
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masyarakat selalu membutuhkan peningkatan kehidupan yang lebih 

baik dimanapun mereka tinggal. Pembangunan menjadi salah satu hal yang 

diharapkan oleh masyarakat sebagai kesatuan sosial dan negara dengan 

pemerintah di dalamnya. Negara Indonesia yang sudah merdeka 77 tahun 

lamanya, terus melakukan pembangunan dalam bidang ekonomi, pendidikan, 

hukum, sumber daya manusia, kesehatan, politik, sarana, dan keadilan 

masyarakat (Hasan, M., & Azis, M., 2018: 5). Pembangunan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia mencoba untuk mencapai tujuan 

negara melalui pembangunan yang adil dan merata, bagi seluruh kawasan dan 

seluruh entitas di dalamnya. Berbagai kebijakan pembangunan dilakukan 

pemerintah Indonesia untuk mewujudkan hal tersebut, yang tentu tidak terlepas 

dari kebijakan internasional yang mencakup dunia global, seperti kebijakan 

Millennium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals 

(SDGs).  

Menurut International NGO Forum on Indonesian Development 

(2017), saat ini Indonesia turut serta dalam pembangunan dunia global yang 

telah disetujui para pemimpin dunia, yang bermanfaat untuk menuntaskan 

kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan memelihara atau melindungi 

lingkungan. Di dalam konteks pemerataan pembangunan tidak dilihat pada 

aspek lokasinya saja, namun juga dari aspek siapa penerimanya. Pembangunan 

semestinya memberikan hasil dan dampak yang setara dan adil bagi entitas 

jenis kelamin, disabilitas, lansia, dan kelompok lainnya. Dalam paradigma baru 

pembangunan, perspektif gender mulai diintegrasikan di dalamnya. Pada 

konteks pembangunan, paradigma pembangunan berperspektif gender dimulai 

dengan pandangan pertama yaitu Perempuan Dalam Pembangunan (Women In 

Development/WID). Pendekatan WID melihat perempuan yang terabaikan 

dalam program serta pendekatan pembangunan (Malau, W., 2014: 129). 
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Selanjutnya bergeser ke paradigma pembangunan Perempuan dan 

Pembangunan (Women and Development/ WAD), pendekatan ini melihat 

bahwa perempuan sebagai aktor ekonomi yang penting dan berasumsi jika 

posisi perempuan akan membaik ketika struktur yang ada menjadi adil dan 

merata (Malau, W., 2014: 130). Pendekatan WAD dirasa belum berhasil untuk 

meningkatkan akses perempuan dalam pembangunan. Selanjutnya terdapat 

paradigma Gender dan Pembangunan (Gender and Development/GAD). 

Pendekatan GAD bukan hanya memperhatikan perempuan semata, tetapi juga 

memperhatikan dampak pembangunan bagi perempuan dan laki-laki. 

Pendekatan ini menekankan dalam hal peran reproduksi dan produktif 

perempuan, serta berpendapat bahwa negara bertanggung jawab dalam 

mendukung peran reproduksi sosial yang dilakukan oleh perempuan dalam 

mengasuh dan merawat anak. Pendekatan ini mempunyai tujuan agar terjadi 

perubahan hubungan kekuasaan yang dapat memberikan kapasitas lebih besar 

bagi perempuan (Malau, W., 2014: 130).  

Gender memang menjadi isu yang cukup banyak diperbincangkan. 

Selama masih terdapat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal 

akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Masih banyak masyarakat yang 

mengalami kesenjangan gender, dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial-

budaya, hukum, dan organisasi lainnya. Di Indonesia pemerintah merespon 

pembangunan berperspektif gender melalui kebijakan Instruksi Presiden 

Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan 

Nasional, pemerintah menetapkan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai 

strategi pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui kebijakan 

dan program yang dibuat dengan melihat pengetahuan, kebutuhan, dan 

persoalan perempuan dan laki-laki di berbagai bidang kehidupan pembangunan 

(Mastuti, 2010: XIII). Strategi PUG dilakukan dengan memastikan adanya 

akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama dan adil antara perempuan 

dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan pembangunan.  

