mursid, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 25.
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diciptakannya sebuah kebijakan adalah untuk dijadikan alat menjelaskan
peraturan, tujuan, dan program pemerintah. Berbicara mengenai pemerintah
memang tidak bisa lepas dari sebuah kepentingan antar kelompok, baik dari
tingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum.3 Dalam suatu kebijakan
diperlukan kekuatan, kekuasaan, dan strategi yang digunakan oleh para aktor yang
terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan sebuah kebijakan. Lingkungan
dimana suatu kebijakan diterapkan juga mempengaruhi keberhasilan sebuah
kebijakan.4
Pasar Sarinah yang terletak di Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan
Rimbo Bujang didirikan sekitar tahun 1980-an. Pasar Sarinah beberapa kali
mengalami kebakaran, diantaranya pada tahun 1989, 1998, dan 2000-an. Akhir
tahun 2000, bangunan baru dibangun untuk mengakomodir para pedagang yang
selalu bertambah setiap tahunnya. Sejak tahun 2001 sampai sekarang,
perkembangan pasar semakin pesat, ruko-ruko 3 lantai dan jejeran kios mulai
memenuhi kompleks pasar Sarinah. Hingga sekarang pasar Sarinah menjadi pusat
transaksi perdagangan berbagai jenis kebutuhan.5
Sesuai dengan Perda (Peraturan Daerah) Kabupaten Tebo nomor 03
tahun 2015 pasal 1 ayat 5 tentang Penataan Pasar Rakyat, yang dimaksud dengan
pasar rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah,
swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk
kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, tenda yang
dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau
3

India Hono, Dwi Jayanto, Kebijakan Berbasis Dynamic Policy Analysis, (Yogyakarta:
Gava Media, 2009), hlm. 18.
4
Leo Agustino,Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabets, 2006), hlm. 27.
5
“Sugeng Riyadi, Sejarah Pasar Sarinah Rimbo Bujang,” http://harianjambi.com/beritamenelisik-keberadaan-pasar-sarinah-di-rimbo-bujang.html#VDOBaGd_vfl, akses 1Januari 2017.

3

koperasi dengan usaha sekala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli
barang dengan melalui tawar menawar.6
Belakangan ini kebaradaan pasar di Kecamatan Rimbo Bujang ini mulai
menimbulkan masalah pada beberapa aspek, seperti penataan parkir motor yang
masih belum tertata rapi. Pembangunan terminal baru di pasar ini pun tidak
berjalan

sebagaimana

mestinya,

padahal

jika

terminal

tersebut

dapat

dimaksimalkan fungsinya, maka tidak menutup kemungkinan akan bertambah
majunya perkembangan pasar Sarinah di Kecamatan Rimbo Bujang. Selain itu,
aspek kebersihan juga harus turut diperhatikan. Kondisi pasar yang kotor
dibiarkan begitu saja, padahal hal tersebut sangat penting guna menarik konsumen
dari semakin maraknya pertumbuhan laju pasar modern di Rimbo Bujang. Pasar
Sarinah di Kecamatan Rimbo Bujang merupakan pasar traditional yang lebih
dominan dikunjungi oleh para pembeli, oleh karena itu sudah seharusnya penataan
dan pengelolaan pasar tradisonal yang semakin kalah bersaing dengan pasar
modern harus segera dibenahi. Dalam hal ini, pemerintah setempat harus ikut
bertanggung jawab terhadap perkembangan pasar yang menjadi wilayah
Kabupaten Tebo dan Kecamatan Rimbo Bujang khususnya. 7
Berangkat dari penjelasan di atas maka penulis berkeinginan untuk
membuat sebuah penelitian skripsi dengan judul “Kebijakan Penataan Pasar dan
Dampaknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi Pada Pasar Sarinah Rimbo
Bujang Kabupaten Tebo”.
B. Rumusan Masalah

6

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan Pasar
Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, pasal 1 ayat (5).
7
Observasi keadaan Pasar Sarinah di Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo
Bujang, 4 Januari 2017.
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Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah di
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Permasalahan apa yang muncul dalam pengelolaan Pasar Sarinah Rimbo
Bujang Kabuaten Tebo?
2. Apa saja kebijakan pemerintah dalam penataaan Pasar Sariah?
3. Dampak apa yang timbul dari penataan Pasar Sarinah?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.
1. Tujuan Penelitian
Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya maka
dalam penelitian ini ditetapkan beberapa tujuan penelitian, yaitu:
1. Untuk mengetahui Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan Pasar
Sarinah Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.
2. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam penataan Pasar Sarinah.
3. Untuk mengetahui dampak yang timbul dari penataan Pasar Sarinah.
2.

Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian di atas adalah:

a.

Teoritis, kegunaannya adalah dapat memberikan sumbangsih keilmuan bagi
para ilmuan pemerintahan tentang bertanggung jawab, berbudi pekerti luhur,
Strategi didalam Penataan Pasar dan berakhlak mulia dalam menjalankan
tugasnya;

b.

Praktis, kegunaannya adalah dapat memberikan pengetahuan kepada
masyarakat betapa pentingnya strategi dalam Pelaksanaan, Penertiban,
Penyelenggaraan dan Pengawasan dalam Penataan Pasar Inpres Tradisional;
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c.

Akademis sebagai syarat dalam menyelesaikan program Strata Satu (S1)
dalam ilmu pemerintahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN)
STS Jambi.

D. Batasan Masalah
Berdasarkan judul yang diangkat, adapun batasan masalah yang menjadi
tumpuan utama dari skripsi ini adalah pengamatan terhadap kondisi pasar Sarinah
baik dari segi sarana dan prasarana pada tahun 2017 dan kebijakan pemerintah
dalam memaksimalkan fungsi pasar Sarinah di Kelurahan Wiroto Agung,
Kecamatan Rimbo Bujang.
E. Kerangka Teori
Kerangka teori ini memberikan gambaran atas teori-teori yang akan
disepakati, kerangka teori ini diantaranya adalah:
1. Kebijakan Pemerintah
Secara normatif, kebijakan pegelolaan pasar seharusnya diwadahi dalam
paying peraturan daerah (Perda). Namun, produk kebijakan tersebut harus
memuat konsep pengelolaan pasar secara komprehensif dan semua permasalahan
dalam pengelolaan pasar harus diatur dalam Perda. Misalnya pengaturan
mengenai batas radius pasar modern dengan pasar tradisional, bongkar muat
komoditi, kemitraan usaha dan pedagang tradisional dan ketentuan standar
kualitas barang yang akan dijual. Pengelolaan pasar memerlukan desain kebijakan
dalam formulasi kebijakan. Fokus analisis adalah kebijakan apa yang perlu
diambil atau dilakukan oleh pemerintah agar renovasi pasar tradisional tidak
semakin meminggirkan para pedagang tetapi justru meningkatkan daya saing
mereka. Konsep revitalisasi dan renovasi pasar seharusnya tidak dipandang dari
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perubahan pada fisik bangunannya saja, tetapi juga harus ada konsep bagaimana
mendinamiskan pasar. Pengelolaan potensi pasar seyogyanya tidak hanya
berorietasi pada peningkatan PAD saja, tetapi harus berpihak pada kepentingan
masyarakat yang lebih luas. Karena itu, dalam menggagas model kebijakan
pengelolaan pasar perlu melibatkan berbagai stakeholders yang terkait, seperti
Unit Pengelola Pasar, Disperindag, Dinas PU, Dinas Perhubungan, Koperasi
Pasar, Asosiasi Pedagang Pasar, Perusahaan Pengembang, dan sebagainya agar
kepentingan dari semua pihak dapat terakomodasi dengan adil.
Dengan demikian, materi muatan kebijakan pengelolaan pasar nantinya
akan dapat dilihat dari bagaimana potensi pasar yang telah dalam pengembangan
baik dari jenis dan kualitas komoditi yang diperjualbelikan, mekanisme bongkar
muat komoditi sehingga jalur distribusi barang menjadi lebih efisien dan efektif,
serta model kemitraan yang perlu dikembangkan agar tidak ada pihak yang
dirugikan selama proses renovasi. Dalam kebijakan pengelolaan pasar pasca
renovasi, setidaknya dibutuhka beberapa konsep kebijakan yang dinilai tepat
untuk diimplementasikan, diantaranya sebagai berikut.
1. Model revitalisasi dan renovasi harus difokuskan pada upaya memperbaiki
jalur distribusi komoditas yang diperjualbelikan. Pemerintah setempat dapat
merumuskan kebijakan insetif untuk mendukung perbaikan jalur distribusi
tersebut.

2. Pembangunan pasar jangan dihambat oleh kepentingan mencari keuntungan
finansial, karena pembangunan pasar selain memiliki tujuan sosial juga
berperan untuk mereduksi biaya sosial. Dengan kata lain, pembangunan pasar
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adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan, menagkap, dan
mendistribusikan modal bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Modernisasi

pasar

harus

dipandang

sebagai

langkah

meningkatkan

perekonomian pedagang kecil. Modernisasi pasar dimaksud sebagai upaya
pengelolaan pasar secara modern sesuai dengan tuntutan masyarakat. Melalui
tahapan tersebut, pasar bukan hanya mempunyai fungsi ekonomis melainkan
menjadi salah satu pusat komunikasi ekonomi, simpul perdagangan, dan
pertemuan kultural masyarakat pada setiap status tingkatan.
4. Model kemitraan menjadi penting untuk dirumuskan bersama, karena APBD
Provinsi maupun Kabupaten sebuah daerah tidak pernah membuat pos khusus
untuk penataan pasar, sehingga mau tidak mau pemerintah setempat selalu
melibatkan pengembang dalam merevitalisasi pasar. Pemerintah menempatkan
pihak swasta sebagai pengelola dan mengambil alih pengelolaan pasar, seperti
jasa listrik, parkir, kebersihan dan sebagainya.
5. Pemerintah harus berperan sebagai mediator dalam pemberdayaan bagi
pedagang pasar, hal itu dapat dilakukan dengan membantu memperbaiki akses
mereka kepada informasi, permodalan dan hubungan dengan produsen
(supplier). Pedagang pasar perlu mendapatkan informasi tentang masa depan,
ancaman, dan peluang usahanya sesuai dengan perubahan tuntutan konsumen.
6. Pasar tradisional harus dikelola secara kreatif untuk memecahkan persoalan
ruang usaha bagi masyarakat. Pasar tempat usaha rakyat harus diciptakan
secara lebih imajinatif, kreatif, dan rekreatif untuk bisa berkompetisi denga
department store, supermarket, mall, dan sejenisnya yang bisa dipasok sektor
swasta. Pengelolaan pasar dengan demikian adalah memberdayakan pasar
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secara lebih kreatif, terjangkau, manusiawi, kompetitif dan nyaman bagi
masyarakat. Tentunya kebijakan renovasi pasar yang telah dilakukan dapat
memberikan nilai lebih dan daya guna yang optimal bagi seluruh komponen
masyarakat, sehingga tidak menyisakan berbagai konflik kepentingan yang
merugikan kita semua.8
Implementasi dapat pula diartikan sebagai proses dinamis dimana
pelaksana kebijakan melakukan suatu kegiatan yang pada akhirnya akan
mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu
sendiri.9 Dalam hal penerapan kebijakan disuatu daerah, tidak hanya badan-badan
administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program sebuah
kebijakan. Kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang berlangsung atau
tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan
pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik seperti yang diharapkan.10
Implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekadar berhubungan
dengan mekanisme penjabaran atau operasional dan keputusan politik kedalam
prosedur-prosedur rutin lewar saluran birokrasi, melainkan juga menyangkut
masalah konflik, keputusan, dan siapa yang akan memperoleh sesuatu dari sebuah
kebijakan. Dalam aktifitas implementasi sebuah kebijakan melibatkan berbagai
faktor, baik suprastruktur maupun infrastruktur termasuk kesiapan birokrasi dalam
tatanan implementasi kebijakan.11

