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MOTTO 

 

 

”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 

telah selesai (dari suatu urusan),  

kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.” 

(QS. Al Insyirah:6-7) 

 

 

“Kemenangan kita yang paling besar bukanlah karena kita tidak pernah 

jatuh, melainkan karena kita bangkit setiap jatuh” 

(Kata-Kata Bijak) 
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ABSTRAK 
  
Sinta Tri Kumilausari, D0105135, STRATEGI DINAS PENGELOLAAN 
PASAR KOTA SURAKARTA DALAM MENGOPTIMALKAN 
PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR TAHUN 2008 MELALUI 
PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL, Skripsi, Jurusan Ilmu 
Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, 2009. 
  

Pasar tradisional sebagai tempat usaha bagi para pedagang kecil memiliki 
banyak nilai-nilai strategis. Pasar tradisional secara nyata mampu memberikan 
pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga 
tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan. Dari segi ekonomi, 
pasar tradisional sebagai salah satu tempat perputaran uang, yang berarti penguat 
bagi struktur ekonomi tingkat mikro. Sebagai sarana perputaran ekonomi, pasar 
tradisional terbukti efektif. Salah satu buktinya adalah perputaran uang di pasar 
tradisional yang setiap hari bisa mencapai milyaran rupiah. Dengan nilai 
perputaran ekonomi yang mencapai milyaran rupiah, tentunya keberadaan pasar 
tradisional memberikan sumbangan yang tidak sedikit bagi peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta dari sisi penerimaan retribusi. 
Demikian juga dengan Kota Surakarta, saat ini dirasakan diperlukan suatu upaya 
untuk semakin meningkatkan kegiatan ekonomi yang berlangsung di pasar-pasar 
tradisional sehingga penerimaan retribusi pasar dapat meningkat. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi 
untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar yang dilakukan oleh Dinas 
Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, serta untuk mengetahui penerimaan retribusi 
pasar. Selain itu juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam 
pelaksanaan pemberdayaan pasar tradisional. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (a) penelitian ini 
menggunakan tipe deskriptif kualitatif, (b) lokasi penelitian adalah Dinas 
Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, (c) teknik pengumpulan data dengan cara 
wawancara, observasi, dan dokumentasi, (d) sumber data diperoleh dari arsip dan 
dokumen serta wawancara, (e) teknik pengambilan sampel menggunakan 
purposive sampling, (f) analisis data dengan menggunakan model analisis 
interaktif, (g) validitas data maka menggunakan triangulasi data. 
 Hasil dari penelitian ini adalah strategi pemberdayaan pasar tradisional 
yang dilakukan melalui program pembangunan atau renovasi pasar, program 
pemeliharaan pasar, program pengembangan pengelolaan persampahan pasar, 
program peningkatan keamanan dan ketertiban pasar, serta program pembinaan 
pedagang pasar dapat dikatakan berhasil meningkatkan penerimaan retribusi 
pasar. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya capaian retribusi pasar 
dan capaian kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Kota Surakarta tahun 2008. Akan tetapi masih terdapat beberapa hambatan yang 
berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan pasar tradisional tersebut sehingga 
diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. 
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ABSTRACT 
 

Sinta Tri Kumilausari, D0105135, THE STRATEGY OF MARKET 
MANAGEMENT AGENCY IN OPTIMIZING RETRIBUTION RECEIPT 
OF THE MARKET IN SURAKARTA CITY TROUGH UTILIZING 
TRADITIONAL MARKET, Thesis, Administration science department, 
Social and Politic Science Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta, 
2009. 

The rapid of the building of modern market has impact to traditional 
market. Traditional market needs special attention from the government. It is 
caused by improvement of modern market which imposes traditional market. In 
one side modern market is managed professionally with complete facility , in 
another side traditional market is still regarded with not professional management 
and uncomfortable shopping. Various kinds of barrier of traditional market makes 
these kinds of market were left behind by peoples and merchants. It caused the 
decreasing of retribution of the market and influenced PAD itself. And it is also 
happened in Surakarta, recent time it is needed an effort to increase economic 
activity which happen in the traditional market, so that retribution receipt of the 
market can increase. 
          The goal of the research is to know how is the strategy to increase market 
retribution receipt which is performed by the agency of market management of 
Surakarta city and also to know the market retribution receipt. It is also aimed to 
know what supporting factors and barrier factors are in applying traditional 
market utilizing. 
 The method which is used in this research is : (a) this research uses 
qualitative-descriptive type , (b) the location of the research is the agency of 
market management of Surakarta city, (c) Data collecting technique which is used 
is interview, observation, and documentation, (d) data resources which is attained 
from file , document and interview, (e) sample taking technique which is used is 
purposive sampling, (f) data analysis used is interactive analysis model, (g) data 
triangulation is used for testing data validity.  
 The result of this research is that the strategy of the traditional market 
utilizing was performed trough building program or market renovation , market 
maintaining program, developing program for market clean management, and 
guidance program for the merchant of the  markets can be said success in 
increasing the retribution of the market. It is shown by increasing of the 
retribution attaining receipt of the market and retribution as contribution to 
original region income (PAD) of Surakarta city in the year of 2008. However it 
still remains many existing barrier, which relates with applying of traditional 
market utilizing, so it is needed some efforts to overcome the barriers.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

   

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pemberlakuan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah selain memberikan keleluasaan bagi masing-masing 

daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, juga 

memberikan ruang bagi daerah untuk menggali dan mendayagunakan 

potensi yang dimiki secara optimal. Hal ini dikarenakan setiap daerah 

dirasa lebih mengenal dan mengetahui apa yang menjadi potensi daerah, 

yang mempunyai peluang untuk dikembangkan, dan apa yang menjadi 

kekurangan dari masing-masing daerah untuk selanjutnya diperbaiki. 

Dalam implementasinya, penyelenggaraan otonomi daerah tersebut 

mulai memberikan hasil yang nyata bagi daerah meskipun pada awal 

implementasinya menuai pro dan kontra. Hal ini terlihat dari semakin 

terpacunya daerah-daerah untuk mengembangkan kreativitasnya dalam hal 

peningkatan potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah 

secara optimal, antara lain dengan pencarian sumber-sumber penerimaan 

daerah yang baru seperti sektor pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan 

kekayaan daerah yang sah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Dengan demikian, ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat akan 

semakin berkurang terutama dalam hal pembiayaan pembangunan. Hal 

tersebut tidak lain merupakan perwujudan dari tujuan dilaksanakannya 
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otonomi daerah yaitu tingginya kemandirian di suatu daerah. Salah satu 

tolok ukur keberhasilan dalam mencapai kemandirian tersebut dapat 

dilihat dari capaian hasil PAD. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan manifestasi dari 

sumber penerimaan daerah yang berguna untuk membiayai kegiatan 

pemerintah daerah termasuk dalam hal pembiayaan pembangunan. 

Penggunaan dana yang bersumber dari PAD dapat dimanfaatkan oleh 

daerah sesuai dengan kebutuhannya sehingga Pemerintah Provinsi maupun 

pemerintahan yang lebih tinggi dalam hal ini Pemerintah Pusat tidak 

berwenang untuk mengatur dan menentukan penggunaan sumber 

penerimaan daerah tersebut. Berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan 

daerah, pasal 157 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

pendapatan daerah antara lain: 

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: 
a. hasil pajak daerah 
b. hasil retribusi daerah 
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

2. Dana Perimbangan 
3. Pinjaman Daerah 
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 
 

Dengan diberikannya kewenangan untuk menggali sumber-sumber 

keuangannya sendiri, diharapkan daerah akan dapat memenuhi 

kebutuhannya sendiri sehingga ketergantungan pada subsidi pemerintah 

pusat akan semakin berkurang. Selain itu, daerah diharapkan juga dapat 
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semakin meningkatkan potensi keuangan baik yang sudah ada maupun 

yang belum ada. Hal inilah yang menyebabkan usaha-usaha peningkatan 

PAD menjadi sangat penting agar proses pembangunan di daerah tetap 

berjalan lancar dan berkelanjutan. 

Pembangunan tidak lain merupakan suatu proses perubahan yang 

berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran 

utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau 

masyarakat suatu bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan senantiasa 

beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik 

menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan 

nasional suatu bangsa. 

Sebagaimana di kota-kota besar lainnya, Kota Surakarta 

merupakan kota perdagangan adalah wajar apabila para pengangguran 

melakukan kompensasi positif dengan memilih bekerja di sektor informal. 

Sektor informal disini dimaksudkan sebagai suatu bidang pekerjaan atau 

lapangan usaha yang tidak memerlukan ketrampilan tinggi, modal dan 

tenaga yang terlalu besar. Dimana sektor ini dapat menampung sebagian 

tenaga kerja yang tidak terserap di sektor formal. Salah satu sektor 

informal yang banyak diminati para pengangguran (selain yang sudah 

lama bekerja di sektor ini) yaitu pedagang pasar tradisional. Kelompok 

pedagang pasar tradisional sebagai bagian dari kelompok usaha kecil 

adalah kelompok usaha yang tak terpisahkan dari aset pembangunan 

nasional yang berbasis kerakyatan, jelas merupakan bagian integral dunia 
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usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang 

sangat strategis dalam turut mewujudkan tujuan pembangunan nasional 

pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. 

Di tengah kondisi krisis ekonomi yang semakin parah, ternyata 

terdapat sebuah fenomena yang menarik. Ternyata tidak semua sektor 

perekonomian mengalami keterpurukan. Perekonomian yang dibangun 

berdasarkan pola-pola tradisional ternyata tetap eksis, tidak terkena imbas 

dari krisis. Hal tersebut terlihat dari banyaknya usaha kecil dan menengah 

yang bertahan di tengah gempuran krisis apabila dibandingkan dengan 

perusahaan besar yang banyak mengalami gulung tikar. 

Pasar tradisional sebagai bagian dari usaha sektor informal 

memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, 

terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan 

keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya 

tingkat pendidikan yang mereka miliki. 

Pasar tradisional sebagai tempat usaha para pedagang kecil 

memiliki banyak nilai-nilai strategis baik dari segi ekonomi maupun sosial 

budaya. Selain sebagai salah satu tempat perputaran uang yang berarti 

penguat bagi struktur ekonomi tingkat mikro, nilai strategis dari pasar 

tradisional antara lain terletak pada pengaruh sosial budaya yang 

terbangun dimana lebih sesuai dengan budaya tradisional bangsa 

Indonesia.   

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 67 

Di pasar tradisional nilai-nilai kekeluargaan dibangun dari hasil 

interaksi dan komunikasi antar masyarakat. Di pasar tradisional pula 

interaksi antara penjual dan pembeli menemukan eksistensinya dalam 

proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Tawar-menawar 

tesebut menghilangkan monopoli harga oleh penjual yang menjadi ciri dari 

sistem ekonomi kapitalis. Selain itu, pola bangunan pasar tradisional 

sangatlah khas dimana pasar tradisional memiliki los-los yang 

memungkinkan interaksi antara penjual dan pembeli berlangsung dengan 

terbuka. Dengan kata lain, bagi bangsa Indonesia, pasar tradisional tidak 

saja merupakan penyangga ekonomi namun juga merupakan aset budaya 

yang harus dilestarikan. 

Bahkan pasar tradisional, secara nyata mampu memberikan 

pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, 

sehingga dengan demikian tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil 

pembangunan. Selain itu, sebagai sarana perputaran ekonomi, pasar 

tradisional terbukti efektif. Salah satu buktinya adalah perputaran uang di 

pasar tradisional yang setiap hari bisa mencapai milyaran rupiah. Dengan 

nilai perputaran ekonomi yang mencapai milyaran rupiah, tentunya 

keberadaan pasar tradisional memberikan sumbangan yang tidak sedikit 

bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta dari sisi 

penerimaan retribusi. 

Pemerintah Kota Surakarta selalu berusaha untuk meningkatkan 

penerimaan PAD seiring dengan meningkatnya kebutuhan daerah. Secara 
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umum PAD Kota Surakarta mengalami peningkatan pada tiap tahunnya 

dan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam hal 

penerimaan PAD hampir selalu tercapai. Bahkan dapat dikatakan pada 

setiap tahunnya target yang ditetapkan dari penerimaan PAD selalu 

terlampaui, dalam arti realisasi PAD Kota Surakarta selalu melebihi target 

yang ditetapkan. Berikut ini akan disajikan data mengenai target dan 

realisasi PAD selama 5 tahun anggaran, yaitu mulai dari tahun anggaran 

2003 sampai dengan tahun anggaran 2007. 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi PAD Kota Surakarta 

Tahun Anggaran 2003-2007 

Tahun 

Anggaran 

Target 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Prosentase 

(%) 

2003 53.256.482.905 54.815.684.238 102,93 

2004 58.886.517.233 59.101.372.207 100,36 

2005 62.602.084.457 66.052.438.987 105,51 

2006 74.709.440.000 78.585.751.288 105,19 

2007 88.034.379.000 89.430.997.982 101,59 

(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta) 
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Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD lambat laun mulai 

mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan 

kegiatan ekonomi yang berlangsung di pasar-pasar tradisional. 

Tabel 1.2 

Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD Kota Surakarta 

Tahun Anggaran 2003-2007 

Tahun 

Anggaran 

Retribusi Pasar  

(Rp) 

Total PAD  

(Rp) 

Prosentase 

Kontribusi (%) 

2003 8.836.613.818 54.815.684.238 16,12 

2004 8.727.722.807 59.101.372.207 14,77 

2005 9.986.689.148 66.052.438.987 15,12 

2006 10.833.038.784 78.585.751.288 13,78 

2007 11.439.809.303 89.430.997.982 12,79 

(Sumber :  Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta) 

 

Dari uraian di atas dengan melihat nilai strategis dari pasar 

tradisional serta melihat kontribusi retribusi pasar terhadap PAD yang 

lambat laun mengalami peningkatan akibat terjadinya peningkatan 

kegiatan ekonomi yang berlangsung di pasar-pasar tradisional, maka Dinas 

Pengelolaan Pasar Kota Surakarta sebagai unsur pelaksana Pemerintah 

Kota Surakarta dibidang pengelolaan pasar serta sebagai dinas penggali 

penerimaan retribusi pasar, berkomitmen tinggi agar penerimaan retribusi 

pasar dapat meningkat mencapai hasil yang optimal, sehingga diharapkan 

mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD sebagai sumber 

pembiayaan dalam menggerakkan roda pemerintahan dan pembagunan 

daerah. 
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Kebijakan yang ditetapkan Dinas Pengelolaan Pasar guna 

menciptakan kondisi pasar yang bersih, tertib, aman dan nyaman, serta 

mengoptimalkan kontribusi pasar guna mendukung kelancaran 

pembangunan pemerintah daerah adalah menumbuh kembangkan dan 

memberdayakan pasar dengan peningkatan sarana prasarana dan fasilitas 

pasar yang memadai. 

Melihat permasalahan tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang strategi yang dilakukan Dinas Pengelolaan 

Pasar Kota Surakarta untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar 

tahun 2008 melalui pemberdayaan pasar tradisional. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Dari uraian tentang latar belakang masalah diatas maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana strategi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dalam 

mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar tahun 2008 melalui 

pemberdayaan pasar tradisional? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memperoleh informasi dan gambaran mengenai strategi yang 

dilakukan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dalam 

mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar tahun 2008 melalui 

pemberdayaan pasar tradisional. 

2. Sebagai syarat guna meraih gelar kesarjanaan di Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diperoleh informasi dan gambaran mengenai strategi yang dilakukan 

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dalam mengoptimalkan 

penerimaan retribusi pasar tahun 2008 melalui pemberdayaan pasar 

tradisional. 

2. Memberikan sumbangan kepada dinas terkait berupa saran-saran untuk 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi 

untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar di Kota Surakarta  

3. Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan memperluas 

wawasan berdasarkan pengalaman dari apa yang ditemui di lapangan. 
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E. TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertitik tolak dan 

berdasarkan pada teori. Teori sifatnya sangat penting dalam penelitian 

karena melalui teori inilah peneliti mencoba menerangkan suatu fenomena 

sosial dan fenomena alami yang menjadi fokus perhatian penelitian. 

Untuk lebih mensistematiskan teori yang digunakan maka perlu 

diuraikan beberapa bagian sebagai berikut: 

1. Strategi 

2. Optimal 

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi Daerah, dan Retribusi 

Pasar 

4. Pemberdayaan Pasar Tradisional 

5. Strategi Dinas Pengelolaan Pasar dalam meningkatkan Penerimaan 

Retribusi Pasar di Kota Surakarta 

 

1. Strategi 

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani strategos yang 

terbentuk dari kata stratos yang berarti militer dan -ag yang berarti 

memimpin. Grant (1999: 11) mendefinisikan strategi sebagai suatu 

rencana keseluruhan dalam memanfaatkan sumber daya untuk 

memperoleh kedudukan yang menguntungkan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989: 859), strategi 

memiliki beberapa arti yaitu “siasat perang, ilmu siasat perang, tempat 
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yang baik menurut siasat perang, atau dapat pula diartikan sebagai 

rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran 

khusus”. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa strategi 

berkaitan erat dengan peperangan. 

Strategi dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, 

program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang 

mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dilakukan 

organisasi, dan mengapa organisasi melakukannya. Oleh karena itu 

strategi merupakan perluasan misi guna menjembatani organisasi (atau 

komunitas) dan lingkungannya. Strategi biasanya dikembangkan untuk 

mengatasi isu strategis, strategi menjelaskan respon organisasi 

terhadap pilihan kebijakan pokok. (Bryson, 2001: 189) 

Setiap organisasi memiliki strategi. Strategi bisa jangka 

panjang atau jangka pendek; atau bisa juga bervariasi sesuai kerangka 

tingkat. Empat tingkat dasar meliputi: 

a. Strategi besar bagi organisasi secara keseluruhan. 
b. Strategi unit perencanaan publik strategis (SPPU) atau unit 

perencanaan nirlaba strategis (SNPPU). Jika organisasi secara 
keseluruhan dan SPPU maupun SNPPU sinonim, dua kategori 
pertama akan sama; jika tidak strategi SPPU atau SNPPU 
mungkin menjadi divisi, departemen, atau unit dari organisasi 
yang lebih besar. 

c. Strategi program atau pelayanan. 
d. Strategi fungsional (seperti keuangan, penempatan staf, 

fasilitas dan usaha pendapatan. (Bryson, 2001:190) 
 

Strategi memiliki peran yang penting dalam mencapai tujuan 

organisasi. Strategi adalah rencana yang disatukan menyeluruh dan 
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terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan 

tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan tujuan utama 

organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat (Jauch, 1999: 

12). 

Paula Jarzabkowski dan Andreas Paul Spee dalam 

International Journal of Management Reviews (2009: 70) 

mengemukakan: 

“From an strategy as practice perspective, strategy has been 
defined ‘as situated, socially accomplished activity, while 
strategizing comprises those actions, interactions and 
negotiations of multiple actors and the situated practices that 
they draw upon in accomplishing that activity’ ” (International 
Journal of Management Reviews, 2009: 70) 

  

Dalam jurnal diatas, dalam sudut pandang strategi sebagai 

tindakan, strategi didefinisikan sebagai pelaksanaan aktivitas sosial, 

sementara pengorganisasian terdiri dari tindakan-tindakan, interaksi-

interaksi dan negoisasi-negosiasi dari banyak pelaku dan dalam 

prakteknya digambarkan dalam menyelesaikan aktivitas tersebut. 

Hadari Nawawi (2005: 147) mengemukakan ”strategi dalam 

sebuah manajemen sebuah orgainisasi dapat diartikan sebagai kiat, 

cara, dan taktik utama yang dirancang secara sistemik dalam 

melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang terarah pada tujuan 

stratejik organisasi”.  