Konsep pembangunan dimaknai oleh Arief Budiman sebagai proses 

kemajuan modernisasi, masalah yang harus didekati secara interdisipliner 
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melalui berbagai disiplin ilmu (Budiman, 2000: 15). Pembangunan menurut 

Arief Budiman tidak sekedar mencakup pada aspek ekonomi, tetapi juga pada 

bidang sosial dan lingkungan (Budiman, 2000: 9). Asosiasi publik melihat 

pembangunan sering kali pada bentuk fisik atau infrastruktur, namun secara 

lebih luas pembangunan juga menyoal pada aspek ekonomi, sosial, lingkungan, 

bahkan politik. Pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam RPJPN 

periode 2005-2025 dan dalam RPJMN periode 2015-2019 menitikberatkan 

pada pembangunan infrastruktur. Tujuan pembangunan infrastruktur yang 

dilakukan oleh pemerintah adalah untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi 

negara dan masyarakat. Pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila 

kemampuan ekonomi rakyat mengalami peningkatan dan rakyat menjadi lebih 

makmur (Hasan, M., & Azis, M., 2018: 11). 

Bidang ekonomi menjadi salah satu hal yang paling penting dalam 

bidang kehidupan. Ekonomi menjadi salah satu indikator dari kemakmuran 

rakyat, apalagi jika berbicara tentang pembangunan maka ekonomi menjadi 

salah satu indikator yang dilihat. Aktivitas ekonomi masyarakat terjadi dalam 

bidang industri, perdagangan, pertanian, peternakan, dan jasa. Salah satu 

aktivitas ekonomi dibidang perdagangan yang terjadi adalah di pasar 

tradisional. Selain itu, salah satu pembangunan infrastruktur yang saat ini 

digiatkan untuk direvitalisasi adalah pasar tradisional. Pasar tradisional 

memiliki peran penting untuk menunjang pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi, serta berfungsi sebagai lokasi untuk kegiatan jual beli antara 

pedagang dan pembeli. Pasar tradisional bukan hanya berperan sebagai tempat 

jual beli, tetapi pasar tradisional terkait erat dengan konsep kehidupan dan 

interaksi sosial budaya yang terjadi. Pasar tradisional memegang peran 

ekonomi dengan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan mendatangkan 

laba bagi mereka yang berpartisipasi dalam kegiatan perdagangan tersebut. 

Selain itu, pasar tradisional juga memegang peran sosial dengan menyediakan 

kebutuhan dan barang lainnya serta pelayanan jasa tempat bertemunya penjual 

dan pembeli pada daerah setempat (Aliyah, I., 2020: 4-5). Fungsi pasar 

tradisional terbagi menjadi beberapa fungsi, yaitu sebagai distribusi, 
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mengorganisasi produk, penetapan nilai, pembentuk harga, pusat pertemuan 

pedagang dan pembeli, tempat bertukar informasi, dan aktivitas masyarakat 

lainnya, serta dapat menjadi paket liburan untuk wisatawan (Aliyah, I., 2020: 

5).  

Di dalam aktivitas yang terjadi dalam pasar tradisional tidak dijalankan 

oleh laki-laki saja, tetapi ada juga perempuan, lansia, dan entitas lainnya. 

Indonesia memiliki jumlah pasar tradisional sekitar 16.175 pasar dari Sabang 

sampai Merauke (Adhiwibowo, K., et al, 2021: 11). Pasar tradisional di 

Indonesia identik dengan kaum perempuan, mulai dari pedagang dan juga 

pembelinya. Hal ini diperjelas dengan data yang menyatakan bahwa di 

Indonesia ini sebanyak 85% pedagang di pasar tradisional dikuasai oleh 

perempuan, bahkan sebagian besar pembeli atau sekitar 90% juga merupakan 

perempuan (Fujiati, 2017: 107). Data jumlah perempuan dalam aktivitas pasar 

tradisional nyatanya tidak berbanding lurus dengan relasi gender yang ada, 

perempuan dalam aktivitas ekonomi sering kali masih terpinggirkan. Budaya 

patriarki di masyarakat membuat perempuan dipandang hanya sebagai pencari 

upah tambahan dan sulit untuk mendapat kerja dalam sektor yang strategis. 

