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ABSTRAK 

Bachtiar, Rizalul, 2017. Pelaksanaan Kebijakan Tentang Penataan Toko Modern 

Dengan Pasar Tradisional Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Skripsi 

Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dosen 

Pembimbing I Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum. Pembimbing II Nurul Fibrianti, 

S.H., M.Hum. 
 

Kata Kunci : Pelaksanaan, Penataan Pasar Modern, Pasar Tradisional. 

 

Pendirian pasar modern di Kota Semarang menimbulkan dampak terhadap 

pasar tradisional. . Akan tetapi tidak semua dari bangunan-bangunan toko modern 

tersebut memperhatikan zonasi atau jarak. Hal inilah yang menjadi pertanyaan 

bagaimana pelaksaan regulasi Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini oleh dinas 

terkait kepada masyarakat umum sehingga ada masyarakat yang belum mengetahui 

tentang zonasi atau jarak pasar modern dengan pasar tradisional. 

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis regulasi toko 

modern serta pelaksanaan pengawasan pendirian toko modern di Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang. Penelitian kualitatif penelitian dapat menguraikan 

beberapa data yang diperoleh sedangkan untuk penelitian kuantitatif karena 

penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan yuridis-sosiologis dengan lokasi penelitian di Kecamatan Gunungpati 

Kota Semarang. Sumber data penelitianyaitu sumber data primer, sekunder dan 

tersier dengan teknik pengumpulan menggunakan observasi, wawancara, 

dokumentasi dan angket. 

Hasil penelitian ini dalam teori sosial bertepatan dengan munculnya 

modernitas. Modernitas merupakan suatu era di mana masyarakat mencerminkan 

karakter modern. Teori sosial bertujuan memberikan interpretasi umum tentang 

kekuatan-kekuatan sosial yang telah membentuk dunia modern. Implementasi 

regulasi yang berkaitan dengan zonasi toko modern dengan pasar tradisional di 

Kota Semarang khusunya di Kecamatan Guungpati tidak sesuai dengan regulasi 

atau pereturan perundang-undangan yang ada. Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Modern dan Peraturan Walikota 

Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota 

Semarang sebagai regulasi atau aturan yang mengatur tentang zonasi maupun jarak 

pendirian toko modern tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyaknya pendirian 

toko modern di Kota Semarang sebelum mempunyai ijin menandkana bahwa 

Pemerintah Kota Semarang telah lalai dalam mengawasi pendirian toko modern. 

Selain itu, toko modern yang berdiri tetapi tidak mempunyai ijin menandakana 

bahwa toko modern tersebut jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Simpulan penelitian ini bahwa regulasi terkait dengan pendirian toko 

modern khusnya untuk regulasi belum sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pembangunan menjadi suatu proses kegiatan yang dianggap penting dan 

wajib dilaksanakan oleh semua negara, karena globalisasi yang disertai dengan 

kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan telah berdampak pada 

perubahan dan pembaharuan dalam semua aspek kehidupan manusia. Sehingga 

dalam proses pembangunan harus mencakup seluruh aspek baik ekonomi maupun 

sosial. Seperti yang terdapat dalam Todaro (2006:28), menyebutkan bahwa 

pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat 

untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, 

ekonomi dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik.  

 Pembangunan pada intinya bertujuan untuk menjadikan kehidupan 

masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Sejahtera merupakan kondisi tidak 

miskin dan menjadi keinginan setiap orang, sedangkan kemakmuran merupakan 

bagian yang memungkinkan orang-orang bermasyarakat dengan baik, tenang dan 

tidak menimbulkan kecemburuan sosial (Dumairy, 1996: 65-66). Untuk mencapai 

hal tersebut, keberhasilan pembangunan sering diidentikan dengan tingkat 

pertumbuhan ekonominya. Karena semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi 

suatu negara, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. 
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 Berbicara tentang pertumbuhan ekonomi didefenisikan sebagai peningkatan 

kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-

jasa. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian 

akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. 

(Sukirno, 2006:423). 

 Di Indonesia sendiri khusunya kota Kota Semarang yaitu Ibu Kota provinsi 

Jawa Tengah juga salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, 

Kota Semarang dengan luas 373,70 km2 memiliki 16 kecamatan dan 117 

Kelurahan. Dari 16 kecamatan tersebut yang wilayahnya paling luas adalah 

Kecamatan Mijen yaitu 57,55 km2, sedangkan yang luas wilayah yang paling kecil 

adalah Kecamatan Semarang Tengah yaitu 6,14 km2. Kota Semarang juga dikenal 

dengan kota dagang, terdapat berbagai aktivitas ekonomi mulai dari pedagang kaki 

lima , pedagang pasar, buka kios, pertokoan dan mall-mall (pasar modern). Letak 

kota Semarang yang stategis membuat berbagai macam aktivitas ekonomi. Dalam 

hal ini dapat dilihat dari persebaran bangunan-bangunan komersil yang ada. Berikut 

data persebaran pasar modern di Kota Semarang Tahun 2010, dapa dilihat pada 

gambar 1.1  
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Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang. 

Gambar 1.1 Persebaran Toko modern di Semarang tahun 2010.  

Berdasarkan gambar 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa persebaran toko 

modern berbagai jenis di Semarang sangat pesat diantaranya adalah Minimarket. 

Bangunan komersil tersebut semakin kesini semakain tidak terbendung lagi 

pembangunanya. Hampir di setiap penjuru kota Semarang sudah berdiri toko-toko 

modern yaitu Minimarket. Minimarket menawarkan konsep recrealtion shopping 

atau wisata belanja yang tidak jauh dari rumah. Minimarket pun di lengkapi 

fasilitas, seperti mesin anjungan tunai (ATM) bank swata maupun BUMN, 

penarikan uang, dan pembayaran menggunakan kartu debit, bahkan beberapa 

minimarket dilengkapi dengan permainan anak, serta beberapa promosi atau 

penawaran bonus/keuntungan lainnya ditawarkan. Bagi beberapa masayarakat 

belanja di Minimarket dapat meningkatkan prestise. Kemudahan, kebersihan, 

kenyamanan serta beberapa fasilitas tersebut dapat memalingkan masyarakat yang 

biasa berbelanja di pasar tradisional maupun warung untuk berbelanja di 

minimarket. Secara tidak langsung, kehadiran toko modern juga memperlihatkan 
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bahwa kapitalisme mulai menjajah ke Indonesia, padahal secara tekstual Indonesia 

menganut sistem perekonomian Pancasila yang berasaskan kekeluarhaan 

(koperasi), hal itu berbandi terbaik dengan kapitalisme yang menguntungkan bagi 

pemilik modal. Melihat hal tersebut, eksitensi warung tradisional atau pasar 

tradisional yag berbasis ekonomi kerakyatan akan mengalami penurunan. Hal ini 

dikarenakan munculnya pasar modern yang dinilai cukup potensial oleh para 

pebisnis ritel. Ritel pasar modern yang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat 

saat ini adalah minimarket dengan konsep waralaba atau franchise (Wijaynti dan 

Wiranto, 2011:2). Pasar tradisional mungkin akan tenggelam mungkin seiring 

dengan tren dunia ritel saat ini yang didominasi oleh pasar modern (SMERU, 

2007:12). 

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan 

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern dan Peraturan 

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 

Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan 

dan Toko Modern, beberapa kota di Indonesia mulai menerapkan regulasi turunan 

untuk mendukungnya lewat Peraturan Daerah. Pemeintah semarang sebenarnya 

telah membuat regulasi terkait dengan pendirian pasar modern yaitu adanya 

Peraturan Daerah Kota Semarang No 1 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko 

Modern dan  Peraturan Walikota Senarang No 5 Tahun 2013 Tentang Penataan 

Toko Modern Minimarket Kota Semarang. Dalam dua aturan tersebut yaitu aturan 

Peraturan Daerah Kota Semarang No 1 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko 

Modern dan  Peraturan Walikota Semarang No 5 Tahun 2013 Tentang Penataan 
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Toko Modern Minimarket Kota Semarang yang menyimpulkan bahwa pendirian 

toko modern harus memperhatikan  Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan 

juga aturan zonasi atau jarak dengan pasar Tradisional. 

Aturan lanjut terkait dengan zonasi atau jarak itu dalam Peraturan Walikota 

Senarang No 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota 

Semarang, Bab II Maksud, Tujuan dan Asas pasal 4 :  

1) Lokasi pendirian toko modern mengacu pada rencana Tata Ruang yang 

berlaku. 