Federica Ricceri dan James Guthrie dalam 3rd Workshop on 

Visualising, Measuring, and Managing Intangibles & Intellectual 

Capital (2007: 7) mengemukakan: 
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“Strategisation involves two concepts: strategy formulation 
and implementation. These concepts are seen as being 
interactive and part of a continuous process of innovation and 
enactment. This can be incremental or radical innovation that 
occurs throughout the organisation when emergent strategies 
are allowed to be autonomously set by the managers and the 
workforce, within or outside the current strategy” 
 

Dalam jurnal diatas dijelaskan bahwa strategi meliputi dua 

konsep yaitu pembuatan strategi dan implementasi. Konsep-konsep 

tersebut merupakan proses yang saling berhubungan dan berkelanjutan 

dalam inovasi dan penetapan, berupa inovasi secara perlahan-lahan 

ataupun radikal yang muncul dalam sebuah organisasi ketika sebuah 

strategi baru digunakan oleh semua pimpinan. 

Pengertian strategi menurut J. Salusu (2003: 101) adalah “suatu 

seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk 

mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan 

lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan”. 

Dari beberapa pengertian strategi diatas dapat disimpulkan 

bahwa strategi merupakan siasat atau cara yang digunakan untuk 

menghadapi permasalahan yang dihadapi guna tercapainya tujuan 

suatu organisasi dengan memperhatikan lingkungan internal maupun 

eksternal organisasi. 

Menurut Higgins (1985) dalam J. Salusu (2003: 101) 

menjelaskan empat tingkat strategi, yaitu: 
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a. Enterprise Strategy 

Berkaitan dengan respon masyarakat. Jadi dalam strtaegi 
enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat 
luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat 
menguntungkan organisasi. 

b. Corporate Strategy 

Berkaitan dengan misi organisasi, sehingga disebut Grand 
Strategy yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu 
organisasi. 

c. Bussines Strategy 

Menjabarkan bagaimana merebut pasaran ditengah 
masyarakat. Strategi ini dimaksudkan untuk dapat 
memperoleh keuntungan-keuntungan strategis yang sekaligus 
mampu menunjang berkembangnya organisasi ke tingkat 
yang lebih baik. 

d. Functional Strategy 

Merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang 
suksesnya strategi lainnya. Ada tiga jenis strategi fungsional 
yaitu: 

1) Strategi fungsional ekonomi, yaitu mencakup fungsi-
fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai 
satu kesatuan ekonomi yang sehat antara lain yang 
berkaitan dengan keuangan, pemasaran, sumberdaya, 
penulisan, dan pengembangan. 

2) Strategi fungsional manajemen, yaitu mencakup 
planning, organizing, implementing, controlling, 
staffing, leading, motivating, communicating, decision 
making, representing, dan intregating. 

3) Strategi Isu Stratejik, fungsi utamanya ialah 
mengontrol lingkungan baik situasi lingkungan yang 
sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui 
atau yang sudah berubah. 

 

Para eksekutif perlu menjamin bahwa strategi yang mereka 

susun dapat berhasil dengan meyakinkan. Bukan saja dipercaya oleh 
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orang lain, tetapi memang dapat dilaksanakan. Menurut Hatten dan 

Hatten dalam J. Salusu (2003: 107) ada beberapa prinsip agar strategi 

bisa sukses, yaitu:  

a. Strategi haruslah konsisten dengan lingkungannya 

Jangan membuat strategi yang melawan arus. Ikutilah arus 
perkembangan dalam masyarakat, dalam lingkungan yang 
memberi peluang untuk bergerak maju. 

b. Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi 

Tergantung pada ruang lingkup kegiatannya. Apabila ada 
banyak strategi yang dibuat maka strategi yang satu haruslah 
konsisten dengan strategi yang lain. Jangan bertentangan atau 
bertolak belakang. Semua strategi hendaknya diserasikan satu 
dengan yang lain. 

c. Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan 
menyatukan semua sumber daya tidak menceraiberaikan satu 
dengan yang lain 

Persaingan tidak sehat antar berbagai unit kerja dalam suatu 
organisasi sering kali mengklaim sumber dayanya, 
membiarkannya terpisah dari unit kerja lainnya sehingga 
kekuatan-kekuatan yang tidak menyatu itu justru merugikan 
posisi organisasi. 

d. Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang 
merupakan kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru 
adalah kelemahannya 

Selain itu, hendaknya juga memanfaatkan kelemahan pesaing 
dan membuat langkah-langkah yang tepat untuk menempati 
posisi kompetitif yang lebih kuat. 

e. Sumber daya adalah sesuatu yang kritis 

Mengingat strategi adalah sesuatu yang mungkin, jadi harus 
membuat sesuatu yang memang layak dan dapat 
dilaksanakan. 

f. Strategi hendaknya memperhitungkan risiko yang tidak 
terlalu besar 

Memang setiap strategi mengandung risiko, tetapi haruslah 
berhati-hati sehingga tidak menjerumuskan organisasi 
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kedalam lobang yang besar. Oleh sebab itu, suatu strategi 
harusnya dapat selalu dikontrol. 

g. Strategi hendaknya disusun di atas landasan keberhasilan 
yang telah dicapai 

Jangan menyusun strategi di atas kegagalan. 

h. Tanda-tanda dari suksesnya strategi ditampakkan dengan 
adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait, dan terutama 
dari para eksekutif, dari semua pimpinan unit kerja dalam 
organisasi. 

 

Jenis strategi lain yang dapat dipilih bagi organisasi non 

profit menurut Hadari Nawawi (2005: 176-179) , antara lain: 

a. Strategi Agresif, dilakukan dengan membuat program-
program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan 
(action) yang sifatnya mendobrak penghalang, tantangan, 
atau ancaman untuk mencapai keunggulan/ prestasi yang 
ditargetkan. 

b. Strategi Konservatif, strategi ini dilakukan dengan membuat 
program-program dan mengatur tindakan (action) yang 
sangat hati-hati, yang disesuaikan dengan kebiasaan yang 
berlaku. 

c. Strategi Difensif (Strategi Bertahan), dilakukan dengan 
membuat program mengatur langkah-langkah untuk 
keunggulan/ prestasi yang sudah dicapai. 

d. Strategi Kompetitif, tindakan atau program untuk 
mewujudkan keunggulan yang melebihi organisasi non profit 
lainnya yang sejenjang atau sama posisinya. 

e. Strategi Inovatif, dengan membuat program-program dan 
mengatur langkah-langkah atau tindakan (action) agar 
organisasi non profit tampil sebagai pelopor pembaharuan 
dalam tugas pokoknya, sebagai keunggulan atau prestasi. 

f. Strategi Diversifikasi, program-program dan tindakannya 
berbeda dengan apa yang telah dilakukan atau berbeda 
dengan organisasi lainnya dalam memberikan pelayanan 
umum dan melaksanakan pembangunan. 

g. Strategi Preventif, program-program dan tindakan yang 
dilakukan untuk memperbaiki/ mengoreksi kekeliruan 
sebelumnya, baik yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri 
maupun oleh organisasi atasannya. 
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h. Strategi Reaktif, program-program atau tindakannya 
menunggu dan hanya memberi tanggapan jika telah diberi 
petunjuk/ perintah, pengarahan, pedoman pelaksanaan, 
manajemen tidak berusaha membuat dan menetapkan 
program-program dan proyek secara proaktif. 

i. Strategi Oposisi, program-program atau tindakannya, 
bersikap menolak atau menantang/ menunda pelaksanaan 
setiap pengarahan, perintah, petunjuk atau bahkan mungkin 
peraturan perundang-undangan dari organisasi atasan, yang 
dinilai atau yang sekiranya tidak menguntungkan atau 
mempersulit untuk dilaksanakan. 

j. Strategi Adaptasi, strategi ini hampir sama dengan strategi 
difensif, yaitu melakukan adaptasi dengan organisasi lain dan 
menyesuaikan dengan aturan, juklak dan petunjuk. 

k. Strategi Ofensif, semua tindakan atau program, 
memanfaatkan peluang baik yang sesuai atau tidak dengan 
aturan, pengarahan, aturan pedoman organisasi. 

l. Strategi Menarik Diri, strategi ini dilakukan dengan 
kecenderungan menghindari untuk membuat program-
program atau tindakan yang sesuai dengan aturan, pedoman, 
arahan, karena suatu sebab. 

m. Strategi Kontijensi, sebagai cara pemecahan masalah dengan 
memilih alternatif yang paling menguntungkan atau terbaik 
diantara yang terbaik, sesuai dengan petunjuk dan pedoman 
organisasi atasan dan bahkan berdasrkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

n. Strategi Pasif, membuat semua program-program dan 
tindakan, menjalankan tugas sesuai aturan, dan lebih 
dominan pada pelaksanaan pekerjaan rutin. 

 

2. Optimal 

Definisi optimal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(1989: 628) adalah terbaik, tertinggi, dan paling menguntungkan. 

Mengoptimalkan adalah menjadikan paling baik atau menjadikan 

paling tinggi. Sedangkan optimum adalah kondisi yang terbaik atau 

yang paling menguntungkan. 

Optimalisasi (optimalization) menurut Gibson (1984: 701) 

adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan yang paling diinginkan 
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diantara kriteria kreativitas atau dengan kata lain upaya untuk 

memaksimalkan sumber-sumber yang telah dimiliki untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan. 

Optimalisasi menurut WJS. Poerwadarminta dalam Istilamah 

Laili (2002: 8) berasal dari kata optimum yang berarti terbaik, paling 

menguntungkan. Dalam hal ini, optimalisasi membuat sesuatu 

menjadi, lebih baik lagi, sedangkan optimum adalah tingkatan yang 

sangat menguntungkan dalam batas-batas tertentu dan pengoptimalan 

merupakan penyempurnaan suatu sistem supaya berprestasi sebaik-

baiknya atas dasar kriteria-kriteria tertentu. 

Dengan demikian, optimalisasi dapat diartikan sebagai upaya, 

proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber-sumber yang 

dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling 

menguntungkan, dan paling diinginkan dalam batas-batas tertentu dan 

kriteria tertentu. 

 

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi Daerah, dan Retribusi 

Pasar 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kemampuan daerah dalam bidang keuangan merupakan 

salah satu kriteria yang penting untuk mengetahui secara nyata 

kemampuan daerah. Faktor ini merupakan faktor yang sangat 

mendasar dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam 
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melaksankan otonominya. Uang mempunyai kedudukan yang 

sangat penting dalam penyelenggaraan urusan daerah. Segala 

kegiatan Pemerintah Daerah sangat tergantung pada berapa besar 

jumlah dana atau uang yang tersedia.  

Segala kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka 

memberi layanan pada masyarakat dan melakukan pembangunan 

daerah akan terhambat apabila Pemerintah Daerah tidak 

mempunyai dana yang cukup untuk membiayai kegiatan tersebut. 

Apabila hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa daerah 

tersebut tidak mampu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. 

Dengan kata lain, daerah tersebut tidak mampu menjalankan 

otonomi. 

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang 

diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri 

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Terdapat kewenangan Pemerintah Daerah dalam usaha 

untuk menggali sumber-sumber yang berpotensi menjadi sumber 

penerimaan daerah. Berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan 

daerah, pasal 157 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan pendapatan daerah antara lain: 

a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, 
yaitu: 
a) hasil pajak daerah; 
b) hasil retribusi daerah; 
c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 
d) lain-lain PAD yang sah. 

b. Dana Perimbangan 
c. Pinjaman Daerah 
d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 

 
Dengan kata lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat 

dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha Pemerintah 

Daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber 

keuangannya untuk membiayai tugas-tugas dan tanggung 

jawabnya. 

 

b. Retribusi Daerah 

1) Retribusi 

Menurut Rochmad Sumitro dalam Josef Riwu Kaho 

(1991: 151) yang dimaksud retribusi adalah “pembayaran-

pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang 

menggunakan jasa-jasa negara”. 
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Sedangkan Suparmoko (1994: 94) menjelaskan,  

“Retribusi ialah suatu pembayaran dari rakyat kepada 
pemerintah dimana kita dapat melihat adanya 
hubungan antara balas jasa yang langsung diterima 
dengan adanya pembayaran pembayaran retribusi 
tersebut. Misalnya uang kuliah, uang langganan air 
minum, uang langganan listrik.” 

 

Pada dasarnya pengertian-pengertian tentang retribusi 

adalah sama, dimana dalam pengertian retribusi mengandung 

maksud adanya suatu hubungan pembayaran yang dilakukan 

dengan suatu prestasi yang langsung dapat ditunjuk. Dalam 

pengertian retribusi diperlukan jasa yang nyata, tidak peduli 

jasa itu datangnya dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah 

Daerah. Adapun sifat-sifat retribusi yaitu: 

1) Retribusi merupakan syarat untuk mendapatkan jasa 

dari pemerintah atas permintaan si pembayar. 

2) Atas pembayaran retribusi tersebut maka pemerintah 

berkewajiban memberikan jasa yang diminta. 

Dari berbagai pendapat mengenai retribusi, Josef 

Riwu Kaho mengemukakan ciri-ciri mendasar dari retribusi 

antara lain: 

1) Retribusi dipungut oleh negara. 

2) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara 

ekonomis. 
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3) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat 

ditunjuk. 

Dengan demikian secara umum retribusi dapat dapat 

diartikan sebagai setiap pembayaran yang dilakukan dalam 

hubungan dengan jasa yang diberikan oleh pemerintah. 

 

2) Retribusi Daerah 

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber 

pendapatan daerah yang memegang peranan penting 

disamping pendapatan yang berasal dari sektor pajak daerah. 

Pengertian retribusi daerah menurut Panitia Nasrun 

dalam Josef Riwu Kaho (1991: 152) yaitu “pungutan daerah 

sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa 

pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, 

atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik secara 

langsung maupun tidak”. 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa retribusi 

daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah “pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin 

tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan”. 
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Josef Riwu Kaho (1991: 152) merumuskan pengertian 

retribusi daerah yang lain, yaitu “pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan 

jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang 

berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah”. 

Dari berbagai pendapat mengenai pengertian retribusi 

daerah diatas, Josef Riwu Kaho mengikhtisarkan ciri-ciri 

pokok retribusi daerah, yaitu: 

1) Retribusi dipungut oleh daerah. 

2) Dalam pengutan retribusi terdapat prestasi yang 

diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk. 

3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang 

memanfaatkan atau mengenyam jasa yang disediakan 

daerah. 

Dengan demikian, dari paparan mengenai pengertian 

retribusi daerah diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi 

daerah merupakan pengutan yang dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah sehubungan dengan pemberian pelayanan jasa, usaha 

yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat 

yang berkepentingan. 
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3) Obyek dan Penggolongan Retribusi 

a) Obyek Retribusi 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, obyek retribusi terdiri dari: 

i. Jasa Umum 

Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan 

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

ii. Jasa Usaha 

Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip 

komersial karena pada dasarnya dapat pula 

disediakan oleh sektor swasta. 

iii. Perizinan Tertentu 

Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu 

Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin 

pada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan 

untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang 

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana 

sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi 
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kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. 

b) Penggolongan Retribusi 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, retribusi dibagi atas 3 golongan: 

i. Retribusi Jasa Umum 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 

Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dijelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan Retribusi Jasa Umum 

adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan 

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum yaitu: 

§ Retribusi Pelayanan Kesehatan 

§ Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 

§ Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) dan Akte Catatan Sipil 

§ Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan 

Mayat 

§ Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

§ Retribusi Pasar 
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§ Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

§ Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

§ Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 

§ Retribusi Pengujian Kapal Perikanan 

ii. Retribusi Jasa Usaha 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 

Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dijelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan Retribusi Jasa Usaha 

adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip 

komersial karena pada dasarnya dapat pula 

disediakan oleh sektor swasta. 

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha yaitu: 

§ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

§ Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan 

§ Retribusi Tempat Pelelangan 

§ Retribusi Terminal 

§ Retribusi Tempat Khusus Parkir 

§ Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ 

Villa 

§ Retribusi Penyedotan Kakus 

§ Retribusi Rumah Potong Hewan 

§ Retribusi Tempat Pelayanan Pelabuhan Kapal 
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§ Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 

§ Retribusi Penyeberangan di Atas Air 

§ Retribusi Pengolahan Limbah Cair 

§ Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 

iii. Retribusi Perizinan Tertentu 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 

Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dijelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan Retribusi Perizinan 

Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu 

Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin 

pada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan 

untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang 

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana 

sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi 

kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. 

Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu yaitu: 

§ Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

§ Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman 

Beralkohol 

§ Retribusi Izin Gangguan 

§ Retribusi Izin Trayek 
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c. Retribusi Pasar 

Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 3 tahun 

1993 tentang tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota 

Surakarta nomor 5 tahun 1983 tentang Pasar, bahwa pengertian 

retribusi pasar adalah “sejumlah uang yang harus dibayar oleh 

pedagang/pengusaha yang memperoleh manfaatnya dari adanya 

pasar termasuk pasar swasta atau tempat umum dan wilayah 

pasar”. 

Mengenai pengertian retribusi pasar telah diatur dalam 

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 tahun 1999 tentang 

Retribusi Pasar pasal 2 yaitu “dengan nama retribusi pasar 

dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan yang memperoleh 

fasilitas pasar”. 

Retribusi pasar di Kota Surakarta merupakan salah satu 

jenis retribusi yang sangat potensial dilihat dari kontribusi 

terhadap retribusi daerah yang paling besar. Disamping itu, 

retribusi pasar yang dipungut terhadap pasar yang terdapat di 

seluruh pasar tradisonal di Kota Surakarta paling besar 

kontribusinya dalam memberikan sumbangan terhadap 

penerimaan daerah sektor retribusi daerah. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa retribusi pasar 

merupakan pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada 

setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar, dimana 
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dalam memanfaatkan fasilitas pasar para pedagang tersebut harus 

mendapatkan izin penempatan dari pejabat yang ditunjuk. 

 

4. Pemberdayaan Pasar Tradisional 

a. Pasar Tradisional 

Pasar menurut Mankiw (2000: 82) adalah “sekumpulan 

pembeli dan penjual dari sebuah barang atau jasa tertentu. Para 

pembeli dari sebuah kelompok yang menentukan permintaan 

terhadap produk, dan para penjual sebagai kelompok yang 

menentukan penawaran terhadap produk”. 

Sedangkan Bilas (1993: 5) menyebutkan bahwa: 

“Pasar adalah tempat bertemunya sekelompok penjual dan 
pembeli untuk menjual atau membeli sumber daya, barang 
dan jasa. Pada waktu yang silam pasar diartikan menurut 
lokasi geografis (geographic location), tetapi pada waktu 
sekarang ini pasar tidak mempunyai batas-batas geografis, 
karena komunikasi modern memungkinkan pembeli dan 
penjual ‘bertemu’ tanpa pernah melihat wajah yang satu 
dengan yang lain.” 

 

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Sadono 

Sukirno (1996: 24) yang mendefinisikan pasar sebagai “suatu 

institusi, yang pada umumnya tidak berwujud secara fisik, yang 

mempertemukan penjual dan pembeli sesuatu barang. Melalui 

interaksi diantara penjual dan pembeli pasar akan menentukan 

tingkat harga sesuatu barang dan jumlah barang yang 

diperjualbelikan.” 
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Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 3 tahun 

1993 tentang tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota 

Surakarta nomor 5 tahun 1983 tentang Pasar, bahwa pengertian 

pasar adalah tempat dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan 

oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat berkumpul dan 

bertemunya pedagang/ pengusaha dengan pembeli dengan maksud 

untuk terwujudnya jual beli yang secara langsung 

memperdagangkan barang dan jasa. 

 

b. Pemberdayaan Pasar Tradisional 

Di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dijelaskan 

bahwa: 

“pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah 
penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat 
perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat 
perdagangan maupun dengan sebutan lainnya. Sedangkan 
Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola 
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha 
Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk 
kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, 
kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang 
kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan 
usaha skala kecil, modal kecil dan proses jual beli barang 
dagangan melalui tawar menawar”. 

 
Dari penjelasan tentang pasar tradisional yang dimaksud 

dalam peraturan Presiden diatas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pasar tradisional merupakan bagian dari usaha kecil. Usaha 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 93 

kecil merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki 

kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam mewujudkan 

perekonomian nasional yang makin seimbang. Sehubungan dengan 

hal tersebut maka usaha kecil perlu diberdayakan agar mampu 

memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan 

perkembangan ekonomi di masa datang. 

