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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada umumnya, pasar basah yang sering disebut sebagai pasar tradisional dipandang sebagai 

daerah yang kotor, sumber kemacetan lalu lintas dan tempat berasalnya para pelaku kriminal. Sejalan 

dengan bukti nyata peran pasar tradisional ini pada beberapa  krisis ekonomi di Indonesia, 

pemerintah  telah menunjukan apresiasi terhadap keberadaannya bagi para pedagang maupun bagi 

kota atau wilayah layanannya. Pasar tradisional ternyata mempunyai kapasitas yang kuat untuk 

bertahan pada situasti ekonomi makro yang tidak menentu, dan tidak terpuruk seperti aktivitas 

ekonomi formal atau aktivitas ekonomi yang berskala besar. Pasar telah berfungsi sebagai jaring 

penyelamat dan penyedia lapangan kerja bagi sebagian masyarakat. Pada sisi yang lain pasar  

menyediakan kebutuhan sehari hari dalam jumlah, jenis dan harga yang beragam sehingga sesuai 

dengan keadaan keuangan yang tidak menentu dari masyarakat pada saat krisis. Beberapa pasar 

menyediakan komoditas dan layanan yang menjadi bagian idengtitas kota atau wilayahnya. Dari 

sudut kepentingan pemerintah daerah, pasar memberikan pemasukan yang menerus dan langsung 

kepada kas pemerintah daerah.  

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan mencatat bahwa pada tahun 2007 terdapat 

13.450 pasar tradisional dengan 12,6 juta pedagang, akan tetapi keberadaannya  kian menurun 

seiring dengan pesatnya perkembangan pasar modern khususnya di perkotaan, dan dinamika 

perubahan tuntutan konsumen maupun faktor ekonomi makro – formal lainnya. Berdasarkan Survey 

AC Nielsen pertumbuhan Pasar Modern (termasuk Hypermarket) sebesar 31,4%, sementara 

pertumbuhan Pasar Tradisional - 8,1 % (SWA, Edisi Desember 2004).
1
 Bahkan perkembangan 

peritel modern sudah masuk hingga wilayah pinggir kota semenjak dikeluarkannya kebijakan 

deregulasi perdagangan pada tahun 2008.
2
  Jikalau tidak ada kebijakan dan upaya-upaya sistematis 

yang memahami karakteristik dan berpihak kepada keberadaan pasar tradisional dan pedagangnya, 

maka penghidupan sekitar 12,6 juta pedagang pasar tradisional beserta keluarga, pegawai dan 

pemasok komoditasnya akan terancam kelangsungan kehidupannya. Dalam skala kota, pudarnya 

                                                             
1 Setiyanto, 2008, Masa Depan Pasar Tradisional, Bahan Presentasi CPMU-USDRP Ditjen Cipta Karya 
2 Suryadharma, 2008, Dampak Supermarket Terhadap Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional di Daerah Perkotaan di 
Indonesia, SMERU RESEARCH INSTITUTE 
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pamor dan karakter kota yang melekat pada pasar tradisional akan berdampak pada menurunya 

keunggulan kota – kota di Indonesia terhadap kota – kota lain setidaknya di Asia.  

Pengamatan awal yang telah dilakukan di empat kota contoh yang dipilih: Yogyakarta, 

Surakarta, Tanggerang kota dan Kabupaten serta Kota Palangkaraya menunjukan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Secara fisik pasar tradisional umumnya buruk, berkembang tanpa rencana, beroperasi melimpah 

sampai keluar wilayah tapaknya. Hal ini berdampak pada kemacetan lalu lintas disekitarnya, 

ketidaknyamanan konsumen dan operasi dari para pedagang, rawan kebakaran dan menjadi 

elemen buruk dari kota dan wilayahnya termasuk mendorong kekumuhan disekitarnya. Ada pasar 

tradisional yang sempat diperbaiki di era pasar inpres yang kehilangan identitasnya, ada pula 

pasar` tradisional yang telah berhasil ditata secara lebih sehat, aman, nyaman dan menunjukan 

peningkatan transaksi yang menerus. 

2. Secara ekonomi pasar` tradisional sangat dinamis, masing-masing bisa  meningkat dan atau 

menurun aktivitas ekonominya sesuai dengan komoditas dan lokasi keberadaan pasar tersebut. 

Ada pasar tradisional yang menunjukan perkembangan dan kekuatan daya lenting usaha yang 

tinggi, ada yang stagnan dan ada yang cenderung terpuruk tidak mampu bersaing dengan 

aktivitas ekonomi dan tuntutan layanan dari konsumennya. 

3. Secara sosial, umumnya di kota lama ada satu atau lebih pasar yang memiliki identitas kuat 

merepresentasikan keunggulan kotanya. Kekuatan komunitas pedagang komoditi spesifik 

semakin melemah, terutama yang harus bersaing dengan komoditas “modern”, dan atau menuntut 

pengelolaan perdagangan secara lebih modern terkait perkembangan teknologi atau kemajuan 

higenis atau selera konsumen. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa potensi kekuatan modal sosial yang 

memperkuat proses pengelolaan publik di pasar tradisional secara sistematis dan terukur untuk 

keberlanjutan penghidupan pedagang dan pasar tradisional. Hasil yang diharapkan adalah 

penjelasan tentang keberhasilan dan kegagalan operasional pasar sebagai masukan bagi 

penyiapan kebijakan, program maupun kegiatan dari pemerintah dan pemangku kepentingan 

lainnya. Kajian akan dilakukan atas tiga aras pengamatan yaitu skala kota, pasar dan pedagang, 

yang merepresentasikan kondisi nyata di lapangan.  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN 

 

2.1. SKALA KOTA 

2.1.1 Kota Tangerang 

Kota Tangerang merupakan salah satu kota penyangga ibukota negara yang memiliki posisi dan 

peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi skala nasional dan regional di provinsi Banten. Dengan 

kedudukan sebagai kota penyangga, pertumbuhan dan konsentrasi wilayah permukiman penduduk 

dan perkembangan kegiatan perdagangan dan industri menjadi konsekuensi yang di hadapi kota 

Tangerang. Pada gilirannya perkembangan sektor perdagangan dan industri di kawasan ini 

memancing derasnya arus imigrasi sirkuler penduduk. 

Jumlah penduduk Kota Tangerang tahun 2004 tercatat 1.488.666 jiwa dengan jumlah rumah tangga 

sebanyak 37.302 rumah tangga dan sex rasio sebesar 104,3 artinya setiap 100 penduduk perempuan 

terdapat 104,3 penduduk laki-laki. Untuk Penduduk usia sekolah ada kecenderungan meningkat pada 

tingkatan sekolah dasar yaitu usia sekolah SD (7-12 tahun) dan usia sekolah SMP (13-15 tahun). 

Sedangkan untuk usia SMA (16-18 tahun). menurun dibanding tahun sebelumnya, diperkirakan 

migran pada tamatan SMP berkurang. 

Kota Tangerang merupakan daerah cukup padat, tiap kilometer persegi rata-rata dihuni 9047.4 jiwa, 

dimana Kecamatan Larangan merupakan Kecamatan dengan kepadatan tertinggi (13.718 jiwa/ km2), 

sementara Kecamatan Pinang masih banyak terdapat lahan kosong sehingga kepadatan penduduknya 

merupakan yang terendah (5.455 jiwa/Km2). Berdasarkan kelompok umur ternyata jumlah penduduk 

terbanyak adalah penduduk umur produktif (15-64) dengan rasio ketergantungan sebesar 41,79 

artinya setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 41,79 penduduk non produktif (0-14 

dan 65 tahun ke atas). 

Berdasarkan data PD. Pasar kota Tangerang tahun 2011, jumlah pasar tradisional di wilayah kota 

Tangerang sebesar 33 pasar tradisional. Untuk pasar yang dimiliki oleh pemerintah kota sebesar 11 

buah, sedangkan milik swasta sebesar 22 buah. Dari pasar yang dimiliki oleh Pemda, 8 pasar 

diantaranya dikelola oleh PD. Pasar antara lain; pasar Anyar, Bandeng, Ciledug, Gerendeng, 

Jatiuwung, Malabar, Poris Indah dan Ramadhani. Khusus untuk pasar Poris Indah dari aspek 

kepemilikan sedang dalam transisi dari swasta kepada PD. Pasar. Sedangkan untuk pasar Ciledug 

Saraswati dimiliki oleh namun pengelolaannya diserahkan kepada PD. Pasar. 
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Sistem kepemilikan pasar tradisional di kota Tangerang terbagi menjadi beberapa kategori. Pertama, 

pasar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang dan dikelola oleh PD. Kebersihan, pasar yang 

dimiliki dan dikelola oleh swasta atau organisasi masyarakat (LMD) dan pasar yang dimiliki oleh 

swasta namun dikelola oleh PD. Pasar. Untuk pasar tradisional yang dimiliki swasta yang cukup 

besar adalah pasar induk Tanah Tinggi yang terletak di kecamatan Tangerang. Pada 

perkembangannya pasar ini mampu menggantikan pasar grosir Kramat Jati yang selama ini menjadi 

tempat berbelanja para pedagang dari Tangerang. Keberadaan pasar ini mampu melengkapi 

keberadaan pasar Anyar yang selama ini menjadi ikon pasar tradisional di kota Tangerang. 

Berdasarkan komoditas seluruh pasar tradisional di kota Tangerang secara umum bersifat campuran. 

Hanya untuk komoditas kunci di setiap pasar bisa berbeda-beda. Pasar Anyar misalnya terdapat 3 

(tiga) komoditas kunci yang dicari oleh konsumen yakni emas, pakaian dan sembako. Khusus untuk 

komoditas emas, sudah menjadi pandangan umum bahwa emas yang murah dan berkualitas adanya 

di pasar Anyar. Sementara untuk pasar Malabar komoditas kunci adalah pakaian, sayuran dan emas. 

Satu-satunya pasar yang relatif khusus dari aspek komoditas adalah pasar Gerendeng di kecamatan 

Karawaci yang menjual ikan laut segar dengan volume yang besar.  

Berdasarkan skala pelayanan yang dicakup, pasar Anyar dan pasar Malabar yang bersifat regional 

karena melayani konsumen dari berbagai wilayah di kota Tangerang maupun beberapa wilayah 

perbatasan dengan DKI Jakarta. Sementara untuk pasar tradisional swasta yang bersifat regional 

adalah pasar induk Tanah Tinggi yang juga melayani beberapa pedagang dari Jakarta Barat seperti 

dari Cengkareng dan Jembatan Lima 

 

2.1.2 Kota Yogyakarta 

Kota Yogyakarta sangat strategis, karena terletak di jalur-jalur utama, yaitu Jalan Lintas Selatan yang 

menghubungkan Yogyakarta, Bandung, Surakarta, Surabaya, dan kota-kota di selatan Jawa, serta 

jalur Yogyakarta - Semarang, yang menghubungkan Yogyakarta, Magelang, Semarang, dan kota-

kota di lintas tengah Pulau Jawa. Kota Yogyakarta memiliki banyak pasar diantaranya pasar, 

diantaranya adalah Pasar Beringharjo, Pasar Kotagede, Pasar Kuncen, dan Pasar Aneka Satwa dan 

Ikan Yogyakarta.  