2) Pendirian toko modern minimarket harus memenuhi ketentuan : 

a. Jarak lokasi pendirian toko modern minimarket paling sedikit radius 500 

meter dari pasar tradisional; 

b. Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan termasuk 

sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan 

perumahan 

3) Jumlah maksimal pendirian toko modern minimarket di wilayah Kota 

Semarang  

Sebagai berikut: 

a. Kecamatan Mijen = 17 

b. Kecamatan Gunungpati = 19 

c. Kecamatan Banyumanik = 52 

d. Kecamatan Gajah Mungkur = 27 

e. Kecamatan Semarang Selatan = 35 

f. Kecamatan Candisari = 24 

g. Kecamatan Tembalang = 53 

h. Kecamatan Pedurungan = 58 

i. Kecamatan Genuk = 25 

j. Kecamatan Gayamsari = 28 

k. Kecamatan Semarang Timur = 27 

l. Kecamatan Semarang Utara = 29 

m. Kecamatan Semarang Tengah = 32 

n. Kecamatan Semarang Barat = 54 

o. Kecamatan Tugu = 16 

p. Kecamatan Ngaliyan = 33 

4) Pendirian toko modern minimarket wajib memperhatikan : 

a. Kepadatan penduduk; 

b. Perkembangan pemukiman baru; 
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c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas); 

d. Keberadaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar 

yang 

e. lebih kecil daripada toko modern minimarket tersebut. 

5) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang toko modern 

minimarket wajib memiliki IUTM. Jangka waktu berlakunya IUTM selama 

5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali. 

6) Toko Modern minimarket wajib menyediakan tempat usaha bagi usaha 

mikro dan usaha kecil dalam bentuk kemitraan usaha. 

7) Sebelum diterbitkan IUTM dilakukan pengecekan lapangan terlebih dahulu 

oleh tim. 

Gunungpati merupakan salah satu Kecamatan di kota Semarang. Terletak 

dibagian selatan Kota Semarang, berbatasan langsung Ungaran. Dari pusat kota 

Semarang jaraknya sekitar 17 km. Wilayah Gunungpati didominasi perbukitan 

dengan ketinggian + 300 meter dari permukaan laut. Daerah pengembangan kota 

yang memiliki luas wilayah 5.399.085 Ha. Jumlah penduduknya mencapai 70.901 

jiwa atau 20.605 KK yang terhimpun dari 89 RW dan 418 RT. 

(http://portalsemarang.com/kecamatan-gunungpati-semarang/, di unduh pada hari 

27 Mei 2017 pukul 10.00 WIB). Gunungpati juga salah satu kecamatan yang ada di 

Semarang dengan persebaran toko modern yang pesat diantaranya adalah 

minimarket (Wikipedia, 2016). Pada pasar tradisionla di Kecamatan Gunungpati 

hanya ada beberapa, diantaranya yaitu: 

1. Pasar Gunungpati yang beralamat di Jalan Raya Cangkiran Gunungpati, 

Kecamatan Gunungpati, Kelurahan Gunungpati, Semarang. 

2. Pasar Krempyeng yang beralamat di Jalan Sekaran-Banaran Gunungpati, 

Kecamatan Gunungpati, Kelurahan Sekaran, Semarang. (Wikipedia, 2016). 

Semarang khusunya di Kecamatan Gunungpati banyak dibangun toko-toko 

modern guna memenuhi kebutuhan sehari-hari tersebut. Akan tetapi tidak semua 

http://portalsemarang.com/kecamatan-gunungpati-semarang/
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dari bangunan-bangunan toko modern tersebut memperhatikan zonasi atau jarak. 

Hal inilah yang menjadi pertanyaan bagaimana pelaksaan regulasi Pemerintah Kota 

Semarang dalam hal ini oleh dinas terkait kepada masyarakat umum sehingga ada 

masyarakat yang belum mengetahui tentang zonasi atau jarak pasar modern dengan 

pasar tradisional. Peran dinas terkait dalam hal ini adalah BPPT (Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu) yang memberikan izin mendirikan bangunan toko modern dan 

juga peran Dinas Pedagangan Kota Semarang yang salah satunya adalah tugasnya 

adalah mengawasi keberadaan pasar modern.  

Namun dari peraturan tersebut dalam kenyataannya masih terdapat pasar 

modern yang berdiri kurang dari radius 500 meter dari pasar tradisoanal. Di Pasar 

Tradisional terdapat toko X yang berdiri kurang dari radius 500 meter dari Pasar 

Gunungpati. Kemudian Toko Y yang tepat berada di depan Pasar Krempyeng 

Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati.  

Dua pasar modern yang berada kurang dari radius 500 meter dari pasar 

tradisonal menandakan bahwa masih ada toko modern yang belum sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan khususnya berdasarkan pada Peraturan Walikota 

Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota 

Semarang. Jika dua toko tersebut tetap berdiri maka sesuai dengan teori persaingan 

usaha dapat dikatakan pendirian toko modern tersebut menyebabkan adanya 

persaingan tidak sehat. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya persaingan 

usaha tidak sehat perlu dilakukan pengaturan hukum terkait penegakan pendirian 

toko modern yang melanggar zonasi atau jarak khususnya jarak dengan pasar 

tradisional. 
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 Dari uraian diatas maka penulis ingin meneliti tentang Pengaturan Hukum 

toko modern dengan judul “PELAKSANAAN REGULASI TENTANG 

ZONASI TOKO MODERN DENGAN PASAR TRADISIONAL DI 

KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hal tersebut penulis mengidentifikasi masalah yang terjadi 

sebagai berikut: 

1. Bertambahnya toko modern di Kecamatan Gunungpati yang 

kenyataanya masih ada yang belum sesuai dari regulasi dari Pemerintah 

2. Pembangunan toko modern yang semakin pesat membawa dampak 

omset bagi toko-toko tradisional disekitar toko modern sehingga 

menimbulkan protes keras dari warga sekitar. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pada dasarnya setiap orang mempunyi argumen yang berbeda-beda 

untuk itu dalam mengkaji suatu masalah perlu diberikan batasan yang jelas agar 

tidak terjadi kekaburan dan cara pandang yang berbeda, hal ini dilakukan agar 

permasalah dapat dikaji secara mendalam. Dalam penelitian ini oleh karena 

banyaknya permasalah maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Adapun 

pembatasan masalah yang penulis mekukakan adalah: 

1. Batasan lokasi penelitian yaitu memilih lokasi kecamatan Gunungpati. 
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2. Melihat keadaan lapangan yang dinamis, data-data yang dipakai dibatasi 

dalam periode waktu tahun 2016. 

1.4 Rumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Regulasi Tentang Zonasi Toko Modern dan Pasar 

Tradisional di Kota Semarang?  

2. Bagaimana Pengawasan pendirian pasar modern di Kecamatan Gunungpati 

Kota Semarang? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalah yang diangkat oleh penulis didalam karya tulis ini, 

maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis regulasi pendirian toko 

modern di Kota Semarang. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pendirian toko modern di 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian yang dituangkan dalam 

karya tulis ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 
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1. Berguna untuk perkembangan ilmu hukum khususnya hukum 

perdata 

2. Dapat memeperluas pandangan ilmiah terkait dengan 

persaingan usaha tidak sehat 

2. Secara Praktis 

A. Bagi Pelaku Usaha Pasar Modern  

Dapat digunakan sebagai masukan untuk para pelaku usaha 

yang mendirikan pasar modrn untuk menggunakan izin yang 

sah sehingga pelaku usaha pasar modern tetap melakukan 

praktik jual barang. 

B. Bagi Pelaku Usaha Pasar Tradisional 

Dapat digunakan sebagai masukan untuk mendapatkan 

wawasan dan pengetahuan terhadap adanya pengaturan hokum 

yang diberikan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) 

C. Bagi Dinas Perdagangan dan BPPT 

Penelitian ini dapat dijadikan atau membantu dinas terkait 

perizinan pasar modern dalam mengawasi pendirian pasar 

modern yang ada di Kecamatan Gunungpati, serta penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai data penunjang bagi dinas terkait dalam 

perencanaan dan pembangunan pasar modern yang ada di 

Kecamatan Gunungpati. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tugas akhir serta 

memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis beras, sistematika tugas akhir 

dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematikanya adalah : 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi ini nantinya terdiri atas sampul, lembar kosong 

berlogo Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 13 cm, lembar judul, 

lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan peruntukan, 

lembar abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar , dan 

daftar lampiran. 

2. Bagian Pokok Skripsi 

Skripsi ini nantinya akan memuat 5 (lima) bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Pada bab ini dijelaskan mengenai Latar Belakang, Identifikasi 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Pembatasan Masalah, Tempat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.  