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil, dan menengah dijelaskan bahwa yang 

dimaksudkan dengan usaha kecil adalah 

“usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan 
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 
maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha 
besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana 
dimaksud dalam undang-undang tersebut”. 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 juga 

ditetapkan beberapa kriteria usaha kecil, yaitu: 

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha; atau 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan 

paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus 

juta rupiah) 
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Adapun tujuan pemberdayaan usaha kecil yang termuat 

dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 adalah: 

1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang 

seimbang, berkembang, dan berkeadilan; 

2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha 

kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; 

3) Meningkatkan peran usaha kecil dalam pembangunan 

daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, 

pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari 

kemiskinan. 

Pemberdayaan usaha kecil menurut Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2008 dimaksudkan untuk meningkatkan peran 

usaha kecil dan mikro dalam perekonomian Indonesia. Menurut 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 bab 1 pasal 1 menyatakan 

bahwa pemberdayaan usaha kecil adalah: 

“upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, 
dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk 
pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha 
mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu tumbuh dan 
berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri”. 

 

Yang dimaksud dengan iklim usaha adalah kondisi yang 

diupayakan pemerintah dan pemerintah daerah untuk 

memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah secara sinergis 

melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro, 
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kecil dan menengah memperoleh pemihakan, kepastian, 

kesempatan, perlindungan, dan dukungan usaha yang seluas-

luasnya (pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008). Iklim 

usaha yang ditumbuhkan pemerintah dan pemerintah daerah 

sebagai obyek yang diberdayakan meliputi aspek-aspek pendanaan, 

sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, 

kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan 

kelembagaan (bab V pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 

tahun 2008) 

Selanjutnya yang dimaksud Pemerintah menumbuhkan 

iklim usaha dan aspek kesempatan berusaha antara lain melalui 

kebijaksanaan untuk menentukan peruntukan tempat usaha yang 

meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra 

industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, 

lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya. 

Dengan melihat beberapa konsep diatas maka 

pemberdayaan pasar tradisional menurut peneliti adalah upaya 

yang dilakukan pemerintah melalui penumbuhan iklim usaha, 

pembinaan, pengembangan serta pembiayaan sehingga pasar 

tradisional mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya 

menjadi pasar tradisonal yang tangguh dan mandiri. 
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5. Strategi Dinas Pengelolaan Pasar dalam meningkatkan 

Penerimaan Retribusi Pasar Kota Surakarta 

Indonesia adalah negara yang menganut asas desentralisasi 

sehingga daerah diberi kewenangan untuk mengatur urusan rumah 

tangganya sendiri. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada 

daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran 

serta masyarakat. Melalui otonomi daerah, suatu daerah diharapakan 

dapat menggali potensi daerahnya sendiri karena lebih mengetahui 

struktur dan potensi daerahnya. 

Dinas daerah menurut Lembaga Administrasi Negara Republik 

Indonesia (1997: 127) adalah unsur pelaksana pemerintah dalam 

rangka melaksanakan asas desentralisasi yang dipimpin oleh seorang 

Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. 

Dinas daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah 

mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. 

b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum. 

c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang 

dinas dalam lingkup tugasnya. 
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Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dinas 

daerah adalah suatu organisasi yang bertugas sebagai pelaksana 

pemerintah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang 

bertanggungjawab kepada kepala daerah. 

Dengan berlakunya Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah maka terjadi perubahan dari pemerintahan yang 

sentralistik menuju pemerintahan desentralistik dan demokratis serta 

sekaligus mendorong pada usaha perwujudan good governance. 

Sejak memasuki era otonomi daerah yang sala satu tujuannya 

meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan, Dinas 

Pengelolaan Pasar sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintah 

daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah 

dibidang pengelolaan pasar, sedangkan dalam melaksanakan tugas 

Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi: 

a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas 

b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan 

pelaporan 

c. Pengelolaan pendapatan pasar 

d. Pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan pasar 

e. Pengawasan dan pembinaan pedagang pasar dan pedagang kaki 

lima 

f. Pengaturan los dan kios pasar 
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g. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pasar dan pedagang 

kaki lima 

h. Penyelengaraan sosialisasi 

i. Pembinaan jabatan fungsional 

Dalam hubungannya dengan pengelolaan pasar, maka fungsi 

Dinas Pengelolaan Pasar adalah sebagai badan yang bertanggung 

jawab terhadap masalah kepengelolaan pasar yang meliputi masalah 

pemeliharaan fasilitas pasar serta masalah pengelolaan pendapatan 

pasar. 

Kebijakan yang ditetapkan Dinas Pengelolaan Pasar guna 

menciptakan kondisi pasar yang bersih, tertib, aman dan nyaman, serta 

mengoptimalkan kontribusi pasar guna mendukung kelancaran 

pembangunan pemerintah daerah adalah dengan menumbuh 

kembangkan dan memberdayakan pasar melalui peningkatan sarana 

prasarana dan fasilitas pasar yang memadai. 

Pemberdayaan pasar tradisional adalah upaya yang dilakukan 

pemerintah melalui penumbuhan iklim usaha, pembinaan, 

pengembangan serta pembiayaan sehingga pasar tradisional mampu 

menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi pasar tradisonal yang 

tangguh dan mandiri. 

Dalam rencana strategis tahun 2006-2011 Dinas Pengelolaan 

Pasar memiliki strategi dan kebijakan untuk lebih memberdayakan 

pasar tradisional yaitu melalui: 
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a. Program pembangunan atau renovasi pasar 

Pembangunan (renovasi) dilakukan untuk 

meningkatkan kenyamanan pasar. Dalam pembangunan juga 

diikuti dengan penambahan fasilitas, sarana dan prasarana yang 

ada di pasar. 

b. Program pemeliharaan pasar  

Pemeliharaan fasilitas pasar dilakukan dengan 

pemeliharaan sarana dan prasarana pasar. 

c. Program pengembangan pengelolaan persampahan pasar 

Peningkatan kebersihan pasar dilakukan melalui 

penambahan maupun pengantian alat kebersihan di masing-

masing pasar. 

d. Program peningkatan keamanan dan ketertiban pasar 

Peningkatan keamanan dan ketertiban pasar dilakukan 

melalui pembinaan petugas keamanan pasar. 

e. Program pembinaan pedagang pasar 

Pembinaan dilakukan dengan melakukan penyuluhan 

terhadap para pedagang pasar. 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 100 

F. KERANGKA PEMIKIRAN 

Kerangka dasar pemikiran digunakan sebagai dasar suatu landasan 

dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam 

penelitian ini, serta hubungannya dengan perumusan masalah yang telah 

dirumuskan sebelumnya. Mengacu pada teori yang ada maka kerangka 

dasar pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Gambar 1.1 

Skema Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasar Tradisional 

Peningkatan penerimaan retribusi pasar 

Strategi Dinas Pengelolaan Pasar 

melalui pemberdayaan pasar 

tradisional: 

a. Pembangunan atau renovasi 

pasar 

b. Pemeliharaan pasar  

c. Pengembangan pengelolaan 

persampahan pasar 

d. Peningkatan keamanan dan 

ketertiban pasar 

e. Pembinaan pedagang pasar 

Faktor 

Pendukung 

Faktor 

Penghambat 

Penerimaan retribusi pasar 

yang optimal 
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Pasar tradisional sebagai tempat usaha bagi para pedagang kecil 

memiliki banyak nilai-nilai strategis. Pasar tradisional secara nyata mampu 

memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang 

berpenghasilan rendah, sehingga tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-

hasil pembangunan. Dari segi ekonomi, pasar tradisional sebagai salah 

satu tempat perputaran uang, yang berarti penguat bagi struktur ekonomi 

tingkat mikro. Sebagai sarana perputaran ekonomi, pasar tradisional 

terbukti efektif. Salah satu buktinya adalah perputaran uang di pasar 

tradisional yang setiap hari bisa mencapai milyaran rupiah. Dengan nilai 

perputaran ekonomi yang mencapai milyaran rupiah, tentunya keberadaan 

pasar tradisional memberikan sumbangan yang tidak sedikit bagi 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta dari sisi 

penerimaan retribusi. 

Diperlukan suatu upaya untuk semakin meningkatkan kegiatan 

ekonomi yang berlangsung di pasar-pasar tradisional supaya dapat 

mencapai hasil yang optimal yaitu dengan meningkatkan kualitas sarana 

dan prasarana pasar melalui pemberdayaan pasar tradisional, sehingga 

berdampak pada pembayaran retribusi pasar oleh para pedagang sehingga 

penerimaan retribusi pasar dapat meningkat. 

Dinas Pengelolaan Pasar sebagai salah satu unsur pelaksana 

Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan 

pemerintah di bidang pengelolaan pasar. Dalam rangka untuk 

meningkatkan penerimaan retribusi pasar, maka Dinas Pengelolaan Pasar 
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berupaya untuk meningkatkan kualitas pasar tradisional melalui 

pemberdayaan pasar tradisional. Pemberdayaan pasar tradisional 

dilakukan melalui program pembangunan atau renovasi pasar, 

pemeliharaan pasar, pengembangan pengelolaan persampahan pasar, 

peningkatan keamanan dan ketertiban pasar, serta pembinaan pedagang. 

 

G. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan di atas, 

maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif. Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1995: 4) 

mengemukakan bahwa: 

“Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran cermat 
terhadap fenomena sosial tertentu, peneliti mengembangkan 
konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan 
pengujian hipotesa. Metode deskriptif digunakan dengan cara 
mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, 
menganalisis dan menginterpretasikan data tersebut. Metode 
deskriptif dimaksudkan untuk menangkap berbagai informasi 
kualitatif dengan deskripsi yang lebih berharga daripada 
sekedar jumlah atau frekuensi dalam bentuk angka.” 

 
Sebagaimana pernyataan H.B. Sutopo (2002: 35) yaitu dengan 

penelitian deskriptif kualitatif data yang dikumpulkan terutama berupa 

kata-kata, kalimat atau gambar memiliki arti lebih dari sekedar angka-

angka atau frekuensi. 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian tentang strategi Dinas Pengelolaan Pasar dalam 

mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar di Kota Surakarta ini 

mengambil lokasi di Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dimana 

Kota Surakarta mempunyai potensi penerimaan retribusi pasar yang 

sangat potensial. Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan berdasarkan 

atas pertimbangan sebagai berikut: 

a. Pada instansi tersebut penulis dapat menemukan gejala yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Hal ini terlihat 

dari Pendapatan Asli Daerah yang selalu meningkat dari tahun ke 

tahun, namun kontribusi sektor retribusi pasar terhadap PAD 

justru mengalami penurunan.  

b. Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta mempunyai fungsi dan 

peranan sebagai pihak pelaksana pengelola retribusi pasar dalam 

rangka keberhasilan pelaksanaan retribusi pasar di Kota 

Surakarta. 

 

3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung dari 

sumber aslinya yaitu para informan dari hasil wawancara untuk 

mendapatkan data primer. 
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b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak secara 

langsung dari sumber aslinya, akan tetapi dari sumber lain 

melalui studi kepustakaan. Sumber data sekunder diantaranya 

adalah arsip, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-

dokumen yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini. 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain: 

1) Arsip, surat, dokumen yang berkaitan dengan upaya 

mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar. 

2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2000 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah 

4) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 66 tahun 

2001 tentang Retribusi Daerah 

6) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 

2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, 

Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern 

7) Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 3 tahun 1993 

tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota 

Surakarta nomor 5 tahun 1983 tentang Pasar 
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8) Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 8 tahun 1999 

tentang Retribusi Pasar 

9) Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 6 tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota 

Surakarta 

10) Peraturan Walikota Surakarta nomor 22 tahun 2008 tentang 

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas 

Pengelolaan Pasar Kota Surakarta 

   

4. Teknik Pengambilan Sampel 

Untuk memperoleh informasi atau data yang berkaitan dengan 

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampel bertujuan 

(purposive sampling). Dengan cara ini peneliti dapat memilih informan 

yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data 

yang mengetahui permasalahan penelitian ini secara lebih mendalam. 

Namun demikian informan yang dipilih diharapkan dapat dapat 

memberitahu atau menunjukkan informan lain yang lebih tahu, 

sehingga pilihan informan dapat berkembang menjadi lebih banyak 

sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh 

data (Patton dalam H.B Sutopo, 2002: 22). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada 

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, sedangkan dalam penelitian 
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ini informan yang direncanakan akan dipilih sebagai sumber data 

adalah: 

a. Kepala Bidang Pendapatan Pasar 

b. Staf Bidang Pendapatan Pasar 

c. Kepala Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar 

d. Staf Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar 

e. Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan 

f. Staf Bidang Pengawasan dan Pembinaan 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan 3 macam pengumpulan data yang 

meliputi: 

a. Wawancara 

Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara semi 

terstruktur, maka wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang 

bersifat open-ended, dan mengarah pada kedalaman informasi yang 

diperoleh (H. B. Sutopo, 2002: 59). Wawancara ini sifatnya 

melebar, cara memperoleh informasi dengan melakukan tanya 

jawab secara tatap muka, melebar, dan kontinu untuk mendapatkan 

informasi yang tepat. Wawancara ini dapat dilakukan pada waktu 

dan konteks yang dianggap tepat guna mendapat data yang dirinci 

dan melebur, serta dapat dilakukan secara berulang kali sesuai 
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dengan keperluan peneliti berkaitan dengan kejelasan masalah 

yang sedang ditelitinya. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu dilakukan dengan mencatat dan 

mengambil sumber-sumber tertulis yang ada, baik berupa dokumen 

atau arsip. Dokumen atau arsip merupakan bahan tertulis yang 

bergayutan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu (H. B. 

Sutopo, 2002: 54). 

c. Observasi 

Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan oleh penulis 

adalah observasi berperan pasif dimana peneliti kehadiraannya 

dalam melakukan observasi tidak diketahui oleh subyek yang 

diamati. Peneliti hanya mendatangi lokasi, tetapi sama sekali tidak 

berperan sebagai apapun selain sebagai pengamat pasif (H. B. 

Sutopo, 2002: 66). 

 

6. Validitas Data 

Validitas data menunjukkan sejauh mana kualitas data dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya, untuk mendapatkan validitas 

data dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah triangulasi. 

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekkan atau pembanding terhadap data itu (Lexy J. Moleong, 
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2002: 178). Dalam penelitian ini, menggunakan validitas triangulasi 

data yaitu penelitian menggunakan beberapa sumber data untuk 

mengumpulkan data yang sama. 

 

7. Teknik Analisa Data 

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis data model interaktif, yang terdiri dari tiga komponen 

analisis data, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan/ 

verifikasi. 

a. Reduksi data 

Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang 

mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal 

yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga 

simpulan penelitian dapat dilakukan (H. B. Sutopo, 2002: 92). 

Proses ini berlangsung terus selama pelaksanaan riset yang 

dimulai bahkan sebelum pengumpulan data dilakukan. Reduksi 

dimulai sewaktu peneliti memutuskan kerangka konseptual 

wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan 

pengumpulan data yang digunakan. Selama pengumpulan data 

berlangsung, reduksi data dapat berupa membuat ringkasan, 

mengkode, memusatkan tema, membuat batas permasalahan, dan 

menulis memo. Proses reduksi ini berlangsung sampai penelitian 

berakhir. 
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b. Sajian data 

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, 

deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan 

penelitian dapat dilakukan (H. B. Sutopo, 2002: 92). Dengan 

melihat suatu penyajian data, peneliti akan melihat apa yang terjadi 

dan memungkinkan untuk mengajarkan suatu analisis ataupun 

tindakan lain berdasarkan penelitian tersebut. Penyajian data yang 

lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisi kualitatif 

yang valid. 

c. Penarikan simpulan/ verifikasi 

Dari awal pengumpulan data, peneliti harus mengerti 

tentang arti data yang diperoleh dan mencatat keteraturan, pola-

pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin terjadi, 

alur sebab-akibat, dan proposisi, pada dasarnya makna data harus 

diuji validitasnya supaya simpulan penelitian menjadi lebih kokoh 

dan dapat dipercaya (H. B. Sutopo, 2002: 93) 

Dalam model analisis interaktif, ketiga komponen analisis 

data tersebut berjalan bersama pada waktu kegiatan pengumpulan 

data sebagai satu siklus yang berlangsung sampai akhir penelitian. 

 

Gambar 1.2 

Model Analisa Interaktif 

(H. B. Sutopo, 2002: 96) 

 
Pengumpulan data 
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BAB II 

DESKRIPSI LOKASI 

     

A. DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTA SURAKARTA 

1. Sejarah Singkat Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta  

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Sementara Nomor 4 Tahun 1956 tertanggal 23 Maret 1956, dibentuklah Dinas 

Penghasil Daerah yang mempunyai Seksi Pasar. Inilah awal mula 

dilaksanakan pengelolaan pasar oleh Seksi Pasar pada Dinas Penghasil Daerah 

sebagai embrio Dinas Pengelolaan Pasar. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang 

pedoman pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas yang 

memberikan kemungkinan Daerah untuk membentuk Dinas yang dibutuhkan, 

maka dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kota 

Surakarta Nomor 188.3/103/1980 tertanggal 3 November 1980 dibentuklah 

Penyajian data Reduksi data 

Penarikan simpulan/ verifikasi 
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Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta sebagai pengembangan 

Seksi Pasar pada Dinas Penghasil Daerah. 

Berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061.1/2749/JJ 

tertanggal 3 Maret 1987 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa 

Tengah Nomor 061/9358 tertanggal 30 Maret 1987 dipandang perlu 

meningkatkan pengelolaan pasar agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.  

Peningkatan dan penataan organisasi Dinas Pasar sangat diperlukan. Untuk itu 

dipandang perlu untuk menetapkan peraturan daerah tentang pembentukan 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya 

Daerah tingkat II Kota Surakarta. 

Perkembangan selanjutnya adalah diterbitkannya Peraturan Daerah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 Tahun 1988 tentang 

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar 

Kotamadya Daerah tingkat II Surakarta. 

Peraturan daerah yang berlaku saat ini adalah Peraturan Daerah Kota 

Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kota Surakarta. 

 

2. Visi dan Misi 

Visi 

Mewujudkan citra pasar yang bersih, tertib, dan aman bertumpu pada 

perekonomian kota. 

Misi 
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a. Meningkatkan kesempatan bekerja dan berusaha. 

b. Meningkatkan ketertiban dan keamanan pasar. 

c. Meningkatkan pelayanan kepada para pedagang. 

d. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 

 

 

 

 

3. Tugas Pokok dan Fungsi 

Tugas Pokok 

Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar. 

Fungsi    

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pengelolaan Pasar 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas 

b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan 

c. Pengelolaan pendapatan pasar 

d. Pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan pasar 

e. Pengawasan dan pembinaan pedagang pasar dan pedagang kaki lima 

f. Pengaturan los dan kios pasar 

g. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pasar dan pedagang kaki 

lima 
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h. Penyelengaraan sosialisasi 

i. Pembinaan jabatan fungsional 

 

4. Susunan Organisasi  

Dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, 

khususnya BAB V Bagian Kedua belas telah diatur mengenai Susunan 

Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta yaitu terdiri dari : 

a. Kepala Dinas, membawahkan: 

1) Sekretariat, membawahkan : 

a) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 

b) Subbagian Keuangan; 

c) Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

2) Bidang Pendapatan Pasar, membawahkan : 

a) Seksi Pendataan dan Penetapan; 

b) Seksi Penagihan dan Penerimaan; 

c) Seksi Pembukuan. 

3) Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar, membawahkan : 

a) Seksi Peralatan dan Kebersihan; 

b) Seksi Pemeliharaan Fasilitas Pasar; 

c) Seksi Pemeliharaan Bangunan Pasar. 