8

Agus Purwanto, Ratih Astuti, Implementasi Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Gava
Media, 2012), hlm. 20.
9
Awang, Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2010), hlm. 27.
10
Solichin, Abdul Wahab, Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 15.
11
Awang, op. cit, hlm. 35-36.
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Menurut Donald Van Mater dan Carl Va dalam buku Analisis Kebijakan
Publik menjelaskan bahwa implementasi kebijakan menekankan pada suatu
tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu atau
kelompok swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah
ditetapkan dalam suatu kebijakan sebelumnya. Pada suatu saat tindakan-tindakan
ini, berusaha mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola
operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan,
baik besar maupun kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan
tertentu.12
Menurut Sabatier yang dikutip Nawawi ada 5 variabel utama yang
dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi,
diantaranya adalah:
a. Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten
b. Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan
c. Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin
terjadin kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran;
d. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan;
e. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik.13
2. Pasar
Pengertian pasar berdasarkan pasal 1 ayat 7 Peraturan Daerah Kota Jambi
nomor 6 tahun 2006 adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk
melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terjadi yang pemasarannya

12

Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Analisis, (Yogyakarta:
Pustaka Belajar, 2006), hlm. 47.
13
Nawawi, Ismail, Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek, (Surabaya: CV
Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 68.
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disediakan oleh pihak pemerintah maupun swasta.14 Dengan kata lain, pasar
adalah tempat bertemunya calon penjual dan calon pembeli, akan tetapi lokasi
atau tempat bertemunya calon penjual dan calon pembeli ini tidak terbatas pada
suatu tempat saja, melainkan dapat dilakukan disembarang tempat. Misalnya:
toko, warung, di pinggir jalan, dan lain sebagainya.
Berbeda dengan pasar modern, pasar tradisional sejatinya memiliki
keunggulan bersaing secara alamiah yang tidak dimiliki secara langsung oleh
pasar modern. Lokasi yang strategis, area penjualan yang luas, keragaman barang
yang lengkap, harga yang rendah, sistem tawar menawar yang menunjukan
keakraban antara penjual dan pembeli merupakan keunggulan yang dimiliki oleh
pasar tradisional. Namun selain menyandang keunggulan alamiah, pasar
tradisional memiliki berbagai kelemahan yang telah menjadi karakter dasar dari
pasar tradisional itu sendiri. Faktor desain dan tampilan pasar, atmosfir, tata
ruang, tata letak, keragaman dan kualitas barang, promosi penjualan, jam
operasional pasar yang terbatas, serta optimalisasi pemanfaatan ruang jual
merupakan kelemahan terbesar pasar tradisional.15
Pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang
untuk berbelanja dan kemauan untuk berbelanja dan kemauan untuk
membelanjakanya. Jadi dalam pengertian tersebut terdapat tiga faktor utama yang
menujang terjadinya pasar, diantaranya:
a. Orang dengan segala keinginannya;
b. Daya beli mereka;

ayat (7).
hlm. 7.

14

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pasar, pasal 1

15

Fadilah, Rizqi, Memahami Pengetahuan Sosial Ekonomi, (Bandung: Armico, 2004),
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c. Tingkah laku dalam pembelian mereka.
Meskipun seseorang mempunyai keinginan untuk membeli suatu barang
tetapi tanpa ditunjang oleh daya beli dan kemana untuk membelanjakan uangnya,
maka orang tersebut bukan bagian dari pasar. Sebaliknya seseorang mempunyai
kemampuan tetapi bila tidak ingin membeli sesuatu barang ia bukan pasar bagian
barang tersebut. Jadi, secara sempit pasar dapat diartikan sebagai tempat
terjadinya transaksi jual beli terhadap barang dan jasa yang dilakukan oleh penjual
dan pembeli yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu.
Sedangkan pasar dalam artian luas dapat diartikan sebagai tempat
bertemunya penjual yang mempunyai kemampuan untuk menjual barang maupun
jasa, dan pembeli yang mempunyai kemampuan untuk membeli barang ataupun
jasa dengan harga yang sudah disepakati dengan tujuan untuk memenuhi
kebutuhannya.16 Pasar sebagai tempat transaksi jual beli antara penjual dan
pembeli memiliki peran dan fungsi penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat.
Adapun fungsi pasar di dalam kegiatan perekonomian masyarakat, antara lain
yaitu:
a. Pasar menetapkan nilai;
b. Pasar mengorganisir produksi;
c. Pasar mendistribusikan barang;
d. Pasar sebagai penyelenggara penjatahan;
e. Pasar sebagai tempat keperluan di masa yang akan datang;
f. Pasar membantu promosi berbagai produk;

16

Mursid, op. cit, hlm. 26.
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g. Pasar menyerap tenaga kerja.17
Kemudian pasar terdiri dari beberapa jenis, diantaranya adalah:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Pasar Tradisional
Pasar Modern
Pasar Nyata
Pasar Abstrak
Pasar Barang Konsumsi
Pasar Sumber Daya Produksi
Pasar Harian
Pasar Mingguan
Pasar Bulanan18
Pasar Tahunan
Pasar Temporer19

3. Kebijakan
Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan
dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara
bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan
kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan
hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya
suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan, kebijakan hanya
menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang
diinginkan.
Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses
pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi
berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya
berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme

17

Abdurrahman, Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan, (Jakarta: Pradya
Pramita, 1995), hlm. 37.
18
Iskandar Putong, Ekonomi Makro dan Mikro, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm.
15-16.
19
Ibid, hlm. 17.
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politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan
eksplisit.20
Kebijakan adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk
mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan
tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku
dalam pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok
sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan. Penerapan atau pelaksanaan
dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan unit
organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan. 21
kebijakan adalah cara bertindak yang sengaja dilaksanakan untuk
menyelesaikan masalah-masalah. Kebijakan senada dengan strategi yang terarah
pada sebuah tujuan. Sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku
atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk
mencapai tujuan tersebut.22 Menurut Heath yang dikutip oleh Hessel Nogi
Tangkilisan menjelaskan jenis-jenis kebijakan, salah satunya adalah tipe evaluasi
strategi yang digunakan oleh penulis.
Evaluasi ini bertujuan untuk mencari jawaban atas sebuah pertanyaan
bagaimana

program

tersebut

dapat

dilaksanakan

secara

efektif,

untuk

memecahkan persoalan-persoalan masyarakat dibandingkan dengan programprogram lain yang telah ditunjukan pada masalah yang sama sesuai dengan topik

20

Solichin, Abdul Wahab, op. cit, hlm. 8.
“Kebijakan Menurut Para Ahli”, http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertiankebijakan-menurut-para-ahli.html, akses 11 Januari 2017.
22
Solichin, Abdul Wahab, op. cit, hlm. 9.
21
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mengenai sebuah kebijakan. 23 Dalam hal ini penulis menggunakan tipe evaluasi
dampak pada penulisan penelitian ini.
l. Pada dasarnya setiap kebijakan memiliki resiko untuk mengalami kegagalan.
Penyebab dari kegagalan suatu kebijakan dapat dibagi menjadi 2 kategori,
diantaranya:
a. Faktor Tidak Terimplementasi (non-implementation);
b. Faktor Implementasi yang Gagal (Unsuccessful). 24
Tidak terlaksananya sebuah kebijakan berarti tidak sesuai dengan konsep
atau yang telah direncanakan. Sedangkan implementasi yang tidak berhasil
biasanya terjadi bila suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan
rencana akan tetapi karena faktor eksternal kebijakan tersebut menuai hasil yang
tidak maksimal atau dengan kata lain gagal. Biasanya kegagalan sebuah kebijakan
disebabkan karena kebijakan itu sendiri memang buruk atau kebijakan itu sendiri
yang bernasib kurang baik.25
F. Tinjauan Pustaka.
Dalam menyusun sebuah skripsi, tinjauan pustaka sangatlah dibutuhkan
dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh
penyusun skripsi dan sebelum penyusun melangkah lebih jauh dalam
permasalahan yang penyusun bahas. Adapun penelitian-penelitian yang terdahulu
yang terkait atau tinjauan pustaka yang pernah penulis temui yang berkaitan
dengan skripsi penulis yang bejudul: “Strategi dinas pengelolaan pasar dalam
penataan pasar impres tradisional di Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau
23

Tangkilisan, Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George Edwards,
(Yogyakarta: YPAPI: 2003), hlm. 27.
24
Winarno, Budi, Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Yogyakarta: Media Pressindo,
2007), hlm. 16.
25
Ibid, hlm. 17.
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Teluk Kota Jambi” yang ditulis oleh Syumaiyana, mahasiswa ilmu pemerintahan
Institut Agama Islam Negeri Jambi. Penelitian ini membahas tentang faktor apa
yang mendorong dinas dalam penataan pasar impres dan kendala yang dihadapi
dinas dan penataan pasar untuk mengetahui strategi dinas pengelolaan dan
penataan pasar impres tradisional.26
Penelitian sebelumnya yang terkait dengan penulis yang dilakukan oleh
Nahdiyul Izza mengenai “Pengaruh pasar modern terhadap pasar tradisional
(Studi kasus pengaruh Ambarukmo Plaza terhadap perekonomian pedagang Pasar
Desa Caturtunggal Nolo Gaten Depok Sleman Yogyakarta)”. Penelitian ini
mambahas tentang pengaruh yang ditimbulkan pasar modern (Ambarukmo Plaza)
terhadap pedagang pasar tradisional.27
Kemudian pada penelitian yang ditulis oleh Ummu Sholihah mahasiswa
ilmu ekonomi fakultas ekonomi Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
berjudul strategi pengembangan pasar tradisional dalam meningkatkan kepuasan
pedagang membahas mengenai dimensi kepuasan pelayanan dan jasa baik dari
segi daya tanggap (responsiveness), keandalan(reliability), jaminan(assurance),
dan kemampuan fisik(tangible) untuk mengukur sebuah kepuasan yang dapat
dirasakan oleh para pedagang di pasar Kliwon Karanglewas, Banyumas. 28
Dari beberapa pembahasan mengenai penelitian di atas berbeda dengan
penelitian yang akan penulis lakukan walaupun sama-sama berbicara mengenai
26

Syumaiyana, Strategi Dinas Pengelolaan Pasar Dalam Penataan Pasar Impres
Tradisional Di Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi, (IAIN STS Jambi
2016).
27
Nahdiyul Izza, Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional: Studi Kasus
Pengaruh Plaza Amburukmo Terhadap Perekonomian Pedagang Desa Catur Tunggal Nolo Gaten
Sleman Yogyakarta (Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011).
28
Ummu Sholihah, Strategi Pengembangan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan
Kepuasan Pedagang: Studi Kasus di Pasar Kliwon Karanglewas, Banyumas, (Institut Agama Islam
Negeri Purwokerto, 2016).
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pasar tradisional. Penulis membahas mengenai kondisi dari sarana dan prasarana
dan upaya pemerintah dalam memaksimalkan fungsi pasar Sarinah di Kecamatan
Rimbo Bujang.