Pasar Beringharjo adalah pasar tradisional yang terletak di Jl. Jend A. Yani Kawasan Malioboro, 

Yogyakarta. Pasar ini terkenal dengan koleksi dagangan batik, baik yang berupa kain batik ataupun 

produk garmen batik lainnya seperti, pakaian, celana pendek, piyama dll. Lokasi pasar ini 

bersebelahan dengan museum sejarah Benteng Vredeburg dan berseberangan dengan Gedung Agung 

(istana Keprisedenan Yogyakarta). Pasar ini terkenal sebagai salah satu tujuan wisata dan sekaligus 

http://id.wikipedia.org/wiki/Malioboro
http://id.wikipedia.org/wiki/Yogyakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Batik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kain_batik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Benteng_Vredeburg
http://id.wikipedia.org/wiki/Gedung_Agung
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merupakan pusat kegiatan perdagangan produk batik Yogyakarta. Pasar Beringharjo menjadi salah 

satu landmark di Yogyakarta. Pasar Beringharjo ini adalah pasar milik Pemerintah Kota Yogyakarta. 

Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai 

makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan 

manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonominya. Selain itu, Beringharjo 

juga merupakan salah satu pilar 'Catur Tunggal' (terdiri dari Kraton, Alun-Alun Utara, Kraton, dan 

Pasar Beringharjo) yang melambangkan fungsi ekonomi. 

Pasar Kotagede telah berdiri sejak abad 16. Pasar ini juga kerap disebut Pasar Legi, karena puncak 

keramaiannya selalu terjadi pada hari-hari pasaran Legi (Legi adalah nama salah satu hari dalam 

kalender Jawa). Pada hari pasaran Legi itu, pasar akan penuh sesak baik oleh penjual dan pembeli, 

bahkan area pasar bisa semakin melebar jauh melebihi area pasar sebenarnya. Berbagai jenis barang 

dagangan (komoditas dagangan) yaitu dari sayur-sauran, alat-alat pertanian, berbagi hewan unggas 

hidup seperti burung yang pandai berkicau, pakan ternak, bibit tanaman, pernak-pernik aksesoris 

kebutuhan rumah tangga, batu akik, berbagai ramuan obat tradisional hingga mebel dapat ditemui di 

pasar ini. Pasar ini berada di desa Tegalgendu, tepat berada di seberang sungai Gajah Wong ini 

memang berada di sebuah kawasan kota tua di Yogyakarta. Terdapat juga pusat kerajinan sepanjang 

jalan Kemasan. 

Pusat Jual-beli Aneka Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta Pasar yang populer dengan sebutan 

Pasar Ngasem itu terletak di dalam kawasan keraton, namun karena Pemkot Yogyakarta 

mengerjakan penataan ulang tata kota (revitalisasi Kawasan Tamansari), tempat ini pindah ke 

kawasan Dongkelan, dan berganti nama menjadi Pasar Pasty. Di dalam pasar terdapat beraneka 

ragam satwa peliharaan seperti ratusan jenis burung, ikan hias, kucing, anjing dan binatang-binatang 

peliharaan yang jarang ditemui seperti aneka satwa reptile dan unggas. Selain itu para pedagang juga 

menjual beraneka ragam produk buatan tangan seperti aneka kandang hewan, juga makanan hewan 

peliharaan.Komoditas yang lain yang dijual di pasar tersebut adalah beragam tanaman hias. 

 

Pasar klithikan kuncen adalah pasar hasil revitalisasi untuk menampung para pedagang kaki lima 

yang sebelumnya berjualan di Jalan Asem Gede, Jalan Mangkubumi, Alun alun Selatan dan sebagian 

Taman Budaya Yogyakarta. Di Pasar ini di jual berbagai macam komoditas barang bekas, mulai dari 

peralatan telekomunikasi bekas, buku bekas, onderdil bekas, dan lainnya. Pasar HP terletak di lantai 

2 dari bangunan yang ada dan di lantai 1 di jual onderdil- onderdil bekas, buku bekas, dan lainnya. 

Pasar ini sebelumnya adalah pasar hewan yang kemudian direvitaliasi menjadi pasar klithikan. Pasar 
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ini mulanya (dulunya) adalah pasar senthir yang buka jam 8 malam ke atas, kemudian di tahun 2007 

balai Arkeologi Yogyakarta dan UNESCO merumuskan konsep revitalisasi tersebut. 

 

2.1.3 Kota Surakarta 

Kota Surakarta atau dikenal sebagai Kota Solo, merupakan sebuah dataran rendah yang terletak di 

cekungan lereng pegunungan Lawu dan Pegunungan Merapi dengan ketinggian sekitar 92 m diatas 

permukaan laut. Dengan luas sebesar 4.404,06 Ha, Kota Surakarta terletak diantara 110 45' 15" - 110 

45' 35" Bujur Timur dan 70' 36" - 70' 56" Lintang Selatan. Kota Surakarta dibelah dan dialiri oleh 3 

(tiga) buah Sungai besar, yaitu Sungai Bengawan Solo, Kali Jenes dan Kali Pepe.  

Batas wilayah Kota Surakarta sebelah Utara adalah Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten 

Boyolali. Batas wilayah sebelah Timur adalah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. 

Batas wilayah sebelah Barat adalah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar, sedang batas 

wilayah Selatan adalah Kabupaten Sukoharjo. Surakarta terbagi dalam lima wilayah kecamatan, 

yaitu Banjarsari, Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon dan Jebres.
3
 

Jumlah penduduk kota Surakarta pada tahun 2008 sebesar 522.935 jiwa dengan kepadatan penduduk 

sebesar 11.869 jiwa/km². Dengan tingkat kepadatan tersebut, kota Surakarta menjadi kota terpadat di 

propinsi Jawa Tengah. Sebagai urbanized area komposisi tata guna lahan di kota ini pada tahun 2007 

di dominasi oleh permukiman sebesar 62,01 %, sektor jasa sebesar 9,7 %, industri dan perusahaan 

sebesar 8,8 %, pertanian 5 % dan lain-lain sebesar 9,07 %.
4
 Sementara itu secara administratif, Kota 

Surakarta terdiri dari 5 (lima) wilayah kecamatan,  yaitu  kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar 

Kliwon, Jebres dan  Banjarsari. Dari kelima kecamatan ini, terbagi menjadi 51 kelurahan, 595 Rukun 

Warga (RW) dan 2669 Rukun Tetangga (RT).
5
 

Posisi kota Surakarta sangat strategis yang berada pada simpul Yogyakarta – Semarang (Joglosemar) 

dan Yogyakarta – Surabaya. Dengan posisi tersebut, kota Surakarta merupakan pusat aktifitas 

perekonomian, jasa dan pendidikan di wilayah regional Subosukowonosraten (Surakarta, Boyolali, 

Sukoharjo, Wonogiri, Sragen dan Klaten). Kota Surakarta juga mejadi pendukung dari 2 (dua) kota 

besar yakni Yogayakarta dan Semarang. Selain itu, dengan adanya 2 (dua) keraton beserta potensi 

budaya yang besar, kota Surakarta menjadi salah satu pusat kebudayaan Jawa. 

Basis perekonomian kota Surakarta berdasarkan PDRB tahun 2007 didominasi oleh sektor bangunan, 

perdagangan, transportasi dan jasa. Pada aspek perdagangan, kota Solo memiliki komoditas lokal 

                                                             
3 www.pasarsolo.com 
4
 Kota Surakarta : Clean Air For Smaller Cities Programme 

5
 www.surakarta.go.id 
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yang sudah sangat terkenal yakni batik. Batik sudah menjadi ikon yang melekat, sehingga 

pemerintah kota Surakarta memanfaatkan potensi ini dengan menggelar even Solo Batik Carnival 

setiap tahunnnya. Sentra-sentra pengrajin Batik di kota Surakarta yang terkenal adalah sentra batik 

Kampung Kauman dan sentra Batik Kampung Laweyan.  

 

Berdasarkan data Dinas Pengelolaan Pasar kota Surakarta terdapat 41 pasar yang tersebar di seluruh 

kota Surakarta. Adapun pasar-pasar yang tersebar di kota Surakarta dapat ditunjukkan pada peta 

berikut ini. 

 

         Sumber : Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta 

 

Dalam program revitalisasi pasar tradisional yang dilaksanakan terdapat sekitar 3.366 pedagang kios, 

7.415 pedagang los dan 4.949 pedagang pelataran di 38 pasar tradisional. Dalam proses revitalisasi 

ini, seluruh biaya ditanggung oleh APBD kota Surakarta dan tidak ada biaya yang dipungut dari 

pedagang. Beberapa contoh lokasi pasar yang sudah direvitalisasi antara lain pasar Nusukan, pasar 

Kembang, pasar Sidodadi, pasar Gading, dan pasar Windujenar. Dalam proses revitalisasi ini, 

pedagang disiapkan dengan berbagai pembinaan agar mampu memberikan pelayanan yang optimal 

kepada pembeli serta dapat berperan dalam menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan pasar. 
6
 

                                                             
6
 Pemerintah kota Surakarta, 2008, Bahan Presentasi Penataan PKL Kota Solo 
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Pemerintah kota Surakarta sangat giat mempromosikan keberadaan pasar tradisional kepada berbagai 

pihak. Berbagai even diselenggarakan untuk menarik pengunjung dari luar kota agar berbelanja di 

pasar-prasar tradisional di kota Surakarta. Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa pasar tradisional di 

kota Surakarta diposisikan sebagai magnet pertumbuhan ekonomi kota sekaligus inkubasi 

peningkatan kesejahteraan warga di kota Surakarta khususnya untuk masyarakat ekonomi lemah. 

 

2.1.4 Kota Palangkaraya 

Karakteristik pasar yang ada di daerah ini adalah adalah pasar milik pemkot, milik swasta dan pasar 

kerjasama. Pasar milik pemerintah kota ini 11 buah dengan jumlah blok/ lapak adalah 1598 buah dan 

jumlah pedagang adalah 1191 orang pedagang. Pasar milik swasta berjumlah 4 buah dengan jumlah 

lapak/ blok sebesar 1965 buah dan jumlah pedagang adalah sebesar 1124 orang pedagang. 

Sedangkan pasar kerjasama dengan pihak ketiga adlaah berjumlah 7 buah dengan jumlah blok/ lapak 

dengan jumlah pedagang sebesar 727 orang pedagang. 

Karakteristik pasar di Palangkaraya salah satunya adalah pasar inpres ex. kebakaran. Pasar 

tradisional modern. Sebagai contoh pasar Kahayan ini dibangun tahun 1980 dan ini adalah pasar 

inpres. Pasar ini mengalami kebakaran tahun 2005 dan pasar ini dibangun kembali untuk 

menampung pedagang eks kebakaran. Kemudian dilakukan pembangunan kembali (blok darurat) dan 

kembali terbakar di tahun 2006. Pasca kebakaran, dilakukan pembangunan kembali blok 

penampungan sementara melalui dana sharing pemkot dan pedagang serta melalui Program LARAP.  

Kemudian ada Pasar Kahayan Tradisional Modern dimana pasar ini dibangun mengadopsi Pasar 

Tradisional Modern di BSD. Akan tetapi Pasar Kahayan Tradisional Modern ini belum mampu 

menampung pedagang sebanyak 696 orang.Sebagian pedagang yang masih belum tertampung di 

Pasar Kahayan Tradisional Modern, di tampung di Pertokoan Pasar Kahayan. Penyelesaian 

pembangunan pertokoan tersebut direncanakan akhir 2010. 

Pasar Blauran di Jalan Jawa yang menggelar dagangan mulai dari pukul 14.00- 24.00 dan kondisi 

pedagang rombong sering ditarik dan ditarik pedagang sehingga mengganggu aktivitas petugas. Blok 

Mini Pasar Besar,sampai saat ini belum direhab dan penempatannya kurang sesuai karena di bahi 

jalan. Akan tetapi blok yang ada tersebut semuanya berfungsi dalam  Blok Mini Pasar Besar, Pasar 

Mingguan kelurahan banturung, pasar Takaras, Pasar Mingguan Kalampangan,  dan Pasar Burung . 