Perempuan dipandang lebih sulit untuk masuk dalam sektor formal 

dibandingkan dengan laki-laki, sehingga banyak diantara penduduk perempuan 

yang terjun dalam bidang perdagangan/wirausaha. 

Secara indeksasi, Indeks Pembangunan Gender di Kota Surakarta 

bersifat fluktiatif dari tahun 2017-2020. Pada tahun 2017 IPG Kota Surakarta 

sebesar 96,74%, tahun 2018 sebesar 96,82%, tahun 2019 sebesar 96,72%, dan 

tahun 2020 sebesar 96,84%, tapi angka tersebut masih menduduk posisi IPG 

tertinggi di Jawa Tengah yang tercatat IPG Jateng tahun 2017 sebesar 91,94%, 

tahun 2018 sebesar 91,95%, tahun 2019 sebesar 91,89%, dan tahun 2020 

sebesar 92,18% (bps.go.id). Semakin kecil jarak angka IPG dari angka 100 

menujukkan semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. 

Namun, jika semakin besar jarak IPG dari nilai 100, maka semakin besar 

perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Komponen 
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IPG terdiri dari empat komponen yaitu angka harapan hidup, harapan lama 

sekolah, rata rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. 

Pemeringkatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan 

yang menjamin kesetaraan dan keadilan gender melalui Penghargaan 

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kota Surakarta mendapatkan penghargaan 

pada tahun 2020 kategori Madya atas komitmen dalam upaya mewujudkan 

kesetaraan gender dalam pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender 

(PUG). Kategori madya memiliki arti bahwa pemerintah Kota Surakarta berada 

pada level pengembangan dalam pelaksanaan pembangunan KKG nya. 

Membahas pada pembangunan pasar tradisional sudah semestinya juga 

memperhatikan aspek KKG. Pada komponen APE mensyaratkan adanya 

penilaian penggunaan alat analisis gender, data terpilah gender dan adanya 

partisipasi masyarakat. Namun pada realisasi sektor infrastruktur pemanfaatan 

alat analisis gender dan data terpilah gender dirasa belum optimal. Data terpilah 

gender di Kota Surakarta sudah ada namun belum maksimal disemua bidang. 

Data terpilah gender tersedia dalam komponen IPG, tetapi untuk data IPG 

sendiri belum tersedia data terpilah gender. Pengunaan alat analisis gender 

nampaknya juga belum optimal dilaksanakan pemerintah dalam aspek 

infrastruktur, misalnya pembangunan-pembangunan yang bias gender atau 

bahkan buta gender.  

Dalam pembangunan infrastruktur pemerintah dapat memperhatikan 

aspek kebutuhan praktis dan strategis gender. Salah satunya di lingkungan 

pasar tradisional. Pasar tradisional di Kota Surakarta tidak hanya menjadi 

tempat berbelanja untuk masyarakat sekitar, tetapi juga menjadi salah satu 

wisata Kota Solo yang dikunjungi wisatawan lokal, regional dan internasional 

(Fiqih, 2020 dalam www.bobobox.co.id). Kota Surakarta cukup terkenal 

dengan keberadaan pasar tradisional, seperti Pasar Gede, Pasar Legi, Pasar 

Klewer, Pasar Antik Triwindu, dan Pasar Klithikan. Apabila dilihat dari 

morfologi kota, Pasar Legi merupakan elemen arsitektur terpenting yang 

membangkitkan fungsi-fungsi perniagaan di bagian utara Kota Surakarta 

(Kustiani, et al, 2013: 2). Pasar Legi ialah salah satu pasar tradisional di Kota 
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Surakarta sebagai pusat perdagangan hasil bumi terbesar di Jawa Tengah 