BAB II
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian.
Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian
kualitatif memberikan data yang akurat mengenai manusia, keadaan, dan gejalagejala lainya. Tujuan peneliti ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena,
variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung. Dalam Penelitian
ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif yang berkaitan dengan dinamika
hubungan antar fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika
ilmiah. Inti dari jenis penelitian ini, berusaha membuat gambaran kondisi
menyeluruh tentang upaya pemerintah memaksimalkan fungsi pasar Sarinah yang
ada di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. 29
B. Jenis dan Sumber Data
1. Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung
dilapangan oleh penulis yang melakukan penelitian tanpa ada perantara. 30 Data
Primer ini diperoleh langsung dari hasil wawancara yang dilakukan penulis
dengan, Perangkat Dinas Pasar, Pedagang, Pembeli, mengenai Sejarah, Keadaan
Penduduk serta Visi dan Misi. Pada waktu penelitian yang sedang berlangsung
berupa informasi tentang Upaya Kebijakan Pemerintah di Pasar Sarinah
Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.

29

Toto Syatori, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm.

127.
30

2002),

Lexy Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
hlm. 4.
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2. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui
buku-buku, laporan dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan permasalahan
penelitian. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari tempat
penelitian (lapangan), Internet, maupun dari Jurnal, majalah, makalah, buku-buku,
dan sebagainya.31Adapun data yang diperoleh dari peneliti bersumber dari dinas
perdagangan, uptd dan di kecamatan rimbo bujang.
C. Metode Pengumpulan Data.
Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting atau tempat.
Pada penelitian ini pengumpulan data ada beberapa teknik yaitu:
1. Observasi.
Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan serangkaian perilaku
dan suasana yang berkenaan dengan organisme yang sesuai dengan tujuan
empiris. Akan tetapi, observasi atau pengamatan disini diartikan lebih sempit
yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak
mengajukan pertanyaan, maka peneliti melakukan pengamatan dan merasakan
secara langsung dilapangan. Penelitian ini menggunakan observasi partisipatif,
dimana peneliti melakukan interaksi secara langsung dalam situasi sosial dengan
subjek penelitian teknik ini digunakan untuk mengamati, memahami peristiwa
yang terjadi dilapangan.
2. Wawancara.

31

2009),

Iskandar, Metode Penelitian Pendidikan & Sosial, (Bandung: Gaung Persada Pers,
hlm. 254.
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Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan
secara langsung. Selain itu juga telah mempersiapkan instrumen sebagai pedoman
wawancara, maka pengumpulan data juga dapat menggunakan alat elektronik
demi untuk kelancaran dalam mewawancarai.32 Dalam penelitian ini penulis
menggunakan metode wawancara yang non terstruktur dimana hal-hal yang akan
ditanyakan secara sepontan dan pertanyaan tidak disiapkan sebelumnya.
3. Dokumentasi.
Dokumentasi dalam hal ini diartikan cara mencari mengurai hal-hal atau
variabel-variabel yang merupakan catatan menuskrip, buku, surat majalah, notulen
rapat, prasasti, legger, agenda dan sebagainya. fungsi dokumentasi dalam
penelitian ini digunakan untuk menggali data yang dibutuhkan yang bersumber
dari dokumen-dokumen terdahulu, catatan-catatan, foto-foto, laporan-laporan lain
yang mengandung petunjuk-petunjuk tertentu yang dibutuhkan untuk menunjang
penelitian dokumen ini. Dokumen-dokumen tersebut dipergunakan sebagai data
tambahan untuk melengkapi data penelitian sehingga data yang tersaring melalui
dokumentasi ini mampu melengkapi serta memperkuat pengungkapan dan
pemaknaan tentang masalah peneliti ini.
D. Teknik Analisis Data.
Pengumpulan data dan analisis data adalah suatu kegiatan yang tidak
dapat dipisahkan, hasil dari pengumpulan data ini perlu diolah lagi yaitu mulai
dari editing sampai tabulasi data. Secara teknis, anasis data yang dipergunakan
dalam penelitian ini berdasarkan analisis interaktif sebagai mana yang
32

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D
(Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 319.
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dikemukakan oleh Miles dan Huberman.33 Analisis ini terdiri dari redruksi data,
penyajian data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, seperti yang akan
dijelaskan dibawah ini, yaitu:
1. Reduksi Data
Data yang diperoleh dari lapangan tentu jumlahnya banyak dan kompleks
serta campur aduk, maka perlu untuk mereduksi data. Reduksi data adalah
aktifitas peneliti dalam memilih dan memilah data yang dianggap relevan dengan
tema skripsi untuk kemudian disajikan. Proses pemilihan data memfokuskan pada
informasi yang mengarah pada pemecahan masalah, pemaknaan dan penemuan
untuk menjawab pertanyaan peneliti.34
2. Penyajian Data
Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data. Bentuk
penyajian data adalah dengan teks yang bersifat naratif sehingga memudahkan
untuk memahami apa sebenarnya yang terjadi dan selanjtnya melaksanakan kerja
berdasarkan apa yang telah dipahami. Namun nantinya tidak menutup
kemungkinan peneliti akan menggunakan grafik ataupun sejenisnya. Hal ini
peneliti lakukan agar memahami apa yang telah diteliti.penyajian data yang
bersifat naratif tersebut akan disusun dengan menggunakan metode sebagai
berikut:
a.

Metode induktif, yaitu membahas dan menyusun fakta-fakta yang bersifat
umum, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus;

33

Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, Pedoman Skripsi, (Jambi: Syariah Press, 2012),

Hlm. 232.

34

Ibid, hlm. 233.
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b.

Metode deduktif, yaitu menganalisa data yang bersifat khusus, kemudian
dibahas kepada permasalahan yang bersifat umum. Metode ini digunakan
untuk mengutip pendapat para ahli untuk menjelaskan lebih luas lagi;

c.

Metode komparatif, yaitu perbandingan antara pendapat yang ada,
selanjutnya diambil satu kesimpulan yang argumentatif. Sedangkan yang
dihimpun dari lapangan akan dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan
menguraikan dan menafsirkan data tersebut dengan kata-kata. Hal ini karena
data-data yang dikumpulkan lebih dititikberatkan pada hasil wawancara dan
observasi.

3. Display Data
Setelah data di reduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan
data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa disajikan dalam uraian
singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Biasanya hal yang sering
digunakan dalam penyajian data kualitatif adalah dengan teks yang bersifat
naratif. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami
berbagai data yang akan dikelola dengan tahap kerja selanjutnya.
4. Penarikan Kesimpulan
Apabila hasil display data menunjukan bahwa data yang diperoleh telah
cukup dan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan maka akan dilakukan
penarikan kesimpulan menggunakan teori dan hasil data di lapangan.

22

E. Sistematika Penulisan.
Untuk lebih memudahkan peneliti dan menyusun pemahaman tentang
skripsi agar berjalan sesuai dengan apa yang telah penulis tentukan sebelumnya,
maka ditentukan susunan dan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I: Bab ini membahas mengenai pendahuluan yang mencakup latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batas
masalah, tinajuan pustaka, metode penelitian dan sitematika penelitian.
BAB II: Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang mencakup
pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, instumen pengumpulan data, teknik
analisis data, dan sitematika penulisan.
BAB III: Gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari: sejarah dan
letak geografis Pasar Sarinah Rimbo Bujang, struktur perangkat kantor dinas
Kecamatan Rimbo Bujang dan, dan visi misi kantor dinas Kecamatan Rimbo
Bujang, Kabupaten Tebo.
BAB IV: Bab ini membahas tentang bagaimana kondisi pasar di Rimbo
Bujang dan bagaimana upaya pemerintah setempat dalam memaksimalkan
kemajuan pasar di Kecamatan Rimbo Bujang.
BAB V: Penutup yang terdiri dari: kesimpulan, saran, kata penutup.
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F. Jadwal Penelitian
Tabel I. Jadwal Penelitian.35

No

Jenis Kegiatan

1.

Pengajuan Judul

2.

Seminar
Proposal
Perbaikan
Proposal

3.
4.

Surat Izin Riset

5.

Pengumpulan
Data
Pengolahan
&
Analisis Data

6.

7.
8.

Pembuatan
Laporan
Bimbingan dan
Perbaikan

9.

Agenda dan Ujia
n Skripsi

10.

Perbaikan dan
Penyerahan

35

Tahun 2017 – 2018
Januari April
juni
Juli
Agustus
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
X X
X

X

X
X

X X X

X

X X X

X X

Sayuti Una (ed), Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi : Syari’ah Press, 2014), hlm. 130.

X

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah dan Letak Geografis Pasar Sarinah
1. Sejarah
Rimbo Bujang adalah kecamatan yang paling maju di wilayah Kabupaten
Tebo dengan jumlah penduduk paling tinggi dan tingkat pendidikan yang paling
tinggi pula. Rimbo Bujang menjadi tempat percontohan lokasi transmigrasi yang
berhasil. Rimbo Bujang mulai menampakan jati dirinya sebagai nominator Lomba
Posyandu Tingkat Nasional pada tahun 2009. Kecamatan Rimbo Bujang terdiri
dari masyarakat yang heterogen, hal ini dapat dilihat dari keragaman etnis yang
ada di Rimbo Bujang seperti etnis Jawa, Minang, Melayu, Batak, dan lain-lain.
Masyarakat kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani kebun karet dan
sawit. Pasar Sarinah Rimbo Bujang dikenal sebagai pasar modern perdagangan
yang paling besar di Kabupaten Tebo saat ini.
Pasar Sarinah merupakan sentral penjualan berbagai jenis kebutuhan
sandang, pangan, papan bagi warganya. Pada tahun 1970-an saat kondisi ekonomi
belum maju seperti ini, lokasi pasar berada di samping dan depan masjid utama
kecamatan Rimbo Bujang, yaitu Masjid Al-Huda. Namanya pun bukan pasar
Sarinah, tapi pasar Klewer yang hanya bermodalkan terpal kecil untuk para
pedagang. Pedagangpun hanya menjual barang dagangannya pada hari minggu
saja. Hingga pada tahun 1980-an, karena kemajuan perekonomian masyarakat
Rimbo Bujang terdapat sebuah wacana untuk nama pasar tersebut.
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Kemudian disepakati oleh pejabat lurah pertama, yaitu Bapak Minto
untuk kemudian diresmikan menjadi pasar Sarinah. Kata sarinah diambil dari lirik
lagu keroncong yang sangat terkenal pada saat itu yaitu, Waljinah. Akhir tahun
2000-an, bangunan baru pun dibangun untuk mengatasi permasalahan para
pedagang. Terutama karena lonjakan kuantitas pedagang yang semakin ramai.
Hingga saat ini, pasar Sarinah berkembang menjadi sentral transaksi perdagangan
berbagai jenis kebutuhan.36
2. Letak Geografis
Pasar Sarinah terletak di Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo
Bujang. Luas wilayah Kecamatan Rimbo Bujang adalah 408.30 km 2 atau 6.44 %
dari luas Kabupaten Tebo. Pasar Sarinah merupakan sentral perekonomian
masyarakat Rimbo Bujang dengan perkembangan pasar yang pesat seperti yang
telah dijelaskan sebelumnya. Kelurahan Wirotho Agung merupakan ibukota
kecamatan Rimbo Bujang karena letaknya yang strategis diharapkan mampu
menunjang perkembangan perekonomian di daerah tersebut. Adapun batas-batas
wilayah Kecamatan Rimbo Bujang adalah sebagai berikut :
Tabel. II Batas- batas wilayah Kecamatan Rimbo Bujang37
Sebelah Utara

Kecamatan Tebo Ulu

Sebelah Timur

Kecamatan Rimbo Ilir

Sebelah Selatan

Kabupaten Bungo

Sebelah Barat

Kecamatan Rimbo Ulu

Kecamatan Rimbo Bujang memiliki lahan yang cukup memadai seperti:
36

“Asal Mula Sejarah Pasar Sarinah”, http://beritaglobalnusantara.com/2016/03/asalmula-sejarah-pasar-sarinah.html?m=1, akses 23 Februari 2017.
37
Kantor Camat Rimbo Bujang pada tanggal 24 febuari 2017.
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a. Tegalan/Kebun/Ladang

: 4,781 Ha;

b. Perkebunan

: 28,880 Ha;

c. Kolam/Tebat/Empang

: 22 Ha.