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini dijelaskan tentang Pengaturan Hukum, Tinjaun Pelaku 

Usaha, Tinjauan Pembangunan, Tinjuan Pasar, Teori Hukum, dan Tinjuan 

Perizinan.  
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai penelitian terdahulu. Jenis 

Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data 

Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Alat Pengumpul Data, Informan dan 

Responden, Validitas Data, Analisis Data 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai Gambaran Umum dari Kelurahan 

Sekaran, Kelurahan Patemon dan Kelurahan Gunungpati serta Kecamatan 

Gunungpati. Pengaturan Hukum Pendirian Pasar Modern, Persaingan Tidak 

Sehat Antara Pelaku Usaha Pasar Modern dan Pelaku Psar Tradisonal, dan 

Cara Mengatasi Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha Tidak Sehat 

antara Pelaku Usaha Pasar Modern dengan Pelaku Usaha Pasar Tradisional. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran dari pembahasan yang telah 

diuraikan 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Untuk menunjukan keaslian penelitian, peneliti meninjau penelitian 

yang terdahulu sehingga penelitian yang dilakukan tidak menyamai penelitian 

sebelumnya. Banyak peneliti sudah mencoba untuk mengidentifikasikan 

hubungan antara kondisi lalu-lintas dengan tingkat kerusakan jalan. Contoh 

dari penelitian tersebut antara lain : 

2.1 TABEL PENELITIAN TERDAHULU  

No Nama Tahun Judul Karya  Hasil Keterangan 

1. Eka 

Regita 

Deska 

Febri dan 

Insan 

Tajali Nur 

2014 Implementa 

Retribusi Izin 

mendirikan 

Bangunan 

Kos-kosan 

(Studi Di 

Kelurahan 

Gunung 

Kelua) 

Pembangunan pada 

hakekatnya merupakan 

perubahan secara terus 

menerus dan merupakan 

kemajuan serta perbaikan 

menuju ke arah tujuan yang 

ingin dicapai untuk 

membangun manusia 

Indonesia dengan tujuan 

untuk membentuk 

masyarakat yang adil dan 

makmur berdasarkan 

pancasila dan Undang-

undang Dasar Negara 

Kesatuan  Republik 

Indonesia Tahun 1945, serta 

merupakan proses tindakan 

baik dari pemerintah 

maupun pihak swasta yang 

meliputi segala segi 

kehidupan dan penghidupan 

kesejahteraan sesuai dengan 

Bentuk karya 

ilmiah : Jurnal, 

Terbit tahun 

2014, edisi 1, 

Nama jurnal : 

Jurnal Baraja 

Niti. 

FH Universitas 

Mulawarman, 

Dosen dan 

Mahasiswa 
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perkembangan ilm 

teknologi. 

2. R. Indra 

Kusuma 

Prabowo 

2015 Implementasi 

Peraturan 

Walikota 

Nomor 35 

Tahun 2010  

Tentang 

Pelayanan 

Perijinan 

Minimarket di 

Surabaya 

Implementasi Perwali 

nomor 35 tahun 2010 

tentang Pelayanan di 

Bidang Perdagangan dan 

Perindustrian dalam Proses 

Perizinan Pendirian 

Minimarket di Surabaya 

berjalan buruk. Hal itu 

dikarenakan Perwali nomor 

35 tahun 2010 tentang 

pelayanan di bidang 

perdagangan dan 

perindustrian tidak dapat 

diterapkan Terdapat dua 

faktor yang menghambat 

Implementasi Perwali 

nomor 35 tahun 2010 

tentang Pelayanan di 

Bidang Perdagangan dan 

Perindustrian dalam 

Tahapan Perizinan 

Pendirian Minimarket di 

Surabaya yaitu : a. Perwali 

baru tentang Izin Prinsip 

Walikota Sejak tahun 2011 

izin prinsip dilimpahkan 

baik pada Dinas Cipta 

Karya dan Tata Ruang atau 

pada Dinas Perdagangan 

dan Perindustrian yang 

hingga kini masih dalam 

proses pada bagian hukum. 

Masalah izin prinsip ini 

merupakan masalah yang 

serius karena pelaksanaan 

implementasi Perwali 

Nomor 35 Tahun 2010 

tentang permohonan IUTM 

tidak dapat berjalan, 

meskipun demikian Dinas 

Bentuk karya 

ilmiah : Jurnal, 

Terbit tahun 

2015, edisi 1, 

Nama Jurnal : 

Kebijakan dan 

Manajemen 

Publik 

Universitas 

Airlangga, 

mahasiswa 
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Perdagangan sudah 

berupaya agar mini market 

yang ada disurabaya bisa 

berizin, yaitu persyaratan 

dari Izin Usaha Toko 

Modern dapat diselesaikan 

dahulu untuk sementara 

hingga perwali baru tentang 

pelimpahan izin prinsip 

keluar seperti kajian sosial 

ekonomi, IMB, HO dan 

Kemitraan dengan usaha 

kecil. b. Penghapusan Izin 

Lokasi Untuk izin lokasi 

dalam persyaratan 

permohonan Izin Usaha 

Toko Modern (IUTM) pada 

Perwali Nomor 35 Tahun 

2010 telah ditiadakan, 

untuk perda baru yang 

mengatur izin lokasi juga 

hingga saat ini masih 

dibahas di DPRD Surabaya. 

Sehingga nantinya akan ada 

Perwali baru yang akan 

menggantikan Perwali 

Nomor 35 Tahun 2010. 

3. Isna 

Fabriana, 

Eko 

Handoyo 

2014 Kebijakan 

Pemerintah 

Kabupaten 

Kudus Dalam 

Melindungi 

Eksistensi 

Pasar 

Tradisional 

Kebijakan pemerintah 

Kabupaten Kudus terhadap 

pasar tradisional secara 

regulasi mengacu pada 

Permendag no. 70 tahun 

2013 mengenai Pedoman 

Penataan dan Pembinaan 

pasar tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko 

Modern dan ditingkat 

daerah Pemerintah 

Kabupaten Kudus memiliki 

Perda yang hanya mengatur 

mengenai retribusi 

pelayanan pasar yang 

Bentuk karya 

ilmiah : Artikel, 

Terbit tahun 

2014, edisi 1, 

Nama Artikel : 

Unnes Civic 

Education 

FIS Unnes, 

mahasiwa 
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tertuang dalam Perda no. 14 

tahun 2012. Hal yang terkait 

dengan kebijakan teknis 

pasar tradisional selama ini 

termuat dalam Renstra 

Dinas Perdagangan dan 

Pengelolaan Pasar. (2) 

pengaturan mengenai pasar 

modern hanya sebatas pada 

aturan perizinannya melalui 

KPPT. Tidak adanya aturan 

yang mengatur pasar 

modern baik di Renstra 

maupun Perda hingga tahun 

2012 sesungguhnya 

memberikan keleluasaan 

pada para investor untuk 

menanamkan sahamnya di 

Kudus dengan kata lain 

Pemerintah Kabupaten 

Kudus tergolong neolib 

karena seakan-akan 

memberikan peluang yang 

besar kepada para investor 

sehingga keberadaan pasar 

modern dibiarkan tetap 

eksis begitu saja. Baru di 

tahun 2014 ini hadir 

regulasi mengenai 

perpasaran swasta yang 

mengatur mengenai pasar 

swasta di Kabupaten Kudus 

yakni Perda no. 6 tahun 

2013. (3) Implementasi 

kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Kudus sebagai 

upaya melindungi 

eksistensi pasar tradisional 

belum memadai, dibuktikan 

dengan belum adanya 

perlindungan hukum bagi 

pasar tradisional melalui 

Perda, pembinaan dan 
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pemberdayaan pedagang 

pasar yang rutin dilakukan 

oleh Dinas Perdagangan 

dan Pengelolaan Pasar, 

manajemen pasar 

tradisional yang kurang 

profesional, penyediaan 

fasilitas pasar yang belum 

memadai termasuk 

penataan PKL pasar. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eka 

Yuliasih 

2013 Studi 

Eksplorasi 

Dampak 

Keberadaan 

Pasar Modern 

Terhadap 

Usaha Ritel 

Waserda Dan 

Pedagang 

Pasar 

Tradisional Di 

Kecamatan 

Klirong 

Kabupaten 

Kebumen 

 

(1) Implementasi peraturan 

pemerintah tentang pasar 

modern tidak berjalan 

semestinya. (2) Persepsi 

negative pelaku usaha ritel 

Waserda dan pedagang 

pasar tradisional terhadap 

keberadaan pasar modern 

termasuk dalam kategori 

tinggi. (3) Keberadaan 

pasar modern berdampak 

negatif pada omset (24% 

dan 16,3%), pendapatan 

(30% dan 17,5%), dan 

jumlah pelanggan (32% dan 

29%) usaha ritel Waserda 

dan pedagang pasar 

tradisional. (4) Upaya yang 

dilakukan pelaku usaha ritel 

Waserda dan pedagang 

pasar tradisional untuk 

mempertahankan eksistensi 

usahanya sangat minim, 

misalnya hanya dengan 

menurunkan harga jual 

beberapa jenis 

barang.dengan keberadaan 

toko tradisonal  

 

Bentuk karya 

ilmiah : Skripsi, 

Tahun terbit 

2013, UNY, 

Mahasiswa 

5. 