bagian selatan dan sebagai salah satu penyokong kunci ekonomi di Kota 

Surakarta (Warsiti, 2011: 4). Pasar Legi menjadi pasar tradisional tertua di 

Kota Surakarta yang berdiri sekitar tahun 1930 dengan kondisi saat itu masih 

sangat sederhana. Pasar Legi beraktivitas 24 jam non-stop dan selalu ramai dari 

pagi, siang, bahkan malam, hal tersebut yang membuat aktivitas di luar sekitar 

pasar juga selalu ramai. Pasar Legi mencapai puncak keramaian sekitar pukul 

02.00 WIB atau dinihari, pada waktu tersebut adalah saatnya pedagang 

melakukan bogkar muat hasil bumi maupun sayuran dari luar kota yang masuk 

ke Solo. Pada saat itu juga pedagang yang akan kulakan sebagai pengecer juga 

berdatangan (Jatengdaily, 2022 dalam jatengdaily.com).  

Dibandingkan dengan pasar tradisional lainnya di Indonesia, yang 

membuat Pasar Legi berbeda adalah saat pagi dan malam hari banyak pedagang 

yang berjualan di teras bangunan pasar (Bara, 2015 dalam kompasiana.com). 

Pada waktu siang hari para pedagang sudah banyak yang berjualan di dalam 

bangunan. Hal tersebut merupakan kondisi pasar legi sebelum pembangunan 

pasar baru pasca kebakaran tahun 2018. Kondisi Pasar Legi saat ini sangat 

berbeda dengan sebelumnya, pedagang yang sebelumnya berjualan di teras 

bangunan sudah ditertibkan untuk masuk ke dalam pasar. Pedagang tersebut 

akan mengisi lantai II atau lantai atas Blok B Pasar Legi dengan kategori 

pedagang oprokan, baik pedagang siang, malam, maupun dinihari dengan 

sistem penjualan sift atau bergantian (Adi, 2022 dalam solopos.com). Kegiatan 

pasar selama 24 jam membuat Pasar Legi dapat menghasilkan omset 10 

milyar/hari, bahkan mencapai 15 milyar di hari-hari tertentu (Warsiti, 2011: 7). 

Pedagang di Pasar Legi mayoritas merupakan pedagang perempuan, hal ini 

terbukti dari hasil wawancara pra-survey yang dilakukan penulis dengan 

pengelola Pasar Legi, yaitu sekitar 60-70% dari total pedagang di pasar tersebut 

merupakan pedagang perempuan (Rahmadi, dalam Wawancara Pra-Survey 7 

Juni 2021). Bahkan kuli gendong di Pasar Legi mayoritas juga merupakan 

kaum perempuan.  
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Tabel I.1. Jumlah Pedagang Pasar Legi Menurut Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Kios Los 

1. Laki-laki 150 orang (61,2%) 722 orang (43,6%) 

2. Perempuan 95 orang (38,8%) 933 orang (56,4%) 

Total 245 orang (100%) 1655 orang (100%) 

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Surakarta, 2022 

Data pedagang Pasar Legi pada tabel I.1 menjelaskan keberadaan 

pedagang perempuan di Pasar Legi. Tabel di atas merupakan jumlah pedagang 

Pasar Legi menurut jenis kelamin sesuai dengan data yang tertulis pada surat 

hak penempatan (SHP). Pada kolom kios didapatkan hasil jika pedagang laki-

laki tercatat lebih banyak dibandingkan pedagang perempuan, yaitu jumlah 

pedagang laki-laki sebanyak 150 orang dan pedagang perempuan sebanyak 95 

orang. Pada kenyataannya hasil tersebut berbanding terbalik dengan di 

lapangan, banyak pedagang perempuan yang justru mengelola kios-kios 

tersebut (Sumber: pra-survey di Pasar Legi). Hal itu menunjukkan bahwa besar 

kuasa dipihak laki-laki, oleh karena itu laki-laki sebagai kepala rumah tangga 

yang namanya tercantum di SHP, namun pihak perempuanlah yang banyak 

bekerja di pasar. Selain bekerja di pasar, perempuan juga harus mengurus 

rumah tangga seperti mengurus anak dan melakukan pekerjaan rumah tangga. 

Hal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa perempuan menerima beban kerja 

lebih besar daripada laki-laki atau disebut dengan beban ganda (double 

burden). 