Untuk lahan bukan pertanian Kecamatan Rimbo Bujang memiliki
beberapa jenis lahan, diantaranya 38:
a. Rumah, Bangunan, dan Halaman: 2,159 Ha;
b. Lainnya (Jalan, Sungai, Danau, Lahan Tanduk, dll): 4,850 Ha.
Luas Kecamatan Rimbo Bujang dirinci menurut desa/kelurahan akhir
tahun 2016 adalah sebagai berikut39:
: 49,58 Km2

a. Perintis

b. Wirotho Agung: 38,37 Km2
c. Rimbo Mulyo : 52,37 Km2
d. Purwoharjo

: 55,31 Km2

e. Tegal Arum

: 47,46 Km2

f. Tirta Kencana : 54,81 Km2
g. Sapta Mulia

: 33,78 Km2

h. Pematang Sapat: 75,24 Km2
B. Keadaan Penduduk, Agama, dan Mata Pencaharian
a.

Keadaan Penduduk Kecamatan Rimbo Bujang
1)

Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin

2)

Tabel III.

Keadaan penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin40

38

BPP Kecamatan Rimbo Bujang.
Ibid.
40
Kantor Kecamatan Rimbo Bujang.
39

27

NO

KELOMPOK
UMUR

LAKI-LAKI

0 – 4 Thn
3.224 Orang
5 – 9 Thn
3.137 Orang
10 – 14 Thn
3.085 Orang
15 – 24 Thn
6.219 Orang
25 – 49 Thn
13.578 Orang
50
Thn 5.621 Orang
keatas
Jumlah
34.884 Orang

1
2
3
4
5
6

PEREMPUAN

JUMLAH

2.961 Orang
3.022 Orang
3.134 Orang
5.799 Orang
12.738 Orang
4.204 Orang

6.205 Orang
6.159 Orang
6.219 Orang
12.018 Orang
26.316 Orang
9.825 Orang

31.858 Orang

13.3484 Orang

Adapun asal suku yang ada di Kecamatan Rimbo Bujang terdiri dari
beberapa suku yang ada di Indonesia. Diantaranya suku asli yaitu Melayu Jambi,
Jawa, Batak, dan Minang. Bila diperhitungkan antara penduduk asli dengan suku
pendatang dapat diperhitungkan sebagai berikut:
Tabel. IV
Daftar penduduk imigram dan tetap. 41
no

Suku

1
2
3
4

Penduduk Asli/Jambi
Jawa
Batak
Minang

Presentase
(%)
25%
40%
15%
20%

Meskipun terdapat bermacam-macam suku yang bertempat tinggal di
Kecamatan Rimbo Bujang namun hubungan antar suku dengan suku lainnya
sangatlah erat. Hal ini dapat terlihat dalam suasanya gotong royong, sistem
keamanan lingkungan dan kerja lainnya yang bersifat sosial.
b.

Mata Pencaharian dan Agama

41

Kantor Kecamatan Rimbo Bujang.
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Masyarakat Kecamatan Rimbo Bujang ini mempunyai mata pencaharian
yang bermacam-macam mulai dari petani, pedagang, pengusaha, dan pegawai
negeri. Ini sesuai dengan dokumentasi yang terdapat di Kecamatan Rimbo Bujang
dengan rincian sebagai berikut:
Tabel V.
Keadaan mata pencaharian di Kecamatan Rimbo Bujang.42
no Mata Pencaharian
1
2
3
4
5
6
7

Petani
Pengusaha
Buruh bangunan
Pedagang
Pertukangan/kerajinan
Pensiunan
PNS/TNI/POLRI

Jumlah
(Org)
10.715
140
239
1.145
865
103
75

Tabel VI.
Keadaan Pemeluk Agama di Kecamatan Rimbo Bujang.43
No
1
2
3
4
5

Agama
Islam
Katolik
Kristen Protestan
Hindu
Budha

Presentase (%)
98%
0,03%
1,7%
0,0075%
0,0227%

Mayoritas penduduk Kecamatan Rimbo Bujang memeluk agama Islam.
Hal ini juga dapat dilihat dari jumlah tempat ibadah yaitu masjid sebanyak 126
masjid. Kegiatan disana tidak hanya sekadar beribadah saja, akan tetapi masjid
juga digunakan setiap 1 minggu sekali digunakan untuk pengajian. Materi yang
diberikan berupa ilmu baca tulis Al-Qur’an, Tauhid, Fiqh, dan masalah-masalah
42
43

Kantor Kecamatan Rimbo Bujang.
Ibid.
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ibadah serta muamalah. Selain itu juga tempat tersebut juga digunakan kaum
remaja dan anak-anak untuk belajar membaca Al-Qur’an.44
C. Kondisi Pasar Sarinah
Pasar merupakan tempat pertemuan Penjual dan pembeli yang melakukan
transaksi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasar Sarinah Rimbo Bujang
merupakan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Adapun pasar dalam
wilayah Kabupaten Tebo di tahun 2016 sebanyak 42 unit termasuk pasar yang
dikelola oleh pemerintah daerah maupun dikelola oleh desa. Pasar menjadi urat
nadi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tebo dan Pasar Sarinah Rimbo Bujang
khususnya. Bisa dikatakan hampir seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten
Tebo memiliki pasar, baik pasar harian maupun kalangan.45 Adapun kondisi Pasar
Sarinah Rimbo Bujang dari aspek perekonomian maupun sarana dan prasarana
adalah sebagai berikut:
1. Kondisi Perekonomian Pasar Sarinah
Pasar tradisional yang kini semakin ditinggalkan oleh masyarakat memang
sudah sewajarnya jika memerlukan bantuan dari pemerintah. Bantuan pemerintah
dirasa sangat penting karena hanya pemerintah yang memiliki kewenangan secara
formal untuk membantu. Upaya pemerintah dalam menjaga eksistensi pasar
tradisional sebenarnya sudah mulai tampak dengan adanya wacana-wacana
tentang penertiban pasar-pasar tradisional agar bisa tertata rapi sehingga nyaman
untuk masyarakat, namun wacana tersebut belum bisa berjalan maksimal, karena
pada kenyataannya pasar-pasar tradisional yang ada sekarang keadaannya justru

44
45

Observasi di Kecamatan Rimbo Bujang, tanggal 19 Desember 2017.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo 2016.
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masih banyak yang tidak terurus, sehingga kesan pasar tradisional yang kumuh,
bau, tidak terawat masih terngiang dalam benak masyarakat sehingga masyarakat
lebih memilih untuk pergi ke pasar-pasar modern yang terkesan bersih, nyaman,
wangi dan segar karena menggunakan AC di dalamnya.
Upaya pemerintah dalam menjaga eksistensi pasar tradisional juga terlihat
dengan adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Semangat
pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap eksistensi pasar tradisional
telah dibuktikan dengan lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern. Kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo
juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2015
tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
Namun pada kenyataannya pada tahun 2013 persentase penduduk miskin
di Kecamatan Rimbo Bujang mengalami kenaikan sebanyak 0,51%, dari angka
persentase 6,35% menjadi 6,86%. Akibat dari merosotnya perekonomian
penduduk maka berimbas pula pada rendahnya daya beli masyarakat di
Kecamatan Rimbo Bujang. Rendahnya daya beli masyarakat membuat kondisi
Pasar Sarinah Rimbo Bujang sepi. Mayoritas mata pencaharian penduduk Rimbo
Bujang adalah sebagai petani karet dan sawit. Sehingga ketika harga jual kedua
komoditi ini menurun efeknya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat
hingga para pedagang di pasar tersebut.46 Peneliti melakukan observasi langsung
di Pasar Sarinah Kecamatan Rimbo Bujang. Terlihat kondisi pasar relatif sepi dan

46

Ibid.
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tidak begitu banyak pengunjung ataupun pembeli yang datang. Mulai dari toko
sembako, pakaian, sepatu, sayur-sayuran, hingga ke pedagang rempah-rempah,
kondisi jual beli dan tawar menawar tidak begitu ramai seperti beberapa tahun
terakhir. Kondisi seperti ini mengakibatkan fungsi pasar tidak berjalan sesuai
harapan. Pasar yang seharusnya dapat dijadikan tempat untuk membantu laju
perekonomian

suatu

daerah

menjadi

tersendat

akibat

labilnya

sebuah

perekonomian.47
2. Kondisi Sarana dan Prasarana Pasar Sarinah
Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2015
pada pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah melakukakan
perlindungan,

pembangunan,

pemberdayaan,

dan

peningkatan

kualitas

pengelolaan pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing, menjaga dan
mempertahankan keberadaan pasar rakyat. Kemudian pasal 6 ayat (2)
menyebutkan bahwa Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas
pengelolaan pasar rakyat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan dalam
bentuk:
a. Pembangunan dan repitalisasi pasar rakyat;
b. Implementasi manajemen pengelolaan pasar yang profesional;
c. Memfasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang
bersaing dan;
d. Memfasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar rakyat. 48

47

Observasi keadaan Pasar Sarinah di Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo
Bujang, 20 Desember 2017.
48
Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2015.
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Dalam pelaksanaan penataaan pasar, masyarakat yang berpartisipasi dan
berinisiatif tinggi merupakan suatu cara untuk mencapai sebuah tujuan. Partisipasi
masyarakat bukan hanya mengenai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, akan
tetapi tujuan yang relatif mudah untuk dicapai terlebih dahulu dan dinamis. Pasar
mempunyai peran vital dari segi perekonomian. Kondisi sarana dan prasarana
tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah setempat saja, akan tetapi
tanggung jawab bersama. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena secara
tidak langsung juga mempengaruhi kebijakan pemerintah itu sendiri.49
Lebih lanjut peneliti melakukan pengamatan di sekitaran wilayah Pasar
Sarinah di Kecamatan Rimbo Bujang. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan
di Pasar Sarinah Rimbo Bujang sebagian besar yang diperjualbelikan pedagang
adalah bahan makanan dan minuman, sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, daging,
beras, rempah-rempah, sembako, pakaian, peralatan dapur (barang-barang),
pedagang obat-obatan tradisional, warung nasi dan lain sebagainya. Terlepas dari
kebijakan pengelola setempat nyatanya keadaan sarana dan prasarana banyak
yang rusak, diantaranya kios atau ruko para pedagang banyak yang sudah tidak
layak pakai untuk tempat berjualan, atap yang bocor dan sudah lapuk. Terlebih
kondisi prasarana seperti akses jalan yang licin dikhwatirkan membuat
pengunjung terpeleset, dan kurangnya fasilitas penerangan juga menjadi perhatian
yang cukup serius. Para pedagang juga kerap mengeluhkan kurangnya fasilitas
pendingin ruangan yang membuat para pedagang kurang nyaman di dalam ruko