Pasar Burung ini belum berfungsi dan segera difungsikan untuk menampung pedagang burung yang 

berjualan di Kota Palangkaraya. 
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2.2 SKALA PASAR 

Beberapa contoh sebagian profil pasar-pasar tradisional yang dijadikan sampel dalam penelitian ini 

yakni: pasar Anyar dan pasar Malabar di kota Tangerang, pasar Beringharjo di kota Yogyakarta, dan 

pasar Kahayan di kota Palangkaraya. Sementara itu pengelolaan pasar Anyar dan pasar Malabar 

dilakukan oleh Perusahaan Daerah (PD) yang berkerja sama dengan petugas pasar. Pasar Beringharjo 

dan pasar Kahayan merupakan contoh pasar tradisional yang langsung dikelola oleh Dinas 

Pengelolaan Pasar.  

Dari masing-masing pengamatan tersebut diperoleh data-data yang terkait dengan kegiatan 

perdagangan pasar yang kemudian dikelompokkan kedalam 8 kategori yaitu karakteristik pasar, 

karakteristik konsumen, kelayakan ekonomi, kelayakan sosial, komoditas kunci, sistem pengelolaan 

pasar, sarana dan prasarana, serta sistem kemitraan yang terjalin. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pendekatan kualitatif digunakan sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini.  Pendekatan 

ini dipilih karena pada kajian ini masih menggali berbagai variabel dan indikator yang terkait dengan 

pengelolaan pasar dan modal sosial. Selain itu berdasarkan temuan-temuan lapangan dirumuskan 

beberapa model sesuai dengan keluaran yang telah ditetapkan. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian yang bersifat eksploratif (exploratory research) untuk menggali berbagai 

pengetahuan baru terkait modernisasi pengelolaan pasar dan modal sosial yang berkembang di pasar 

tradisional. 

Dalam penentuan populasi pada penelitian ini dibagi ke dalam 3 (tiga) level yakni level kota, 

level pasar, dan level pedagang. Pada level kota dipilih berdasarkan karakteristik khusus terkait 

peranan pasar dalam skala kota. Dengan demikian kota-kota ini tidak mewakili seluruh kota di 

Indonesia.  

Untuk skala pasar ditentukan berdasarkan pola pengelolaan, komoditas, karakteristik 

pedangan dan konsumen, beserta pola pelayanannya. Beberapa pasar terpilih untuk masing kota 

antara lain
7
 : 

 Kota Surakarta : pasar Windujenar, pasar Gede, pasar Legi, pasar Klewer 

 Wilayah Tangerang : pasar Anyar dan pasar Malabar 

 Kota Yogyakarta : pasar Beringharjo, pasar Klithikan Pakuncen, pasar Kotagede dan pasar 

Aneka Satwa dan Tanaman Hias (Pasty) Dongkelan 

 Kota Palangkaraya : pasar Kahayan, pasar Subuh, pasar Besar, pasar Blauran  

 

Pada skala pedagang akan ditentukan kemudian berdasarkan pada beberapa kategori antara 

lain; komoditas, gender pelaku utama, jumlah dan hubungan pekerja, lama berusaha, jam operasi, 

supplier , karakter pelanggan dan lokasi berdagang (dalam pasar, dipelataran pasar, diluar kawasan 

pasar).  

 

                                                             
7 Dalam perjalanan penelitian, tidak menutup kemungkinan adanya penambahan atau pengurangan jumlah pasar yang 

diteliti sesuai dengan kebutuhan penelitian. 
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Dalam penelitian ini ada beberapa metode pengumpulan data yang digunakan baik secara 

bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah : 

 Wawancara mendalam 

 Pengamatan lapangan 

 Dokumentasi data sekunder 

 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menerapkan kaidah-kaidah dalam 

penelitian kualitatif, yaitu dengan cara mengidentifikasi data, mengklasifikasi data, kemudian 

menafsirkan data dan yang terakhir membuat kesimpulan dari data tersebut (Miles dan Huberman, 

1992). Dalam melakukan identifikasi data dan informasi didasarkan pada variabel dan indikator 

sesuai dengan skala yang telah ditetapkan seperti : 

1. Untuk skala kota : Jenis pasar dan jumlah pasar di kota, kepemilikan pasar, wilayah 

pelayanan dan waktu pelayanan pasar, kebijakan dan pengelolaan pasar skala kota dan 

program-program pembinaan pedagang. 

2. Untuk skala pasar :  

 Luas wilayah  

 Prasarana dan sarana pasar 

 Trajectories kehadiran pasar 

 Jumlah dan karakteristik pedagang  

 Komoditas  

 Skala dan pola layanan  

 Jam operasi  

 Pola operasi  

 Peta pelaku pasar 

 Investasi  

 Perputaran uang  

 Retribusi  

 Pola pengelolaan fisik  

 Organisasi pengelolaan pasar  

 Organisasi lain ditingkat pasar  

3. Untuk skala pedagang antara lain : 

 Komoditas 
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 Gender pelaku utama 

 Jumlah dan hubungan pekerja 

 Lama dan jatuh – bangun usaha  

 Jam operasi 

 Supplier   

 Pelanggan  

 Modal uang; barang titipan, barang pinjaman 

 Uang berputar  

Dalam melakukan klasifikasi, data-data tersebut kemudian di kategorisasikan kedalam 

berbagai kategori modal sosial baik berupa trust, network, values, dan norms. Kemudian dilakukan 

penafsiran dan menganalisis keterkaitan antar variabel baik pada skala kota, skala pasar dan skala 

pedagang.  

Adapun keterkaitan yang akan di hubungkan dengan kebijakan dan program bidang ke-PU-an 

yang terkait dengan pengelolaan pasar tradisional dapat dilihat pada matrik berikut ini : 

 

Level 

Analisis 

Kota Pasar Pedagang 

Kebijakan  Sosekling  

RTBL 

 UUBG  

pasar 

(sosekling) 

 

Program Revitalisasi 

kawasan 

Revitalisasi 

bangunan pasar 

 PNPM Cluster II 

(Pemberdayaan) 
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3.1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTPUT KAJIAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

RANCANGAN PENELITIAN  

 

Aras Kajian 
Metoda pendekatan 

Lingkup kajian  

Kota 

Pasar 

 
Pedagang 

KOMPARASI - 

Triangle information 

gathering 

FGD 

Mapping 

Fisik 

ekonomi 

sosial 

Model assesment modal sosial di Pasar tradisional perkotaan 

Model intervensi penguatan modal sosial di Pasar tradisional perkotaan 

Peta kekuatan modal sosial Pasar tradisional di 4 kota kasus 

Observation/ in-

depth inteinterview 

Pasar Tradisional  

Modal sosial  Modal finansial Modal fisik  Modal Sumber daya alam Modal SDM 

Sistem Permukiman 

Sistem PSDPU 

Investasi  

Transaksi 

Margin /profit 

Pola operasi fisik Pola operasi ekonomi 

Kualitas lingkungan 



15 

 

 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Analisis kekuatan modal sosial pedagang di pasar tradisional kota Yogyakarta 

Pedagang di kota Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh norma lokal atau nilai-nilai budaya 

yang mengikat dan mengatur perilaku individu dalam berinteraksi. Mekanisme hubungan antara 

modal sosial dengan keberlanjutan perdagangan di pasar tradisional terlihat di gambar berikut.  

Norma internal atau norma lokal merupakan nilai-nilai sosial yang mengatur perilaku individu untuk 

mencapai kepentingan bersama. Gambar berikut menunjukkan norma internal. 

 

menumbuhkan kepercayaan pedagang terhadap pembeli, supplier, dan pengelola yang akhirnya akan 

membentuk jejaring yang kuat baik jejaring yang bersifat bonding, bridging, dan linking. Dari 

hubungan kuat yang terbentuk ini, akan terbentuk tatanan sosial dan berbagai norma eksternal 

terimplementasi. Dari tatanan sosial ini kesepakan antar pihak akan terbentuk lebih mudah dan 

implikasinya adalah keberlanjutan perdagangan di pasar tradisional. 

Norma lokal tertanam 
karena pengaruh kuat kraton 

Network yang terbentuk: network sesama 
pedagang beridentitas sama (bonding),  
network pedagang dengan 
supplier/pembeli beridentitas berbeda, 
network dengan pengelola 

Trust terhadap pedagang, 
pembeli, supplier, pengelola 

Norma internal 

dan eksternal 

Trust 

Keberlanjutan 

perdagangan 

Network  

Transaksi / 

kesepakatan 

Tatanan sosial 

Gambar 4. 1. Mekanisme hubungan modal sosial dengan keberlanjutan perdagangan pasar 

tradisional di kota Yogyakarta 
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Norma lokal yang berkembang di pasar tradisional ini misalnya adalah budaya “pekewuh”. 

Norma lokal ini merupakan nilai sosial yang terbentuk secara indigenous bukan sebagai hasil dari 

intervensi. Budaya ini mendorong pedagang untuk bersedia mengikuti kesepakatan bersama yang 

telah dicapai, mencegah konflik yang terjadi agar tidak menjadi berkepanjangan, serta mendorong 

pedagang membayar retribusi sesuai dengan jadwalnya. Sementara norma eksternal atau nilai-nilai 

sosial yang ditanamkan oleh pengelola berupa Filosofi “pasarku resik rejekiku apik” yang ditekankan 

oleh pengelola pasar untuk mendorong pedagang menjaga kenyamanan dan kebersihan pasar. Selain 

itu juga penanaman filosofi “SEMAR” yang merupakan singkatan dari Senyum, Eling dengan Yang 

Maha Kuasa, Manunggal diadakan paguyuban untuk persatuan, Arahan dari pengelola pasar, dan 

Ramah. 

Dari norma ini akan terbentuk kepercayaan antar pedagang maupun pedagang dengan pihak 

lain yang terkait. Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sesama pedagang terlihat pada saat 

seorang pedagang dapat melakukan jual beli dengan cara menjualkan komoditas dari pedagang lain 

dan pembayaran dilakukan saat komoditas telah terjual. Selain itu juga toleransi terhadap sesama 

pedagang sangat kuat, misalnya pada kasus para pedagang pasar Pakuncen yang berusaha membela 

dan mempertahankan barang dagangan salah satu pedagang lain yang dicurigai aparat menerima 

barang curian. Selain kepercayaan dengan sesama pedagang, kepercayaan juga terbangun antara 

pedagang dengan supplier. Hal ini terbukti dengan fleksibilitas pembayaran komoditas dari pedagang 

kepada supplier. Sementara contoh kepercayaan yang terbentuk dengan pembeli adalah pedagang 

tidak memaksakan pembeli untuk membayar cash. Selain itu pedagang memberikan garansi terhadap 

mutu komoditas untuk menjaga kepercayaan pembeli pada pedagang. 

Trust yang tinggi ini berimplikasi pada terbentuknya jejaring yang kuat. Jejaring bonding atau 

kepaduan yang paling mudah di temukan di pasar tradisional kota yogyakarta adalah asosiasi 

pedagang atau paguyuban. Paguyuban ini aktif membangun kolaborasi yang tinggi baik dari anggota 

yang bersifat formal maupun informal. Beberapa contoh paguyuban di pasar tradisional kota 

Yogyakarta: 

 Pasar Bringharjo (semua paguyuban diinisiasi oleh pedagang dan asosiasi yang terbentuk ini 

berbasis komoditas): 

 Pagerharjo: khusus pedagang kios atau los konveksi 

 Sejahtera Bersama Yogyakarta (SBY): pedagang lapak didalam pasar 

 Langgeng raharjo: pedagang kuliner di metro bringharjo 



17 

 

 Papela: pedagang makanan di depan pasar (sebelah barat pasar) 

 Paguyuban sumber rejeki: pedagang makanan di sebelah utara pasar 

 Paguyuban kemasan: khusus pedagang kemasan 

 Paguyuban Metro: pedagang kios atau los di metro Bringharjo lantai 2 

 Kelompok pengajian Dewi Khodijah: kelompok pengajian untuk semua pedagang 

pasar Bringharjo 

 Pasar Pakuncen: Paguyuban Kompak yang kemunculannya diinisiasi oleh pengelola pasar. 