4) Bidang Pengawasan dan Pembinaan, membawahkan : 

a) Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Pedagang; 
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b) Seksi Keamanan dan Ketertiban; 

c) Seksi Pengawasan Pedagang. 

5) Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, membawahkan : 

a) Seksi Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima; 

b) Seksi Pengendalian Pedagang Kaki Lima. 

6) Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai 

dengan Jabatan Fungsional masing-masing, berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional 

terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai 

kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor DPP Kota Surakarta 

dibantu oleh pegawai fungsional yang terdiri dari:  

a) Pranata komputer  

b) Arsiparis 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar 

Kota Surakarta 
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5. Uraian Tugas Jabatan Struktural 

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 22 Tahun 2008 

Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan 

Pasar Kota Surakarta, berikut ini adalah uraian tugas dari masing-masing 

jabatan struktural di lingkungan kantor Dinas Pengelolaan Pasar Kota 

Surakarta: 

a. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar 

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta. 

b. Sekretariat  

Sekertariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian 

penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan 

pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, keuangan, 

umum, dan kepegawaian. 

Untuk melaksanakan tugas, Sekertariat mempunyai fungsi: 

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 

administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan. 

2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 

administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan. 
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3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 

administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian. 

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Sekretariat membawahkan:  

1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu 

di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 

2) Subbagian Keuangan 

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian 

penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan 

pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan, 

verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan Dinas. 

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara 

terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum 

dan kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, 
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hukum, humas, organisasi, dan tata laksana ketatausahaan, rumah 

tangga, dan perlengkapan di lingkungan Dinas. 

c. Bidang Pendapatan Pasar 

Bidang pendapatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan penetapan, 

penagihan dan penerimaan, serta pembukuan. 

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pendapatan Pasar 

mempunyai fungsi: 

1) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan, dan pelaksanaan di bidang pendataan dan penetapan. 

2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan, dan pelaksanaan di bidang penagihan dan penerimaan. 

3) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan, dan pelaksanaan di bidang pembukuan. 

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Pendapatan Pasar membawahkan: 

1) Seksi Pendataan dan Penetapan 

Subbagian Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

pendataan dan penetapan, meliputi: pendataan dan penetapan 

retribusi pasar dan PKL, pengaturan dan pembagian kios, los, 

perijinan, dan hak penempatan pedagang. 
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2) Seksi Penagihan dan Penerimaan 

Subbagian Penagihan dan Penerimaan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

penagihan dan penerimaan, meliputi: penagihan dan penerimaan 

retribusi pasar dan PKL serta penyusunan laporan perhitungan 

pendapatan pasar dan PKL. 

3) Seksi Pembukuan 

Subbagian Pembukuan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembukuan, 

meliputi: melakukan pembukuan semua hasil penagihan dan 

penerimaan retribusi pasar dan PKL, penyiapan data secara periodik 

penerimaan dan tunggakan retribusi pasar dan PKL. 

d. Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar 

Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang 

peralatan dan kebersihan, pemeliharaan fasilitas pasar, dan 

pemeliharaan bangunan pasar. 

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kebersihan dan 

Pemeliharaan Pasar mempunyai fungsi: 

1) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan, dan pelaksanaan di bidang  peralatan dan kebersihan  

2) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan, dan pelaksanaan di bidang pemeliharaan fasilitas pasar 
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3) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan, dan pelaksanaan di bidang pemeliharaan bangunan 

pasar 

4) Melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Pendapatan Pasar membawahkan:  

1) Seksi Peralatan dan Kebersihan 

Seksi Peralatan dan Kebersihan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan 

pelaksanaan di bidang peralatan dan kebersihan, meliputi: 

penyediaan peralatan, pengaturan penggunaannya dan menyusun 

jadwal pelaksanaan, pengawasan serta perbaikan sarana prasarana 

pasar. 

2) Seksi Pemeliharaan Fasilitas Pasar 

Seksi Pemeliharaan Fasilitas Pasar mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan 

pelaksanaan di bidang pemeliharaan fasilitas pasar, meliputi: 

pengelolaan fasilitas, menyusun jadwal pengawasan dan perbaikan 

serta pemeliharaan pasar. 

 

 

3) Seksi Pemeliharaan Bangunan Pasar 
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Seksi Pemeliharaan Bangunan Pasar mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan, dan pelaksanaan di bidang pemeliharaan bangunan 

pasar, meliputi: pengelolaan bangunan, menyusun jadwal 

pengawasan dan pengelolaan bangunan serta perbaikan dan 

pemeliharaan bangunan pasar. 

e. Bidang Pengawasan dan Pembinaan 

Bidang Pengawasan dan Pembinaan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang 

pemberdayaan dan pembinaan pedagang, keamanan dan ketertiban serta 

pengawasan pedagang 

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengawasan dan Pembinaan 

mempunyai fungsi: 

1) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan, dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan dan 

pembinaan pedagang. 

2) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan, dan pelaksanaan di bidang keamanan dan ketertiban. 

3) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan, dan pelaksanaan di bidang pengawasan pedagang. 

4) Melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Pengawasan dan Pembinaan membawahkan :  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 vii 

1) Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Pedagang 

Seksi pemberdayaan dan pembinaan pedagang mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan, dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan dan 

pembinaan pedagang, meliputi: perencanaan dan pelaksanaan 

pemberdayaan dan pembinaan pedagang pasar. 

2) Seksi Keamanan dan Ketertiban 

Seksi keamanan dan ketertiban mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan 

pelaksanaan di bidang keamanan dan ketertiban, meliputi: kegiatan 

keamanan, ketertiban, menyusun jadwal dan membentuk satuan 

penertiban serta patroli pasar. 

3) Seksi Pengawasan Pedagang 

Seksi pengawasan pedagang mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan 

pelaksanaan di bidang pengawasan pedagang, meliputi: 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengawasan 

pedagang pasar 

f. Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima 

Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang 

penataan dan pembinaan pedagang kaki lima serta pengendalian 

pedagang kaki lima 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 viii 

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki 

Lima mempunyai fungsi: 

1) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan, dan pelaksanaan di bidang penataan dan pembinaan 

pedagang kaki lima 

2) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan, dan pelaksanaan di bidang pengendalian Pedagang Kaki 

Lima 

3) Melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima membawahkan:  

1) Seksi Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima 

Seksi Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang penataan dan 

pembinaan pedagang kaki lima, meliputi: penyiapan bahan petunjuk 

teknis penempatan, rekomendasi penempatan, dan penyuluhan 

kepada pedagang kaki lima. 

2) Seksi Pengendalian Pedagang Kaki Lima 

Seksi Pengendalian Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan, dan pelaksanaan di bidang pengendalian Pedagang Kaki 
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Lima, meliputi: penyiapan bahan petunjuk teknis pengendalian 

mengenai kualitas dan kuantitas pedagang kaki lima. 

 

6. Kepegawaian Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta 

Jumlah keseluruhan pegawai Kantor Dinas Pengelolaan Pasar Kota 

Surakarta adalah 110 orang Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari 82 orang (74,5%) 

pegawai laki–laki dan 28 orang (25,5%) pegawai perempuan, sedang 247 orang 

tercatat sebagai Tenaga Honorer, terdiri dari 229 orang (92,7%) laki-laki dan 18 

orang (7,3%) perempuan. 

Pegawai-pegawai yang bertugas pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota 

Surakarta ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda baik dari segi jenis 

kelamin dan tingkat pendidikan. Berikut ini akan disampaikan komposisi 

pegawai yang ada pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta berdasarkan 

jenis kelamin dan tingkat pendidikan formalnya. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1 

Komposisi Pegawai 
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Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta 

Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Formal 

Laki-Laki Perempuan Jumlah Tingkat 
Pendidikan ( ∑ ) ( % ) ( ∑ ) ( % ) ( ∑ ) ( % ) 

SD 13 15,84 - - 13 11,82 

SLTP 8 9,76 - - 8 7,27 

SMA 36 43,90 14 50 50 45,46 

D3 3 3,67 2 7,14 5 4,54 

S1 14 17,07 11 39,28 25 22,73 

S2 8 9,76 1 3,58 9 8,18 

Total  82 100 28 100 110 100 
(Sumber: Dinas Peneglolaan Pasar kota Surakarta 2007) 

  

Berdasarkan tabel komposisi pegawai Dinas Pengelolaan Pasar Kota 

Surakarta berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan formal di atas 

dapat kita ketahui bahwa prosentase terbesar pegawai adalah lulusan SMA 

yaitu sebesar 45,46%. Sedangkan jumlah pegawai yang menyelesaikan studi 

Diploma sampai dengan jenjang Strata-2 berjumlah 39 pegawai atau 35,45% 

dari keseluruhan pegawai yang ada di DPP Kota Surakarta. 

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata pegawai Dinas 

Pengelolaan Pasar Kota Surakarta memiliki latar belakang pendidikan yang 

cukup tinggi. Dengan demikian, maka kualitas Sumber Daya Manusia yang 

dimilki oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta sudah cukup bagus. Hal 

tersebut sangat mendukung dalam output kebijakan yang dirumuskan dalam 

upaya mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar. 

 

7. Hal-Hal Yang Dianggap Penting 
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Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai kewenangan mengelola pasar di 

Kota Surakarta sebanyak 41 (empat puluh satu) pasar yang masing–masing 

dikepalai oleh seorang Kepala Pasar dan mempunyai tugas pokok yang tertuang 

dalam Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 821.2/0277/2002 tentang 

Pengangkatan Kepala Pasar di lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar Kota 

Surakarta sebagai berikut : 

1. Bertanggung jawab atas semua jenis penerimaan retribusi pada pasar yang 

menjadi wewenangnya dan menyetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

2. Bertanggung jawab atas pekerjaan administrasi pasar yang menjadi tugas 

dan wewenangnya. 

3. Bertanggung jawab atas kebersihan dan keamanan lingkungan pasar yang 

menjadi tugas wewenangnya. 

4. Bertanggung jawab atas ketertiban dan keamanan dalam pasar yang 

menjadi tugas wewenangnya. 

5. Bertanggung jawab atas pemeliharaan bangunan dan inventaris pada pasar 

yang menjadi tugas wewenangnya. 

6. Mengatur pelaksanaan tugas pegawai/petugas yang ditempatkan pada pasar 

yang menjadi wewenangnya. 

7. Menyelesaikan masalah-masalah yang ada di pasar yang berkaitan dengan 

tugas dan wewenangnya. 

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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9. Melaporkan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Kepala 

Pasar kepada Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta. 

 

B. POTENSI RETRIBUSI PASAR 

Retribusi pasar yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan pasar Kota 

Surakarta merupakan salah satu pos penerimaan yang cukup potensial pada 

sektor retribusi daerah. Hal ini dikarenakan penerimaan retribusi pasar selalu 

memberikan sumbangan yang cukup besar bagi sektor penerimaan retribusi 

daerah yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap jumlah keseluruhan 

pendapatan asli daerah (PAD). 

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta mengelola 38 pasar. Dari 38 

pasar tersebutlah potensi dari retribusi pasar muncul. Maka, untuk 

mempermudah penghitungan potensi retribusi pasar dari tiap-tiap pasar DPP 

Kota Surakarta melakukan pembagian pasar menurut potensi penerimaannya. 

Pembagian pasar tersebut dilakukan dengan membagi pasar menurut kelas-

kelas pasar antara kelas I, II dan III, dimana pasar kelas I merupakan pasar yang 

mempunyai potensi pemasukan atau hasil penerimaan retribusi pasar yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan pasar-pasar lain dengan kelas yang berbeda setiap 

tahun anggaran dikarenakan potensi penerimaan retribusi pasar di pasar-pasar 

kelas I lebih besar kaitannya dengan jumlah los, kios dan plataran yang 

dikelola. Selain itu, pembagian kelas pasar dimaksudkan untuk mempermudah 

dalam proses penetapan target penerimaan retribusi pasar sehingga setiap pasar 

yang ada di Surakarta dapat ditetapkan target penerimaan retribusi pasar 
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dengan didasarkan pada semua potensi yang ada pada setiap tahun 

anggarannya. Untuk melihat pembagian pasar menurut kelas pasar yang 

selanjutnya dapat kita lihat sebagai potensi yang dimiliki dari tiap-tiap pasar 

dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.2 

Potensi Los, Kios serta Plataran Di Pasar Tradisional Kota Surakarta 

Tahun 2007 

No. Pasar Kelas Luas (m2) 

Jumlah 

Kios 

Jumlah 

Los Plataran 

1 Legi IA 16.640 205 1.545 674 

2 Klewer IA 12.950 2.069 135 643 

3 Singosaren IA 4.900 243 68 24 

4 Notoharjo IB 17.276 1.018 0 72 

5 Gede IB 5.607 134 664 244 

6 Nusukan IB 6.531 208 666 254 

7 Harjodaksino IB 8.997 80 909 443 

8 Jongke IB 12.254 104 868 171 

9 Rejosari IIA 2.477 24 160 295 

10 Turisari IIA 2.750 36 251 79 

11 Purwosari IIA 1.272 14 189 133 

12 Sidodadi IIA 1.784 14 254 341 

13 Ledoksari IIA 494 20 39 28 

14 Kadipolo IIA 1.496 7 439 76 

15 Tanggul IIB 2.400 9 142 93 

16 Depok IIB 4.480 0 185 88 

17 Kabangan IIB 3.660 47 143 35 

18 Penumping IIB 1.200 2 112 27 

19 Ayam IIB 11.220 0 272 70 
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20 Kliwon IIB 2.301 242 167 20 

21 Jebres IIB 2.684 17 90 218 

22 Kembang IIB 1.409 39 80 185 

23 Ayu Balapan IIB 1.375 37 0 - 

24 Mebel IIB 5.755 18 67 - 

25 Windujenar IIB 2.384 0 195 - 

26 Ngemplak IIIA 947 14 60 30 

27 Mojosongo IIIA 1.190 11 151 84 

28 Bangunharjo IIIA 1.116 5 44 18 

29 Sidomulyo IIIA 840 0 58 64 

30 Gading IIIA 2.283 33 195 155 

31 Sangkrah IIIA 1.122 4 140 93 

32 Tunggulsari IIIA 740 19 137 40 

33 Buah Jurug IIIA 540 36 0 - 

34 Mojosongo 

Perumnas 

IIIB 1.498 3 128 18 

35 Ngumbul  IIIB 482 11 46 - 

36 Bambu IIIB 450 0 0 22 

37 Besi Tua IIIB 15.120 0 309 - 

38 Joglo IIIB 1.005 29 70 14 

(Sumber : Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta) 

 

Pada tabel diatas digambarkan potensi los, kios serta plataran dari 38 

pasar yang ada di Kota Surakarta, yang kemudian digunakan sebagai dasar 

penghitungan potensi penerimaan retribusi pasar. Penggolongan kelas pasar 

berdasar pada potensi retribusi memang layak karena dapat kita melihat 

perbedaan jumlah los, kios dan plataran yang dikelola pada masing–masing 
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kelas pasar. Dengan jumlah los, kios dan plataran yang lebih banyak maka 

tentunya akan semakin besar pula besaran retribusi yang dapat diperoleh. 

Melihat pada potensi yang telah disebutkan pada tabel di atas maka 

sudah menjadi kewajiban bagi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta untuk 

dapat meningkatkan penerimaan retribusi pasar di setiap tahun anggaran. 

Sehingga potensi retribusi pasar yang dimiliki dapat dioptimalkan pada setiap 

tahunnya. 

Pasar tradisional yang berada di Kota Surakarta sangat membantu 

perekonomian masyarakat setempat dan membantu meningkatkan PAD. Oleh 

karena itu Dinas Pengelolaan Pasar memiliki program untuk menciptakan 

kondisi pasar yang bersih, tertib, aman dan nyaman, serta mengoptimalkan 

kontribusi pasar guna mendukung kelancaran pembangunan pemerintah daerah 

dengan menumbuh-kembangkan dan memberdayakan pasar dengan 

peningkatan sarana prasarana dan fasilitas pasar yang memadai. 

Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai strategi dalam memberdayakan 

pasar tradisional yang ada di Kota Surakarta, yaitu: 

1. Program pembangunan atau renovasi pasar 

2. Program pemeliharaan pasar 

3. Program pengembangan pengelolaan persampahan pasar 

4. Program peningkatan keamanan dan ketertiban pasar 

5. Program pembinaan pedagang. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Salah satu denyut nadi perekonomian di suatu kota adalah pasar 

tradisional. Sampai saat ini, kehidupan kita nyaris tidak pernah terlepas dari 

pasar sebagai tempat dan sarana jual-beli berbagai komoditas. Keberadaan 

pasar tradisional memberikan sumbangan yang tidak sedikit bagi peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta melalui penerimaan retribusi 

pasar. 

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta melakukan upaya untuk 

semakin meningkatkan kegiatan ekonomi yang berlangsung di pasar tradisional 

yaitu dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar melalui 

pemberdayaan pasar tradisional, sehingga akan berdampak pada pembayaran 

retribusi pasar oleh para pedagang sehingga penerimaan retribusi pasar dapat 

mencapai hasil yang optimal. 

 

A. PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL 

Dalam rangka mengikuti laju pertumbuhan dan perkembangan 

perekonomian, juga memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat akan 

pelayanan jasa Pemerintah Daerah di bidang perpasaran, dipandang perlu 

melaksanakan pengaturan pasar-pasar tradisional di wilayah Kota Surakarta. 

Dalam hal ini Dinas Pengelolaan Pasar sebagai unsur pelaksana 

Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan pasar dituntut peran sertanya dalam 
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menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Surakarta. 

Dimana dalam pelaksanaan tugas-tugasnya mempunyai dasar hukum yang 

mengatur mengenai segala sesuatu yang behubungan dengan pasar tradisional. 

Kota Surakarta telah menjadi pusat perkembangan perekonomian dan 

perdagangan bagi kabupaten-kabupaten disekitarnya, maka untuk mengikuti 

laju pertumbuhan dan perkembangan tersebut diperlukan perencanaan yang 

lebih mantap. Dinas Pengelolaan Pasar selaku pelaksana Pemerintah Daerah di 

bidang pengelolaan pasar mempunyai kebijakan untuk lebih memberdayakan 

pasar tradisional yang ada saat ini yaitu dengan meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada pedagang dan masyarakat antara lain melalui program 

pembangunan (renovasi) pasar, program pemeliharaan pasar, program 

pengembangan pengelolaan persampahan pasar, program peningkatan 

keamanan dan ketertiban pasar, dan program pembinaan pedagang pasar. 

 

1. Program Pembangunan (Renovasi) Pasar 

Pembangunan (renovasi) pasar tradisional sangat diperlukan 

mengingat usia pasar-pasar tradisional di Kota Surakarta yang sudah cukup 

tua, sehingga kondisi bangunannya sudah tidak layak untuk dipergunakan. 

Selain itu dengan pembangunan (renovasi) juga diharapkan dapat 

meningkatkan kenyamanan pasar, karena dalam pembangunan pasti juga 

diikuti dengan penambahan fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di 

pasar. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hedy Ratriyono selaku 
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Kepala Seksi Pemeliharaan Bangunan Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Kota 

Surakarta: 

“Semua pasar yang kami kelola, rata-rata usianya sudah tua dan 
belum pernah tersentuh pembangunan sama sekali. Bangunannya 
rata-rata sudah tidak layak untuk dipakai mbak, sehingga 
memerlukan suatu peninjauan kembali dengan direnovasi. Kalau 
sudah direnovasi, pedagang dan pembeli kan bisa merasa nyaman 
melakukan transaksi didalam pasar” (Wawancara 26 Maret 2009) 

 

Pasar tradisional mendapat perhatian khusus dari pemkot Surakarta 

karena keberadaannya merupakan aset bagi Pemerintah Kota, yaitu sebagai 

salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar. 

Keberadaan pasar tradisional yang kemudian diperkuat dengan kegiatan 

pembangunan kembali (renovasi) pasar diharapkan dapat semakin 

meningkatkan PAD Kota Surakarta, melalui penerimaan retribusi pasar. 