49

Philip Khotler, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Gramedia, 2005), Hlm. 11.
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atau kios. Atap bangunan yang dipasang bukan dari genteng melainkan seng
sehingga ketika siang terasa sangat panas.
Kemudian, bau tidak sedap juga kerap mengganggu indera penciuman para
pembeli, dikarenakan para pedagang terbiasa membuang sampah hasil dagangan
seperti ikan, daging, atau sayur-sayur busuk ke dalam keranjang yang telah penuh
oleh tumpukan sampah. Untuk lahan parkir itu tersendiri, nyatanya masih banyak
para pengunjung yang meletakan kendaraan mereka sembarangan. Padahal
pengelola pasar setempat telah menyediakan lahan untuk parkir kendaraan motor
roda dua. Peneliti melanjutkan pengamatan pada malam hari di Pasar Sarinah
Rimbo Bujang dan menemukan beberapa pedagang malam seperti angkringan,
dan pedagang kaki lima lainnya yang rata-rata membuka lapak dagangya setelah
pukul 19.30 wib hingga pukul 04.00 wib dini hari. Hal ini menambah semakin
banyaknya tumpukan sampah yang ada disekitaran akses jalan di Pasar Sarinah
Kecamatan Rimbo Bujang. 50
Adapun hasil wawancara dengan Bapak Hadir selaku Kepala UPTD (Unit
Pelaksana Teknis Daerah) mengenai kondisi sarana dan prasarana Pasar Sarinah
Rimbo Bujang, beliau mengatakan:
Sebenarnya dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD telah
melakukan sosialisasi dan pembinaan ke para pedagang untuk ikut andil dalam
kebesihan pasar dan sekitarnya demi tercapainya lingkungan yang bersih dan
sehat, akan tetapi kesadaran moral itu sendiri masih menjadi permasalahan klasik

50

Observasi keadaan Pasar Sarinah di Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo

Bujang, 6 Januari 2018.
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yang terjadi di Pasar Sarinah. Belum lagi, keterbatasan dana dari PAD ataupun
APBD membuat kami sulit untuk bergerak. Hasilnya dapat kita amati keadaan
pasar yang seperti ini, akan tetapi kami akan tetap berusaha untuk mengelola pasar
ini menjadi lebih baik lagi.51
Adapun hasil wawancara dengan Ibu Fatimah Selaku Lurah Wirotho
Agung, beliau mengatakan:
Pasar Sarinah yang berada di kawasan Kelurahan Wirotho Agung,
Kecamatan Rimbo Bujang ini adalah pasar yang berperan vital dalam menunjang
perekonomian masyarakat disini. Tentunya hal ini harus diimbangi dengan
pengelolaan dan penataan pasar yang berkompeten dan profesional. Akan tetapi,
terbatasnya pendapatan asli daerah maupun dana dari APBD ditambah dengan
perekonomian yang sedang labil membuat kami dan jajaran dinas perdagangan
mengalami kesulitan. Untuk permasalahan kondisi sarana dan prasarana yang
semakin lama semakin butuh proses peremajaan diri, seperti merenovasi ruko atau
kios yang sudah tidak layak pakai, penataan lahan parkir yang semakin sempit,
tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu kami berharap agar
masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam menjaga kondisi sarana dan prasarana
Pasar Sarinah bersama-sama, seperti kesadaran akan pentingnya kebersihan,
kenyamanan, dan keamanan baik untuk pedagang maupun konsumen itu sendiri.52
Adapun hasil wawancara peneliti dengan salah satu pedagang ikan di Pasar
Sarinah Rimbo Bujang yang bernama Bapak Fahmi, beliau mengatakan:

51
52

2017.

Wawancara dengan Hadir, Kepala UPTD, Rimbo Bujang, 15 September 2017.
Wawancara dengan Fatimah, Lurah Wirotho Agung, Rimbo Bujang, 20 September
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Kondisi sarana dan prasarana di pasar ini sebenarnya sudah cukup baik,
tetapi pengelola pasar setempat seharusnya segera membenahi fasilitas yang mulai
tak layak pakai. Seperti atap seng yang sudah berkarat, bocor, dan tak layak pakai
harus segera diganti. Hal ini dapat merugikan pedagang ataupun pembeli itu
sendiri. Dengan atap yang bocor apabila musim hujan datang, akan membuat
kami kesusahan dan pengunjung yang dikhwatirkan akan terpeleset apabila
melaluui jalan-jalan disekitaran pasar ini.53
Adapun wawancara dengan salah satu pembeli yang bernama Ibu Jamiyati,
beliau mengatakan:
Tidak hanya jalan yang semakin lama semakin sempit, kondisi kebersihan
juga seharusnya diperhatikan oleh pengelola setempat. Belum lagi kondisi atap
kios yang sudah banyak lapuk dan bocor. Bagaimana nanti kalo musim hujan
datang dan kondisi masih seperti ini, yang rugi tidak hanya pedagang bahkan
pembelipun bisa terkena imbasnya.54
Berdasarkan hasil pengamatan di atas, kondisi sarana dan prasaran Pasar
Sarinah Rimbo Bujang perlu diadakan perbaikan dari aspek fisik bangunan
maupun dari aspek prasarana. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2015 pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah melakukan
perlindungan, pembangunan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat,
termasuk Pasar Sarinah salah satunya. Namun kenyataannya, kondisi sarana dan
prasarana tidak sejalan dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015,

53
54

Wawancara dengan Fahmi, Pedagang, Rimbo Bujang, 24 September 2017.
Wawancara dengan Jamiyati, Pembeli, Rimbo Bujang, 24 September 2017.
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hal ini dapat dilihat dari kondisi bangunan, atap, akses jalan, dan berbagai
infrastruktur lainnya di Pasar Sarinah Kecamatan Rimbo Bujang.
Kendala kondisi pemasukan asli daerah dan minimnya anggaran dari
daerah juga kerap menyulitkan pengelola setempat untuk segera merenovasi
segala kerusakan yang terjadi pada sarana dan prasarana Pasar Sarinah Kecamatan
Rimbo Bujang, akibatnya kondisi sarana dan prasarana Pasar Sarinah menjadi
terbengkalai. Lemahnya harga jual karet dan sawit juga membuat aktifitas jual
beli Pasar Sarinah menjadi sepi, karena kedua komoditi inilah yang menyokong
kehidupan masyarakat sekitar. Pengelolaan pasar adalah tanggung jawab bersama
antara pengelola setempat dengan masyarakat baik pedagang maupun pembeli
agar kondisi sarana dan prasarana Pasar Sarinah terjaga dengan baik.
D. Struktur PD Pasar Sarinah
Gambar I.
Bagan struktur Pengelola Pasar Sarinah

KETUA PASAR
RASMADI
SEKRETARIS PASAR

BENDAHARA PASAR

SUWITO

SUNARSIH

KEUANGAN
ISLAN

KEAMANAN

MCK

PARKIR

RETRIBUSI

BAYU WICAKSONO

EFENDI SYAHRIL

YOHANNES

EKO ARIYANTO

37

E. Visi dan Misi PD Pasar Sarinah55
Visi PD Pasar Sarinah: “Menciptakan Pasar Sarinah Sebagai Pasar
Tradisional Di Rimbo Bujang Yang Bersih, Indah, Nyaman, Aman Dan
Sejahtera”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi Kecamatan Rimbo Bujang
adalah:
1. Mewujudkan masyarakat yang mandiri dalam berbagai kegiatan atau usaha
profesinya, dan mewujudkan kondisi yang aman;
2. Meningkatkan koordinasi dengan melibatkan perangkat desa, toga, tomas,
lembaga adat dan organisasi masyarakat (Ormas) lainnya;
3. Memfasilitasi dan memotivasi masyarakat agar terpenuhinya kebutuhan yang
sesuai dengan profesinya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan secara
menyeluruh.56
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Problematika Pengelolaan Pasar Sarinah
Pasar Tradisional selama ini kebanyakan terkesesan kumuh, kotor,
semrawut, bau dan sterusnya yang merupakan stigma buruk yang dimilikinya.
Namun demikian, sampai saat ini dikebanyakan tempat masih memiliki
pengunjung atau pembeli yang masih setia berbelanja di pasar tradisional.
Memang tidak dapat dipungkiri bahwa banyak juga pasar tradisional yang dalam
perkembangannya menjadi sepi ditinggalkan oleh pengunjung atau pembelinya
yang beralih ke pasar modern. Stigma yang melekat pada pasar tradisional secara
umum dilatar belakangi oleh perilaku dari pedang pasar, pengunjung atau pembeli
dan pengelola pasar. Perilaku pedagang pasar dan pengunjung atau pembeli yang
negatif secara perlahan dan bertahap dapat diperbaiki, sekalipun memerlukan
waktu yang lama. Keterlibatan pengelola pasar dalam perbaikan perilaku ini
adalah suatu keniscayaan.
Melekatnya

stigma

buruk

pada

pasar

tradisional,

sering

kali

mengakibatkan sebagian dari para pengunjung mencari alternatif tempat belanja
lain, diantaranya mengalihkan tempat berbelanja ke pedagang kaki lima (PKL)
dan pedagang keliling yang relatif mudah dijangkau (tidak perlu masuk kedalam
pasar). Bahkan kebanyakan para pengunjung yang tergolong di segmen
berpendapatan menengah bvawah ke atas cenderung beralih ke pasar modern,
seperti pasar swalayan (supermarket, minimarket) yang biasanya lebih
mementingkan kebersihan, dan kenyamanan sbeagai dasar pertimbangan
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beralihya tempat berbelanja.57 Seringkali dikesankan bahwa perilaku pedagang
yang menjadi penyebab utama terjadinya kondisi di kebanyakan pasar tradisional
memiliki stigma buruk. Sebaliknya, di lapangan dijumpai peran pengelola pasar
terutama dari kalanngan aparatur pemerintah dalam mengupayakan perbaikan
perilaku pedagang pasar tradsiional masih sangat terbatas. Banyak penyebab yang
melatarbelakangi kondisi ini dimulai dari keterbatasan jumlah tenaga dan
kemampuan