 

Peran dan fungsi dari paguyuban tersebut antara lain sebagai wadah untuk aspirasi pedagang 

dan kemudian menjembatani komunikasi antara pedagang dengan pengelola (dinas pasar ataupun 

lurah pasar), mempermudah distribusi informasi, wadah pengelolaan konflik internal pada level pasar 

dan pedagang, memfasilitasi kemudahan sistem peminjaman modal dari perbankan, serta 

menurunkan jumlah rentenir di pasar (penurunan rentenir pasar Bringharjo mencapai 75%, 

sedangkan pasar Pakuncen mencapai 50%). Dari berbagai paguyuban tersebut selanjutnya dibentuk 

persatuan paguyuban-paguyuban pasar tradisional di wilayah kota Yogyakarta. Persatuan paguyuban 

ini memiliki peran besar dalam pengembangan promosi pasar tradisional. 

Jejaring bridging pedagang merupakan hubungan yang bersifat kohesif dari berbagai lintas 

latarbelakang yang terlihat dengan adanya penerimaan pedagang terhadap pembeli maupun supplier 

yang berasal dari lintas etnis, lintas daerah, atau lintas profesi. Bahkan variasi pembeli pun meliputi 

pembeli lokal-internasional, pedesaan-perkotaan, pribumi-non pribumi. Selain itu kolaborasi 

bridging juga terjalin kuat dengan bank-bank konvensional seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank 

Mandiri, Bank Nasional Indonesia, dll. Jejaring yang kuat ini tidak jarang berakhir pada skema 

hubungan kekeluargaan. Sedangkan jejaring yang bersifat kemitraan atau linking network terlihat 

dengan adanya koordinasi aktif antara pedagang atau paguyuban dengan pengelola pasar di setiap 

kegiatan, kerjasama dan berbagi peran dalam event promosi, serta pada proses penyelesaian konflik 

saat Lurah pasar ikut duduk bersama dalam menyelesaikan permasalahan pedagang yang tidak 

terselesaikan di level paguyuban. Sikap saling dukung antara pedagang dengan pengelola juga 

terlihat pada proses renovasi bangunan fisik pasar bringharjo dimana renovasi tersebut dilakukan 

oleh pedagang dan paguyuban dengan disupport oleh pengelola pasar. Dari jejaring-jejaring inilah 

akan muncul kesepakatan bersama atau transaksi yang menghasilkan sebuah tatanan sosial yang 
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menekankan pada pembagian peran dan tanggungjawab dari masing-masing pihak yang terkait. Hal 

ini akan memberikan implikasi positif terhadap keberlanjutan perdagangan pasar tradisional. 

Analisis kekuatan modal sosial pedagang di pasar tradisional kota Solo 

Perkembangan yang pesat dari pasar tradisional di Solo tidak terlepas dari peran pemerintah 

kota yang juga menjadi leading actor dalam kegiatan tersebut. Mekanisme hubungan faktual antara 

peran pemerintah kota dalam menentukan tatanan sosial dengan keberlanjutan perdagangan di pasar 

tradisional kota Solo terlihat di Gambar berikut. 

 

Kota Solo memiliki karakter yang berbeda dari kota Yogyakarta terkait dengan eksistensi 

modal sosial dan dampaknya pada keberlanjutan perdagangan di pasar tradisional. Di kota Solo, 

norma dan tatanan sosial akan menentukan terbentuk tidaknya jejaring antara pedagang dengan 

pihak-pihak lain. Dari jejaring ini baru akan muncul trust yang mendorong terjadinya proses 

kesepakatan atau transaksi yang berimplikasi positif terhadap sustainabilitas pasar. 

Norma yang berupa filosofi budaya yang berkembang di komunitas pedagang dan masih 

dijadikan sebagai salah satu prinsip dagang adalah “kintir ora keli” yang artinya meskipun mengikuti 

arus perdagangan ataupun tren yang sedang berkembang namun tidak sampai kehilangan jati diri 

Trust muncul setelah jejaring 
dengan pemerintah terbentuk 

Norma lokal terbentuk dari pengaruh 
budaya, norma eksternal berupa 
pengakuan terhadap eksistensi pedagang 
sebagai saudagar kota, tatanan sosial 
dibentuk oleh penguasa daera 

Network yang terbentuk: network sesama 
pedagang beridentitas sama (bonding),  
network pedagang dengan 
supplier/pembeli beridentitas berbeda, 
network dengan pengelola 

Norma dan 

tatanan sosial 

Keberlanjutan 

perdagangan 

Network  

Transaksi / 

kesepakatan 

Trust  

Gambar 4.2. Mekanisme hubungan modal sosial dan pemerintah kota dengan keberlanjutan 

perdagangan pasar tradisional di kota Solo 
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dagangnya. Filosofi lainnya yang menjadi prinsip penting adalah “jeneng dulu baru jenang” yang 

artinya untuk menjadi sukses dalam berdagang harus mencari nama baik dulu di mata pembeli 

dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan jaminan mutu komoditas, baru akan diperoleh 

pelanggan yang mendatangkan banyak rejeki. 

Semua norma lokal tersebut bersifat internal atau indigenous, sementara itu norma eksternal 

yang sengaja ditanamkan oleh pemerintah kota belum tertangkap jelas selama observasi maupun 

wawancara. Norma eksternal ini ditanamkan sebagai salah satu cara menunjukkan pengakuan 

pemerintah kota terhadap urgensi eksistensi pasar tradisional di kota Solo. Sedangkan untuk tatanan 

sosial yang dimaksud dalam Gambar 2 adalah tatanan yang sengaja dibuat untuk diikuti atau 

dipatuhi. Tatanan yang ditanamkan secara kolaboratif mampu membentuk jejaring yang kuat, 

terutama jejaring yang bersifat bridging maupun linking. Network yang bersifat menjembatani atau 

bridging terlihat dengan adanya supplier lintas daerah (Jakarta, Pekalongan, Bali, Jawa Timur, 

Banyumas, Yogyakarta, Boyolali, dll) dan sebagian besar membentuk hubungan kekeluargaan, 

penerimaan terhadap pembeli yang berasal dari lintas profesi. Hubungan bridging ini terbentuk lebih 

karena dorongan kesamaan kepentingan sehingga berbagai latar belakang pembeli atau supplier tidak 

menjadi permasalahan. Antara pedagang dengan pembeli terbangun trust yang tinggi misalnya 

pembeli saat berbelanja tidak harus membayar cash dan dapat dibayarkan kapan saja meskipun 

dengan nominal yang besar. Fenomena ini dengan mudah ditemui di pasar Triwindu. Pedagang juga 

memberikan garansi mutu komoditas terhadap pembeli. Selain pembeli, hubungan bridging yang 

kuat terlihat dengan adanya toleransi dari supplier yang terhadap pedagang. Pada saat terjadi 

kebakaran di pasar Gede, supplier tidak meminta ganti rugi pembayaran atas komoditasnya yang 

terbakar meskipun saat pengambilan komoditas tersebut belum dilakukan pembayaran awal. 

Hubungan kemitraan atau linking network yang terbentuk dari pedagang ke pengelola dalam 

event-event promosi tidak terlalu kuat. Di pasar Triwindu, event promosi dikendarai oleh pemerintah 

dan Event organizer, sementara di pasar Gede event promosi lebih banyak melibatkan pedagang 

dengan kapital besar yang kemudian difasilitasi oleh pengelola pasar. Bukti lain yang menunjukkan 

bahwa linking network pedagang terhadap pemerintah kota tidak terlalu kuat adalah dalam event 

renovasi pasar, pedagang tidak banyak terlibat baik dalam analisis kebutuhan renovasi, proses 

perencanaan, hingga implementasinya. Hal ini tentunya memunculkan beberapa mismatched antara 

kebutuhan pedagang atau pasar dengan bangunan fisik hasil renovasi. 
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Secara umum hubungan reciprocal atau perilaku saling tolong-menolong antar pedagang 

cukup tinggi. Sebagaimana yang terjadi di kota Yogyakarta, jika seorang pedagang tidak memiliki 

barang dagangan maka dia dengan mudah akan menjualkan dagangan milik pedagang lain dimana 

pembayaran komoditas tersebut baru dilakukan setelah barang terjual. Selain itu antar pedagang juga 

tidak segan-segan mencarikan supplier untuk pedagang yang lain. Bonding network tidak terlalu 

menonjol kecuali di pasar Gede yang memiliki akseptabilitas yang tidak terlalu besar terhadap 

pedagang non-pribumi. Selain itu pedagang di pasar tersebut juga lebih memilih mendapatkan 

pembeli dari masyarakat lokal yang memiliki kesamaan latarbelakang suku dan budaya. 

Salah satu manifestasi modal sosial yang cukup penting adalah eksistensi dan keaktifan 

paguyuban. Fungsi utama dari paguyuban-paguyuban tersebut adalah untuk mengelola konflik 

internal dan mempermudah distribusi informasi dalam internal pasar. Persatuan dari paguyuban-

paguyuban pedagang tersebut adalah PAPAT SUTA atau Persatuan Paguyuban Pasar Tradisional 

Surakarta. Peran dan fungsi dari PAPAT SUTA ini adalah sebagai berikut: 

 Melakukan advokasi regulasi yang terkait untuk kemakmuran pasar dan pedagang 

 mengidentifikasi, malakukan tabulasi, dan mencari solusi masalah di pasar tradisional yang 

sifatnya lebih general 

 Menjalin network dengan supplier, pembeli, pemerintah kota, pengelola pasar untuk 

kepentingan pedagang 

 Menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak terkait pasar tradisional 

 Menjembatani komunikasi antara pedagang/paguyuban dengan pemerintah kota (terkait 

berbagai program revitalisasi pasar) 

 Menyelesaikan konflik yang tidak tertangani di level paguyuban pasar 

Analisis kekuatan modal sosial pedagang di pasar tradisional kota Tangerang 

Modal sosial pedagang di pasar tradisional kota Tangerang sangat jauh berbeda dibandingkan 

dengan modal sosial pedagang di kota Yogyakarta dan kota Solo. Hal ini dikarenakan situasi kota 

Tangerang yang masuk dalam kawasan wilayah penopang ibukota negara sehingga dinamika yang 

terjadi sangat cepat dan kompleks. Mekanisme hubungan faktual antara peran pengelola pasar dalam 

menentukan tatanan formal dengan situasi perdagangan di pasar tradisional kota Tangerang terlihat 

di Gambar berikut. 
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Gambar 4.3 Mekanisme hubungan faktual antara peran pengelola pasar dalam menentukan tatanan formal 

dengan situasi perdagangan di pasar tradisional kota Tangerang 

 

Tatanan yang teraplikasi di pasar-pasar tradisional kota Yogyakarta dan Solo bersifat 

informal atau dimaknai sebagai tatanan sosial. Namun model tatanan yang berkembang di pasar 

tradisional kota Tangerang bersifat lebih formal dan cenderung contractual. Tatanan yang rigid ini 

menimbulkan distrust secara vertikal atau ketidakpercayaan pedagang pada sistem yang lebih tinggi. 