Pembangunan (renovasi) pasar tradisional dapat meningkatkan kelas 

bangunan pasar, sehingga besaran retribusi yang diperoleh juga akan 

meningkat. 

Program peningkatan kualitas bangunan pasar sudah dimulai sejak 

tahun 2006, dengan meningkatkan kelas pasar-pasar tradisional, melalui 

kegiatan pembangunan (renovasi) pasar. Dalam Rencana Strategis Dinas 

Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, tahun 2006 DPP Kota Surakarta 

mempunyai target untuk membangun kembali Pasar Mojosongo, Pasar 

Kembang, Pasar Harjodaksino, Pasar Nusukan, dan Pasar Notoharjo. Untuk 

tahun 2007, DPP Kota Surakarta mempunyai target untuk membangun 

kembali 8 pasar tradisional, yaitu Pasar Sidodadi, Pasar Rejosari, Pasar 
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Elpabes, Pasar Mobil Bekas, Pasar Joglo, Pasar Jongke, Pasar Kliwon, dan 

Pasar Legi. Tetapi pada akhirnya dari 8 target hanya ada 1 pasar yang 

dibangun kembali (direnovasi), yaitu Pasar Sidodadi. 

Tahun 2008, Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta menetapkan 

target untuk membangun kembali (merenovasi) 4 pasar taradisional, yaitu 

Pasar Legi, Pasar Gading, Pasar Windujenar, dan Pasar Mebel. Namun pada 

kenyataannya target yang telah ditetapkan, hanya 3 pasar yang terlaksana 

pembangunannya, yaitu Pasar Legi, Pasar Gading, dan Pasar Windujenar. 

Untuk Pasar Mebel belum terealisasi dikarenakan masih ada masalah non-

tekhnis yang belum terselesaikan. Pada proses negosiasi belum ditemukan 

titik kesepakatan antara pedagang dan masyarakat lingkungan sekitar pasar, 

dengan apa yang telah direncanakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota 

Surakarta untuk merenovasi Pasar Mebel. Hal ini dijelasakan oleh Bapak 

Hedy Ratriyono selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Bangunan Pasar: 

“Untuk tahun 2008, DPP belum dapat membangun Pasar Mebel 
karena warga sekitar pasar kurang menghendaki jika pasar dibangun 
lagi disitu, karena pengalaman sebelum-sebelumnya, pasar sering 
sekali terbakar. Warga takut dan masih trauma karena kejadian itu 
mbak…kalau masih ada masalah seperti ini kita belum bisa 
melakukan renovasi. Kalau berbicara masalah renovasi pasar,  
 
 
 
 
 
 
 
pasti ada konflik sosial yang terjadi didalamnya. Banyak faktor yang 
harus diperhatikan mbak, kita harus melihat aspek-aspek lain dan 
juga peran serta pedagang dan warga disekitar pasar tersebut…itu 
hal yang paling mendasar mbak” (Wawancara 7 April 2009) 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 xx 

a. Pembangunan (renovasi) Pasar Legi 

1) Tahap Perencanaan 

a) Perencanaan pembangunan (renovasi) pasar 

 Program kerja dari Dinas Pengelolaan Pasar untuk 

membangun kembali Pasar Legi didasarkan atas 

pertimbangan bahwa kondisi bangunannya sudah lebih dari 

25 tahun dan belum pernah tersentuh pembangunan. 

 Pembangunan (renovasi) di Pasar Legi hanya 

dilakukan untuk bagian belakang, yaitu bagian ikan asin. Hal 

ini dikarenakan bangunannya hampir keseluruhan terbuat 

dari kayu dan rata-rata keropos. Hal ini diungkapkan oleh 

Bapak Bambang Yunianto, selaku Kepala Pasar Legi: 

“Disini yang dibangun hanya bagian ikan asin saja 
ya, karena dibagian ikan asin itu bangunannya 
semuanya terbuat dari kayu dan sudah keropos 
termakan garam…usia pasar ini sendiri kan juga 
sudah tua” (Wawancara 1 April 2009) 
 

 Pembangunan pasar sebenarnya sudah direncanakan 

sejak tahun 2007, namun pada kenyataannya baru dapat 

terealisasi pada pertengahan tahun 2008. Hal ini dikarenakan 

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta menginginkan tidak 

terjadi konflik selama proses dan sampai selesainya 

pembangunan. Berkaitan dengan hal ini Bapak Bambang 

Yunianto selaku Kepala Pasar Legi menjelaskan: 
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“Renovasi bagian ikan asin baru mulai terbangun 
sekitar bulan Juli tahun 2008, kenapa, yak arena 
banyak faktor mbak, tidak asal direncanakan terus 
bisa langsung direalisasikan. Tahun 2007 kemarin 
kita tidak punya banyak waktu, jadinya kontraktor 
tidak ada yang bersedia menerima, jarak waktu 
menuju ke deadlinenya itu mepet, jadi kontraktor 
tidak ada yang mau menerima konsekuensi 
membayar denda jika nggak mencapai target dari 
DPP” (Wawancara 1 April 2009) 

   

b) Sosialisasi perencanaan pembangunan (renovasi) pasar 

 Sosialisasi dilaksanakan dengan cara memberikan 

pemaparan mengenai perencanaan pembangunan (renovasi) 

pasar dan aturan-aturan yang harus dilaksanakan dan 

dipatuhi oleh pedagang. Sosialisasi merupakan wadah untuk 

menampung masukan-masukan dari para pedagang. Seluruh 

masukan pedagang akan ditampung dan akan dijadikan 

bahan pertimbangan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota 

Surakarta. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Hedy Ratriyono 

selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Bangunan Pasar Dinas 

Pengelolaan Pasar Kota Surakarta: 

“Jadi mbak, kita tidak bekerja satu arah…kita juga 
melibatkan pedagang…kita terima semua masukan, 
tentunya hanya masukan-masukan yang wajar dan 
sesuai aturan yang berlaku yang bisa kita tindak 
lanjuti” (Wawancara 7 April 2009) 

 

 Fungsi dari sosialisasi adalah untuk memberikan 

penjelasan dan gambaran tentang keadaan pasar setelah 

selesai direnovasi. Lebih lanjut Bapak Hedy Ratriyono 
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selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Bangunan Pasar 

menjelaskan: 

“Dalam sosialiasi diberikan penjelasan tentang pasar 
itu kedepannya, ya mengenai bentuk fisik pasar, 
harus sesuai advice planning dari Dinas Tata Kota, 
penawaran lokasi pasar darurat, penempatan 
pedagang sekaligus penataannya” (Wawancara 7 
April 2009) 
 

§ Bangunan fisik pasar 

 Sosialisasi yang dilakukan didalamnya 

diberikan gambaran mengenai bentuk fisik pasar 

nantinya setelah pasar selesai terbangun. Dalam 

proses perenovasian Pasar Legi bagian belakang, 

sejak awal pedagang mengusulkan agar bangunan 

dijadikan 2 lantai dengan adanya kesepakatan bahwa 

pedagang lama mendapatkan prioritas untuk 

ditempatkan di lantai bawah. Hal ini dinyatakan oleh 

Bapak Heru salah seorang pengurus Paguyuban Pasar 

Legi: 

“Pedagang itu mbak, sebagian besar minta 
supaya pasar dibuat 2 lantai, namun mereka 
minta agar mereka bisa tetap dilantai satu, nah 
kemudian yang lantai 2 untuk pedagang baru” 
(Wawancara 1 April 2009) 
 

 
§ Pengadaan pasar darurat 

 Pasar darurat merupakan pasar sementara 

sebagai tempat bagi para pedagang untuk berjualan 
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sampai selesainya proses pembangunan pasar. 

Sebenarnya para pedagang tidak menuntut sebuah 

tempat yang definitif untuk dijadikan pasar darurat.  

Para pedagang hanya mengajukan syarat bagi tempat 

yang akan dijadikan pasar darurat.  Menurut Bapak 

Heru, pasar darurat itu harus memenuhi dua syarat, 

yaitu: 

1) Tempatnya strategis, sehinga para pedagang tidak 

kehilangan pelanggan 

2) Tempat yang dijadikan pasar darurat adalah 

tempat yang aman dan juga nyaman untuk 

berjualan. Dalam pembangunan (renovasi) Pasar 

Legi bagian belakang, lokasi yang dijadikan 

pasar daruratnya ada dibagian selatan bangunan 

pasar. 

 

 

 

 

§ Konsep penempatan pedagang pasar 

 Penempatan dan penataan pedagang juga 

dibahas Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta 

bersama para pedagang dalam proses sosialisasi. 

Setelah selesainya pembangunan (renovasi) Pasar 
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Legi bagian belakang, pedagang dijamin sepenuhnya 

untuk ditempatkan kembali dilantai satu. Ini 

merupakan kesepakatan awal antara pedagang dan 

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta. Berikut 

diungkapkan oleh Bapak Bambang Yunianto selaku 

Kepala Pasar Legi: 

“Ada jaminan pedagang lama bisa masuk ke 
pasar yang baru. Pedagang ditempatkan 
kembali dipasar yang baru sesuai semula dan 
tanpa berubah” (Wawancara 1 April 2009) 
 

2) Tahap Pelaksanaan 

 Dalam proses pelaksanaan pembangunan (renovasi) 

pasar, Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta tidak bekerja 

sendiri. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam proses 

pembangunan (renovasi) Pasar Legi anatara lain DPU dan DTK. 

  Seluruh pedagang di bagian ikan asin dipindah terlebih 

dahulu ke lokasi yang telah disepakati dalam proses sosialisasi 

untuk dijadikan pasar darurat, yaitu di bagian selatan bangunan 

pasar. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan 

bahwa merupakan lokasi terdekat dari bangunan Pasar Legi 

bagian ikan asin. Berikut pernyataan Bapak Bambang Yunianto 

selaku Kepala Pasar Legi: 

“Pasar darurat kita letakkan di selatan pasar, bekas lahan 
parkir, lokasinya juga cukup luas, bisa menampung 
semua pedagang ikan asin” (Wawancara 1 April 2009) 
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 Pembangunan (renovasi) pasar dilanjutkan pada tahap 

pelaksanaan pekerjaan fisik renovasi pasar. Pekerjaan fisik 

renovasi Pasar Legi dilaksanakan oleh kontarktor, dimulai 

pertengahan 2008 dan selesai pada Desember 2008. 

 Setelah diadakannya direnovasi, jumlah los dan kios di 

Pasar Legi bagian ikan asin bertambah. Sebelum direnovasi, di 

lantai bawah untuk kios berjumlah 26 kios dan untuk los 

berjumlah 160 los. Setelah direnovasi, di lantai bawah untuk kios 

berjumlah 44 kios dan untuk los berjumlah 162 los. Sedangkan 

di lantai atas hanya terdapat kios saja, berjumlah 40 kios. 

 

b. Pembangunan (renovasi) Pasar Gading 

Pasar Gading diprioritaskan untuk dibangun kembali tahun 

2008. Hal ini mengingat kondisinya yang sudah memprihatinkan 

dan mendesak untuk direnovasi. Sebelum dibangun (direnovasi), 

Pasar Gading kumuh dan tidak beraturan, serta di bagian depan 

pasar terdapat sub terminal. Pemandangan depan pasar tertutup 

puluhan mobil carteran yang setiap saat mangkal disana. Pemilik 

kios juga tidak leluasa menggelar barang dagangannya karena 

banyak terhalang dengan penjual makanan yang malang melintang 

di lorong-lorong pasar. Pasar Gading dibangun mengacu pada ciri 

khas atau budaya Kota Surakarta. Dengan demikian pembangunan 

(renovasi) Pasar Gading diharapkan bisa menjadi ikon pusat 
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perdagangan di Solo bagian Selatan. Berikut pernyataan Bapak 

Agus Suharto, selaku Kepala Pasar Gading: 

“Renovasi Pasar Gading ini mengacu pada budaya Solo 
mbak, sub terminal yang dulu ada di depan pasar juga 
dihilangkan karena masuk dalam kawasan pasar yang 
dikembangkan” (Wawancara 4 April 2009) 
 

Pasar Gading ini ditetapkan menjadi pilot project pasar 

tradisional secara nasional. Jika pilot project ini berhasil, maka 

pasar-pasar tradisional seluruh Indonesia nanti akan dibuat seperti 

pasar ini. Pembangunan (renovasi) Pasar Gading merupakan salah 

satu contoh bentuk kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, 

pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam kerangka kemitraan 

program dan kegiatan, khususnya Program Revitalisasi Pasar 

Tradisional untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional. Pasar 

Gading direnovasi secara keseluruhan untuk dijadikan percontohan 

pasar tradisional tingkat nasional. Pasar Gading dibangun melalui 

pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 

2008 oleh Pemerintah Pusat melalui Departemen Perdagangan 

dengan alokasi pagu Rp 6 milyar, Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Rp 0,5 milyar dan APBD 

Kota Surakarta sebesar Rp 1,2 milyar.  

Pembangunan Pasar Gading ditangani langsung oleh Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta karena tujuan 

pembangunannya adalah memajukan perdagangan daerah. Berikut 

pernyataan Bapak Hedy Ratriyono selaku Kepala Seksi 
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Pemeliharaan Bangunan Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Kota 

Surakarta: 

“Kenapa Disperindag, ya, karena Disperindag-lah yang sejak 
awal menangani proses pembangunan Pasar Gading. Mulai 
dari  meminta bantuan ke pemerintah pusat, Pasar Gading 
diharapkan bisa menjadi ikon pusat perdagangan di Solo 
bagian Selatan, karena selama ini kan ikon itu belum ada” 
(Wawancara 14 April 2009) 
 

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta berwenang dalam 

penyediaan perangkat meja dasaran dagangan yang berlapis 

stainless, hal ini diungkapkan Bapak Hedy Ratriyono selaku Kepala 

Seksi Pemeliharaan Bangunan Pasar lebih lanjut: 

“Agar barang dagangan lebih higienis mbak, oleh karena itu 
mejanya dilapisi stainless, supaya pedagang bisa 
mempertahankan kebersihan di dalam pasar sehingga tidak 
ditinggalkan pembeli…meja stainless yang kami sediakan 
ada 3 tipe berdasarkan ukuran meja. Untuk tipe I ada 24 unit, 
ini dirancang khusus untuk daging, ada saluran pembuangan 
airnya, sedangkan tipe II ada 44 unit, tipe III ada 143 unit, 
dan meja dasaran untuk oprokan ada 272 unit” (Wawancara 
14 April 2009) 
 

Meja stainless yang disediakan ada 3 tipe berdasarkan 

ukuran meja. Untuk tipe I ada 24 unit, ini dirancang khusus untuk 

daging, ada saluran pembuangan airnya, sedangkan tipe II ada 44 

unit, tipe III ada 143 unit, dan meja dasaran untuk oprokan ada 272 

unit. 

Setelah diadakannya direnovasi, jumlah los dan kios di Pasar 

Gading bertambah. Sebelum direnovasi, untuk kios berjumlah 29 
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kios dan untuk los berjumlah 190 los. Setelah direnovasi, untuk kios 

berjumlah 72 kios dan untuk los berjumlah 211 los. 

Renovasi Pasar Gading sebenarnya sudah direncanakan dan 

hampir terlaksana pada tahun 2007. Namun karena waktunya sangat 

mepet, Pemerintah Kota Surakarta kemudian mengembalikan 

proyek tersebut pada Pemerintah Pusat dan baru terlaksana tahun 

2008. Untuk menampung pedagang kaki lima maupun pedagang 

oprokan yang berada di depan pasar, maka Pasar Gading dijadikan 2 

lantai. Pasar Gading diresmikan 16 Februari 2009 oleh Menteri 

Perdagangan, Marie Elka Pangestu. 

Setelah tahap pelaksanaan pembangunan (renovasi) selesai 

dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Surakarta, pengelolaan Pasar Gading tetap menjadi kewenangan 

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta. Untuk saat ini Pasar 

Gading masih dalam masa pemeliharaan, masih menjadi tanggung 

jawab kontraktor, sehingga oleh Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan belum diserahterimakan kepada Dinas Pengelolaan 

Pasar Kota Surakarta. 

Penataan pedagang dilakukan oleh Tim Penataan Pedagang 

dari Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta. Pedagang Pasar 

Gading ditata dan ditempatkan dengan sistem zoning, yaitu 

pengelompokan pedagang sesuai jenis barang dagangannya. Berikut 
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pernyataan Bapak Didik, selaku Ketua Tim Penataan Pedagang 

Pasar Gading: 

“Di Pasar Gading, ditetapkan sebanyak 13 zona, di antaranya 
daging, kelontong, arang, grabahan, sayur mayur, pakaian, 
buah-buahan, makanan dan sebagainya. Dengan zona seperti 
itu, diyakini bisa menepis kekhawatiran pedagang saat 
ditempatkan di lantai 2. Konsumen yang ingin membeli 
daging misalnya, mau tidak mau akan naik ke lantai 2, 
karena di lantai 1 memang tak ada pedagang daging, 
demikian juga komoditas lainnya” (Wawancara 5 April 
2009) 

 

Ada banyak pihak yang mempunyai kepentingan terkait keberadaan 

dan pengembangan pasar tradisional. Berbagai pihak yang berkepentingan 

sebenarnya dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok besar, yaitu 

Pemerintah Kota Surakarta, Pedagang, dan masyarakat. Pemerintah Kota 

Surakarta jelas memiliki kepentingan terhadap keberadaan dan 

pengembangan pasar tradisional, karena Pemerintah Kota Surakarta adalah 

pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan dan 

pemberdayaan seluruh aset di Kota Surakarta, termasuk pasar tradisional 

sebagai aset ekonomi dan juga budaya. Selain Pemerintah Kota Surakarta, 

para pedagang yang berada di pasar tradisional tentu saja juga memiliki 

kepentingan dengan keberadaan serta pengembangan pasar tradisional. 

Bagaimanapun juga pasar tradisional merupakan tempat mencari nafkah 

bagi lebih dari 4000 pedagang yang menempati kios dan 9000 pedagang 

yang menempati los pasar tradisional, serta para pedagang oprokan yang 

jumlahnya sekitar 4000 orang. Belum lagi keberadaan pasar tradisional juga 

memberikan dampak positif bagi keberadaan kuli angkut, tukang becak, 
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tukang ojek, sopir angkot serta pelaku ekonomi lain yang menggantungkan 

hidupnya dari keberadaan pasar tradisional. Komponen yang terakhir dalam 

pengembangan pasar tradisional adalah komponen masyarakat. Masyarakat 

secara umum merupakan pengguna dari keberadaan pasar tradisional. 

Namun, secara khusus, tentu saja masyarakat memiliki peran lebih dari 

sekedar pengguna. Dalam hal ini, masyarakat memiliki peran lebih sebagai 

salah satu pihak yang memiliki kepentingan dari keberadaan pasar 

tradisional dalam konteks lingkungan, yakni keberadaan pasar tradisional 

dalam sebuah wilayah lingkungan masyarakat. 

Yang menjadi konsep awal pembangunan (renovasi) pasar 

tradisional adalah mewujudkan pasar tradisional yang nyaman, aman dan 

tertib, serta bersih. Perenovasian pasar dimaksudkan untuk memberikan 

pelayanan yang sebaik-baiknya pada masyarakat. Dengan pembangunan 

(renovasi) pasar maka akan meningkatkan kelas bangunan pasar dan jumlah 

los dan kios yang dibangun bertambah, sehingga besaran retribusi yang 

diperoleh juga akan meningkat. 

Dari beberapa uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembangunan (renovasi) pasar yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan 

Pasar Kota Surakarta sudah berjalan seperti apa yang diharapkan. Hal ini 

ditunjukkan dengan pembangunan 3 pasar yang terealisasi dari 4 target 

yang ditetapkan pada tahun 2008. 

 

2. Program Pemeliharaan Pasar 
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Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana pasar 

dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar sebagai komitmennya bagi 

masyarakat kaitannya dengan pemberian pelayanan yang prima bagi publik. 