 

 

Rahadi 

Wasi 

Bintoro 

2014 Aspek hukum 

zonasi pasar 

Zonasi pasar tradisional 

pada pasar modern 

merupakan kewenangan 

Bentuk karya 

ilmiah : Jurnal, 

Terbit tahun 
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 tradisional dan 

pasar modern 

pemerintah daerah sebagai 

diatur dalam peraturan 

presiden nomer 112 tahun 

2007 tentang penataan dan 

pembinaan pasar 

tradisional, pusat 

pembelanjaan dan toko 

modern yang merupakan 

pengejawantahan dari 

undang-undang nomer 5 

tahun 1999 tentang 

larangan praktek monopoli 

dan persaingan usaha tidak 

sehat.apabila pendirian 

pasar modern melanggar 

ketentuan dalam UU No. 5 

tahun 1999 dan peraturan 

presiden no 112 tahun 1999 

maka dapat dilaporkan 

kepada KPPU untuk 

diperiksa. Selain itu, 

dengan tidak dibentuknya 

peraturan daerah mengenai 

zonasi pasar 

mengakibatkan pemerintah 

daerah telah melakukan 

perbuatan melawan hukum 

dan karenanya dapat 

digugat melalui action 

popularis atau citizen law 

suit 
 

2014, edisi 1, FH 

Unsoed, 

mahasiswa 

6. Riko 

Apriadi 

 

2014 Analisis 

Yuridis 

Pengaturan 

Asas 

Keseimbangan 

Kepentingan 

Ritel Modern 

Dengan Pasar 

Tradisional 

Dalam 

Peraturan 

Daerah 

(Perbandingan 

Pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 dapat 

ditemukan asas 

keseimbangan kepentingan. 

Putusan Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU) 

Nomor 3 Tahun 2000 

menyebutkan ada lima 

indikasi yang merujuk pada 

perwujudan keseimbangan 

kepentingan, yaitu 

keresahan sosial, izin 

usaha, lokasi usaha, jam 

Bentuk karya 

ilmiah : Jurnal, 

Tahun terbit 

2014, FH 

Universitas 

Brawijaya, 

Mahasiswa 
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Kota 

Surakarta 

Dengan Kota 

Malang) 

 

pelayanan, dan tata ruang 

yang harus sejalan dengan 

kepentingan umum. Lima 

indikasi tersebut dimuat 

dalam Peraturan Presiden 

Nomor 112 Tahun 2007, 

Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 53 

Tahun 2008 dan Nomor 70 

Tahun 2013. Namun 

pengaturan tersebut tidak 

cukup sampai di situ. 

Dalam hierarki perundang-

undangan yang berlaku di 

Indonesia, peraturan daerah 

merupakan produk hukum 

pemerintahan di daerah. 

Peraturan daerah 

merupakan ujung tombak 

pelaksanaan asas 

keseimbangan pelaku usaha 

di daerah. Perkembangan 

pesat sektor usaha ritel 

menggambarkan pasar 

tradisional, yang 

merupakan wadah bagi 

pelaku usaha kecil, 

semakin tersisih dengan 

keberadaan ritel modern. 

Pengaturan persaingan 

pelaku usaha ritel modern 

dengan pasar tradisional di 

daerah merupakan suatu 

kajian penting untuk 

mengukur pencerminan 

asas keseimbangan 

kepentingan para pelaku 

usaha tersebut agar tercipta 

iklim persaingan usaha 

yang kondusif. 

 

7. Dian 

Mela 

Melinda, 

Purwanto, 

dan 

2014 Kajian hukum 

terhadap 

penerbitan 

surat izin 

usaha 

Penerbitan surat izin usaha 

perdagangan yang 

dikeluarkan tidak 

memenuhi prosedur yang 

telah ditetapkan, sehingga 

Bentuk karya 

ilmiah : Jurnal, 

Tahun terbit 

2014, FH 

Universitas 



20 
 

 
 

Safarni 

Husain 

perdagangan 

retail di kota 

Samarinda 

 

banyak retail berdiri tanpa 

melihat jarak zonifikasi 

antara retail modern 

dengan pasar tradisional, 

yeng memberikan dampak 

kerugian kepada para usaha 

mikro kecil mengah yang 

berada disekitarnya, hal ini 

telah mengakibatkan 

persaingan usaha yang 

tidak sehat. 

 

Mulawarman, 

Dosen dan 

mahasiswa 

8. Reza 

Haditya 

Raharjo 

 

2015 Analisis 

Pengaruh 

Keberadaan 

Minimarket 

Modern 

Terhadap 

Kelangsungan 

Usaha Toko 

Kelontong Di 

Sekitarnya 

(Studi Kasus 

Kawasan 

Semarang 

Barat , 

Banyumanik, 

Pedurungan 

Kota 

Semarang)  

 

Pada hasil uji beda 

berpasangan ( Paired 

Sample t-test) dari 90 

responden berdasarkan 3 

kecamatan yang diteliti 

terlihat bahwa tingkat 

signifikansi yang 

menunjukan <0,05 artinya 

terdapat dampak yang 

cukup signifikan, yaitu 

adanya perubahan tingkat 

omset, keuntungan, jumlah 

pembeli, dan jam buka toko 

akibat dari munculnya 

minimarket modern di 

sekitar tempat berdirinya 

toko kelontong. Perubahan 

tersebut adalah berupa 

penurunan tingkat omset, 

keuntungan, dan jumlah 

pembeli. Serta para 

pedagang mengubah jam 

buka tokonya guna 

mencapai pendapatan yang 

maksimal akibat munculnya 

minimarket modern di 

sekitar toko kelontong 

tersebut. 

 

Bentuk karya 

ilmiah : Skripsi, 

Terbit tahun 

2015,FH Undip, 

mahasiswa 

9. Weda 

Kupita 

dan Rhadi 

Wasi 

Bintaro 

2013 Implementasi 

kebijakan 

zonasi pasar 

tradisional dan 

pasar modern 

Hasil penelitian diketahui 

bahwa terdapat 

ketidaksingkronan 

peraturan perundang-

undangan, sehingga 

Bentuk karya 

ilmiah : Jurnal, 

Tahun terbit 

2013, FH 

Universitas 
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 (studi di 

kabupaten 

purbalingga) 

 

mengakibatkan 

implementasi kebijakan 

zonasi pasar tradisional dan 

pasar modern tidak 

komprehensif. Faktor-

faktor yang cenderung 

mempengaruhi kebijakan 

zonasi pasar tradisional dan 

pasar modern yaitu hukum, 

penegak hukum, 

masyarakat, sarana dan 

fasilitas serta budaya. 

 

Mulawarman, 

Dosen dan 

mahasiswa 

10.  Rizalul 

Bachtiar 

2016 Pengaturan 

Hukum Pelaku 

Usaha Dalam 

Pendirian 

Pasar Modern 

(Studi Kasus 

Persaingan 

Usaha Tidak 

Sehat Antara 

Pelaku Usaha 

Pasar Modern 

Dengan 

Pelaku Usaha 

Pasar 

Tradisonal Di 

Kecamatan 

Gunungpati 

Kota 

Semarang) 

kebijakan pemerintah kota 

Semarang terhadap 

Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 

112 Tahun 2007 Tentang 

Penataan Dan Pembinaan 

Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan Dan Toko 

Modern dan di tingkat 

Pemerintah Walikota 

Semarang memiliki perwal 

yang hanya mengatur 

mengenai Penataan Toko 

Modern Minimarket Kota 

Semarang yang tertuang 

dalam Peraturan Walikota 

Semarang Nomor 5 Tahun 

2013. Dalam hal pemeritah 

yaitu BPPT yang 

berwenang membuat 

perizinan dalam mendirikan 

bangunan toko modern 

minimarket tidak 

mengawasi langsung di 

lapangan antara toko 

modern dengan keberadaan 

toko tradisonal  

 

Bentuk karya 

ilmiah : Skripsi, 

dalam proses, FH 

Unnes, 

mahasiswa 
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2.2 Pengaturan Hukum Toko Modern 

Pengaturan hukum terkait dengan pendirian toko modern di Kota 

Semarang telah diatur mulai dari aturan yang tinggi sampai aturan yang ada di 

bawahnya ada pada tingkatan Peraturan Walikota. Pada tingkatan nasional, 

pengaturan hukum terkait pendirian toko modern diatur dalam Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan 

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan 

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagai 

aturan yang paling tinggi terkait dengan rugulasi toko modern. Pada tingakt 

nasional setelah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 

2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan 

dan Toko Modern aturan dibawahnya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman 

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Modern. Aturan ini juga mengatur tentang toko modern di Indonesia dibawah 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang 

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Modern.  