Namun trust horisontal atau kepercayaan pada sesama pedagang maupun pembeli dan supplier yang 

bersifat bridging tetap terjaga. Dua kondisi ini menyebabkan timbulnya variasi pada kekuatan 

network atau hubungan jejaring yang terbentuk. Hubungan bonding dan linking rendah sedangkan 

hubungan bridging sebaliknya yaitu sangat tinggi. Ketimpangan sistem jejaring ini menyebabkan 

tansaksi yang terbentuk tidak terlalu optimal, kesepakatan terkadang hanya dicapai sepihak dari 

pengelola atau hanya sepihak dari pedagang. Hal ini berimplikasi pada sejauh mana dan terletak pada 

tanggungjawab siapa pasar-pasar tradisional dapat tetap terjaga keberlanjutannya. 

Berbagai program revitalisasi pasar seperti renovasi fisik/bangunan dilakukan di level 

pengelola (PD) pasar. Proses implementasi revitalisasi menjadi hak penuh PD pasar yang 

bekerjasama dengan investor swasta. Secara tidak langsung keadaan ini “memaksa” pedagang untuk 

mematuhi perencanaan yang telah ditetapkan. Hubungan kemitraan dalam linking network menjadi 

rendah karena munculnya kecurigaan atau distrust yang bersifat vertikal dari pedagang di pasar 

Linking dan bonding 
network rendah, Bridging 
network sangat tinggi 

Tatanan bersifat formal atau 
memiliki kecenderungan 
bersifat contractual 

Tatanan formal 

Keberlanjutan 

rendah 

Distrust vertikal, trust 

horisontal (trust pada 

jejaring bridging) 

Transaksi minimal 

Variasi kekuatan 

network 
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Malabar terhadap PD pasar dan investor swasta sebagai mitra. Distrust vertikal lainnya juga terjadi di 

pasar Anyar dimana pedagang mengalami konflik kepercayaan terhadap dinas pasar terkait dengan 

biaya lahan parkir yang terlalu tinggi. 

Jejaring yang bersifat bridging atau hubungan dengan mengabaikan perbedaan latar belakang 

atau suku dan budaya sangat kuat. Pedagang banyak membangun trust dan hubungan baik pada 

supplier dan pembeli yang berasal dari lintas etnis, daerah, profesi, dan lintas karakter. Hal ini dapat 

dipahami karena kota Tangerang merupakan kota yang memiliki sejarah keturunan Cina Benteng. 

Selain itu sebagai wilayah penyangga kota metropolitan seperti Jakarta membuat Tangerang menjadi 

kota multi kultur dan multi karakter. Hal ini mendorong penduduk, termasuk didalamnya pedagang 

pasar tradisional, untuk beradaptasi dengan kompleksitas dan dinamika yang terjadi. Dengan 

demikian kemungkinan terbentuknya bridging network semakin besar. 

Keberadaan paguyuban sebagai manifestasi penting dari modal sosial tidak mendapatkan 

prioritas di pasar kota Tangerang. Berbagai paguyuban atau kelompok pedagang bersifat accidental, 

dengan mudah bermunculan dan tidak ada jaminan bagi keberlanjutannya. Paguyuban ini muncul 

karena adanya “driving force” tertentu misalnya ketidakpuasan pedagang terhadap kebijakan 

pengelola atau pemerintah kota secara umum. Pada dasarnya peran dari paguyuban tersebut antara 

lain adalah sebagai berikut: 

 Menampung aspirasi pedagang dan melakukan advokasi ke pihak pengelola atau pemerintah 

kota 

 Memfasilitasi berbagai konflik yang terjadi di level pedagang atau pasar 

 Menjembatani pedagang dengan pengelola 

 Melakukan pengawasan terhadap kinerja pengelola 

 Memperjuangkan konsep pasar yang sesuai dengan kebutuhan pedagang 

Analisis kekuatan modal sosial pedagang di pasar tradisional kota Palangkaraya 

Kekuatan modal sosial pedagang di pasar tradisional kota Palangkaraya jauh lebih rendah 

apabila dibandingkan dengan pedagang di 3 kota sebelumnya. Mekanisme hubungan faktual antara 

peran pengelola pasar dalam menentukan tatanan formal dengan situasi perdagangan di pasar 

tradisional kota Tangerang terlihat di Gambar 4. 
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Gambar 4.4 Mekanisme hubungan faktual antara peran pengelola pasar dalam menentukan tatanan formal 

dengan situasi perdagangan di pasar tradisional kota Tangerang 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada norma internal maupun eksternal yang 

memberikan pengaruh dominasi pada pedagang di pasar tradisional kota Palangkaraya. Tatanan 

sosial maupun tatanan formal pun tidak terlihat menonjol atau di beberapa pasar justru tidak terlihat 

sama sekali. Hal ini berimplikasi pada munculnya variasi kekuatan network, yaitu antara network 

yang bersifat bonding, bridging, atau linking.  

Jejaring linking yang terbentuk antara pedagang dengan UPT atau dinas pasar sangat rendah. 

Hal ini memunculkan distrust pedagang terhadap dinas pasar salah satunya dalam hal pengelolaan 

retribusi pasar. Terlebih lagi pedagang adalah pihak yang sangat inferior dalam hal akses informasi 

dan kepentingan perdagangan seperti peminjaman modal di bank. Selain itu, rendahnya linking 

network juga terlihat dari tidak adanya kolaborasi pada proses renovasi pasar tradisional. Proses 

renovasi sepenuhnya dikelola oleh dinas pasar tanpa melibatkan pedagang dalam penentuan 

kebutuhan renovasi, implementasi, dan controllingnya. 

Namun disisi lain pedagang menyadari pentingnya membangun jejaring bridging dengan cara 

memperkuat hubungan dengan kaum etnis maupun pribumi, terkait dengan supplier dan pembeli. 

Bridging network juga terlihat dari asal supplier yang bersifat lintas daerah bahkan lintas pulau. 

Pasar tradisional di Palangkaraya tidak cukup familiar dengan modal sosial berupa 

paguyuban. Sebelum tahun 2010, terdapat sistem kepengurusan pedagang yang bersifat sukarela. 

Kepengurusan tersebut dipilih langsung oleh para pedagang dengan struktur yang terdiri dari dari 
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ketua, sekretaris, bendahara, seksi keamanan, dan seksi kebersihan. Saat masih aktif, pengurus 

pedagang memiliki fungsi sebagai berikut: 

 Mewadahi aspirasi dan keluhan pedagang 

 Menyelesaikan konflik yang terjadi di tingkat pedagang 

 Menjembatani permodalan dengan perbankan (BRI) 

 Menjembatani komunikasi antara pedagang dengan pemerintah/dinas 

Sebelum diberhentikan, pengurus pedagang tersebut memiliki legalitas dengan 

dikeluarkannya SK kepengurusan pedagang dari kepala dinas pasar. Keluarnya perwali no. 8 tahun 

2010 telah memangkas fungsi pengurus pedagang pasar dan menetapkan bahwa tugas-tugas yang 

selama ini dipegang oleh pengurus pedagang pasar menjadi bagian tugas dari UPT Pengelola Pasar. 

4.2. Analisis keberlanjutan pasar tradisional 

Penelitian ini memberikan dua analisis keberlanjutan pasar tradisional yang berbeda di tiap 

kota. Analisis pertama merupakan analisis  keberlanjutan menurut versi pedagang dan analisis yang 

kedua merupakan analisis penelitian. 

Pedagang di pasar tradisional kota Yogyakarta mengungkapkan 6 rangkuman keberlanjutan 

livelihood pasar sebagai berikut: 

 Perbaikan fasilitas dan sistem pengelolaan pasar sehingga dapat mengantisipasi merebaknya 

pasar modern 

 Disperindag secara aktif melakukan pengendalian perbedaan harga di pasar tradisional dan 

pasar modern 

 Adanya payung hukum yang  berpihak pada perlindungan komoditas pedagang, terutama di 

pasar Pakuncen dan pasar Pasty, beserta implementasi dari regulasi tersebut 

 Pengembangan kapasitas dan kemampuan pedagang yang difasilitasi oleh pengelola pasar 

 Peningkatan promosi pasar tradisional melalui media massa dan event-event tertentu 

 Adanya kepastian dari pengelola terhadap keberlanjutan dan kemudahan permodalan dari 

perbankan untuk pedagang 

 

Sedangkan analisis keberlanjutan menurut penelitian ini yang pertama adalah bahwa 

penguatan modal sosial tidak akan memberikan implikasi yang maksimal pada keberlanjutan 

pedagang apabila kontrol terhadap pertumbuhan kompetitor yaitu pasar trafisional tidak 
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mendapatkan porsi prioritas. Selain itu pasar-pasar tradisional yang menjadi icon penting bagi 

pertumbuhan budaya dan adat di kota yogya, harus mendapatlan prioritas dalam hal penguatan fisik, 

ekonomi, dan sosial yang tidak bisa dilakukan secara parsial (comprehensive development). 

Sementara untuk keberlanjutan di pasar tradisional, pedagang mengungkapkan terdapat 5 hal 

utama yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut: 

 Modal sosial di level pedagang sangat kuat dan hal ini merupakan faktor penting keberlanjutan 

livelihood di pasar tradisional sehingga pemerintah harus dapat memanfaatkan modal sosial ini 

untuk memajukan pasar 

 Pedagang menyetujui berbagai program revitalisasi dengan catatan bahwa revitalisasi tidak 

harus dimaknai dengan “bongkar-bangun” fisik pasar 

 Perencanaan revitalisasi berbasis pada kebutuhan pedagang, dimana revitalisasi lebih 

ditekankan pada penguatan kemampuan pedagang dan penguatan modal sosial 

 Proses monitoring dan evaluasi proses revitalisasi pasar harus dilakukan secara optimal  

 Aplikasi peraturan daerah, seperti larangan berjualan di pelataran pasar, harus 

diimplementasikan oleh pihak-pihak terkait 

Hal senada juga ditemukan dalam analisis penelitian terkait dengan keberlanjutan pasar 

dimana sistem dominasi pemerintah harus tetap memperhatikan eksistensi dan potensi modal sosial 

dan tidak mematikan perannya dalam menjaga keberlanjutan pasar. Selain itu, dalam melakukan 

renovasi pasar, pemerintah harus memastikan bahwa renovasi  tersebut memang untuk menjawab 

kebutuhan fisik, ekonomi, dan sosial yang berimplikasi pada keberlanjutan livelihood pedagang, 

serta tidak semata-mata untuk kepentingan kebutuhan ekonomi kota. 

Berbeda dengan dua pasar sebelumnya, pedagang di pasar Tangerang merumuskan 

keberlanjutan pasar tradisional secara spesifik terhadap pasar tertentu. Sebagai contoh adalah 

rumusan pedagang pasar Malabar tentang kepastian pembangunan fisik (renovasi) bagi pasar 

Malabar untuk menjamin kejelasan nasib pedagang harus cepat di respon PD pasar. Sementara di 

pasar Anyar pedagang menghendaki adanya penataan ulang dan penerapan peraturan daerah yang 

tegas tentang sistem parkir di kawasan pasar Anyar, dimana permasalahan parkir ini dianggap 

mengurangi kenyamanan pembeli dan berimplikasi pada perdagangan di pasar Anyar. Secara umum 

pedagang baik dari pasar Malabar maupun pasar Anyar mengungkapkan bahwa keberhasilan 

promosi dan penguatan jejaring baik dengan supplier maupun pembeli memerlukan kerjasama antara 

pedagang dengan pengelola pasar. 
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Analisis penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesamaan rumusan keberlanjutan antara 

pasar tradisional di Tangerang dengan di Palangkaraya. 5 rumusan yang dihasilkan untuk kedua 

pasar tersebut adalah sebagai berikut: 

 Perlu dilakukan perbaikan komunikasi antara pedagang-pengelola pasar-SKPD terkait-

investor swasta 

 Penyatuan visi antar SKPD yang terkait dengan pembangunan pasar tradisional 

 Pengendalian terhadap perkembangan pasar modern yang mengancam keberlanjutan 

livelihood pedagang 

 Perlindungan hukum terhadap posisi inferior pedagang 

 Membangun modal sosial di level pedagang dan pengelola dengan cara: 

o Penanaman norma eksternal dari PD pasar untuk membangun dan memperkuat trust 

o Membentuk asosiasi yang aktif secara sosial di level pedagang 

o Membangun kolaborasi aktif dari semua sektor terkait 

o Memperkuat sistem koordinasi antara pedagang dengan pengelola 

Dibandingkan dengan analisis penelitian, rumusan keberlanjutan pasar tradisional yang 

ditawarkan oleh pedagang di kota Palangkaraya jauh lebih sedikit. Pedagang menghendaki adanya 

perbaikan komunikasi dan kerjasama antara UPT dengan pedagang pasar. Selain itu pedagang 

mengharapkan bahwa pengelolaan pasar sebaiknya dari 1 pintu yaitu dari dinas pasar atau dengan 

pembentukan PokJa yang terdiri dari dishub, satpol PP, DPK, dispar, disperindag, dinkes, atau SKPD 

lain yang berkepentingan pada pengembangan pasar tradisional. 