Peningkatan sarana dan prasarana ini direalisasikan dalam bentuk 

peremajaan sarana dan prasarana yang telah ada ataupun penambahan 

sarana atau prasarana yang baru. 

Adapun bentuk peremajaan sarana dan prasarana yaitu; pemeliharaan 

sarana dan prasarana bangunan pasar dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana elektrikal mekanikal pasar. 

a. Pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan pasar 

Pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan gedung pasar 

merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun 

berdasarkan pada skala prioritas. Untuk tahun 2008, pemeliharaan 

bangunan pasar meliputi pasar-pasar yang ada di Kota Surakarta 

yang dibagi dalam 6 paket pekerjaan: 

1) Paket I 

Pemeliharaan Pasar Singosaren, Pasar Gede, Pasar Cindera Mata 

Klewer, Pasar Kadipolo, Pasar Harjodaksino, Pasar Rejosari, 

Pasar Tanggul, Pasar Notoharjo, dan Pasar Turisari Kota 

Surakarta 

a) Pemeliharaan Pasar Singosaren 

Perbaikan lantai, plafon, dan saluran air 

b) Pemeliharaan Pasar Gede 
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Pemasangan pintu panil kamper dan pemasangan kawat 

nyamuk 

c) Pemeliharaan Pasar Cindera Mata Klewer 

Perbaikan atap dan plafon 

d) Pemeliharaan Pasar Kadipolo 

Perbaikan atap 

e) Pemeliharaan Pasar Harjodaksino 

Pemasangan partisi 

f) Pemeliharaan Pasar Rejosari 

Perbaikan atap, pintu besi dan saluran air 

g) Pemeliharaan Pasar Tanggul 

Perbaikan pintu besi 

h) Pemeliharaan Pasar Notoharjo 

Perbaikan atap 

i) Pemeliharaan Pasar Turisari 

Perbaikan atap 

2) Paket II 

Pemeliharaan Pasar Jongke, meliputi perbaikan atap, talang dan 

saluran air 

3) Paket III 

Pemeliharaan Pasar Ayam Semanggi, meliputi perbaikan pagar 

dan perbaikan kantor pasar 

4) Paket IV 
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Pemeliharaan Pasar Mojosongo Perumnas, meliputi perbaikan 

lantai, atap, dan halaman pasar 

5) Paket V 

Pemeliharaan Pasar Nusukan, meliputi perbaikan atap dan 

pemasangan pagar 

6) Paket VI 

Pemeliharaan Pasar Sidodadi, Pasar Depok, Pasar Bangunharjo, 

dan Pasar Ledoksari 

a) Pasar Sidodadi 

Perbaikan talang dan pintu 

b) Pasar Depok 

Perbaikan atap, plafon dan pintu serta pemasangan kaca 

nako dan teralis 

c) Pasar Bangunharjo 

Perbaikan pagar 

d) Pasar Ledoksari 

Perbaikan talang 

  (Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar tahun 2008) 

Pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan gedung pasar 

dilaksanakan berdasarkan pada skala prioritas. Dari seluruh paket 

perbaikan diatas, sebagian besar adalah perbaikan atap dan saluran 

air. Hal ini dikarenakan menyangkut tentang masalah kebersihan 
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pasar. Berikut pernyataan Bapak Hedy Ratriyono selaku Kasi 

Pemeliharaan Bangunan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta: 

“Dalam memperbaiki pasar, kita lebih memperhatikan yang 
penting-penting dulu seperti atap, talang dan saluran air. 
Karena atap itu kan tempat berteduh dari hujan dan panas, 
kalau bocor akan menyebabkan becek dan banyak genangan-
genangan air, itu akan membuat pembeli merasa tidak 
nyaman” (Wawancara 26 Maret 2009) 
 

Faris, salah seorang pemilik kios di Pasar Singosaren 

memberikan pernyataan mengenai perbaikan sarana dan prasarana 

bangunan Pasar Singosaren: 

“Dulu itu ada perbaikan lantai mbak, mbenahi keramik-
keramik yang lepas, pecah gitu itu mbak, dipasangin yang 
baru” (Wawancara 3 April 2009) 

 

Ibu Lestari, salah seorang pedagang di Pasar Ledoksari, 

memberikan pernyataan: 

“Tahun lalu ada perbaikan talang, soalnya sebelumnya pasar 
sini tu kalau hujan sering bocor mbak” (Wawancara 2 April 
2009) 
 

b. Pemeliharaan sarana dan prasarana elektrikal mekanikal pasar 

Untuk pemeliharaan sarana dan prasarana elektrikal 

mekanikal pasar, Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta 

melakukan pemeliharaan instalasi listrik secara berkala dalam kurun 

waktu 6 bulan sekali melalui peremajaan maupun perbaikan bagian-

bagian yang dianggap perlu. Di tahun 2008, Dinas Pengelolaan 

Pasar Kota Surakarta melakukan pemeliharaan instalasi listrik yang 
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sifatnya kecil, seperti melakukan penggantian alat-alat listrik, yaitu 

lampu dan kabel. Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Hedy 

Ratriyono selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Bangunan Pasar: 

“Tahun ini kita tidak melakukan penambahan daya dan 
pemasangan baru mbak, tahun ini kita hanya melakukan 
pengggantian kabel-kabel dan bolham lampu, jadi yang 
sifatnya hanya memperbaiki kecil-kecil saja” (Wawancara 
29 Maret 2009) 

 

Perawatan elektrikal mekanikal pasar dilakukan untuk 

mengindari kerusakan instalasi listrik yang akhirnya menyebabkan 

dapat kebakaran, berikut diungkapkan Bapak Hedy Ratriyono 

selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Bangunan Pasar: 

”Perawatan kelistrikan itu penting mbak, kalau tidak kita 
pantau secara berkala takutnya nanti kalau ada kabel yang 
mengelupas kemudian terjadi hujan dan talangnya pas bocor 
kan jadi repot, nanti kan bisa konslet lalu menyebabkan 
kebakaran” (Wawancara 29 Maret 2009) 

 

Kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas merupakan upaya 

yang dilakukan oleh pihak Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dalam 

menggeliatkan kegiatan ekonomi di pasar-pasar tradisional yang ada di 

Kota Surakarta. Dengan kegiatan peningkatan kualitas maupun kuantitas 

sarana dan prasarana pasar diharapakan kegiatan ekonomi yang terjadi di 

pasar-pasar tradisional akan semakin meningkat dan akan berdampak pada 

pembayaran retribusi pasar yang tepat waktu oleh para pedagang sehingga 

penerimaan retribusi dapat mencapai target atau bahkan bisa melebihi 

target. 
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3. Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan Pasar 

Program pengembangan pengelolaan persampahan merupakan 

usaha Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta untuk meningkatkan 

kebersihan pasar. Pasar tradisional mempunyai 200 lebih petugas 

kebersihan pasar yang tersebar di masing-masing pasar, yang jumlahnya di 

tiap-tiap pasar berbeda, tergantung luas dan besarnya pasar. Untuk pasar 

kelas I mempunyai sekitar 15 petugas pembersih, pasar kelas II sekitar 10 

orang, dan pasar kelas III sekitar 6 orang. Berikut pernyataan Bapak 

Suhardi selaku Kasi Peralatan dan Kebersihan: 

“Jumlah petugas kebersihan totalnya ada lebih dari 200 orang dan 
berbeda untuk tiap-tiap pasar, tergantung dari tingkat kebutuhan dan 
kesepakatan dari pedagang…soalnya yang menggaji mereka ya dari 
pedagangnya sendiri…tapi rata-rata untuk pasar kelas I sekitar 15 
orang, kelas II 10 orang, dan kelas III 6 orang” (Wawancara 28 
Maret 2009) 
 

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta mempunyai 40 orang 

tenaga armada sampah pasar dan 8 buah armada truk pengangkut sampah. 

Untuk tenaga armada sampah pasar penggajiannya oleh Dinas Pengelolaan 

Pasar Kota Surakarta, yaitu sesuai aturan kepegawaian Pemerintah Kota 

Surakarta. 

Sampah yang ada dalam pasar dibersihkan oleh petugas kebersihan 

masing-masing pasar dan dikumpulkan pada tempat pembuangan sampah 

sementara yang ada di masing-masing pasar. Setiap harinya tenaga armada 

sampah pasar bertugas untuk melakukan pengambilan sampah di tempat 
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pembuangan sampah sementara. Berikut pernyataan Bapak Suhardi selaku 

Kasi Peralatan dan Kebersihan: 

“Kita mempunyai 8 armada pengangkut sampah dengan masing-
masing 1 sopir dan 7 petugas pembersih yang setiap harinya 
mengambil sampah di semua pasar di Kota Surakarta untuk dibawa 
ketempat pembuangan akhir di Putri Cempo Mojosongo” 
(Wawancara 28 Maret 2009) 

 

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Pasar Gading, Bapak 

Agus Suharto: 

“Setiap hari pasti ada petugas yang ngambil sampah pakai truk, kira-
kira jam 10an, kadang-kadang juga agak siang, tapi kalau jumlah 
petugasnya yang datang, saya nggak hapal mbak…ya paling sekitar 
5-6 orang. Tujuannya ya biar tempat sampahnya nggak penuh 
soalnya kadang-kadang warga sekitar juga ikut buang sampah di 
kontainer yang ada di sini” (Wawancara 4 April 2009) 
 

Selain itu Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta juga melakukan 

penambahan ataupun penggantian alat-alat kebersihan di tiap pasar 

tradisional serta pengadaan kontainer atau tempat pembuangan sampah 

sementara di Pasar Singosaren. Berikut pernyataan Bapak Suhardi selaku 

Kasi Peralatan dan Kebersihan: 

“Kita dari pihak Dinas pada tahun 2008 kemarin melakukan 
pengadaan alat-alat kebersihan seperti sapu, pel, keranjang sampah, 
dan peralatan yang berkaitan dengan kebersihan pasar, tujuannya 
tidak lain agar para petugas pembersih lebih optimal dalam 
melaksanakan tugasnya…soalnya kan sekarang gedung pasar sudah 
direnovasi, apabila kebersihannya tidak diperhatikan kan ya sama 
saja” (Wawancara 28 Maret 2009) 

 

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Bapak Agus Suharto yang 

mengatakan: 
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“Memang dari pihak Dinas tahun lalu memberikan atau mengganti 
alat–alat kebersihan yang sudah rusak tujuannya ya tidak lain untuk 
meningkatkan kinerja para petugas pembersihnya” (Wawancara 4 
April 2009) 

 

Di Pasar Gading sendiri memiliki 4 petugas pembersih yang dalam 

bertugas dibagi menjadi 2 shift, yakni jam 07.00-14.00 dan 14.00-pasar 

tutup. Setiap hari para petugas pembersih tersebut mengepel lantai di 

seluruh pasar untuk menjaga agar lantai selalu bersih dan mencegah bau 

yang tidak sedap. Hal ini seperti yang diungkapkan Bapak Agus Suharto: 

“Di sini kita mempunyai 4 orang petugas pembersih, dan biar 
kebersihan tetap terjaga kita selalu mengepel lantainya mbak…itu 
dilakukan setiap hari” (Wawancara 4 April 2009) 

 

Pihak kantor pasar juga berupaya untuk menumbuhkan kesadaran 

para pedagang untuk mengaja kebersihan lingkungan di sekitar kios atau los 

yang ditempati. Berikut kutipan penyataan dari Bapak Agus Suharto: 

“Saya sendiri kadang–kadang selalu berkeliling di sekitar pasar, 
sambil bercanda saya juga menegur para pedagang yang sekitar kios 
atau losnya kotor…dengan cara ini lama-lama pedagang jadi sadar 
akan kebersihan…soalnya mereka sendiri kan jadi  pekewuh  kalau 
setiap hari ditegur”  (Wawancara 4 April 2009) 

 

Penyataan dari Bapak Agus Suharto juga didukung oleh pendapat Ibu Wiji, 

pedagang sayur di pasar Gading, berikut pernyataannya: 

 “Kalau pak Agus itu kadang sering keliling mantau keadaan, 
kadang juga negur pedagang soal sampah di sekitar los…tapi kalau 
petugas kebersihan setiap hari pasti keliling untuk nyapu sampah 
biasanya pagi dan siang hari” (Wawancara 4 April 2009) 

 

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas menunjukkan bahwa dalam 

rangka meningkatkan kebersihan pasar tidak hanya dilakukan dengan 
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mengoptimalkan kinerja petugas pembersih saja, tetapi juga dilakukan 

upaya untuk menumbuhkan kesadaran akan kebersihan kepada para 

pedagang. 

Kebersihan pasar ternyata tidak hanya dirasakan oleh para pedagang 

tetapi juga para pembeli yang berbelanja di Pasar Gading. Berikut petikan 

wawancara dengan Ibu Wati salah seorang pembeli di Pasar Gading: 

“Pasar ini memang sekarang terlihat lebih bersih dibanding yang 
lama, apalagi serkarang lantainya sudah di keramik, jarang terlihat 
sampah berserakan di lantai” (Wawancara 4 April 2009) 

 

 

Ibu Hani juga memberikan pernyataan: 

“Bila dibanding pasar yang lama ya sekarang jauh lebih 
bersih…biasanya dulu kalau di dalam itu baunya nggak enak 
mbak…tapi sekarang udah nggak lagi” 

 

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan serta pernyataan 

diatas menunjukkan bahwa kondisi kebersihan pasar sekarang ini jauh lebih 

baik daripada pasar yang lama. Dengan demikian maka upaya peningkatan 

kebersihan pasar melalui program pengembangan pengelolaan persampahan 

sampai saat ini cukup berhasil terbukti dengan adanya respon positif dari 

pembeli yang berbelanja di Pasar Gading. 

 

4. Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Pasar 

Keamanan dan ketertiban dalam pasar merupakan faktor penting 

dalam menunjang keberlangsungan pasar tradisional. Keamanan disini 
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adalah kondisi dimana lingkungan pasar terbebas dari tindakan-tindakan 

yang sifatnya mengganggu kenyamanan pedagang maupun pembeli, 

misalnya; tindak kejahatan, keributan dan lain sebagainya. Sedangkan 

ketertiban adalah kepatuhan pedagang dalam mentaati aturan-aturan yang 

berlaku. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Yusroni selaku Kepala Bidang 

Pengawasan dan Pembinaan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta: 

”Kalau keamanan pasar itu ya kondisi yang bebas dari gangguan-
gangguan baik dari dalam maupun luar pasar misalnya keributan 
antar pedagang, kemudian pencopetan, pembeli yang seringkali 
ngutil dan sebagainya...kalau ketertiban itu ya pedagang harus tertib 
dengan aturan yang ada, walaupun kadang-kadang aturannya itu 
tidak baku, misalnya pedagang oprokan wajib menempati tempat 
yang sudah disediakan dan tidak malah berjualan seenaknya di 
pelataran pasar...kira-kira seperti itu mbak” (Wawancara 27 Maret 
2009) 
 

Sampai saat ini ada 215 orang satpam yang tersebar di 38 pasar 

tradisional yang ada di Kota Surakarta. Jumlah tersebut tidak dibagi rata 

karena dari 38 pasar hanya Pasar Klewer, Pasar Gede dan Pasar Singosaren 

yang honor atau gaji petugas keamanan dibiayai oleh APBD, sedangkan 

untuk pasar–pasar yang lain melalui swadaya pedagang sehingga jumlah 

petugas keamanan bervariasi berdasarkan kebutuhan masing–masing pasar. 

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yusroni selaku Kepala 

Bidang Pengawasan dan Pembinaan: 

” Jumlah keseluruhan petugas keaamanan sampai  saat ini ada 215 
orang di 38 pasar, jumlah ini mengalami peningkatan seiring 
dengan kebutuhan masing-masing pasar. Sebelum ada renovasi 
pasar jumlahnya tidak sampai 200 orang. Tentunya 215 petugas 
tersebut tidak dibagi rata karena petugas tersebut dibiayai secara 
swadana oleh pedagang, hanya untuk Pasar Klewer, Gede, dan 
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Singosaren memang ada anggaran khusus dari APBD” (Wawancara 
27 Maret 2009) 
    Tabel 3.1 

Jumlah Petugas Keamanan 
  Di Pasar Tradisional Kota Surakarta 

No Nama Pasar Jumlah petugas keamanan 

1 Pasar Legi 18 

2 Pasar Klewer 31 

3 Pasar Singosaren 10 

4 Pasar Gede 9 

5 Pasar Jongke 8 

6 Pasar Nusukan 20 

7 Pasar Harjodaksino 15 

8 Pasar Rejosari 2 

9 Pasar Turisari 3 

10 Pasar Purwosari 5 

11 Pasar Sidodadi 7 

12 Pasar Kadipolo 2 

13 Pasar Ledoksari 2 

14 Pasar Jebres 3 

15 Pasa Tanggul 2 

16 Pasar Depok 4 

17 Pasar Ayam 11 

18 Pasar Kliwon 3 

19 Pasar Kabangan 2 

20 Pasar Windujenar 2 

21 Pasar Kembang  6 

22 Pasar Mebel  2 

23 Pasar Penumping 2 

24 Pasar Ayu Balapan 5 

25 Pasar Ngemplak 1 
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26 Pasar Mojosongo 6 

27 Pasar Bangun Harjo 2 

28 Pasar Gading 8 

29 Pasar Sidomulyo 1 

30 Pasar  Sangkrah 3 

31 Pasar Buah Jurug - 

32 Pasar Tunggulsari 2 

33 Pasar Mojosongo Perumnas 1 

34 Pasar Joglo 1 

35 Pasar Bambu - 

36 Pasar Ngumbul 2 

37 Pasar Besi tua 3 

38 Pasar Klitikan Notoharjo 11 

(Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar Tahun 2008) 

Dari 38 pasar tradisional di Kota Surakarta ada beberapa pasar yang 

tidak memiliki petugas keamanan antara lain, Pasar Buah Jurug dan Pasar 

Bambu. Tidak adanya petugas keamanan dikarenakan pasar–pasar tersebut 

memang jarang terjadi masalah, seperti yang diungkapkan bapak Harianto, 

pedagang di Pasar Buah Jurug: 

“Ya disini memang ndak ada petugas keamanan mbak, karena pasar 
ini aman-aman saja dan jarang ada masalah, lagian kalo ada 
petugasnya malah tambah biaya untuk mbayar petugasnya” 
(Wawancara 17 April 2009) 
 

Sementara itu, dari pihak kantor pasar Gading sendiri dalam upaya 

meningkatkan keamanan, saat ini mempunyai 8 petugas keamanan yang 

dalam bertugas dibagi menjadi menjadi 2 shift. Hal ini dilakukan agar 

keamanan tetap terjaga selama 24 jam. Berikut diungkapkan oleh kepala 

pasar Gading, Bapak Agus Suharto: 
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“untuk peningkatan keamanan kita berupaya agar pasar tetap 
terjaga selama 24 jam, oleh karenanya kita membagi 8 orang 
petugas keamanan menjadi 2 jam kerja secara bergiliran, jam 
07.00–19.00 dan jam 19.00 – 07.00” 
 

Peryataan diatas juga dibenarkan oleh Bapak Warno, salah 

seorang petugas keamanan di pasar Gading : 

“ petugas keamanan disini bekerja secara bergantian selama 12 
jam dalam 24 jam…ya supaya menjaga pasar tetap aman” 
 

Sebagai pegawai lapangan yang berhubungan langsung dengan 

ketertiban dan keamanan pasar maka para petugas keamanan pasar harus 

paham benar mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah 

ketertiban dan keamanan. 

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para petugas 

keamanan, pihak DPP Kota Surakarta mengadakan pembinaan secara 

langsung kepada para petugas keamanan pasar. Dengan diadakannya 

pembinaan maka diharapkan para petugas keamanan  pasar akan 

menjalankan tugasnya dengan baik. 