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-

DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern banyak mengatur tentang 
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pendirian toko modern. Terkait perijinan Peraturan Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman 

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Modern juga mengatur secara detail. Pasal 24 Peraturan Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman 

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Modern menyatakan: 

a. Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, 

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki izin usaha sebagai 

legalitas. 

b. Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. IUPPT untuk Pasar Tradisional; 

b. IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdangan atau  

c. IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Departmrnt Store, 

Hypermarket dan Perkulakan. 

IUPPT menurut Pasal 1 ayat 12 Peraturan Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman 

Penataan dan Pembinaan Pasa Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Modern adalah Izin     Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang seelanjutnya 

disingkat IUPPT adalah izin untuk melaksanakan usaha pengelolaan Pasar 

Tradisional. Adapun yang dimaksud dengan IUPP menurut Pasal 1 ayat 13 

yaitu Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah 

izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.  
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Kemudian yang dimaksud dengan IUTM menurut Pasal 1 ayat 14 menyatakan 

bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya 

disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan 

Toko Modern. 

Artinya Pasal 24 Peraturan Menteri Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan 

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 

menyimpulkan bahwa setiap toko modern yang didirikan harus mempunyai ijin 

termasuk toko modern yang sudah berjalan juga harus sudah mempunyai ijin. 

Ijin untuk toko modern sesuai dengan Pasal 24 ayat 2c Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang 

Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan 

Toko Modern adalah IUTM. 

Selain tentang ijin mendirikan toko modern, secara normatif 

pengaturan hukum terkait pendirian toko modern sebenarnya telah diatur 

melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-

DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pasal 2  Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang 

Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan 

Toko Modern menyatakan bahwa: 

(1) Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 

wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan 
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Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, 

termasuk Peraturan Zonasi. 

(2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

oleh Gubernur atau Bupati/Walikota setempat dengan 

mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga 

keseimbangan antara jumlah Pasar Tradisional dengan Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern. 

(3) Penyusunan setiap Peraturan Zonasi harus disesuaikan dengan 

peruntukkan zona dimaksud sebagaimana tercantum dalam 

Rencana Detail Tata Ruang. 

Pasal 2 diatas menyimpulkan bahwa pendirian toko modern paling 

utama harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW dan 

juga aturan terkait zonasi.  

Aturan pendirian toko modern tidak hanya diatur dalam tingkat 

nasional saja. Di daerah juga terdapat aturan yang mengatur tentang pendirian 

toko modern. Kota Semarang sebagai daerah yang berhak membuat aturan juga 

mengeuarkan aturan terkait pendirian toko modern. Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Modern merupakan 

salah satu aturan tingkat daerah di Kota Semarang yang mengatur tentng 

pendirian toko modern. Pengaturan terkait pendirian toko modern menurut 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penataan 

Toko Modern teradapat di beberapa pasal. Pasal 4 Peraturan Daerah Kota 
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Semarang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Modern menyatakan 

bahwa: 

(1) Pelaku usaha yang akan mendirikan Toko Modern wajib 

mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana 

Detail Tata Ruang Wilayah Kota. 

(2) Pelaku usaha yang akan meridirikan Toko Modern sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk minimarket, 

supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir 

yang berbentuk perkulakan. 

(3) Lokasi peruntukkan toko modern disesuaikan dengan rencana 

detail tata ruang wilayah kota. 

Artinya aturan pendirian toko modern berdasarkan Peraturan Daerah 

Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Modern hampir 

sama dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 

70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Kesamaan tersebut terletak 

pada aturan dasar pendirian toko modern yaitu tentang  Wilayah. Pendirian 

toko modern harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW.  

Kedua aturan tersebut telah menyimpulkan bahwa pengaturan 

mengenai pendirian toko modern khususnya di Kota Semarang diatur melalui 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-

DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Daerah Kota 
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Semarang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Modern. Peraturan 

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 

Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern lebih bersifat teknis umum yaitu mengatur 

terkait teknis pendirian toko modern dan berlaku di seluruh Indonesia. 

Sedangkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Penataan Toko Modern mengatur teknis pendirian toko modern dan secara 

khusu hanya berlaku di Kota Semarang. Kedua peraturan tersebut juga tidak 

boleh tumpang tindih sehingga ketika mendirikan toko modern terdapat 

haturan yang berkesinambungan atau aturan yang harmonis. Keadaan tersebut 

dapat mewujudkan harmonisasi peraturan perundang-undangan.  

Jika dilihat dari dua aturan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa 

pengaturan hukum pelaku usaha dalam pendirian pasar modern di Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang yaitu berdasarkan pada Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang 

Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan 

Toko Modern dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 

Tentang Penataan Toko Modern. Kedua aturan tersebut sebagai pedoman 

dalam pendirian toko modern, baik sebagai pedoman oleh pemerintah dalam 

hal ini Pemerintah Daerah Kota Semarang selaku pelaksana kebijakan dan juga 

dijadikan pedoman oleh masyarakat yang akan mendirikan toko modern 

khususnya di Kota Semarang. 
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Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Penataan Toko Modern mengatur tentang zonasi atau jarak pendirian toko 

modern. Terkait dengan zonasi pendirian toko modern terdapat jarak minimum 

pendirian toko modern. Aturan lebih lanjut terkait zonasi atau jarak pendirian 

took modern diatur melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 

2013 Tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang. Pasal 4 ayat 

(2) Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan 

Toko Modern Minimarket Kota Semarang menyatakan bahwa Pendirian toko 

modern minimarket harus memenuhi ketentuan : 

a. Jarak lokasi pendirian toko modern minimarket paling sedikit radius 500 

meter dari pasar tradisional; 

b. Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan termasuk 

sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan 

perumahan. 

Artinya jika berdasarkan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 

2013 Tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang maka toko 

modern harus berdiri paling sedikit radius 500 meter dari pasar tradisional. 

2.3 Pasar  

2.3.1 Definisi Pasar  

Pasar pada dasarnya merupakan tempat untuk melakukan jual beli 

antara penjual dan pembeli. Selain itu pasar juga merupakan tempa untuk 

terjadinya aktifitas perekonomian. Pengertian pasar telah tertuang dalam 

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan 
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Pasar Tradisional, Pusat Pembelajaan dan Toko Modern bahwa yang dimaksud 

dengan pasar dalam  Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang 

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelajaan dan Toko 

Modern pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1 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 sebutan lainnya.  

Basu Swasta dalam Kholis, dkk (1995: 20) menyatakan bahwa pasar 

adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk 

belanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Pengkategorian pasar 

tradisional dan pasar modern sebenarnya baru muncul belakangan ini ketika 

mulai bermunculnya pasar swalayan, supermarket, hypermarket dan 

sebagainya. Menurut beberapa definisi pasar di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pasar dalam arti sempit adalah tempat permintaan dan penawaran 

bertemu, dalam hal ini lebih condong ke arah pasar tradisional. Lain dari itu 

dalam arti luas adalah proses transaksi antara permintaan dan penawaran, 

dalam hal ini lebih condong ke arah pasar modern. Secara umum pasar 

merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli (Kholis, dkk. 

1995:20).  

Pasar yang merupakan tempat jual beli maka secara otomatis akan 

menjadi tempat transaksi atau pertukaran barang. Transaksi menurut Skousen 

dan Stice (2007: 71) adalah pertukaran barang dan jasa antara (baik individu, 

perusahaan-perusahaan dan organisasi lain) kejadian lain yang mempunyai 
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pengaruh ekonomi atas bisnis. Syarat terjadinya transaksi ada lima yaitu 

adanya barang yang diperjualbelikan, ada pedagang, ada pembeli, ada 

kesepakatan harga barang, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun (Skousen 

dan Stice, 2007: 71). 

Pasar selain sebagai tempat jual beli atau transaksi juga mempunyai 

peran penting bagi masyarakat. Peran pasar yang penting bagi masyarakat yaitu 

sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pusat kebudayaan. Sebagai pusat kegiatan 

ekonomi, pasar merupakan tempat bertemunya produsen dan konsumen. 