 

PENGEMBANGAN MODEL PASAR BERBASIS MODAL SOSIAL 

Skala Kota :  

 Network jejaring pelaku dan pembentukan Trust, regulasi, norma  diantaranya pada empat kota 

yang menjadi obyek kajian menunjukan ada kondisi spesifik disamping kondisi standar yang 

berdampak pada potensi modal sosial yang bisa dipakai menguatkan keunggulan dan daya tahan 

pasar tradisional dalam sistem operasi dan fungsi kota 
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Gambar 6.1. Peta pelaku  dan kekuatan jejaring pasar tradisional di Kota Yogyakarta, Surakarta Tanggerang dan Palangkaraya 
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Karakter spesifik dan fungsi pasar tradisional dalan sistem  ekonomi kota serta kesejahteraan 

masyarakatnya adalah akumulasi dari  karakter spesifik kota seperti besaran, status dan fungsi 

dalam jejaring ekonomi regional – nasional – global, sejarah perkembangan, tata kelola termasuk 

didalamnya leadership, visi pembangunan dan implementasinya dalam program, budaya, skala 

dan karakteristik ekonomi, tingkat kesejahteraan dan animo investasi dari pemangku 

kepentingan. 

 

Peluang penguatan dan atau pelemahan terhadap operasi, fungsi dan peran pasar tradsional dari 

setiap pelaku bergantung pada kapasitas, kompetensi masing masing dan kedudukan masing 

masing dari sudut pandang  pelaku lain terutama pelaku kunci pasar tradisional. Penguatan bisa 

dilakukan secara formal dari masing masing pihak dan atau secara simultan dari para pihak 

terkait, atau melalui penataan regulasi dan pengaturan formal maupun informal. Dengan 

menetapkan penilaian kekuatan pemanfaatan modal sosial
8
 oleh pemangku kepentingan pasar 

tradisional ditingkat kota maka diperoleh gambaran kekuatan  pasar tradisional di 4 kota 

pengujian atas dukungan jejaring pemangku kepentingan  dan kekuatan trust yang dieksekusi 

dalam bentuk norma dan tata nilai yang berlaku. Secara matrik lintas kota penilaian tersebut 

dapat disimpulkan sebagai berikut:  

 

Tabel 6.1 Penilaian Matriks Lintas Kota 

Pelaku  Surakarta 

(hitam)  

Yogyakarta (merah) Tangerang (Biru )  Palangkaraya 

(hijau)  

Total 

kekuatan 

pelaku  

Pengelola  pasar 

 tingkat kota 

Dinas Pasar ( 

+++) 

Dinas Pasar (+++) PD.Pasar (--) UPT Pasar (---) + 

Pengelola sektor 

formal penunjang 

tingkat kota 

DPU, Dishub 

(++) 

DPU, Dishub, 

Kebersihan, kesehatan, 

Indag  (+++) 

DPU,Dinkes, Indag 

(+): Dishub(-) 

DPU, Indag (---) ++ 

Pengelola wilayah – 

wilayah sekitar 

0 +++ 0 0 +++ 

Pengelola sektor 

formal penunjang 

tingkat regional 

0 ++ - 0 + 

                                                             
8 Penilaian dan pembobotan dilakukan oleh team pengkaji berdasarkan data sekunder, observasi, wawancara dan hasil 

FGD dengan pelaku lokal 
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Pengelola ditingkat 

regional  

-- +++ - 0 0 

Pengelola sektor 

formal penunjang 

tingkat nasional 

+++ +++ 0 -- ++++ 

Tokoh dengan 

leadership eksternal 

0 0 +++ 

(developer/investor) 

-- 

(preman pasar yang 

memperjual belikan 

lapak dan menarik 

retribusi) 

+ 

Tokoh dengan 

leadership informal 

++ (Papatsuta) +++ (sultan) 0 ++ (pengurus yang 

kemudian 

digantikan oleh 

UPTD tanpa 

kontinuitas fungsi) 

+++++++ 

Tokoh dengan 

leadership formal 

+++ 0 (membiarkan retail 

modern dan merevit 

sebagian pasar) 

- -- 0 

Pelaku ekonomi 

tingkat kota 

++ - -- -- --- 

Pengelola kawasan 

kota 

0 0 +++ 0 +++ 

Total nilai kota 15 + ; -2=13 + 20 +;  1 (-) = 19 + 7 +, 8 - = -1 14 -;  2 + (dulu) -12  

 

Tabel diatas menunjukan bahwa jejaring pelaku Pasar tradisional di Yogyakarta memberikan 

dukungan terkuat kepada operasi dan kehadiran pasar tradisional dan terlemah pada operasi Pasar 

Tradisional Kota Palangkaraya. Sedangkan pelaku terkuat yang disampaikan oleh pemangku 

kepentingan di keempat kota adalah tokoh dengan leadership informal seperti Sultan di Yogyakarta 

atau kumpulan paguyuban pedagang di Surakarta. 

A. Skala Pasar 

 

Network pelaku dan trust termasuk norma  dan tata nilai diantara komunitas pedagang  membangun 

kekuatan operasi dan fungsi Pasar Tradisional. Pada skala kota setiap pasar memiliki kedudukan 

spesifik dalam sistem ekonomi dan perdagangan kota, budaya, tata kelola ( governance) kota. 

Walaupun demikian setiap pasar walaupun dalam satu kota yang sama bisa dipastikan memiliki 

karakter spesifik yang terbangun dari jejaring pemangku kepentingan dan aspek internal setiap pasar 

misalnya komoditas, identitas fisik, sosial dan ekonomi lainnya. 
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Gambar 6.2.  Peta pelaku  dan kekuatan jejaring modal sosial di tingkat  pasar tradisional di Kota Yogyakarta, Surakarta Tanggerang dan 

Palangkaraya 

 

Operasi dan 

fungsi Pasar 

Operasi 

dan fungsi 

Pasar 

Operasi 

dan fungsi 

Pasar 

Komunitas 

pedagang 

Pengelola sektor 

formal penunjang 

tingkat pasar 

Pengelola  

pasar tingkat 

kota Pengelola 

kawasan 

kota 

Pengelola sektor 

formal penunjang 

tingkat kota 

    Komunitas 

informal penunjang 

tingkat pasar 
Komunitas formal 

penunjang tingkat 

pasar 

Pengelola sektor 

informal penunjang 

tingkat kota 

Pengelola 

paguyuban 

pasar 



31 

 

Dengan pola yang sama pada analisa skala kota, analisa modal sosial pada skala pasar difokuskan 

pada pemetaan jejaring pelaku dan penilaian trust sebagai dasar terbetuknya norma dan tata nilai 

diantaranya. 

 

Perlu dicermati bahwa pada ke empat kota contoh Yogyakarta, Surakarta, Tanggerang dan 

Palangkaraya ada berbagai kondisi tata kelola (governance) yang berbeda; diantaranya:  

1. Kebijakan pemerintah kota dan keberpihakan kepala daerah terhadap operasi pasar tradisional 

dan penghidupan pedagangnya sangat menonjol di Surakarta. Yogyakarta memiliki figur 

pimpinan informal yang sangat kuat yaitu keberadaan Sultan yang melekat dalam seluruk 

elemen penghidupan pedagang, disamping itu Yogyakarta adalah kota yang juga berstatus 

daerah Istimewa provinsi. Tanggerang dalam skala kota telah memutuskan untuk mengelola 

pasar tradisional melalui institusi perusahaan daerah yang bertanggung jawab mengelola 

pasar tradsionla sebagai jasa layanan publik yang menghasilkan profit. Dalam konteks 

pemangku kepentingan Tanggerang menjadi lain, karena keahdiran kota kota mandiri, serta 

hanya sebagian pasar tradisional yang dikelola secara langsung oleh pemerintah kota. 

Palangkaraya mencerminkan kondisi ibu kota provinsi di luar Jawa, dengan keterbatasan tata 

kelola serta besarnya intervensi pemerintah pusat pada pengelolaan dengan pola generik. 

2. Surakarta melaksanakan berbagai program revitalisasi fisik, investasi dan pemasaran, serta 

membangun kemitraan antara kota – pedagang – pemangku kepentingan lain. Secara 

signifikan operasi pasar tradisional memberikan kontribusi kepada PAD dan sekaligus 

menerima investasi seimbang dari kota. Selain itu secara terencana kota menahan penetrasi 

pasar “modern” mall, super market, hiper market dan mini market melalui mekanisme 

perijinan. Yogyakarta mendorong pemangku kepentingan pasar tradsiional untuk berperan 

dan merevitalisasi dirinya. Secara terbatas fasilitasi diberikan, tetapi tidak terlihat upaya 

menahan penetrasi pasar “modern” 

3. Tangerang berupaya melaksanakan penguatan peran tradisional, akan tetapi dilihat dari 

persentasi pasar tradisional yang dikelola, kinerja operasional, sumbangan kepada PAD serta 

pola koordinasi – fasilitasi yang dilaksanakan masih memerlukan penguatan sistem tata 

kelola dan menemu kenali potensi modal sosial yang belum teridentifikasi dan termanfaatkan. 

4. Operasional pasar tradsiional di Palangkaraya menunjukan pentingnya entitas ini dalam 

penghidupan masyarakat maupun perkotaan. Akan tetapi tata kelola, orgnaisasi, kebijakan 

dan program yang dilakukan belum secara langsung menyentuh upaya penguatan pasar 
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tradisional dan peningkatan jasa layanan kota kepada masyarakat untuk pemenuhan 

kebutuhan dasar melalui pasar tradisional. 
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Pelaku Surakarta  Yogyakarta  Tanggerang  Palangkaraya  Total 

kekuatan 

pelaku 

SKALA PASAR Klewer Windujenar Gede Legi Bringharjo Pasti Pakuncen Kota 

gede 

Anyar Malabar Kahayan Besar Pasar 

minggu 

Pengelola  pasar 

tingkat kota 

-- +++ ++ + +++ +++ +++ - + + ada distruss 

dari pedagang 

-- - - 10 + 

Pengelola sektor 

informal penunjang 

tingkat kota 

++ +++ +++ ++ +++ + ++ ++ 0 0 0 + -- 17 + 

Pengelola sektor 

formal penunjang 

tingkat kota 

+++ +++ +++ + +++ -- --- - ++ 0 0 -- + 9 + 

Pengelola sektor 

formal penunjang 

tingkat pasar 

+++ +++ ++ + +++ ++ ++ --

(rentenir

) 

++ 0 -- - 0 13 + 

Komunitas formal 

penunjang tingkat 

pasar 

+++ +++ + 0 +++ ++ ++ 0 ++ 0 -- 0 0 14 + 

Komunitas informal 

penunjang tingkat 

pasar 

+++ 0 +++ +++ +++ 0 0 ++ ++ ++ 0 -- 0 16 + 

Paguyuban pasar + +++ +++ 0 +++ +++ ++ + + + 0 0 0 18 + 

Pengelola kawasan 

kota 

0 0 0 0 0 0 0 0 ++ ++ 0 0 0 4 + 

 

Nilai pasar 13 + 18 + 17+ 8+ 21 + 9+ 9+ 1 + 12 + 6+ 6- 5 - 2 -  

 

Tabel 6.2 penilaian modal sosial tingkat pasar pada representasi pasar kota Yogyakarta, Surakarta, tanggerang dan Palangkaraya
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Tabel diatas menunjukan bahwa Pasar Bringharjo di Yogya memiliki modal sosial terbesar yang 

mendukung keberlanjutan operasinya, sedangkan  Pasar Kahayan di Palangkaraya mendapat nilai 

terendah. Dalam konteks pelaku, Paguyuban Pasar  menduduki peringkat terpenting diantara 

seluruh pemangku  kepentingan dan pengelola kawasan kota (mandiri) yang banyak ditemukan di 

Tanggerang memiliki nilai terendah.  