Data tabel I.1 pada kolom los menunjukkan jumlah pedagang 

perempuan lebih banyak daripada pedagang laki-laki, hal tersebut sesuai 

dengan kondisi di Pasar Legi (Sumber: observasi penulis). Melalui hasil 

tersebut menunjukkan jika daya lenting perempuan lebih kuat dari laki-laki, 

ketahanan perempuan dalam beradaptasi dan bersosialisasi di lingkungan pasar 

lebih tinggi daripada laki-laki. Perempuan lebih banyak yang berada di los juga 

dikarenakan biaya sewa los lebih murah daripada biaya kios, dikarenakan 

kuasa perempuan juga lebih kecil daripada laki-laki maka banyak perempuan 

yang hanya mampu menyewa los. Jika dilihat dalam hal keamanan sebenarnya 

berada di dalam kios lebih aman daripada berada di los, namun karena kuasa 
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laki-laki lebih besar daripada perempuan maka data yang tercantum dalam 

surat hak penempatan (SHP) banyak laki-laki yang berkuasa di kios pasar 

sedangkan perempuan mayoritas menempati los pasar. 

Penataan dan pembangunan di Pasar Legi dilakukan Dinas 

Perdagangan Kota Surakarta melalui program Penataan dan Pembangunan 

Pasar, baik secara fisik maupun non-fisik, yang mengacu pada Peraturan 

Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan 

Perlindungan Pasar Tradisional. Hirarki kebijakan di atasnya terdapat 

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan 

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang saat ini telah 

dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Pemerintah berharap melalui regulasi 

tersebut, pasar tradisional dapat diberdayakan untuk lebih berkembang, saling 

membutuhkan, saling menguatkan, saling support, dan menguntungkan satu 

sama lain. Penataan pasar dilakukan oleh Dinas Perdagangan yang 

bekerjasama juga dengan dinas terkait lainnya.  

Penataan dan Pembangunan Pasar Legi sudah masuk dalam 

perencanaan pemerintah kota yang akan di revitalisasi setelah pembangunan 

Pasar Klewer sisi timur dan Pasar Jebres selesai pada tahun 2020 (Assegaf, 

2018 dalam www.solopos.com). Akan tetapi sebelum waktunya dilakukan 

revitalisasi, justru Pasar Legi mengalami insiden kebakaran yang menyebabkan 

ratusan kios ludes oleh si jago merah, pada 29 Oktober 2018 lalu. Penyebab 

kebakaran tersebut adalah hubungan pendek arus listrik atau korsleting 

(Assegaf, 2018 dalam www.solopos.com). Adanya kejadian kebakaran ini 

membuat pemerintah Kota Surakarta mendirikan pasar darurat yang terletak di 

5 titik, yaitu area Jl. Sabang, Monjari (monumen Banjarsari), taman kelurahan 

Stabelan, area Lava, dan area hanggar disdik. Kondisi pemindahan di pasar 

darurat masih sarat akan permasalahan, misalnya saluran air yang akan 

menimbulkan genangan saat hujan deras, dan penataan parkir (Rahman, 2020 

dalam www.solopos.com). Pembangunan Pasar Legi sudah dilakukan sejak 6 

November 2020 dan akan selesai pada 26 November 2021 dan telah diresmikan 
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pada 20 Januari 2022, sesuai dengan kontrak penandatanganan rehabilitasi 

pembangunan Pasar Legi (Solo, 2020 dalam jatengprov.go.id). 

Adanya perbedaan kebutuhan dari pengguna pasar tradisional, maka 

pemerintah perlu memandang lebih tentang kebutuhan gender yang berbeda di 

pasar tradisional. Dalam program penataan dan pembangunan yang dilakukan 

di Pasar Legi tentu saja harus menjamin adanya keadilan gender yang 

memperhatikan perbedaan kebutuhan bagi pengguna Pasar Legi. 