Melalui pasar, masyarakat dapat memperoleh kebutuhan produksinya seperti 

modal, peralatan, dan tenaga. Di bidang distribusi pasar mempunyai peranan 

dalam menyebarluaskan barang-barang hasil produksi yang dibutuhkan 

masyarakat. Sedangkan di bidang konsumsi, pasar menyediakan kebutuhan 

pokok dan kebutuhan tambahan lainnya (Depdikbud, 1990: 159).  

Koentjaraningrat dalam Siwarni (2009:3) pengertian pasar adalah 

pranata yang mengatur komunikasi dan interaksi antara penjual dan pembeli 

yang bertujuan untuk mengadakan transaksi pertukaran benda-benda, jasa 

ekonomi dan uang, dan tempat hasil transaksi yang dapat disampaikan pada 

waktu yang akan datang berdasarkan harga yang ditetapkan (Siwarni, 2009: 3).  

Pasar terdapat tempat perjumpaan antara pembeli dan penjual, di mana 

barang/jasa atau produk dipertukarkan antara pembeli dan penjual. Ukuran 

kerelaan dalam pertukaran tersebut biasanya akan muncul suatu tingkat harga 
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atas barang dan jasa yang dipertukarkan tersebut (Ehrenberg dan Smith, 

2003:25). 

Sudut pandang normatif, jenis transaksi secara garis besar sebagai 

berikut: 

a. Transaksi sukarela (voluntarily) atau transaksi mutually advantages. 

Pihak-pihak yang melakukan transaksi saling mendapatkan 

keuntungan. 

b. Transaksi yang sepihak menguntungkan namun pihak lain tidak 

dirugikan. 

Suatu transaksi agar dapat terjadi dengan dukungan penuh, apabila 

kondisi di bawah ini terjadi antara lain (Ehrenberg dan Smith, 2003:27): 

a. Transaksi mutually advantages. 

b. Sepihak untung tetapi sepihak lainnya tidak rugi. 

c. Sepihak untung sepihak lainnya rugi tetapi pihak yang untung rela 

memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. 

Kegagalan pasar dapat terjadi disebabkan oleh (Ehrenberg dan Smith, 

2003:28): 

a. Pelaku transaksi mengabaikan fakta yang ada dan melakukan 

transaksi tanpa keinginan mereka. 

b. Transaksi dibatasi oleh undang-undang (transaction barriers). 

c. Distorsi harga. 
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d. Nonexistence of market. Pembeli dan penjual tidak dapat 

memastikan sumber daya atau produk yang akan ditransaksikan. 

Pengertian pasar yang kita bahas disini tidak hanya menitik beratkan ke 

arti ekonomi yaitu untuk transaksi jual dan beli saja.  Walaupun dalam ilmu 

ekonomi, pengertian pasar yaitu sebagai besarnya permintaan serta penawaran 

pada jenis barang atau jasa tertentu. Pengertian pasar merupakan permintaan 

serta penawaran secara keseluruhan untuk jasa dan barang tertentu. Pengertian 

pasar lebih merujuk kepada semua aktivitas penawaran dan permintaan 

termasuk didalamnya modal, surat berharga, tenaga kerja, serta uang. (Emilia, 

Christriyati, Hj. Isni, Herawati, Moertjipto, Sukari, 2011:24) 

Pada prinsipnya, aktivitas perekonomian yang terjadi di pasar 

didasarkan dengan adanya kebebasan dalam bersaing, baik itu untuk pembeli 

maupun penjual. Penjual mempunyai kebebasan untuk memutuskan barang 

atau jasa apa yang seharusnya untuk diproduksi serta yang akan di 

distribusikan. Sedangkan bagi pembeli atau konsumen mempunyai kebebasan 

untuk membeli dan memilih barang atau jasa yang sesuai dengan tingkat daya 

belinya. 

2.3.2 Pasar Tradisional 

Pengertian Pasar tradisional dalam Peraturan Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman 

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Modern adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemeintah 
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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 dengan 

proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.  

2.3.3 Pusat Perbelanjaan  

Pengertian Pusat Perbelanjaan mempunyai pengertian dari Peraturan 

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 

Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu 

yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal 

maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelakun usaha atau 

dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. 

2.3.4 Toko Modern  

Pengertian toko modern mempunyai pengertian dari Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang 

Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan 

Toko Modern Pusat Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan 

mandiri, menjual berbagai jenis barang dengan eceran yang berbentuk 

Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir 

Yang Berbentuk Perkulakan  
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2.3.5 Fungsi Pasar 

Pasar berfungsi sebgai tempat atau wada untuk pelayann bagi 

masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai segi atau bidang, diantranya. 

(Darwis, 1984:13) : 

1) Segi ekonomi, tempat transaksi antara produsen dan konsumen 

yang merupakan komoditas untuk mewadahi kebutuhan sebagai 

damand dan suplai 

2) Segi sosial budaya, kontrak social secara langsung yang 

menjadi tradisi suatu masyarakat yang merupakan interaksi 

antara komunitas pada sector informal dan formal 

3) Arsitektur, Menunjukan ciri khas daerah yang menampilkan 

bentuk-bentuk fisik bangunan dan artefak yang dimiliki. 

Sedangkan dalam sistem ekonomi, pasar mempunyai fungsi-fungsinya 

sendiri, yang mana dalam fungsi tersebut bertujuan untuk memuaskan 

perekonomian pasar. Dan dalam Islam fungsi pasar bertujuan agar dapat 

mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Pasar mempunyai lima fungsi 

utama yakni : 

1. Fungsi pasar adalah menetapkan nilai-nilai harga dalam pasar, 

karena harga merupakan alat ukur suatu nilai dalam pasar. Dan 

disini fungsi permintaan konsumen bukanlah segalanya, tetapi 

uang juga menjadi faktor terpenting dalam mendukung suatu 

permintaan. Karena jika seorang konsumen ingin membeli suatu 
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barang maka tersedianya dana adalah faktor terpenting yang 

harus diperhitungkan. 

2. Pasar menyimpulkan semua produksi itu melalui faktor biaya. 

Dan dalam teori harga diasumsikan bahwa, seorang pengusaha 

akan memaksimumkan output dengan input yang semuanya 

diukur dengan uang. Dan dari fungsi inilah asal bagaimana cara 

menghasilkan barang dan jasa. 

3. Pasar mendistribusikan suatu produk itu bersangkut-paut 

dengan masalah untuk siapa barang dihasilkan. Karena siapa 

yang menghasilkan paling banyak produk maka akan menerima 

pembayaran yang paling banyak pula. Suatu tenaga dan sumber 

daya lain akan dibayar sesuai dengan apa yang dihasilkannya. 

Jadi tenaga kerja yang paling produktif akan mendapatkan 

imbalan yang terbesar. 

4. Pasar melakukan pembatasan, yang ini merupakan inti dari 

penentuan harga, karena pasar akan membatasi tingkat 

konsumsi yang berlaku dari produksi yang tersedia dengan 

tujuan agar terjadi keseimbangan suatu harga. 

5. Pasar juga menyediakan barang dan jasa untuk keperluan di 

masa akan datang. Tabungan dan investasi adalah salah satu alat 

untuk mempertahankan sistem dan menghasilkan kemajuan 

ekonomi. (Richard A. Bilas, 1985:7) 
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2.4 Pelaku Usaha  

2.4.1 Definisi Pelaku Usaha 

Definis pelaku usaha dapat bermacam-macam tergantung darimana  

mendefinisikannya. Secara umum pelaku usaha dapat didefinisikan dengan 

orang atau subyek hukum yang melakukan usaha atau kegiatan usaha. Di era 

sekarang kegiatan usaha sudah banyak di dapatkan melalui berbagai media 

online dengan mudah, karena pada saat ini berbagai macam portal informasi 

lebih lengkap tersaji di berbagai situs ataupun website. Hingga saat ini terdapat 

banyak sektor usaha dengan modal minimum yang sukses dijalankan oleh 

pelaku usaha (http://www.kamarusaha.com/artikel-macam-macam-usaha-

kecil-yang- sukses/, diakses Minggu, 26 April 2017 pukul 08.00).  

Suksesnya sebuah usaha dapat dikatakan bukan bergantung dari usaha 

apa yang dijalankan, melainkan bagaimana cara pelaku usahanya menjalankan 

sektor usaha tersebut. Dengan adanya bermacam-macam dan berbagai jenis 

kebutuhan, maka setiap manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya baik berupa barang maupun jasa. Berbagai kebutuhan tersebut 

ditawarkan oleh pelaku usaha sehingga tercipta hubungan timbal balik antara 

pelaku usaha dengan konsumen yang saling membutuhkan satu dengan yang 

lainnya, yang seharusnya pelaku usaha dan konsumen menduduki posisi yang 

seimbang. Namun pada kenyataannya, konsumen berada pada kedudukan yang 

lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha. Salah satu yang menyebabkan 

kedudukan konsumen lemah adalah kurangnya informasi yang diberikan 
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dengan jelas dan benar (http://www.kamarusaha.com/artikel-macam-macam-

usaha-kecil-yang- sukses/, diakses Minggu, 26 April 2017 pukul 08.00) 

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen menentukan bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang 

perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun 

bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan 

kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri 

maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha 

dalam berbagai bidang ekonomi”.  