 

B. Skala pedagang  

Network dan Trust yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh pedagang didalam komunitasnya 

bergantung pada kekuatan norma dan tata nilai yang berlaku dan sebaliknya. Pedagang secara 

individual maupun dalam komunitanya menggunakan network dan trust ini  untuk mendukung 

aktivitas usahanya dipasar dan berdampak langsung kepada posisi tawar secara sosial di 

masyarakat.     

 

         

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 6.3. Peta pelaku  dan kekuatan jejaring modal sosial  pedagang pasar tradisional di Kota 

Yogyakarta, Surakarta Tanggerang dan Palangkaraya 
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Dari ketiga lapisan kajian dan analisa yang dilakukan pada aras Kota, Pasar dan pedagang, 

kajian ini menguatkan faktor kunci dari modal sosial yaitu Trust dan Network yang bekerja 

secara timbal balik dan saling menguatkan. Selanjutnya dengan temuan dan pemahaman 

sebagaimana diuraikan diatas dibangun usulan model penguatan peran dan keberlanjutan 

pasar tradisional di perkotaan. Model penguatan peran dan keberlanjutan pasar tradisional di 

perkotaan berbasis modal sosial, adalah suatu model yang merepsentasikan kekuatan modal 

sosial dalam struktur pasar tradisional. Model ini dirancang untuk mewakili kekuatan modal 

sosial dalam aras pedagang, pasar dan kota. Pembedaan dilakukan ketika model diterapkan 

dalam aras yang berbeda, terkait dengan perbedaan jejaring fisik, sosial dan ekonomi pada 

masing masing aras. 

 

Model dukungan ideal  modal sosial pada operasi dan fungsi pasar tradisional dalam sistem 

perkotaan 

Dengan menggabungkan definisi modal sosial dari berbagai macam referensi dan dengan melihat 

contoh nyata sebagaimana ditemukan di pasar pasar tradisional di 4 kota kajian, maka model 

dukungan modal sosial pada operasi dan fungsi pasar tradisional dibangun atas dua dasar 

pemahaman yaitu TRUST sebagai hasil dan dasar perluasan transaksi dan Jejaring sosial (social  

network) yang terbentuk karena adanya trus diantara individual, kelompok dan institusi yang terkait 

dalam aktivitas paasar tradisional.  

Network dibangun atas simpul yang dalam hal transaksi di pasar tradisional adalah individual  

pedagang atau pelaku lainnya, kelompok maupun institusi dan jejaring yang menghubungkan simpul 

simpul tersebut dalam bentuk proses  kemitraan, kolaborasi atau perpaduan yang diatur oleh norma 

dan tata nilai yang berlaku dan berbuah penguatan posisi sosial individual, kelompok dan atau 

institusi dalam sistem sosial yang berlaku. Secara diagramatis network yang ditemukan dalam sistem 

operasi pasar tradisional adalah:  

- Exclucion / Splitting/Individualism 

               Pada kondisi +: Kemitraan/Kolaborasi/Perpaduan 

                        

Pada kondisi - :  Konflik /Distrust /Curiga 

+ Merger/Aliansi/Kolaborasi 

 

Diagram 6.4 Elemen kunci Jejaring modal sosial  

Individual / 

kelompok / 

institusi 

Individual / 

kelompok / 

institusi 
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• Kajian ini menetapkan Ikatan perpaduan (Bonding social capital)  merupakan ikatan 

kuat yang bersifat horisontal diantara individu, kelompok, atau institusi  yang memiliki 

karakteristik sama (karakter demografi, latar belakang, identitas diri, maupun norma dan tata 

nilai) 

• Ikatan kolaborasi (bridging social capital)  ikatan yang terjadi antar individu, kelompok, 

atau institusi dengan perbedaan karakteristik (kolaborasi berbasis kepentingan bersama yang 

menuju pada transformasi norma dan tata sosial) 

• Ikatan kemitraan (linking social capital)  ikatan hubungan vertikal yang terbentuk antara 

individu, kelompok, atau institusi yang memiliki perbedaan power (kemitraan berbasis 

kepentingan tanpa mempertimbangkan perbedaan background)  

Diawali dengan menetapkan TRUST dan NETWORK sebagai faktor kunci modal sosial sebagaimana 

ditetapkan oleh berbagai referensi dan penelitian sebelumnya, Model dibangun dengan menetapkan 

Norma dan Tatanilai sebagai elemen yang bisa menjaga keberlanjutan network. Ketika Norma dan 

Tatanilai sudah melekat pada individu dan kelompok dalam suatu network, maka bisa dipastikan 

bahwa secara bertahap dan menerus terjadipenguatan eksistensi sosial pada struktur masyarakatnya.  

Kekuatan posisi sosial  individual, kelompok atau institusi di masyarakat pada gilirannya akan 

menguatkan peluang terjadinya kesepakatan kerjasama – transaksi yang lebih menguatkan TRUST 

yang melekat kepadanya. Secara diagramatis model tersebut bisa digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUST 

NETWORK 

Transaksi 

Norma  

Tata Nilai 

Eksistensi sosial  

KOTA PASAR PEDAGANG 
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Gambar 6.5 Model modal sosial pada operasi pasar tradisional 

Proses kajian yang dilakukan di 4 kota contoh telah menghasilkan tata cara assestment modal 

sosial pasar tradisional di perkotaan yang perlu dikaji penerapannya di kota lain serta 

dikembangkan analogi model untuk assestment modal sosial pasar tradisional di kawasan non 

perkotaan (kabupaten). 

1.2.1 Model tata cara assestment modal sosial pasar tradisional di perkotaan  

a. Model terdiri dari tata cara assesment dalam skala Kota – Pasar – Pedagang 

b. Proses yang diambil adalah proses akademis berbasis partisipatoris terdiri dari tahapan :  

 Pengumpulan  dan analisa data sekunder  

 Perumusan temuan awal 

 Pengujian temuan bersama pemangku kepentingan  

 Perumusan kerangka model  

 Konfirmasi model kepada pemangku kepentingan  dan rumusan rekomendasi 

c. Tata cara ini diindikasikan memerlukan waktu pelaksanaan satu tahun kegiatan efektif 8 bulan sampai 

dengan perumusan kerangka model dan satu tahun efektif. 
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Tabel 6.3 Model tata cara assestment modal sosial pasar tradisional di perkotaan 

Aras Pengumpulan dan analisa 

data sekunder 

Perumusan 

temuan lapangan 

Pengujian 

lapangan 

Perumusan 

kerangka model 

Kota   Pemetaan kondisi umum, 

trajektori dan struktur 

kota 

 Pemetaan kondisi fisik, 

sebaran dan dinamika 
Pasar tradisional  

 Pemetaan modal sosial 

kota terkait peran dan 

fungsi pasar tradisional 

pada sistem dan 
pemangku kepentingan 

kota 

 Indikasi peran pasar 

tradisional dan sistem 
fisik, sosial dan ekonomi 

kota 

 Kedudukan 

pasar 

tradisional 

dalam sistem 
perkotaan 

 Representasi 

varian pasar 

kota 

 Peta pelaku dan 

pembagian 
peran pada 

operasi pasar 

tradisional 
perkotaan 

 Pola 

aktivitas 

PT dan 

bangkitan 
kegiatan 

 Demand 

layanan 

pada 

sistem 
sarana dan 

prasarana 

kota 

 Dampak 

PT pada 

sistem 

fisik – 
ekonomi 

kota 

Model 

jejaring dan 

kekuatan 

modal 

sosial 

pemangku 

kepentingan 

pasar 

tradisional 

di 

perkotaan 

Pasar  Pemetaan kondisi umum, 

struktur Pasar dan pola 

operasi Pasar 

 Pemetaan kondisi fisik 

dan sebaran Pedagang 

 Indikasi peran pemangku 

kepentingan  dalam sistem 

fisik, sosial dan ekonomi 
Pasar 

 Pemetaan modal sosial 

Pasar terkait peran dan 

fungsi pemangku 

kepentingan pada sistem 
dan pemangku 

kepentingan Pasar 

tradisional skala kota 

 Kedudukan 

pedagang 

pasar 
tradisional 

dalam operasi 

pasar 

 Representasi 

pemangku 

kepentingan 

pasar kota 

 Peta pelaku 

dan 
pembagian 

peran pada 

aras pasar 
tradisional 

perkotaan 

 Pola 

operasi 

dan 
dampak 

bangkitan 

aktivitas 

 Demand 

layanan 

dan 

pengatura

n 

 Dampak  

operasi 

pasar pada 

keberlanju
tan 

fungsinya 

Model jejaring dan 

kekuatan modal 

sosial pemangku 

kepentingan di 

tingkat pasar 

Pedagang  Pemetaan kondisi umum 

dan struktur penghidupan 

pedagang 

 Pemetaan pola usaha dan 

dinamika modal sosial 

dalam kegiatan 

perdagangan pedagang 

 Indikasi peran usaha 

berdagang dalam  sistem 

fisik, sosial dan ekonomi 

penghidupan keluarga 
pedagang 

 Pemetaan modal sosial 

 Kedudukan 

usaha 

perdagangan 

di pasar 

tradisional 

dalam sistem 

penghidupan 

pedagang 

 Representasi 

varian 

pedagang 

Model jejaring dan 

kekuatan modal 

sosial pemangku 

kepentingan 

pedagang pasar 

tradisional 

perkotaan 
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kota terkait peran dan 

fungsi pasar tradisional 
pada sistem dan 

pemangku kepentingan 

kota 

pasar kota 

 Peta pelaku 

dan pola 
pemanfaatan 

jejaring 

pemangku 

kepentingan 
untuk 

menunjang 

usahaperdagan
gan di  pasar 

tradisional 

perkotaan 

 

 

6.2.3 Model Intervensi Tata Cara Pengelolaan Pasar Tradisional 

 

DEFINISI OPERASIONAL DAN INSTRUMEN PENGEMBANGAN 

DEFINISI OPERASIONAL 

1. Social capital  

 Bonding social capital  (perpaduan) merupakan ikatan kuat yang bersifat horisontal 

diantara individu, kelompok, atau institusi  yang memiliki karakteristik sama (karakter 

demografi, latar belakang, identitas diri, maupun norma dan tata nilai) 

 Bridging social capital  (kolaborasi) merupakan ikatan yang terjadi antar individu, 

kelompok, atau institusi dengan perbedaan karakteristik (kolaborasi berbasis 

kepentingan bersama yang menuju pada transformasi norma dan tata sosial) 

 Linking social capital  (kemitraan) merupakan ikatan hubungan vertikal yang 

terbentuk antara individu, kelompok, atau institusi yang memiliki perbedaan power 

(kemitraan berbasis kepentingan tanpa mempertimbangkan perbedaan background) 

 

2. Network Rendah 

 Network yang paling rendah dengan penilaian 3 negatif (3-) dan untuk selanjutnya 

disebut sebagai eksklusi (terkucil). Eksklusi merupakan kondisi ketidakseimbangan 

peran pihak-pihak yang terkait untuk terlibat secara aktif didalam sebuah sistem. 
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Ssalah satu pihak yang memiliki otoritas lebih besar terhadap operasi sistem akan 

memiliki peran yang lebih besar pula. 