Kenyataannya bahwa perempuan dan laki-laki berbeda dalam segi biologis dan 

kontruksi sosial, serta budaya. Perbedaan biologis dan perbedaan peran fungsi, 

tanggung jawab, sikap, dan perilaku antara perempuan dan laki-laki akibat 

kontruksi sosial dan budaya menimbulkan kebutuhan yang berbeda antara 

keduanya. Perbedaan kebutuhan diklasifikasikan sebagai kebutuhan spesifik, 

kebutuhan praktis, dan kebutuhan strategis (Nurhaeni, 2014: 4).  

Dalam pengarusutamaan gender, pemenuhan kebutuhan meliputi 

pemenuhan kebutuhan praktis gender dan kebutuhan strategis gender. Konsep 

kebutuhan praktis dan strategis gender muncul karena Moser menganggap 

setelah adanya identifikasi kepentingan, maka diperlukan adanya kebutuhan 

perencanaan (Moser, 1993: 37). Kedua kebutuhan ini harus dipenuhi secara 

bersamaan, tetapi faktanya masih ditemui banyak kegiatan pembangunan yang 

berorientasi pada salah atau kebutuhan saja, yaitu kebutuhan praktis (Haryani, 

2011: 5).  

Penelitian terdahulu yang mengkaji pada penataan dan pembangunan 

pasar tradisional sudah pernah dilakukan oleh Warsiti tahun 2011 yang 

berlokasi di Pasar Legi Kota Surakarta. Penelitian tersebut belum meneliti 

tentang kebutuhan gender model Moser, melainkan tentang strategi 

pemberdayaan dalam penataan Pasar Legi. Penelitian tentang kebutuhan 

gender model Moser pernah dilakukan oleh Hayzaki (2018) tentang pelayanan 

kesehatan responsif gender yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan 

praktis dan strategis gender pada warga binaan rutan Demak. Selain itu 

penelitian tentang kebutuhan gender model Moser juga pernah dilakukan oleh 

Setiari (2015) yang mengkaji pemenuhan kebutuhan gender pada pedagang di 
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Pasar Gading Kota Surakarta. Perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu pada 

lokasi penelitian dan fokus program yang akan diteliti. Penelitian ini berfokus 

pada kebutuhan gender dalam pasar tradisional yang masih dianggap sama, 

maka penulis tertarik untuk meneliti pemenuhan kebutuhan gender dalam 

program penataan dan pembangunan pasar di Pasar Legi Kota Surakarta, 

dengan kebaruan dari segi lokasi penelitian, fokus program penelitian, dan 

waktu penelitian. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pemenuhan kebutuhan gender dalam program penataan dan 

pembangunan Pasar Legi Surakarta? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan kebutuhan 

gender praktis dan strategis gender dalam program penataan dan 

pembangunan Pasar Legi Surakarta.  

2. Manfaat 

Manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini yaitu: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan, serta membuka pemikiran kita terkait dengan 

pemenuhan kebutuhan gender praktis dan strategis, khususnya 

dalam program penataan dan pembangunan Pasar Legi Kota 

Surakarta.  

b. Manfaat Praktis 

1) Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi seluruh pihak 

pemangku kepentingan terkait dengan pemenuhan kebutuhan 

gender praktis dan strategis pada program penataan dan 

pembangunan pasar di Pasar Legi Kota Surakarta. Selain itu 

dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam membuat 

perencanaan kebijakan untuk dapat lebih memperhatikan 

kebutuhan gender di Pasar Legi Kota Surakarta.  
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2) Bagi pembaca, penelitian ini dapat menambah dan memperluas 

pengetahuan pembaca tentang pemenuhan kebutuhan gender 

praktis dan strategis dalam program penataan dan pembangunan 

pasar di Pasar Legi Kota Surakarta, dan dapat digunakan 

sebagai masukan bagi penelitian berikutnya yang berkorelasi 

dengan penelitian ini.  

3) Bagi penulis, penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan 

pengetahuan, serta meningkatkan kepekaan penulis sebagai 

mahasiswa Ilmu Administrasi Negara tentang isu gender terkait 

perbedaan kebutuhan gender antara perempuan dan laki-laki, 

khususnya dalam program penataan dan pembangunan pasar di 

Pasar Legi Kota Surakarta.
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