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan pengertian “pelaku 

usaha dalam pasal 1 huruf f adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, 

baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian, 

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”. Dari 

kedua pengertian tersebut terdapat kesamaan dari pengertian pelaku usaha.  

Pada penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha 

adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, 

distributor dan lain-lain (Az. Nasution, 2001:17). Kajian atas perlindungan 

terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan dari telah terhadap hak-hak dan 

kewajiban produsen. Berdasarkan Directive, pengertian “produsen” meliputi: 



38 
 

 
 

1) Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang 

manufaktur mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian 

yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat,  

termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang 

merupakan komponen dalam proses produksinya. 

2) Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk. 

3) Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun 

tandatanda lain pada produk menampakan dirinya sebagai 

produsen dari suatu barang. 

Istilah pelaku usaha umumnya dikenal dengan sebutan pengusaha. 

Pengusaha adalah setiap orang atau badan usaha yang menjalankan usaha, 

memproduksi, menawarkan, menyampaikan, atau mendistribusikan suatu 

produk kepada masyarakat luas selaku konsumen. Pelaku usaha tidak hanya 

diartikan sebagai pembuat atau pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi 

mereka yang terkait dengan penyampaian atau peredaran produk hingga 

sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian jelas bahwa pengertian pelaku 

usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen sangat luas, bukan 

hanya pelaku usaha melainkan hingga kepada pihak terakhir yang menjadi 

perantara antara pelaku usaha dan konsumen, seperti agen, distributor dan 

pengecer atau konsumen perantara. (Az. Nasution, 2001:17) 

2.4.1.1 Definisi Pedagang  

Telah disinggung diatas bahwa proses transaksi jual beli pasti 

membutuhkan dua pihak yaitu penjual atau pedagang dengan pembeli. Penjual 
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atau pedagang adalah orang yang menjual barang, sedangkan pembeli adalah 

orang yang membeli barang. Secara umum pedagang adalah orang yang 

menjalankan usaha berjualan, usaha kerajinan, atau usaha pertukangan kecil. 

Pedagang juga bisa di  artikan  orang  yang  dengan  modal  relatif  bervariasi  

yang berusaha di bidang produksi dan penjualan barang atau jasa-jasa untuk 

memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat. (Damayanti,  2011).  

Pedagang selain merupakan orang yang menjual barang juga 

merupakan pelaku ekonomi yang paling berpengaruh dalam sektor 

perdagangan karena kontribusinya adalah sebagai penghubung dari produsen 

ke konsumen. Kesejahteraan seorang pedagang dapat diukur  dari  

penghasilannya,  oleh  karena  itu  faktor-faktor  yang mempengaruhi 

pendapatan pedagang harus diperhatikan supaya pendapatan pedagang stabil 

dan kesejahteraannya meningkat sehingga kegiatan jual-beli di pasar tetap 

berjalan lancar, jumlah pedagang yang ada akan tetap bertahan dan semakin 

bertambah. Semua orang bisa berdagang jika punya keinginan dan kesempatan, 

yang mana peluang untuk menjadi   pedagang   yang sukses  sama-sama  

terbuka.  Ada  berbagai  sifat  dan  kemampuan yang harus dimiliki pedagang 

untuk menjadi pedagang yang sukses yang memiliki banyak pelanggan dan 

mempunyai banyak keuntungan, antara lain : 

a. Jujur dan adil 

b. Mengutamakan kualitas  

c. Terbuka dan dekat dengan konsumen 
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2.4.1.2 Klasifikasi Pedagang 

a. Pedagang grosir, beroperasi dalam rantai distribusi antara 

produsen dan pedagang eceran 

b. Pedagang eceran, disebut juga pengecer, menjual produk 

komoditas langsung ke konsumen secara sedikit demi sedikit 

atau satuan. Pemilik took atau warung pengecer. 

2.4.1.3 Definisi Pembeli  

Penjual atau pedagang dengan pembeli merupakan dua pihak yang tidak 

boleh terpisahkan dalam transaksi jual beli. Tanpa adanya pembeli tidak akan 

mungkin bisa terjadi jual beli. Oleh karena itu pembeli sangat penting dalam 

transaksi jual beli. Pengertian pembeli atau konsumen tertuang dalam Undang-

undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang 

No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pembeli 

atau konsumen adalah Setiap orag atau pemakai barang dan/atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang 

lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam 

kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. 

Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk (end 

user). Konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk 

sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian 

konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir. 
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2.4.1.4 Klasifikasi Pembeli  

a. Konsumen akhir ( individual ) : terdiri atas individu dan rumah 

tangga yang tujuan pembeliannya adalah untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri atau untuk dikomsumsi 

b. Konsumen organisasional : terdiri atas organisasi, pemakai 

industri, pedagang dan lembaga non profit yang tujuan 

pembeliannya adalah untuk keperluan bisnis atau 

meningkatkan kesejahteraan anggotanya. 

2.5 Perijinan  

2.5.1 Definisi Perijinan 

Setiap pelaku usaha di era sekarang merupakan suatu kebutuhan. 

Pelaku usaha yang telah mempunyi ijin akan dapat terhindar dari masalah 

hukum dan dampak yang ditimbulkan akibat tidak adanya ijin. Karena bisa saja 

pelaku usaha yang tidak mempunyai ijin dianggap tidak legal. Sehingga ijin 

atau perijinan merupakan suatu kebutuhan untuk mengantisipasi terjadinya 

masalah bagi pelaku usaha. Secara garis besar perijinan adalah pemberian 

legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam 

bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang 

paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan 

tingkah  laku para warga.( Philipus M. Hadjon, 1993:2). Selain  itu izin juga 

dapat  diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu 

larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas : 
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1. Izin  dalam  arti  luas  yaitu  semua  yang menimbulkan akibat  

kurang  lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi 

perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. 

2. Izin    dalam    arti    sempit    yaitu    suatu    tindakan    dilarang,    

terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-

ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan 

teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. 

2.5.2 Unsur Perijinan  

Dapat dikatakan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu 

berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa 

konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada 

beberapa unsur dalam perizinan, yaitu sebagai berikut (Ridwan HR, 2006:210-

217): 

1. Instrumen Yuridus  

Dalam negara hukum modern tugas, kewenagan pemerintah 

tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (rust en 

orde), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum 

(bestuurszorg). Tugas dan kewenagan pemerintah untuk 

menjaga ketertiban dan keamanan meupakan tugas klasik yang 

sampai kini masih  tetap dipertahankan.  Dalam rangka 

melaksanakan tugai ini kepada pemerintah diberikan wewenang 

dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini 

muncul beberapa   instrument yuridis untuk menghadapi 
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peristiwa individual dan konkret, ketetapan ini merupakan 

ujung tombak dari instrument hukum dalam penyelenggaraan 

pemerintahan (Sjachran Basah, Pencabuta 1998:2), atau sebagai 

norma penutup dalam rangkaian norma hukum (Philipus M. 

Hadjon, 1993:125). Dengan demikian, izin merupakan 

instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat 

konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk 

menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Sebagai 

ketetapan, izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan 

yang  berlaku  pada  ketetapan  pada  umumnya,  sebagaimana  

yang  telah disebutkan diatas.  

2. Peraturan Perundang-undangan 

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah wetmatigeheid 

van bestuur atau pemerintahan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum 

pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun 

fungsi pelayanan, hatus didasarkan pada wewenang yang 

diberikan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  

“Om  positief recht ten kunnen vasstellen en handhaven is een 

bevoegheid noodzakelijk. Zonder  bevoegheid  kunnen  geen  

juridisch  concrete  besluiten  genomen worden, (Untuk  dapat  

melaksanakan  dan  menegakkan  ketentuan  hukum positif  
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perlu  wewenang.  Tanpa  wewenang  tidak  dapat  dibuat  

keputusan yuridis yang bersifat konkret). 

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan 

hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada 

wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan 

atau harus berdasarkan pada asas legalitas. Tanpa dasar 

wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena 

itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah 

didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku karena tanpa adanya dasar 

wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah. 