Kegiatan pembinaan yang dilakukan ini merupakan kerjasama 

antara Dinas Pengelolaan Pasar terutama bidang pengawasan dan 

pembinaan dengan Poltabes Surakarta. Bapak Yusroni selaku Kepala 

Bidang Pengawasan dan Pembinaan mengungkapkan sebagai berikut: 

“Setiap tahun kita selalu mengadakan pelatihan pada satpam pasar 
dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 
satpam, serta untuk meningkatkan ketertiban pasar. Pelatihan ini 
kita selenggarakan bekerjasama dengan poltabes” (Wawancara 27 
Maret 2009) 
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Pada kegiatan pembinaan ini diberikan pengetahuan dan pelatihan 

mengenai cara penanganan kasus kecil seperti pencopetan dan lain 

sebagainya, seperti yang sering terjadi di lingkungan berdasarkan aturan-

aturan yang berlaku, job discription dari para petugas keamanan serta 

pengarahan dan pembinaan yang lain.  

Adapun peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan ini adalah 

perwakilan para petugas keamanan pasar dari beberapa pasar. Dari jumlah 

215 orang petugas keamanan hanya 50 orang dari 6 pasar yang sudah 

mengikuti pembinaan antara lain; Pasar Gede, Pasar Legi, Pasar Nusukan, 

Pasar Klewer, Pasar Notoharjo dan Pasar Harjodaksino, hal ini terkait 

dengan masalah biaya yang ada. Dari hasil yang diperoleh dari kegiatan 

pembinaan ini baru kemudian oleh para perwakilan dari tiap-tiap pasar 

disampaikan pada para rekan kerjanya. Berikut pernyataan Bapak Yusroni 

selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan: 

”Tahun ini memang hanya 50 petugas keamanan yang mengikuti 
pembinaan, untuk tahun depan juga ada pembinaan lagi tapi belum 
tahu secara pasti jumlah pesertanya berapa…masalahnya kan 
kembali lagi pada dana, ya kalo dananya mencukupi untuk 
semuanya ya pasti semua akan mendapat pembinaan” (Wawancara 
27 Maret 2009) 
 

Dengan diadakannya pembinaan diharapkan para petugas keamanan 

pasar akan semakin paham mengenai tugas dan kewajibannya sehingga 

kemungkinan penyelewengan yang dilakukan dapat diminimalisir. Kegiatan 

ini memang hanya dikhususkan bagi para keamanan pasar, karena petugas 

keamanan pasar yang kemudian menjadi perpanjangan tangan dari Dinas 
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Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dalam hal ketertiban dan keamanan 

pasar.  

Selain mengadakan pelatihan petugas keamanan, Dinas Pengelolaan 

Pasar Kota Surakarta juga melaksanakan pengadaan pakaian kerja bagi 

seluruh petugas keamanan di pasar tradisional serta pengadaan fasilitas alat 

komunikasi bagi petugas keamanan di Pasar Legi, Pasar Singosaren dan 

Pasar Klewer. Seperti yang dikatakan Bapak Yusroni selaku Kepala Bidang 

Pengawasan dan Pembinaan: 

“Untuk sementara penyediaan alat komunikasi baru 3 pasar yakni  
Pasar Legi, Klewer dan Singosaren, selain karena anggaran yang 
terbatas pasar tersebut merupakan prioritas karena memang dari 
jumlah pedagang dan pembeli di pasar ini lebih banyak 
dibandingkan pasar yang lain, yang tentunya lebih rawan kondisi 
keamanannya…tujuanya agar kita dari pihak Dinas dapat lebih 
mudah untuk terus berkomunikasi dan memantau kondisi di pasar 
tersebut tanpa harus setiap hari kita kesana” (Wawancara 27 Maret 
2009) 

 

Selain melakukan pembinaan pada para petugas keaamanan, Dinas 

Pengelolaan Pasar Kota Surakarta juga melakukan pengawasan dan 

penertiban di pasar tradisional yang dilakukan setiap dua minggu sekali. 

Berikut pernyataan Bapak Yusroni selaku Kepala Bidang Pengawasan dan 

Pembinaan: 

“Dinas Pengelolaan Pasar selalu melakukan pengawasan langsung 
ke pasar-pasar yang dilakukan mendadak, tidak terjadwal hari ini ke 
pasar mana dan tidak ada pemberitahuan pada kantor pasar yang 
akan ditinjau…yang penting kita melakukan pemantuan langsung 
ke lapangan” (Wawancara 27 Maret 2009) 
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Pernyataan Bapak Yusroni tersebut juga dibenarkan oleh Agus 

Suharto selaku Kepala Pasar Gading: 

“Memang betul mbak, dari pihak Dinas kadang-kadang 
melakukan kunjungan atau pemantauan kesini, tetapi untuk 
rutinitasnya tidak tentu, paling ya kira-kira 2 bulan sekali” 
(Wawancara 4 April 2009) 

 

Program kerja Bidang Pengawasan dan Pembinaan dalam 

penertiban di pasar-pasar tradisional di Kota Surakarta yaitu: 

a. Penertiban Siang Hari, meliputi: 

§ Penertiban becak 

§ Penertiban parkir 

§ Penertiban barang dagangan yang menonjol 

§ Penertiban penggunaan kompor 

b. Penertiban Malam Hari, meliputi: 

§ Penertiban penggunaan pasar sebagai tempat tinggal 

§ Penertiban penggunaan lampu yang tidak terpakai 

§ Penertiban penggunaan kompor, diarahkan untuk menggunakan 

arang dan mempersiapkan karung goni. 

c. Penertiban Terpadu (Penertiban Gabungan) 

Penertiban pasar yang melibatkan tim terpadu, yaitu Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Dinas Perhubungan 

 

Upaya penertiban tidak cukup hanya sampai pada pengawasan saja, 

Dinas Pengelolaan Pasar juga akan bekerja sama dengan pihak pihak terkait 

apabila terjadi masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Pengelolaan 
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Pasar atau menyangkut wewenang pihak lain, seperti yang diungkapkan  

Drs. Yusroni M.Si : 

“ kalau terjadi masalah maka Dinas juga tidak bertindak sendiri, 
kita pasti juga melakukan koordinasi dengan pihak – pihak 
terkait antara lain, Polsek, DLLAJR, Kecamatan, Paguyuban 
Pasar, Satpol PP, Kantor PKL…namun pihak-pihak tersebut 
tidak selalu terlibat tergantung permasalahan yang dihadapi, 
misal kasusnya adalah pedagang oprokan di sekitar pasar, ya 
kita hanya melibatkan Kantor PKL,Satpol PP dan paguyuban.” 
(Wawancara 27 Maret 2009) 
 

Kemudian untuk masalah ketertiban, Kantor Pasar juga secara 

insidental melakukan penertiban terhadap pedagang oprokan yang 

dilakukan pada pagi hari, berikut diungkapkan oleh kepala Pasar Gading, 

Agus Suharto: 

“kami dan paguyuban selalu melakukan penertiban terhadap 
para pedagang oprokan yang dilakukan pada pagi hari sebelum 
mereka menempati jalan di samping pasar, hal ini dilakukan 
agar para pedagang tersebut mau menempati tempat yang sudah 
disediakan…karena sebenarnya pedagang ini sudah memiliki los 
tapi mungkin karena tidak laku terus mereka pilih jualan di 
luar….. Kegiatan ini memang tidak terjadwal tetapi sifatnya 
insedental, kita lebih sering melakukannya apabila banyak 
pedagang yang mulai tidak tertib dan berdagang di sekitar pasar” 
(Wawancara 4 April 2009) 

 

Senada dengan pernyataan di atas, sekertaris paguyuban pedagang 

Pasar Gading, Sumarno juga membenarkan hal tersebut, berikut 

pernyataanya : 

“ memang benar bahwa pihak kantor pasar selalu mengajak 
kami pengurus paguyuban untuk bersama-sama dalam 
melakukan penertiban terhadap para pedagang yang tidak 
memiliki KTPP maupun pedagang yang sebenarnya punya SHP 
tapi berjualan di luar pasar” (Wawancara 31 Maret 2009) 
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Menurut keterangan Ibu Sri selaku pedagang oprokan di Pasar 

Gading mengenai penertiban yang dilakukan oleh kantor pasar, 

mengatakan: 

” Kadang-kadang memang kalau pagi-pagi sudah ada petugas 
yang jaga di pelataran, jadi ya mau ngga mau ya saya berjualan 
lagi di dalam soalnya saya kan sebenarnya sudah punya los di 
dalam pasar” 
 

Upaya peningkatan keamanan mendapat respon positif dari para 

pembeli yang mengatakan cukup puas dengan kondisi keamanan di pasar 

Gading saat ini, seperti yang diungkapkan Ibu Desi salah seorang pembeli 

di Pasar Gading : 

“untuk masalah keamanan saya rasa sudah cukup baik dan saya 
sendiri juga cukup puas,sekarang saya sering lihat ada 
petugasnya yang keliling pasar padahal dulu itu nggak ada” 
 

Senada dengan pernyataan Ibu Desi, Ibu Lia juga memberikan pernyataan: 

“ kalau masalah keamanan saya lihat sekarang lebih baik dari 
yang dulu sebelum pasar dibangun lagi, soalnya sekarang itu 
nggak begitu umpek-umpekkan dibandingkan dulu, jadi 
berbelanja lebih leluasa” 
 

Dari beberapa pernyataan diatas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa upaya peningkatan keamanan pasar yang sudah dilakukan mendapat 

tanggapan yang baik dari masyarakat yang bebelanja di Pasar Gading. 

Sedangkan untuk ketertiban masih perlu lebih diperhatikan, meskipun 

selalu dilakukan penertiban oleh pihak kantor pasar dan berkoordinasi 

dengan pengurus paguyuban, tetap saja masih banyak pedagang oprokan 

yang berjualan di sekitar pasar, terlebih lagi belum ada sebuah peraturan 
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yang mengatur keberadaan pedagang oprokan. Kemudian pedagang 

oprokan yang selama ini berjualan di luar pasar ada yang tidak memiliki 

KTPP (Kartu Tanda Pengenal Pedagang) atau dapat dikatakan adalah 

pedagang illegal yang belum terdaftar, selain itu sebenarnya ada sudah 

memiliki SHP (Surat Hak Penempatan) Los, karena dagangan tidak laku 

sehingga para pedagang ini memilih untuk berjualan di luar pasar. 

 

5. Program Pembinaan Pedagang Pasar 

Pembinaan pedagang pasar tradisional merupakan upaya yang 

dilakukakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dalam sebagai 

upaya untuk meningkatkan kualitas SDM dari pedagang yang ada di pasar 

tradisional. Tujuan dari pembinaaan adalah supaya pedagang dapat 

memperbaiki pola pikir, sikap, dan perilaku, karena banyak dari diri para 

pedagang yang tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pedagang. 

Berikut pernyataan Bapak Yusroni, selaku Kepala Bidang Pengawasan dan 

Pembinaan: 

“Pembinaan dilakukan karena banyak pedagang yang tidak paham 
apa-apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai pedagang. 
Misalnya kaitannya dengan retribusi pasar, membayar retribusi itu 
kan kewajiban mereka, supaya mereka mendapat timbal balik 
haknya, seperti pelayanan kebersihan pasar, dengan begitu 
pedagang beranggapan bahwa bisa membuang sampah seenaknya, 
nanti kan dibersihkan petugas…mereka tidak sadar bahwa mereka 
adalah bagian dari pasar, seharusnya mereka juga berkewajiban 
untuk turut menjaga kebersihan pasar” (Wawancara 30 Maret 2009) 
 

Program kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dalam 

pembinaan pedagang yaitu dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan 
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mengenai hak dan kewajiban pedagang, serta sosialisasi peraturan daerah 

yang berlaku. Hal ini supaya pedagang memahami hal-hal yang menjadi 

hak dan kewajibannya, sehingga penyimpangan terhadap pelaksanaan 

peraturan dapat dihindari. Lebih lanjut penjelasan Bapak Yusroni: 

“Dalam pembinaan, kita lakukan sosialisasi perda yang berlaku, ini 
tujuannya untuk menghindari terjadinya penyimpangan pelaksanaan 
perda, misalnya pelebihan biaya balik nama, gitu itu tidak akan 
terjadi bila semua pedagang paham akan isi perda” (Wawancara 30 
Maret 2009) 
 

Pembinaan pedagang dilakukan melalui penyuluhan kepada 

pedagang yang dilakukan setiap ada pertemuan dengan pihak paguyuban. 

Selain itu pembinaan juga dilakukan dengan mendatangi langsung para 

pedagang ketika Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta melakukan 

inspeksi secara mendadak ke pasar tradisional. Hal ini diungkapkan Bapak 

Yusroni: 

“Sampai saat ini, kita melakukan pembinaan pedagang melalui 
paguyuban-paguyuban pedagang pasar yang ada, selain itu kita juga 
sering dating langsung, mendadak, biasanya tiap 2 minggu sekali, 
nah saat itu kita gunakan untuk bertegur sapa dengan para pedagang 
secara langsung. Sampai saat ini, tiap tahunnya, kita rata-rata 38% 
pedagang sudah kita bina” (Wawancara 30 Maret 2009) 
 

Sekertaris Paguyuban Pedagang Pasar Gading, Sumarno, ketika 

dikonfirmasi mengenai masalah pembinaan pedagang juga membenarkan 

adanya penyuluhan yang dilakukan Dinas Pengelolaan Pasar Kota 

Surakarta kepada pedagang melalui pertemuan yang sering diadakan oleh 

paguyuban: 
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“Kita dari paguyuban selalu mengadakan pertemuan rutin dengan 
pedagang…ya bisa 2 atau 3 bulan sekali. Tujuannya agar kita dapat 
menampung aspirasi pedagang, selain itu, pertemuan ini juga 
menjembatani antara pedagang dan Dinas. Pihak Dinas dapat 
memberikan penyuluhan dan pembinaan, sementara itu pedagang 
dapat menyampaikan aspirasi ke Dinas. Tapi sayangnya, para 
pedagang itu kalau pas pertemuan di paguyuban kan pasti 
kebanyakan tidak datang” (Wawancara 31 Maret 2009) 

 

Pernyataan diatas juga diperkuat oleh Sutarto, salah seorang pedagang di 

pasar Gading: 

“Memang paguyuban sering mengadakan pertemuan atau rapat 
mbak, tapi kami ini orang kecil, pedagang ini nggak seneng kalau 
sering diajak rapat atau pertemuan”(Wawancara 3 April 2009) 

 

Dari pernyataan diatas berdasarkan pengamatan peneliti di 

lapangan, pembinaan pedagang yang dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia para pedagang melalui penyuluhan di 

paguyuban kurang efektif mengingat seringkali banyak pedagang yang 

tidak hadir dalam pertemuan tersebut. 

 

B. PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR 

Disini peneliti uraikan mengenai perkembangan penerimaan retribusi 

pasar dalam 5 tahun anggaran yaitu 2004 sampai 2008. Apabila penerimaan 

retribusi pasar mengalami peningkatan, maka dapat dikatakan bahwa 

pemberdayaan pasar tradisional telah cukup berhasil dan mampu memberikan 

kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). 

Meningkatnya penerimaan retribusi pasar tentu saja juga akan 

meningkatkan kontribusinya terhadap retribusi daerah serta meningkatkan 
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kontribusinya terhadap PAD. Maka selain menguraikan perkembangan 

penerimaan retribusi pasar, peneliti juga akan menguraikan posisi retribusi 

pasar terhadap retribusi daerah, serta posisi retribusi pasar terhadap PAD 

selama lima tahun anggaran yaitu 2004 sampai 2008. 

 

1. Perkembangan Penerimaan Retribusi Pasar 

Penerimaan retribusi pasar mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun. Sebagai suatu organisasi, Dinas Pengelolaan Pasar merupakan suatu 

kesatuan yang berusaha mengalokasikan sumber dayanya secara rasional 

melalui program pemberdayaan pasar tradisional demi tercapainya 

peningkatan penerimaan retribusi pasar. Salah satu parameter keberhasilan 

Dinas Pengelolaan Pasar dalam melaksanakan program pemberdayaan 

pasar tradisional adalah seberapa besar tingkat penerimaan retribusi pasar 

yang telah dicapai sehingga mampu memberikan kontribusinya dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Penerimaan retribusi 

merupakan bukti nyata semakin meningkatnya kegiatan ekonomi di pasar 

tradisional setelah dilaksanakannya program pemberdayaan pasar 

tradisional. 

Tabel 3.2 

Penerimaan Retribusi Pasar Kota Surakarta 

Tahun Anggaran 2004-2008 

Tahun 
Anggaran 

Retribusi Pasar  
(Rp) 

Peningkatan tiap 
tahun  
(%) 

2004 8.727.722.807 - 
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2005 9.986.689.148 14 

2006 10.833.038.784 8 

2007 11.439.809.303 6 

2008 13.094.728.043 15 

rata-rata 11 

(Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta) 
 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan retribusi pasar 

dalam 5 tahun anggaran selalu meningkat. Untuk tahun 2008 mengalami 

peningkatan yang sangat tinggi, setelah sebelumnya menurun pada tahun 

sebelumnya karena program pemberdayaan pasar belum dapat terlaksana 

sepenuhnya. Dari penerimaan tahun 2007 sebesar 11.439.809.303, di tahun 

2008 meningkat sebesar 15% menjadi 13.094.728.043. 

Adanya strategi pemberdayaan pasar sebagaimana diuraikan 

sebelumnya, ternyata mampu meningkatkan penerimaan retribusi pasar. 

Dengan pemberdayaan pasar maka akan meningkatkan kelas bangunan 

pasar dan jumlah los dan kios yang dibangun bertambah, sehingga besaran 

retribusi yang diperoleh meningkat. 
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2. Posisi Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah 

Penerimaan retribusi daerah di Kota Surakarta selalu mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun selama tahun anggaran 2004 sampai tahun 

2008 yakni rata-rata sekitar 4% setiap tahunnya. 

Tabel 3.3 

Penerimaan Retribusi Daerah Kota Surakarta 

Tahun Anggaran 2004-2008 

Tahun 
Anggaran 

Retribusi Daerah  
(Rp) 

Peningkatan 
Tiap tahun  

(%) 
2004 28.485.132.866 - 

2005 30.327.843.198 6 

2006 31.738.906.507 5 

2007 33.359.233.949 5 

2008 35.575.696.100 7 

rata-rata 6 

(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta) 
 

Peningkatan penerimaan retribusi daerah tersebut didukung oleh 

peningkatan dari beberapa sektor retribusi termasuk retribusi pasar. Untuk 

mengetahui persentase retribusi pasar dalam memberikan sumbangan 

terhadap retribusi daerah dapat kita lihat dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 3.4 

Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah 

Kota Surakarta 

Tahun Anggaran 2004-2008 

Tahun 
Anggaran 

Retribusi Pasar  
(Rp) 

Retribusi Daerah 
(Rp) 

Persentase 
Kontribusi  

(%) 
2004 8.727.722.807 28.485.132.866 30,64 

2005 9.986.689.148 30.327.843.198 32,93 

2006 10.833.038.784 31.738.906.507 34,13 

2007 11.439.809.303 33.359.233.949 34,29 

2008 13.094.728.043 35.575.696.100 36,81 

Rata-rata 33,77 

(Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar dan Dinas Pendapatan Daerah 
Kota Surakarta) 
 

Dari tabel dapat diketahui bahwa sumbangan retribusi pasar 

terhadap keseluruhan penerimaan retribusi daerah cukup besar yaitu rata-

rata 33,77% untuk tiap tahun anggaran. Untuk tahun 2008 kontribusi 

retribusi pasar terhadap retribusi daerah meningkat dari tahun-tahun 

sebelumnya yaitu sebesar 36,81%. Hal ini menunjukkan bahwa program 

pemberdayaan pasar tradisional yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan 

Pasar Kota Surakarta telah berhasil untuk meningkatkan kontribusi 
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penerimaan retribusi pasar terhadap pembangunan daerah melalui retribusi 

daerah 

 

 

 

3. Posisi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Setelah peneliti memberikan gambaran mengenai posisi atau 

peranan retribusi pasar dalam meningkatkan retribusi daerah, maka disini 

peneliti juga akan menyajikan kontribusi atau sumbangan yang diberikan 

retribusi pasar terhadap PAD dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 3.5 

Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD Kota Surakarta 

Tahun Anggaran 2004-2008 

Tahun 
Anggaran 

Retribusi Pasar  
(Rp) 

Total PAD  
(Rp) 

Persentase 
Kontribusi  

(%) 
2004 8.727.722.807 59.101.372.207 14,77 

2005 9.986.689.148 66.052.438.987 15,12 

2006 10.833.038.784 78.585.751.288 13,78 

2007 11.439.809.303 89.430.997.982 12,79 

2008 13.094.728.043 96.199.901.000 13,61 

Rata-rata 14,02 

(Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar dan Dinas Pendapatan Daerah 
Kota Surakarta) 
 

Dari tabel diatas dapat dilihat retribusi pasar mampu memberikan 

sumbangan rata-rata sebesar 14,02% setiap tahunnya. Pemberdayaan pasar 

telah mampu meningkatkan kontribusi retribusi pasar terhadap 
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pembangunan daerah melalui PAD. Hal ini dapat dilihat dari sumbangan 

pada tahun 2007 yang sebesar 12,79% dapat meningkat di tahun 2008 

menjadi sebesar 13,61%.  