(kompetensi)

individu

tenaga

pengelola

serta

keterbatasan

kelembagaan (organisasi) pengelola pasar untuk melakukan pengelolaaaan pasar
dan pembinaan pedagang.
Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi oleh para pengelola pasar di
lapangan tidak terlepas dari kebijakan pemimpin daerah dan para pejabat di
bawahnya (Kepala Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah-SKPD) ditingkat
kabupaten atau kota. Dari kebijakan yang dikeluarkan dapat diketahui kepedulian
mereka terhadap pasar tradisional beserta para pedagang di dalamnya dan para
pedagang PKL. Seperti diketahui pembiaran PKL dapat menyebabkan gangguan
terhadap pasar tradisional dan para pedagang di dalamnya, sehingga para PKL
juga perlu ditata dan dibina seperti halnya dengan pasar tradisional dan para
pedagangnya.58 Dalam hal ini permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Pasar
Sarinah diantaranya adalah:
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a. Faktor infrastruktur ;
b. Beralihnya konsumen kepada pasar modern;
c. Kurang efektifnya koordinasi dengan para pedagang dan PKL.
Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak Asmuni S.Ag, selaku Kabid
Perdagangan Kabupaten Tebo, beliau mengatakan:
Untuk saat ini fokus pemerintah dalam pengelolaan Pasar Sarinah adalah
permasalahan infrastruktur yang masih membutuhkan perhatian khusus terutama
pada bangunan yang sudah tak layak pakai dan pembinaan kepada para pedagang.
Selain itu ketidakmampuan untuk berkembang karena kurangnya dukungan baik
secara materi ataupun keterampilan yang dimiliki oleh pedagang menyebabkan
pedagang kesulitan untuk mengembangkan usaha dagang mereka.
Adapun wawancara dengan Bapak Hadir selaku Kepala UPTD (Unit
Pelaksana Teknis Daerah), beliau mengatakan:
Maraknya

pembangunan

pasar

modern

seperti

hypermarket

dan

supermarket telah menyudutkan pasar tradisional seperti Pasar Sarinah di Rimbo
Bujang. Perubahan perilaku konsumen yang cenderung menuntut pilihan konsep
penjualan produk yang lebih lengkap dan dikelola lebih profesional juga menjadi
penyebab sepinya pembeli pada Pasar Sarinah.
Adapun hasil wawancara dengan Ibu Fatimah Selaku Lurah Wirotho
Agung, beliau mengatakan:
Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pasar modern dan konsep
manajemen kewirausahaan dalam memperbaiki Pasar Sarinah harus dilakukan
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dengan meningkatkan keunggulaan pasar tradisional sehingga menghasilkan
kapasitas, fleksibiltas dn keragaman yang luas sehingga membuat pasar
tradisional menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat luas yang dapat menyerap
kesempatan kerja dan pengembangan wilayah.
Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan
seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana
terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan
kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan
kebijakan publik adalah aktifitas pemerintah untuk memecahkan masalah di
tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang
mempengaruhi kehidupan masyarakat.59Adapun upaya Pemerintah Setempat
Dalam Memaksimalkan Kemajuan Pasar Sarinah di Kecamatan Rimbo Bujang,
diantaranya adalah:
a. Pembinaan dan Penataan Pasar Sarinah Kecamatan Rimbo Bujang
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan
tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan
terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk
menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerjasama yang seimbang antara
pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada
koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah.60
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Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak Asmuni S.Ag, selaku
Kabid Perdagangan Kabupaten Tebo, beliau mengatakan:
Beberapa

kebijakan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Tebo

dalam

memaksimalkan fungsi pasar diantaranya adalah pembinaan untuk semua
pedagang yang berada di kawasan Pasar Sarinah Kecamatan Rimbo Bujang.
Kemudian adanya penataan untuk fasiltas bagi para pedagang. Setelah dilakukan
pembinaan terhadap para pedagang, kemudian pemerintah menata lokasi tempat
berdagang dengan rapi dan terstruktur. Setelah dilakukan pembinaan dan penataan
tempat, pemerintah setempat juga melakukan pengawasan terhadap jalannya
sebuah perekonomian di pasar tersebut. Kebijakan selanjutnya ialah pemerintah
berwenang untuk menarik retribusi untuk Pendapat Asli Daerah Kabupaten Tebo,
kemudian dari sektor parkir, sewa kios, sewa pelataran, dan lain-lain. Pemerintah
Daerah Kabupaten Tebo juga turut sumbangsih terhadap pembangunan sarana dan
prasarana yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat khusunya
para pedagang maupun pembeli di Pasar Sarinah Kecamatan Rimbo Bujang. Dana
yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana didapat dari APBN dan
APBD.61
Adapun wawancara dengan Bapak Hadir selaku Kepala UPTD (Unit
Pelaksana Teknis Daerah), beliau mengatakan:
Pasar Sarinah merupakan pasar induk kecamatan yang ada di Rimbo
Bujang. Upaya kami untuk memaksimalkan fungsi pasar diantarnya adalah
adanya koordinasi dengan para pedagang baik pedagang pasar itu sendiri maupun
61
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para PKL, sehingga kedua pedagang pasar tradisional tidak diganggu oleh
keberadaan PKL dan kemudian PKL sedikit demi sedikit diarahkan menjadi
pedagang pasar tradisional.62
Adapun hasil wawancara dengan Ibu Fatimah Selaku Lurah Wirotho
Agung, beliau mengatakan:
Kami selaku Lurah Kelurahan Wirotho Agung hanya memiliki wewenang
untuk menghimbau dan membina para pedagang Pasar Sarinah untuk tetap
mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh dinas pengelola pasar setempat. Kami
sudah melakukan penghimbauan untuk para pedagang agar tertib dan mengikuti
prosedur yang berlaku sesuai dengan Perda Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun
2015.63
Kemudian peneliti mewawancarai salah satu pedagang pakaian yang
bernama Bapak Agus, beliau mengatakan:
Pedagang disini sering mendapatkan himbauan dari pengelola pasar
setempat untuk mengikuti aturan pasar dan tidak mengganggu ketertiban umum.
Kami juga seringkali dihimbau untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan
ketertiban Pasar Sarinah Rimbo Bujang. 64
Berdasarkan wawancara di atas bahwa pembinaan yang dilakukan oleh
pengelola pasar setempat telah melakukan tugas dan kewajiban mereka dengan
baik. Pemerintah Daerah bersama dengan jajaran pengelola Pasar Sarinah Rimbo
Bujang memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mendorong pembangunan
62
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pasar serta dapat melayani kepentingan umum di Pasar Sarinah Rimbo Bujang.
Keikutsertaan masyarakat untuk menjaga kebersihan dan ketertiban umum adalah
salah satu bentuk kepedulian mereka terhadap kemajuan disektor perekonomian
Pasar Sarinah, oleh karena itu pengelola pasar setempat tidak akan mampu
melakukan pembinaan dan penataan pasar tanpa adanya partisipasi masyarakat.
Para pedagang kebanyakan tidak memiliki Surat Penempatan Pedagang (SPP),
namun mereka tetap diizinkan untuk berjualan di pasar Sarinah. Hal ini tentunya
menimbulkan kecemburuan sosial bagi para pedagang yang memiliki SPP yang
berada di dalam pasar.
Manfaat kebijakan seharusnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh
pihak khusunya para pedagang akan tetapi dalam pelaksanaan dan pengawasan
program sebuah kebijakan para pedagang hanya dilibatkan dalam pelaksanaan
program tapi tidak dilibatkan dalam pengawasan program. Kegiatan monitoring
dan evaluasi program dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional harusnya
juga melibatkan masyarakat di dalamnya sehingga fungsi pasar dapat dirasakan
oleh semua pihak baik dari pedagang maupun masyarakat itu sendiri.
Adanya pembinaan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman
kepada pedagang akan pentingnya penataan di dalam sebuah pasar untuk
mendapatkan hasil kerja yang baik. Salah satu tujuan dilakukannya pembinaan
pedagang di Pasar Sarinah agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan. sehingga
diharapkan agar semua pihak dapat bekerja sama dalam menjaga kebersihan
pasar, mulai dari para pedagang, pengunjung dan pihak lainnya. Lingkungan yang
sehat merupakan kebutuhan bagi semua warga masyarakat yang tinggal disebuah
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wilayah. Mengupayakan lingkungan yang bersih, tertib dan teratur merupakan
setiap anggota masyarakat, hal itu akan terwujud apabila seluruh warga
berkemauan keras untuk mempersiapkan dan memelihara lingkungannya. Karena
tanpa dukungan dari pihak masyarakat dan pihak-pihak yang terkait maka hal
tersebut tidak dapat berjalan secara efektif.
b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Sarinah
Tujuan Pemeliharaan sarana dan prasana di sebuah pasar adalah untuk
menunjang dan menciptakan kondisi pasar yang kondusif sesuai dengan aturan
yang ada. Hal ini juga memerlukan keterlibatan dari para pedagang dan pihak
masyarakat setempat untuk ikut serta dalam pemeliharaan Pasar yang berada
disebuah daerah. Pengertian pemeliharaan adalah kegiatan menjaga fasilitas–
fasilitas dan peralatan yang berada dipasar serta mengadakan perbaikan atau
penyesuaian yang diperlukan agar tercapainya suatu keadaan yang memuaskan
dan sesuai dengan kebijakan setempat. Hasil dari pemeliharaan sebuah fasilitas
diharapkan dapat membuat terciptanya masyarakat yang tertib dan teratur. Hal ini
juga akan mampu mendorong terciptanya proses perubahan untuk menuju
ketingkatan yang lebih baik65.
Dalam pelaksanaannya instansi yang terlibat perlu membuat programprogram rinci dengan sasaran yang jelas dan mengarah pada aplikasi rencana yang
dibuat secara menyeluruh. Pelaksanaan penataan dilakukan secara bertahap, maka
suatu dokumen rencana penataan yang lengkap dengan segala rincian program
dan penjadwalan akan sangat bermanfaat dalam memudahkan pelaksanaan. Dalam
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pelaksanaan rencana ini perlu dikembangkan suatu sistem pemantauan yang baik,
mencakup dua sasaran pokok, yakni: Pertama, memantau dampak penataan
terhadap kesejahteraan sosial. Kedua, memantau proses penataan sesuai dengan
polanya.66
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asmuni S.Ag, selaku Kabid
Perdagangan Kabupaten Tebo, beliau mengatakan:
Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo telah mengalokasikan dana untuk
pemeliharaan maupun perbaikan sarana dan prasarana untuk berbagai pasar di
wilayah Kabupaten Tebo. Untuk Pasar Sarinah, kami sudah mendapatkan laporan
bahwasanya pengelola pasar setempat telah melakukan peerbaikan pasar dengan
perbaikan lantai yang awalnya hanya semen biasa menjadi semen marmer agar
pasar tidak becek, dan adanya penyediaan tempat sampah yang dilakukan dinas
untuk menjaga kebersihan pasar dan kami melakukan penambahan tempat untuk
para pedagang agar pedagang dapat melakukan aktivitasnya secara tertib dan
teratur.67
Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hadir selaku Ketua
UPTD Kecamatan Rimbo Bujang, beliau mengatakan:
Dengan adanya pemeliharaan pasar, kami berharap kualiatas Pasar Sarinah
akan terus maju dan semakin mengedepankan dari sisi kebersihan, ketertiban, dan
kenyamanan. Dinas UPTD juga berharap para pedagang merasa diperhatikan oleh
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para petugas Dinas Pasar Sarinah, sehingga para pedagang merasa nyaman
berjualan di Sarinah Rimbo Bujang yang berada di Kecamatan Rimbo Bujang.
Kebijakan untuk untuk penataan dan pemliharaan pasar perlu dilakukan secara
bertahap, maka suatu dokumen rencana penataan yang lengkap dengan segala
rincian program dan penjadwalan akan sangat bermanfaat dalam memudahkan
pelaksanaan. Dalam pelaksanaan rencana ini perlu dikembangkan suatu sistem
pemantauan yang baik, mencakup dua sasaran pokok, yakni: Pertama, memantau
dampak penataan terhadap kesejahteraan sosial. Kedua, memantau proses
penataan sesuai dengan polanya. 68
Adapun hasil wawancara dengan Ibu Fatimah Selaku Lurah Wirotho
Agung, beliau mengatakan:
Dinas pengelola pasar telah melakukan pemeliharaan terhadap pasar
Sarinah dengan melakukan perbaikan lantai dan menjaga kebersihan. Sebenarnya
tanggung jawab pemeliharaan ini harus dilakukan bersama-sama antara dinas
pengelola dengan para pedagang dan masyarakat sekitar agar terciptanya kondisi
pasar yang bersih, nyaman dan teratur.69
Disisi lain wawancara yang dilakukan dengan Ibu Afifah sebagai
Pedagang sembako, beliau mengatakan:
Pemeliharaan dan perbaikan pernah dilakukan oleh dinas pengelola pasar
sekitar tahun 2015 yang lalu, seperti penambahan lapak, perbaikan lantai dan
penyediaan beberapa tempat sampah. Kami berharap pihak pngelola pasar dapat
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menciptakan kondisi pasar yang tertib, aman, bersih, supaya pasar tidak kalah
bersaing dengan pasar modern saat ini.70
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan didalam
mengelola sebuah pasar diperlukan kerjasama yang baik dari pihak dinas pasar,
pihak kebersihan, pedagang dan pembeli untuk mencapai suatu tujuan dari
kebijakan itu sendiri. Namun fakta dilapangan masih kurangnya pengawasan
terhadap aktifitas pedagang dan pemeliharaan terhadap sarana prasarana juga
sangat perlu diperhatikan. Dengan adanya sebuah kebijakan tersebut dinas pasar
dapat menjalankan kebijakan tersebut dengan efektif sehingga penataan pasar
yang berada diwilayah Rimbo Bujang dapat tertata dengan baik sesuai dengan
peraturan pemerintah yang telah ada.
Karena dalam menyelesaikan dan melaksanakan tugas pekerjaan
memerlukan sarana yang mendukung berupa pengetahuan, pengetahuan yang
mendalam akan memberi wawasan yang pada seseorang atau badan untuk
memahami dan menentukan cara-cara yang lebih efisiensi untuk mengatasi
permasalahan. Kegiatan pemeliharaan difokuskan pada upaya untuk terus
memperbaiki dan meningkatkan kualitas Pasar Sarinah. Sehingga Pasar Sarinah
diharapkan akan mampu bersaing dengan pedagang keliling serta pasar modern
yang berkembang saat ini yang lebih memprioritaskan kebersihan, keteraturan dan
kenyamanan. Maka dengan adanya pemliharaan dan penataan pasar tersebut
diharapkan dapat menjalankan peraturan yang telah ditetapkan secara efektif.
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Revitalisasi pasar tradisional dinilai sangat strategis untuk meningkatkan
daya saing pasar tradisional di tengah persaingan dengan pusat-pusat perbelanjaan
atau yang lebih umum disebut pasar modern. Karenanya, pemerintah melakukan
pembangunan guna membangkitkan dan menggerakan kembali eksistensi sebuah
pasar tradisional sekaligus memposisikan pasar tradisional dengan konsep belanja
satu atap yang aman, nyaman, bersih dan ekonomis bagi pembeli maupun
pedagangnya. Tentunya eksistensi pasar tradisional ini tidak mungkin bisa terjaga
jika pemerintahnya sendiri tidak memberikan perhatian yang khusus terhadap
keberlangsungan dari pasar tradisional ini. Harus ada kerjasama antara pemerintah
dengan para pelaku usaha sehingga eksistensi dari pasar tradisional ini bisa terjaga
dan tidak kalah saing dengan pasar modern. Kerjasama tersebut bisa dalam bentuk
suatu peraturan perundang-undangan tentang membudayakan pasar tradisional
ataupun himbauan terhadap masyarakat luas untuk kembali meramaikan kembali
pasar tradisional.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi
permasalah ini adalah dengan pemberian pinjaman modal, namun yang lebih
penting lagi adalah pelatihan skill kewirausahaan agar bisa bersaing dengan para
pihak asing yang datang sehingga para pelaku pasar tradisional tidak hilang
tergerus zaman ditengah maraknya pasar-pasar modern yang kian berkembang
dimana-mana.
B. Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Pasar Sarinah
Menurut Sabatier ada 6 variabel utama yang dianggap memberi kontribusi
keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, diantaranya adalah:
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a.
b.
c.
d.

Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten;
Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan;
Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga
Menjamin terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok
sasaran;
e. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan;
f. Dukungan para stakeholder;
g. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi, dan politik.71
Pembinaan pasar tradisional yang paling memerlukan upaya paling besar
adalah pembinaan pedagang yang berjualan di pasar. Dalam pembinaan pedagang
pasar tradisional perlu juga memperhatikan pedagang lain yang berada di sekitar
pasar tradisional, terutama pedagang kaki lima (PKL). Di kebanyakan pasar
tradisional, kondisi seperti ini dibiarkan terus terjadi tanpa solusi, akibatnya para
pembeli tidak perlu masuk ke dalam pasar sehingga memancing para pedagang
yang berjualan di dalam pasar berpindah ke luar meninggalkan lapaknya yang
pada akhirnya keadaan di dalam pasar kosong, sebaliknya di luar pasar
keadaannya padat seperti layaknya pasar tumpah.
Untuk menghindari persaingan antara pedagang pasar dengan PKL, maka
perlu dilakukan penataan dengan menempatkan PKL ke lokasi yang ditentukan, di
mana di tempat yang baru PKL tidak lagi menyebabkan kekumuhan baru dan
tidak menyaingi pedagang pasar tradisional. Untuk menghindari kesulitan dalam
hal koordinasi, maka penanganan permasalahan (penataan dan pembinaan)
pedagang pasar tradisional dan PKL sudah seyogyanya dilakukan di bawah satu
atap (satu SKPD).

Di kebanyakan Pemerintah Kabupaten/Kota, SKPD yang

menangani pembinaan pedagang pasar tradisional dan PKL adalah Dinas
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Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) (dan Pasar). Mengingat SKPD ini tidak saja bertugas membina
pedagang, tetapi juga membina para pelaku di sektor industri industri terutama
yang berskala usaha mikro, kecil dan menengah serta sektor koperasi, maka
pembinaan pasar tradisional, pedagang pasar dan PKL hanya ditangani oleh
pejabat setingkat Eselon III (Kepala Bidang), bahkan dengan lingkup masingmasing yang lebih sempit hanya ditangani oleh pejabat setingkat Eselon IV. Di
sini kewenangan pejabat tersebut terbatas, mengingat dalam praktik, pengelolaan
pasar tradisional banyak melibatkan kewenangan SKPD/instansi lain, seperti di
bidang perparkiran, kebersihan, keamanan dan ketertiban, kesehatan, lingkungan
hidup, perlindungan konsumen, dan kemetrologian (tertib ukur).72
Kebijakan yang dilakukan oleh pengelola Pasar Sarinah diantaranya
adalah:
a. Penanganan Permasalahan antara pedagang dan PKL
Penanganan permasalahan Pedagang Pasar Tradisional dan PKL yang
dirasakan paling ideal apabila ditangani oleh Dinas Pengelolaan Pasar atau Dinas
Pasar (DPP) dimana di dalam struktur SKPD ini terdapat Bidang yang menangani
Pasar Tradisional termasuk pedagang tradisional di dalamnya dan Bidang yang
khusus menangani PKL. Di sini Kepala Bidang yang menangani Pasar Tradisional
dan Kepala Bidang yang menangani PKL dapat saling berkoordinasi dalam
menangani kedua kelompok pedagang ini di bawah kendali Kepala DPP sebagai
koordinator, sehingga kedua pedagang pasar tradisional tidak diganggu oleh
72
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keberadaan PKL dan kemudian PKL sedikit demi sedikit diarahkan menjadi
pedagang pasar tradisional.
PKL selalu dianggap menjadi masalah tanpa memperhatikan bahwa
keberadaannya selain dibutuhkan masyarakat konsumen juga menjadi tempat
penampungan pekerja informal, karena keterbatasan daya tampung lapangan kerja
formal di daerah yang bersangkutan. Sudah barang tentu, pengerahan SATPOL
PP dalam penertiban PKL tidak serta merta persaingan antara Pasar Tradisional
dengan PKL dapat terselesaikan, karena proses penertiban hanya menghasilkan
ketertiban PKL yang semu (melarang PKL berdagang di suatu tempat) dan
berjangka pendek, di lain pihak umumnya jumlah PKL akan bertambah terus dan
membutuhkan tempat berdagang yang semakin luas. 73
b. Pembinaan Pasar Tradisional
Pemahaman tentang aktivitas pengelolaan pasar dan perdagangan eceran
(ritel) mutlak harus dimiliki oleh aparatur dinas yang ditugasi membinan pasar
tradisional termasuk di dalamnya pedagang pasar. Dalam merancang kebijakan
pemerintah kabupaten/kota yang diterbitkan dalam Peraturan Daerah (PERDA)
serta peraturan dan pedoman pelaksanaan harus didasarkan atas pemahaman
tentang pengelolaan (manajemen) pasar dan perdagangan eceran (ritel).
Selanjutnya dalam pelaksanaan peraturan dan pedoman pelaksanaan tersebut
seyogyanya para aparatur pelaksana mulai di tingkat SKPD (dinas yang
membidangi pasar) hingga di tingkat pengelola pasar seyogyanya juga memahami
hal-hal yang mendasar tentang pengelolaan pasar dan perdagangan eceran.
73
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Tentunya tingkat pemahaman yang seyogyanya harus dimiliki oleh masingmasing aparatur tersebut berbeda-beda tergantung pada posisi dan sifat tugas
aparatur yang bersangkutan.74
Adapun wawancara dengan Hadir, Kepala UPTD, Rimbo Bujang mengenai
kebijakan pengelolaan terhadap Pasar Sarinah adalah sebagai berikut:

Agar para aparatur dapat melaksanakan peraturan dengan baik, maka
sebelumnya kepada mereka diberikan pelatihan secara berjenjang tentang
pengelolaan pasar dan perdagangan eceran. Selanjutnya kepada para aparatur
yang telah dilatih, kepada mereka diberikan kesempatan untuk bekerja di bidangbidang sesuai dengan pengetahuan yang telah diperolehnya sampai waktu yang
dirasakan cukup untuk dapat menerapkan pengetahuan tersebut dan diharapkan
pengelolaan pasar dan pedagang pasar dapat beraktivitas mengikuti peraturan dan
pedoman dengan tertib dan konsisten serta berkesinambungan.75
c. Manajemen Pasar Tradisional
Adapun wawancara dengan Fatimah, Lurah Wirotho Agung, Rimbo Bujang
adalah sebagai berikut:

Keterbatasan

kemampuan

manajerial

pengelola

pasar

tradisional

mempengaruhi kondisi pasar yang bersangkutan, bahkan hal ini menjadi salah
satu penyebab utama melekatnya stigma negatif yang kini melekat di pasar-pasar
tradisional pada umumnya. Berdasarkan pengalaman empiris di 30 Kabupaten dan
Kota di Jawa Tengah, pasar-pasar tradisional yang memiliki tingkat kebersihan,
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keamanan dan kenyamanan yang tinggi biasanya memiliki Tim Pengelola Pasar
dengan organisasi yang berstruktur lengkap dengan pedoman kerja jelas dan
cukup rinci. Selain itu pengelola pasar tersebut juga secara intensif dibina dan
disupervisi oleh SKPD yang membidangi pasar tradisional dan pedagang
(pedagang pasar dan PKL), dengan perkataan lain pasar tradisional tidak semata
difungsikan sebagai pengkontribusi PAD. 76
Seringkali Kepala Pasar memiliki keterbatasan wewenang (otoritas) dalam
mengelola pasar tradisonal yakni menghadapi petugas-petugas yang berada di
bawah kendali SKPD lain di luar SKPD yang mebidangi pasar dan pedagang,
seperti petugas-petugas yang menangani perparkiran, kebersihan dan pertamanan,
pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana (bangunan, fasilitas air bersih,
listrik, pengolahan sampah dan air limbah), dan juga terkadang yang menangani
ketertiban PKL. Di sini peran SKPD pembina sangat diperlukan untuk
berkoordinasi dengan SKPD lain yang terkait.
Bentuk organisasi pengelola pasar juga seringkali menentukan efektivitas
pengelolaan pasar tradisional. Di beberapa kabupaten/kota bentuk organisasi
pengelola adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang membawahi lebih
dari satu pasar (tiga atau empat pasar). Seringkali kemampuan manajerial Kepala
UPTD tidak seimbang dengan jumlah pasar yang harus dikelolanya, sehingga
terkesan pasar-pasar tersebut sebatas sebagai unit sumber PAD. 77
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C. Dampak Penataan Pasar Sarinah Terhadap Pembangunan di Rimbo
Bujang Kabupaten Tebo
Dewasa ini pasar modern telah berkembang dengan pesatnya. Pusat-pusat
perbelanjaan modern dan ritel ternama terus bermunculan. Di berbagai daerah,
minimarket telah berkembang jauh sampai ke pelosok, sampai ke kota-kota
kecamatan yang letaknya jauh dari perkotaan. Bahkan terkadang keberadaan
minimarket ini lokasinya sangat berdekatan dengan pasar tradisional. Jelas sekali
terlihat bahwa jumlah pasar modern semakin meningkat sementara pasar
tradisional malah semakin menyusut jumlahnya. Terkait hal tersebut, Pengamat
Ekonomi, Sulbahri Madjir, mengungkapkan bahwa sudah saatnya pasar
tradisional untuk berbenah diri, guna menghapus kesan kumuh, becek, serta tak
nyaman untuk berbelanja.
Sementara itu orang terkadang mempersepsikan pasar tradisional sebagai
pasar yang kotor, banyak sampah, bau, sumpek, becek di waktu hujan, sarang
preman dan copet, biang kemacetan, kualitas barang yang tidak terjamin, dan
sebagainya. Tidak hanya itu, karena minimnya aturan zonasi dari pembangunan
pasar modern maka pasar tradisional yang berada di kota-kota besar pun terkena
imbasnya. 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 pasar tradisional adalah turunnya omzet
dan pendapatan terhadap pedagang pasar setiap harinya. "Sekarang sudah saatnya,
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tak bisa lagi ditunda-tunda. Perkembangan pasar modern makin pesat. Inovasi
atau penataan yang lebih baik pasar tradisional akan menjadi salah satu cara
mempertahankan eksistensi pasar tradisional," ujarnya.
Menurutnya, pusat perbelanjaan modern tidak hanya menjamur di kotakota besar saja, namun juga sudah mencapai ke pelosok daerah. "Lihat saja seperti
Indomaret atau waralaba lainnya makin banyak, konsumen lebih memilih
berbelanja disana karena lebih nyaman, produknya pun lengkap serta penataan
produk yang rapi, dan soal harga pun tak jauh dengan harga jual yang ada di pasar
atau toko manisan yang masih konvensional," tuturnya.78
Pemda Tebo akan menertibkan pasar sarinah, Pasar Buah dan Pasar Depan
Kantor Pos Rimbo Bujang, hal ini diungkapkan Kepala Dinas Koperasi,
Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tebo melalui Edi
Sofyan, SPdI kabid Perdagangan, saat melakukan penertiban dan pendataan
kepada pedagang di Pasar Buah Pujasera Rimbo Bujang, Selasa (Tgl 4/8/2018).
Kepada awak media, Edi Sofyan menyatakan bahwa bangunan yang ada di
pujasera telah habis masa kontraknya. Sebelumnya melalui SK Bupati
No.051/DPP/APKLI/TB/V/2007 penetapan 168 pkl dan Surat Bupati No.
650/1/27/DTKPKPD/2007 Tgl 16 April 2007 tentang persetujuan pamakai tanah
negara/pemerintah kabupaten Tebo untuk kegiatan usaha pedagang kaki lima
(PKL) di Kecamatan Rimbo Bujang, yang menyatakan bahwa masa kontrak
selama 10 tahun sedangkan masa kontrak telah habis sejak 2007 yang lalu, maka
bangunan yang ada milik Pemda.
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Selama ini bangunan ini telah banyak yang disewakan dan dijual. Karena
itu, pihaknya akan mendata dan meminta kepada pedagang agar membayar
retribusi kepada Pemda. Jika tak mau bayar retribusi maka pemda akan
membongkar dan membangun kios baru untuk disewakan. Pemda menghimbau
agar masyarakat membayar retribusi dan kepada pemilik bangunan baru agar
membuat kontrak atau MoU dangan Pemda.79 Persoalan menata dan mengelola
pasar tradisional sejauh ini masih menekankan pada aspek retribusi pasar yang
jumlahnya cenderung merosot dan tidak mencapai target. Dalam 5 tahun terakhir
antara 2003-2007 tren penerimaan cenderung menurun dari 64,07% ditahun 2003
menurun hingga 37,56% tahun 2007. Jika penataan tersebut dievaluasi menurut
perspektif responden pedagang sejumlah 196 orang dari total populasi 524
pedagang dari pasar sampel, diperoleh gambaran eksisting bahwa: Kapasitas pasar
dianggap masih menampung aktivitas pedagang, sekitar 83%. Kesan kumuh
bagian terbesar hanya ragu sekitar 66%, toko modern bukan ancaman persaingan
yang serius sekitar 54%, kewajiban membayar retribusi 100% meski harus ditagih
petugas, penataan pasar 44% dikategorikan baik, kelesuan pasar tradisional hanya
13%, lesu karena kurang pembeli sekitar 12%.80
Dinas Perindag dan Nakertrans Tebo khusus yang membidangi soal parkir
saat ini masih melakukan pengkajian dalam mengelola pendapatan restribusi
parkir. Pungutan restribusi yang dikelolah oleh dinas parkir penetapan kawasan
parkirnya masih akan ditata dengan potensi PAD dari sektor parkir terbilang
lumayan tinggi. Jika dikaji secara rasional lahan atau area yang memiliki aktifitas
79
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kepadatan seperti pusat perbelanjaan, perkantoran atau layanan publik lainnya
tentu lahan atau area parkirnya pastinya dikelola oleh parkir. Namun kenyataan
yang dijumpai di Tebo masih banyak lahan atau area parkir yang dikelolah oleh
Dinas Parkir.81
Seperti yang dikatakan oleh Edy Sofyan selaku Disperindag Kabupaten
Bahwa lahan atau area pasar sarinah Rimbo Bujang, jelas yang namanya area
yang berada di lingkungan pasar sudah pasti pengelolaanya oleh dinas pasar.
Kenyataannya lingkungan pasar area parkirnya dikelolah oleh dinas lain. Menurut
Edi bukan hanya itu, tapi lokasi atau titik lainnya di Tebo ini masih banyak yang
pengelolaanya masih tumpang tindih. Dirinya enggan menyebutkan pihak-pihak
atau dinas mana saja yang sudah mengklaim area parkir yang pengelolaannya
tanpa adanya koordinasi dengan Dinas Perindag. Maunya saya kita duduk sama
sama, jadi saat itulah kita sampaikan lokasi atau area mana saja yang kewenangan
pengelolaannya oleh dinas pasar. Jika saja penetapan area parkir ini jelas
pengelolaannya bukan tidak mungkin kata Edi, pihaknya bisa menjamin PAD
pasar hasilnya melampaui target bahkan lebih. Banyak sekali potensi PAD dari
parkir ini. Kalau ini dikelolah secara benar berdasarkan penetapan areanya
berlebih. Untuk diketahui tahun 2018 ini target PAD di sektor pasar khususnya
parkir Disperindag menargetkan sebesar Rp 30 juta per tahun. Realisasi PAD
parkir hingga September 2018 saat ini sudah mencapai 80 persen.82
Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak Asmuni S.Ag, selaku
Kabid Perdagangan Kabupaten Tebo, beliau mengatakan:
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Dampak dari penataan pasar yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kabupaten
Tebo belum memenuhi target PAD dari sector pasar, parkir, maupun yang
lainnya. Pasalnya, hingga bulan Maret retribusi pasar masih dibawah standar atau
tidak mencapai target. Meskipun telah dilakukan penataan pasar akan tetapi
kurangnya kesadaran dalam membayar retribusi padahal pihak pengelola sudah
sering memberikan kemudahan dan toleransi dalam penunggakan pembayaran
sewa kios di Pasar Sarinah. Sewa pertahunnya untuk setiap ruko bervariasi yakni
dikisaran 4.000.000-10.000.000/Tahun. Tergantung dari kondisi ruko, pasar, dan
lapak.83
Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dampak yang
ditimbulkan setelah penataan pasar belum mencapai target pada sektor parkir,
dimana pemerintah daerah menargetkan untuk pemasukan PAD sebesar
Rp.30.000.000/Tahun. Namun proses untuk mencapai target tersebut sampai
bulan September 2018 telah mencapai 80%. Kemudian, kesadaran yang rendah
akan pentingnya membayar retribusi juga menyulitkan pengelola pasar untuk terus
mengembangkan kualitas Pasar Sarinah sebagai faktor penggerak ekonomi daerah
yang dapat dihandalkan.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Probelamatika yang terjadi pada pengelolaan Pasar Sarinah terbentur akan
minimnya kualitas infrastruktur, minimnya kontribusi pedagang dalam
pembayaran retribusi, dan kurang efektifnya koordinasi dengan para
pedagang dan PKL di Pasar Sarinah Kabupaten Tebo;
2. Kebijakan Pemerintah Daerah Tebo dalam mengelola Pasar Sarinah Tebo
telah melakukan sosialisasi dan pengarahan kepada para pedagang dan PKL.
Serta meningkatkan profesionalitas pada manajemen pengelolaan Pasar
Sarinah;
3. Dampak yang ditimbulkan pada penataan pasar terhadap peningkatan PAD
di Kabupaten Tebo belum mencapai target seperti yang telah direncanakan,
akan tetapi realisasinya telah mencapai 80% dari target yang direncanakan.
B. Saran
Diharapkan dengan adanya upaya kebijakan dalam hal pelaksanaan
penataan dapat berjalan dengan efektif. Masyarakat harus memberikan dukungan
dan kerjasamanya dalam Kegiatan penataan pasar agar dapat terwujudnya kondisi
pasar yang aman, bersih, tertib, teratur dan dapat menjalankan aturan yang telah
ditetapkan. Serta lebih meningkatkan pengawasan serta pembinaan kepada
pedagang. Karena penataan merupakan salah satu wujud agar terciptanya
perubahan sosial yang lebih baik. Para pedagang hendaknya mendapatkan tempat
yang layak bagi kepentingan usahanya, sehingga kontribusi pendapatan daerah
semakin besar dan tidak mengganggu ketertiban umum.
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