Pada umumnya wewenang pemerintah untuk mengeluarkan izin 

itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Akan 

tetapi, dalam penerapannya, menurut Marcus Luckman, 

kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat 

diskresionare power atau berupa kewenangan bebas, dalam arti 

kepada pemerintah diberi kewenangan untuk 

memertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang 

berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang: 

a. Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin 

dapat diberikan kepada pemohon; 

b. Bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi 

tersebut; 
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c. Konsekuesi yuridis yang mungkin timbul akibat 

pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan 

pembatasan peraturan perundang- undangan yang 

berlaku; 

d. Prosedur  apa  yang  harus  diikuti  atau  dipersiapkan  

pada  saat  dan sesudah keputusan diberikan baik 

penerimaan maupun penolakan pemberian izin (Marcus 

Lukman, Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam 

Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap 

Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional. 

Disertasi, Bandung : Universitas Padjadjaran, 

1996:189) 

3. Organ Pemerintah 

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan 

pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. 

Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran  perbagai  ketentuan  

penyelenggaraan  pemerintahan  dapat diketahui bahwa mulai 

dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan 

administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan 

izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara ( 

termasuk instansinya) pemberian izin, yang didasarkan pada 

jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah 

(Sjachran Basah,1996:3) 

Beragamnya organ pemerintahan yang berwenang memberikan 

izin dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang 

membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak 
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mencapai sasaran yang hendak dicapai. Artinya campur tangan 

pemerintah dalam bemtuk regulasi perizinan dapat 

menimbulkan  kejenuhan  bagi  pelaku  kegiatan  yang  

membutuhkan  izin, apalagi bagi kegiatan usaha yang 

menghendaki kecepatan pelayanan dan menuntu efisiensi. 

Menurut Soehardjo, pada tingkat tertentu regulasi ini 

menimbulkan kejenuhan dan timbul gagasan yang mendorong 

untuk menyederhanakan pengaturan, prosedur, dan birokrasi. 

Keputusan-keputusan pejabat sering membutuhkan waktu lama, 

misalnya pengeluaran izin memakan waktu berbulan-bulan, 

sementara dunia usaha perlu berjalan cepat, dan terlalu 

banyaknya mata rantai dalam prosedur perizinan banyak 

membuang waktu dan biaya. Oleh karena itu, biasanya dalam 

perizinan dilakukan deregulasi, yang  mengandung  arti  

peniadaan  berbagai  peraturan  perundang-undangan yang 

dipandang berlebihan. Karena peraturan perundang-undangan 

yang berlebihan itu pada umumnya berkenaan dengan campur 

tangan pemerintah atau  negara,  deregulasi  itu  pada  dasarnya  

bermakna  mengurangi  campur tangan  pemerintah  atau  negara  

dalam  kegiatan  kemasyarakatan  tertentu terutama di bidang 

ekonomi sehingga deregulasi itu pada ujungnya bermakna 

debirokratisasi. 
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4. Peristiwa Konkret 

Disebut bahwa izin merupakan instrument yuridis yang 

berbentuk ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam 

menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret 

artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang 

tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena 

peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman 

perkembangan masyarakat, izin pun memiliki berbagai 

keragaman. Izin yang jenis beragam itu dibuat dalam proses 

yang cara prosedurnya tergantung dari kewenagan pemberian 

izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang 

menerbitkannya. Sekedar contoh, Dinas Pendapatan  Daerah  

menerbitkan  9  macam  jenis  izin,  Bagian Perekonomian 

menerbitkan 4 jenis izin, Bagian Kesehatan Rakyat menerbitkan 

4 macam jenis izin, dan sebagainya (Sjachran Basah, 1992:4-6). 

Berbagai jenis izin dan instansi pemberian izin dapat saja 

berubah seiring dengan perubahan kebijakan   peraturan   

perundang-undangan   yang   terkait   dengan   izin tersebut. 

Meskipun demikian, izin akan tetap ada dan digunakan dalam 

setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan. 
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5. Prosedur dan Persyaratan 

Pada  umumnya   permohonan   izin   harus   menempuh   

prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku 

pemberi izin. Disamping harus menempuh prosedur tertentu, 

pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan 

tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau 

pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-

beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberian 

izin.  

Menurut Soehino (1984), syarat-syarat dalam izin itu bersifat 

konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, karena 

ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus 

(terlebih dahulu) dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu 

ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila tidak  dipenuhi  

dapat  dikenakan  sanksi.  Bersifat  kondisional,  Karena 

penelian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai 

setelah perbuatan atau tingkat laku yang disyaratkan itu terjadi 

(Soehino,1984:97). Penentuan prosedur dan persyaratan 

perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. 

Meskipun demikian, pemerintah tidak boleh membuat atau 

menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya 

sendiri secara arbriter (sewenang-wenang), tetapi harus sejalan 

dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari 
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perizinan tersebut. Dengan kata  lain,  pemerintah  tidak  boleh  

menentukan  syarat  yang  melampaui batas tujuan  yang hendak 

dicapai oleh peraturan hukum  yang menjadi dasar perizinan 

bersangkutan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, dapat 

ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Keberadaan toko modern di Kota Semarang khusunya di Kecamatan 

Gunungpati pada saat ini meruakan suatu hal yang harus disikapi. 

Walaupun keberadaan toko modern bagi para pedagang Pasar 

Gunungpati tidak mempunyai dampak signifikan terhadap 

keberadaan Pasar Gunungpati. Implementasi regulasi yang berkaitan 

dengan kebijakan Penataan toko modern dengan pasar tradisional di 

Kota Semarang khusunya di Kecamatan Guungpati tidak sesuai 

dengan regulasi atau pereturan perundang-undangan yang ada. 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Penataan Toko Modern dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 

Tahun 2013 Tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota 

Semarang sebagai regulasi atau aturan yang mengatur tentang zonasi 

maupun jarak pendirian toko modern tidak berjalan sebagaimana 

mestinya. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari adanya kasus 

pendirian toko modern yang berdekatan dengan pasar tradisional 

Gunungpati. Jarak antara toko modern dan pasar tradisional gungpati 

kurang dari radius 500 meter. Selain itu di pasar krempyeng 
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Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati juga terdapat hal yang 

sama. Di dekat pasar krempyeng Kelurahan Sekaran Kecamatan 

Gunungpati terdapat toko modern yang berjarak kurang dari radius 

500 meter. Keadaan tersebut merupakan pelanggaran terhadap 

aturan yang mengatur tentang zonasi pendirian toko modern. Toko 

modern yang dalam regulasi seharusnya berdiri paLing sedikit radius 

500 meter dari pasar tradisional. Namun dalam kenyataannya masih 

terdapat toko modern yang berdiri kurang dari radius 500 meter dari 

pasar tradisional. 

  

2. Pengawasan terkait toko modern di Kota Semarang secara normatif 

telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan 

aturan perundang-undangan terkait pengawasan toko modern 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas 

Perdagangan Kota Semarang. Pengawsan yang dilakukan oleh Dinas 

Pedagangan Kota Semarang yaitu dengan melakukan monitoring 

dan evaluasi. Selain melakukan pengawasan Dinas Perdagangan 

Kota Semarang juga melakukan pembinaan terhadap toko modern di 

Kota Semarang. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan 

Kota Semarang kepada toko modern di Kota Semarang yaitu dengan 

cara melakukan sosialisasi dan pelatihan. Walaupun pengawasan 

dan pembinaan telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. 

Tetapi dalam kenyataan dilapangan masih banyak terdapat toko 
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modern yang mempunyai ijin ketika telah berdiri. Keadaan tersebut 

merupakan suatu kelalaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Semarang khusunya dalam pengawasan terkait pendirian toko 

modern. 

5.2 Saran 

1. Bagi Badan Pleayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang untuk 

melakukan pencegahan. Pencegahan tersebut dapat dilakukan oleh BPPT 

Kota Semarang selaku instansi yang mengeluarkan perijinan terkait 

pendirian pasar modern di Kota Semarang. Disperindag Kota Semarang. 

Pencegahan tersebut dilakukan melalui tertib administrasi perijinan pasar 

modern agar benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

2. Bagi Dinas Perdagangan Kota Semarang terkait dengan pengawasan 

pendirian pasar modern dan penyelesaian masalah yang terjadi akibat 

pendirian pasar modern agar menegakan hukum sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

3. Bagi pelaku pasar tradisional untuk melakukan inovasi  agar mampu 

bersaing dengan pasar modern. Inovasi-inovasi tersebut dilakukan terkait 

dengan usaha yang dijalankan agar pasar tradisional tetap eksis dan 

berkembang. 
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