Adanya strategi pemberdayaan pasar sebagaimana diuraikan 

sebelumnya, ternyata mampu meningkatkan penerimaan retribusi pasar. 

Dengan pemberdayaan pasar maka akan meningkatkan kelas bangunan 

pasar dan jumlah los dan kios yang dibangun bertambah, sehingga besaran 

retribusi yang diperoleh meningkat. 

Dengan pemberdayaan pasar tradisional yang dilakukan diharapkan 

penerimaan retribusi pasar akan selalu mengalami kenaikan sehingga 

mampu meningkatkan persentase dalam memberikan sumbangan terhadap 

PAD untuk kelancaran pembangunan daerah. 

 

C. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT 

1. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung dapat membantu jalannya setiap kegiatan yang 

dilakukan. Faktor yang bisa mendukung sebagai berikut: 

a. Dana 

Dalam melaksanakan segala kegiatannya, Dinas Pengelolaan 

Pasar Kota Surakarta telah didukung dana yang memadai. Hal itu 

dikarenakan keseluruhan dari biaya kegiatan ataupun program-

program DPP Kota Surakarta dimasukkan dalam rencana anggaran 

daerah yang kemudian ditetapkan sebagai APBD sehingga semua 
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kegiatan ataupun program tahunan DPP Kota Surakarta telah 

dianggarkan dalam APBD. 

Berikut ini pernyataan Bapak Didik selaku Kepala Bidang 

Pendapatan Pasar mengenai dukungan dana dari pemerintah daerah 

terhadap pelaksanaan kegiatan dan program-program Dinas 

Pengelolaan Pasar Kota Surakarta: 

”Pada dasarnya semua kegiatan dan program tahunan di DPP 
telah dianggarkan oleh APBD yang telah disahkan oleh 
anggota dewan. Kita hanya mengajukan draft kegiatan 
ataupun program tahunan kita lengkap dengan rincian 
biayanya yang kemudian akan digodog oleh Komisi III di 
DPRD, biasanya selisih dari jumlah rincian anggaran yang 
kita ajukan dengan anggaran yang ditetapkan tidak jauh 
sehingga semua program dapat dilaksanakan dengan baik” 
(Wawancara 7 April 2009) 

 

Senada dengan penyataan diatas, Bapak Teguh selaku 

Kepala Seksi Pembukuan memberikan pernyataan sebagai berikut: 

”Semua program kegiatan di sini ini seluruhnya dibiayai oleh 
daerah...setiap tahun itu dinas cuma membuat rencana 
kegiatan komplit dengan pembiayannya terus diajukan ke 
dewan. Baru nanti jika dewan sudah menyetujuinya maka 
kegiatan dapat dilakukan dengan biaya dari pemerintah 
daerah” (Wawancara 7 April 2009) 

 

b. Jalinan kerjasama dengan instansi lain 

Adanya program dari pemerintah untuk mengoptimalkan 

penerimaan retribusi pasar melalui pemberdayaan pasar tradisional ada 

pihak-pihak terkait yang ikut dalam mendukung kelancaran yaitu: 
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1) Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam perencanaan 

pembangunan (renovasi) pasar tradisional yang mengacu 

pada Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) 

2) Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta dalam masalah 

teknis pembangunan (renovasi) pasar tradisional  

3) Dinas Perhubungan Kota Surakarta dalam pemberian ijin 

penggunaan jalan raya yang dipergunakan sebagai pasar 

darurat. 

4) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta dalam usaha 

penertiban pedagang di pasar-pasar tradisional 

5) Poltabes Kota Surakarta dalam usaha peningkatan keamanan 

di pasar-pasar tradisional 

 

2. Faktor Penghambat 

a. Bertambahnya pedagang oprokan 

Keberadaan pedagang oprokan yang menjadi ”Pasar 

Saingan” bagi pasar tradisional hampir terdapat di semua lokasi 

pasar tradisional. Demikian pula yang terjadi di Pasar Gading. 

Pedagang oprokan bertambah banyak seiring dengan pembangunan 

pasar yang baru, selain banyak pedagang yang baru, ada pula 

pedagang yang berjualan di los lantai atas memilih untuk beralih 

menjadi oprokan. Berikut pernyataan Bapak Hedy Ratriyono: 

”di Pasar Gading banyak los yang kosong terutama di lantai 
2, mungkin pedagang los-los merasa tempat untuk 
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berdagang dinilai kurang strategis sehingga para pedagang 
tersebut memilih untuk pindah dan menggelar dagangannya 
di pelataran pasar...pedagang oprokan ini sangat merugikan 
yang berdagang di dalam pasar” (Wawancara 29 Maret 
2009) 
 
 

Pada kenyataannya masih banyak los pada lantai atas yang 

masih kosong seperti yang terjadi di Pasar Gading. Pedagang yang 

sebenarnya sudah memiliki los di lantai atas ternyata memilih untuk 

pindah ke bawah untuk mencari tempat yang lebih strategis karena 

berjualan di lantai atas sepi pembeli. Berikut pernyataan Bapak 

Agus Suharto selaku Kepala Pasar Gading: 

”di pasar ini awalnya los-los di lantai atas memang terisi 
penuh, tapi lama-kelamaan mereka memilih kembali turun 
lagi dan berjualan di bagian utara pasar...hal ini sulit dicegah 
sebab pedagang oprokan yang dibawah memiliki jenis 
dagangan yang sama dengan mereka...saya juga 
menghimbau agar pihak Dinas dapat menyelesaikan masalah 
ini” (Wawancara 31 Maret 2009) 

 

Dengan demikian maka, fenomena pedagang oprokan 

sampai saat ini masih menjadi masalah pasar tradisional yang belum 

terselesaikan. Adanya kesamaan jenis dagangan dengan pedagang 

oprokan membuat pedagang yang sudah punya los akhirnya 

memilih untuk berjualan di luar pasar agar tetap bisa bersaing. 

Permasalahan pedagang oprokan tidak cukup sampai di sini, apabila 

pedagang oprokan semakin banyak maka dikhawatirkan akan 

mengganggu ketertiban pasar. 
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b. Kurangnya kesadaran para pedagang 

Rendahnya kesadaran pedagang terhadap hak dan 

kewajibannya merupakan salah satu faktor yang sangat sulit untuk 

dicari pemecahannya. Kesadaran pedagang untuk memenuhi 

kewajibannya sangat penting dalam upayanya optimalisasi 

penerimaan retribusi pasar. Banyak pedagang yang kurang sadar 

akan arti pentingnya penataan, pembinaan, kebersihan dan 

kebersihan pasar, kesemuanya itu untuk kepentingan bersama. 

Misalnya dalam hal penataan. Penataan pedagang merupakan 

faktor yang mempengaruhi dalam penempatan kios dan los pasar oleh 

pedagang. Dengan penataan yang tepat maka kemungkinan kios dan 

los yang kosong dapat diminimalisir sehingga pengoptimalan 

penerimaan retribusi dapat terealisasi. Lain halnya dengan penataan 

pedagang yang kurang tepat, hal itu akan menimbulkan potensi 

kosongnya los dan kios yang ada di pasar-pasar. 

Selama ini, penataan pedagang telah dilakukan berulangkali 

oleh pihak DPP dengan asumsi bahwa dengan dilakukannya 

penataan maka akan tercipta kondisi pasar yang semakin nyaman, 

aman dan kodusif. Akan tetapi banyak pedagang yang kurang sadar 

akan pentingnya penataan, pedagang lebih cenderung untuk 

berdagang sesuka hati khususnya para pedagang pelataran. Berikut 

ini adalah pernyataan Bapak Yusroni selaku Kepala Bidang 

Pengawasan dan Pembinaan: 
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”Penataan dilakukan setiap saat artinya penataan dilakukan 
secara insidental. Penataan dilakukan dengan melibatkan 
Satpol PP dan juga Dinas. Penataan dilakukan secara 
insidental karena biasanya para pedagang khususnya 
pedagang plataran berdagang tanpa memikirkan 
kenyamanan pasar yang penting dagangan mereka laku. 
Sebenarnya para pedagang sudah diberi tempat sendiri-
sendiri untuk berdagang akan tetapi dengan alasan kurang 
strategis ataupun alasan yang lain mereka terus pindah ke 
tempat-tempat yang lebih terjangkau oleh pembeli sehingga  
kemudian banyak muncul los dan kios yang kosong” 
(Wawancara 27 Maret 2009) 
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BAB IV 

PENUTUP 

   

A. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa 

startegi pemberdayaan pasar tradisional yang dilakukan oleh Dinas 

Pengelolaan Pasar Kota Surakarta untuk mengoptimalkan penerimaan 

retribusi pasar tahun 2008 sudah berjalan cukup baik, yaitu dengan 

melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan pasar tradisional, 

walaupun untuk upaya penertiban para pedagang oprokan masih belum 

berjalan baik, dikarenakan masih banyaknya pedagang oprokan yang 

berjualan diluar pasar. 

Pemberdayaan pasar tradisional di Kota Surakarta dilakukan melalui 

beberapa kegiatan, antara lain: 

a. Pembangunan (renovasi) pasar 

Pembangunan (renovasi) pasar sudah berjalan secara optimal. Hal 

ini ditunjukkan dengan terealisasinya pembangunan 3 pasar dari 4 

target yang ditetapkan pada tahun 2008, yaitu Pasar Legi, Pasar 

Gading, dan Pasar Windujenar. 

b. Pemeliharaan pasar 

Pemeliharaan fasilitas pasar dilakukan melalui pemeliharaan sarana 

dan prasarana bangunan pasar dan elektrikal mekanikal pasar. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 lxiv 

Pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan pasar dilakukan 

dengan perbaikan sarana dan prasarana yang sudah ada maupun 

penambahan fasilitas baru, sedangkan pemeliharaan sarana dan 

prasarana elektrikal mekanikal pasar dilakukan dengan perawatan 

kelistrikan yaitu melakukan penggantian alat-alat listrik. 

c. Pengembangan pengelolaan persampahan pasar 

Peningkatan kebersihan pasar dilakukan melalui penambahan 

maupun pengantian alat kebersihan di masing-masing pasar. 

Kemudian juga mengupayakan pedagang supaya sadar akan 

kebersihan pasar. 

d. Peningkatan keamanan dan ketertiban pasar 

Peningkatan keamanan dan ketertiban pasar dilakukan melalui 

pembinaan dan penambahan personil petugas keamanan pasar 

kemudian juga dilakukan penertiban pedagang oprokan secara 

insidental di pasar tradisional. 

e. Pembinaan pedagang pasar 

Pembinaan dilakukan dengan melakukan penyuluhan terhadap 

pedagang melalui paguyuban masing-masing pasar maupun secara 

insidental langsung kepada pedagang 

Strategi pemberdayaan pasar tradisional yang dilakukan oleh Dinas 

Pengelolaan Pasar Kota Surakarta untuk mengoptimalkan penerimaan 

retribusi pasar tahun 2008 melalui pemberdayaan pasar tradisional sudah 

berjalan cukup baik, hal ini terbukti dengan meningkatnya penerimaan 
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retribusi pasar pada tahun 2008. Dari penerimaan tahun 2007 sebesar 

11.439.809.303, pada tahun 2008 meningkat sebesar 15% menjadi 

13.094.728.043. Kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap PAD juga 

mengalami peningkatan. Untuk tahun 2007 adalah sebesar 12,79% dan  

pada tahun 2008 meningkat menjadi 13,61%. 

Dalam melaksanakan strategi pemberdayaan pasar tradisional 

dipengaruhi oleh berbagai hal, baik yang menjadi pendukung ataupun 

penghambat.  

Faktor pendukung pemberdayaan pasar tradisional adalah: 

a. Dana 

b. Jalinan kerjasama dengan instansi lain 

Sedangkan faktor penghambatnya adalah: 

a. Bertambahnya pedagang oprokan 

b. Kurangnya kesadaran para pedagang 

 

B. SARAN 

1. Penertiban terhadap pedagang oprokan harus lebih sering dilakukan 

supaya ketertiban pasar dapat terus terjaga. Seharusnya segera dibuat 

peraturan tertulis yang mengatur keberadaan para pedagang oprokan. 

Dengan peraturan tersebut maka pedagang oprokan yang berjualan 

diluar pasar dapat ditertibkan sekaligus ditata dengan pendekatan, 

sehingga tidak perlu lagi melakukan penertiban dengan kekerasan. 

Namun apabila setelah ditertibkan, para pedagang tetap berjualan 
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diluar pasar, maka perlu diberi teguran dan peringatan. Namun 

apabila pedagang oprokan tetap bersikeras untuk berjualan diluar 

pasar, maka perlu diberikan sangsi, misal diwajibkan membayar 

denda. 

2. Pembinaan pada pedagang hendaknya lebih diintensifkan, 

dilaksanakan setiap 1 minggu sekali untuk meningkatkan kualitas 

SDM dan menumbuhkan kesadaran para pedagang. Dalam kegiatan 

pembinaan itu harusnya dibuat suatu kegiatan yang menarik supaya 

pedagang berminat hadir dalam pertemuan tersebut, misalnya 

pemberian hadiah (doorprize). 

3. Pembinaan pada para petugas keamanan pasar hendaknya dilakukan 2 

kali dalam setahun supaya seluruh petugas keamanan dapat mengikuti 

kegiatan ini, mengingat sampai saat ini belum seluruh petugas 

keamanan pasar dapat mengikuti kegiatan ini. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

I. PEMBANGUNAN (RENOVASI) BANGUNAN GEDUNG PASAR 

1. Apa yang melatar belakangi DPP untuk membangun kembali 

(merenovasi) pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Surakarta? 

2. Apakah tujuan dari renovasi pasar-pasar tradisional? 

3. Apa sajakah program kerja yang dimiliki DPP dalam merenovasi pasar-

pasar tradisional? 

4. Bagaimana tahapan atau proses dalam perenovasian pasar-pasar 

tradisional? 

5. Dalam proses perenovasian pasar-pasar tradisional di Surakarta, dengan 

siapa saja DPP melakukan koordinasi? 

6. Pasar apa saja yang telah dibangun kembali (direnovasi) oleh DPP tahun 

2008 ini? 

7. Hambatan apa saja yang dihadapi DPP dalam melakukan renovasi pasar-

pasar tradisional? 

8. Adakah dari para pedagang yang menolak diadakannya renovasi pasar? 

Bagaimana DPP menyikapinya? 

9. Upaya apa saja yang telah dilakukan DPP untuk mengatasi hambatan 

tersebut? 

10. Bagaimana partisipasi pedagang dalam proses perenovasian pasar-pasar 

tersebut? 

11. Bagaimana sikap pedagang terhadap pembangunan kembali (renovasi) 

pasar-pasar tersebut? 

12. Bagaimana alokasi dana yang digunakan untuk kegiatan ini? 

 

II. PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG PASAR 

1. Apa yang melatar belakangi DPP untuk memelihara bangunan gedung 

pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Surakarta? 

2. Apakah tujuan dari kegiatan pemeliharaan bangunan gedung pasar? 

3. Tahun 2008 ini, pasar apa saja yang menjadi fokus dalam kegiatan ini? 
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4. Apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam pemeliharaan bangunan 

gedung pasar-pasar tradisional? 

5. Bagaimana tahapan atau proses dalam pemeliharaan bangunan gedung 

pasar tradisional? 

6. Bagaimana alokasi dana yang digunakan untuk kegiatan ini? 

 

III. PENINGKATAN PEMELIHARAAN FASILITAS PASAR 

1. Apa saja bentuk kegiatan yang dilaksanakan DPP dalam rangka untuk 

peningkatan infrastruktur pasar-pasar tradisional? 

2. Apa tujuan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan tersebut? 

3. Bagaimana alokasi dana yang digunakan untuk kegiatan tersebut?  

4. Seberapa sering kegiatan peningkatan pemeliharaan fasilitas pasar 

dilaksanakan? 

5. Bagaimana kegiatan peningkatan pemeliharaan fasilitas pasar untuk 

tahun 2008? 

Pasar apa saja yang menjadi fokusnya? Sarana dan prasarana apa saja 

yang telah diperbaiki? 

 

IV. PENINGKATAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN PASAR 

ü Keamanan 

1. Pengertian keamanan pasar itu meliputi apa saja? 

2. Apa saja kegiatan yang dilakukan DPP untuk meningkatkan keamanan 

pasar? 

3. Pihak mana saja yang terlibat dalam kegiatan ini? 

4. Berapakah jumlah keseluruhan petugas keamanan pasar yang ada saat 

ini? Bagaimana pembagiannya untuk seluruh pasar tradisional yang ada 

di Surakarta? 

Bagaimana pembiayaan (gaji) bagi para petugas keamanan tersebut ? 

5. Bagaimana penyediaan sarana dan prasarana bagi para petugas 

keamanan? 
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ü Ketertiban 

1. Pengertian ketertiban pasar itu meliputi apa saja? 

2. Bagaimana upaya DPP untuk meningkatkan ketertiban pasar? 

Kegiatan apa saja yang dilakukan? 

Pihak mana saja yang terlibat untuk meningkatkan ketertiban pasar? 

 

V. PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEBERSIHAN PASAR 

1. Apakah tujuan dari kegiatan pengembangan pengelolaan kebersihan? 

2. Apa saja kegiatan yang dilaksanakan DPP untuk meningkatkan 

kebersihan pasar? 

3. Berapakah jumlah keseluruhan petugas kebersihan pasar yang ada saat 

ini? Bagaimana pembagiannya untuk masing-masing pasar tradisional 

yang ada di Surakarta? 

4. Bagaimana pembiayaan (gaji) bagi para petugas kebersihan tersebut? 

5. Sarana dan prasana apa saja yang dimiliki DPP untuk menunjang 

kebersihan pasar? Apakah sarana dan prasarana tersebut sudah memadai? 

6. Bagaimana tingkat kesadaran pedagang akan kebersihan pasar? 

7. Bagaimana alokasi dana yang digunakan untuk kegiatan tersebut? 

 

VI. PEMBINAAN PEDAGANG PASAR 

1. Apa yang melatarbelakangi DPP untuk melakukan pembinaan pedagang? 

2. Apakah tujuan dilaksanakannya pembinaan pedagang? 

3. Apakah ada kriteria khusus bagi para pedagang untuk dapat mengikuti 

kegiatan pembinaan? 

4. Apa sajakah program kerja yang dimiliki DPP dalam melakukan 

pembinaan pedagang? 

5. Dalam melakukan pembinaan pedagang, dengan siapa saja DPP 

melakukan koordinasi? 

6. Bagaimana peranan kegiatan ini bagi para pedagang dan DPP? 

7. Apa saja bentuk kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pembinaan 

pedagang? 
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8. Seberapa sering kegiatan pembinaan pedagang dilakukan? 

9. Bagaimana prosedur atau tahapan dari pelaksanaan pembinaan pedagang? 

10. Hambatan apa saja yang dihadapi DPP dalam melakukan pembinaan 

pedagang? 
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