 Network yang rendah dengan penilaian 2 negatif (2-) dan selanjutnya disebut sebagai 

splitting (perpecahan). Splitting merupakan struktur sosial yang membentuk polarisasi 

kelompok didalam operasi sistem. 

 Network yang sedikit rendah dengan penilaian 1 negatif (1-) yang selanjutnya disebut 

dengan individualisme. Individualisme merupakan strategi individual untuk  

memperjuangkan livelihoodnya secara mandiri beradaptasi dengan kondisinya agar 

tetap bertahan sebagai bagian dari operasi sistem 

 Bentuk kontinum dari tingkat network yang rendah ditunjukkan oleh gambar 1 berikut 

ini: 

 

 

 

 

 

3. Trust Kuat: 

 Trust yang paling kuat ditunjukkan dengan bentuk merger dan memiliki nilai 

indikator 3 positif (3+). Merger merupakan peleburan subsistem sehingga mengurangi 

kompetisi dan meningkatkan perilaku kooperatif. Merger akan memunculkan 

keseimbangan lintas subsistem (SKPD-pengelola-pedagang) sehingga terjadi 

peleburan tujuan, identitas, aset, dan modal. 

 Trust yang kuat memiliki indikator 2 positif (2+) dan disebut sebagai aliansi. Aliansi 

atau persekutuan merupakan kesepakatan dalam hal pencapaian tujuan bersama tanpa 

menghilangkan kepentingan masing-masing, dengan cara pembagian tanggungjawab, 

menyamakan kesepahaman, memperkuat keterbukaan informasi dan akses, serta 

saling menghormati posisi sosial didalam operasi sistem. 

 Trust yang sedikit kuat disebut sebagai kolaborasi dan memiliki indikator penilaian 1 

positif (1+). Kolaborasi atau kerjasama merupakan upaya untuk bekerja bersama demi 

 

Splitting  

 

individualisme 

 

Eksklusi

  

 Tingkat kelemahan network 

Gambar 1. Skema kontinuum dari level network yang rendah 
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mencapai tujuan yang disepakati dalam posisi saling ketergantungan diantara 

subsistem dalam sebuah operasi sistem. 

Bentuk kontinuum dari kekuatan trust dapat dilihat pada gambar 2 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMEN PENGEMBANGAN 

1. Skala Pedagang 

Kekuatan social capital  yang dimiliki oleh pedagang pasar di masing-masing kota penelitian 

ditunjukkan oleh tabel 1 berikut: 

Tabel 1. Perbandingan kekuatan social capital pedagang pasar tradisional di kota Yogyakarta, 

Surakarta, Tangerang, dan Palangkaraya 

Social capital   Yogyakarta Surakarta Tangerang  Palangkaraya 

Trust  Tinggi Tinggi Rendah Rendah 

Network  Bonding Tinggi  Kurang tinggi 

(pengecualian 

Pasar Gede) 

Rendah Rendah 

 Bridging Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 

 Linking Tinggi Kurang tinggi Rendah Rendah 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pedagang pasar Kota Tangerang dan Palangkaraya 

memiliki trust yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan 2 kota komparasi lainnya. 

Kelemahan trust ini dapat dipulihkan dengan mengadopsi penanaman dan pengembangan 

trust cara yang digunakan di Kota Yogyakarta maupun Surakarta, yaitu dengan penanaman 

norma lokal yang bersifat formal maupun informal. Upaya ini dapat ditempuh oleh pengelola 

pasar dengan beberapa cara: 

 Penanaman nilai sosial (sebagai bentuk kearifan lokal) melalui pendekatan personal 

terhadap pedagang. 

 

Aliansi 

 

Merger 

 

Kolaborasi 

         Kekuatan trust 

Gambar 2. Skema kontinuum dari level trust yang kuat 
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 Penetrasi persuasif tentang nilai-nilai sosial kedalam asosiasi atau kelompok 

pedagang. Hal ini berimplikasi pada: 

o Pembentukan kelompok pedagang bagi pasar yang belum memilikinya 

o Revitalisasi kelompok pedagang yang mengalami deaktivasi 

o Pengembangan dan penguatan kelompok pedagang yang telah eksis 

 Penanaman norma eksternal berupa nilai-nilai lokal atau filosofi-filosofi tertentu yang 

sengaja dikembangkan. Hal ini untuk menekankan pemahaman bahwa para pedagang 

dan pelaku pasar lainnya harus memiliki sikap dan perilaku yang bersifat konstruktif 

untuk menjaga keberlanjutan livelihood di pasar tersebut.  

 Penguatan jejaring terutama pada linking social capital  dengan cara melakukan 

kerjasama dan koordinasi aktif antara pedagang atau kelompok dengan 

pengelola/SKPD lain di setiap kegiatan. 

 

 

2. Skala Kota 

Kekuatan pengaruh dari berbagai sektor baik formal maupun informal terhadap 

perkembangan pasar tradisional di kota Yogyakarta, Surakarta, Tangerang, dan Palangkaraya 

ditunjukkan pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Perbandingan social capital lintas sektor di pasar tradisional kota Yogyakarta, 

Surakarta, Tangerang, dan Palangkaraya 

Pelaku  Surakarta Yogyakarta Tangerang  Palangkaraya 

Pengelola  pasar tingkat kota Merger Merger Splitting Eksklusi 

Pengelola sektor formal penunjang 

tingkat kota 

Aliansi Merger  Kolaborasi Eksklusi 

Pengelola wilayah sekitar 0 Merger  0 0 

Pengelola sektor formal penunjang 

tingkat regional 

0 Aliansi  Individualisme 0 

Pengelola ditingkat regional  Splitting  Merger Individualisme 0 

Pengelola sektor formal penunjang 

tingkat nasional 

Merger  Merger  0  

Tokoh dengan leadership eksternal 0 0 Merger  Splitting  

Tokoh dengan leadership informal Aliansi  Merger  0 Aliansi  

Tokoh dengan leadership formal Merger  0 Individualisme  Splitting  

Pelaku ekonomi tingkat kota Aliansi  Individualisme Splitting Splitting 

Pengelola kawasan kota 0 0 Merger  0 
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Selain pada level pedagang, penguatan kapasitas stakeholder pasar tradisional di kota 

Palangkaraya dan Tangerang juga harus ditingkatkan. Pelaku tersebut meliputi pengelola  

pasar  tingkat kota, pengelola sektor formal penunjang tingkat kota, Pengelola sektor formal 

penunjang tingkat regional, pengelola wilayah – wilayah sekitar, pengelola ditingkat regional, 

pengelola sektor formal penunjang tingkat nasional, tokoh dengan leadership eksternal dan 

informal- formal. Beberapa instrumen pengembangan yang dapat diterapkan dalam upaya 

peningkatan kapasitas ini adalah sebagai berikut: 

 Pengadaan studi banding ke kota-kota yang memiliki kapasitas pengelolaan pasar 

tradisional yang lebih baik seperti kota Yogyakarta atau kota Solo. 

 Brainstorming (curah pendapat) dengan para SKPD terkait untuk menemukenali 

permasalahan dan penyelesaiannya terkait dengan pasar tradisional. 

 Perumusan kesepakatan bersama antara pengelola-SKPD lain-pedagang tentang 

pengembangan pasar beserta upaya menjaga keberlanjutannya (memberikan implikasi 

pada terbentuknya kebijakan lokal), yang bersifat legal dan mengikat tiap pihak yang 

berkepentingan. 

 Penguatan pemahaman tentang urgensi linking social capital  dan berbagai aktivitas 

yang menunjang penguatan modal sosial tersebut, serta kepastian integrasinya 

kedalam pengembangan pasar. 

 

3. Skala Pasar 

Tabel 3 menunjukkan adanya perbedaan yang menyolok terkait trust dan network yang 

terjalin di tiap-tiap pasar. Namun secara umum terlihat bahwa trust dan network level pasar di 

kota Tangerang dan kota Palangkaraya berada pada posisi yang tidak menguntungkan. 

Beberapa instrumen pengembangan social capital di level pasar yang dapat diterapkan antara 

lain adalah sebagai berikut: 

 Perbaikan kualitas komunikasi antara pengelola dan pedagang/asosiasi maupun antar 

pedagang sendiri. 

 Peningkatan kesepahaman tentang fungsi dan manfaat pasar yang memberikan 

keuntungan bagi kedua belah pihak. 

 Pembuatan rumusan bersama tentang upaya menjaga keberlanjutan pasar tradisional 

dan pembagian peran yang adil dan bertanggungjawab. 
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 Kesepakatan bersama tentang implementasi regulasi yang terkait pasar dan sangsi - 

sangsi yang akan diterima terhadap pelanggaran. 
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Pelaku Surakarta  Yogyakarta  Tanggerang  Palangkaraya  

SKALA PASAR Klewer Windujenar Gede Legi Bringharjo Pasti Pakuncen Kota gede Anyar Malabar Kahayan Besar Pasar 

minggu 

Pengelola  pasar 

tingkat kota 

Splitting Merger Alians

i 

Kolaboras

i 

Merger Merge

r 

Merger Individual

isme 

Kolab

orasi 

Kolaborasi Splitting Individual

isme 

individualis

me 

Pengelola sektor 

informal penunjang 

tingkat kota 

Aliansi Merger Merge

r 

Aliansi Merger Kolab

orasi 

Aliansi Aliansi 0 0 0 Kolaboras

i 

Splitting 

Pengelola sektor 

formal penunjang 

tingkat kota 

Merger Merger Merge

r 

Kolaboras

i 

Merger Splitti

ng 

Splitting Individual

isme 

Alians

i 

0 0 Splitting Kolaborasi 

Pengelola sektor 

formal penunjang 

tingkat pasar 

Merger Merger Alians

i 

Kolaboras

i 

Merger Alians

i 

Aliansi Splitting Alians

i 

0 Splitting individual

isme 

0 

Komunitas formal 

penunjang tingkat 

pasar 

Merger Merger Kolab

orasi 

0 Merger Alians

i 

Aliansi 0 Alians

i 

0 Splitting 0 0 

Komunitas informal 

penunjang tingkat 

pasar 

Merger 0 Merge

r 

Merger Merger 0 0 Aliansi Alians

i 

Aliansi 0 Splitting 0 

Paguyuban pasar Kolaborasi Merger Merge

r 

0 Merger Merge

r 

Aliansi Kolaboras

i 

Kolab

orasi 

Kolaborasi 0 0 0 

Pengelola kawasan 

kota 

0 0 0 0 0 0 0 0 Alians

i 

Aliansi 0 0 0 

Tabel 3. Perbandingan social capital lintas sektor di pasar tradisional kota Yogyakarta, Surakarta, Tangerang, dan Palangkaraya 
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Bab V 

Kesimpulan dan rekomendasi 

 

5.1. Kesimpulan  

1. Memunculkan norma dan tata nilai yang tumbuh baik secara formal maupun informal 

diantara pelakunya. Ketika terjadi penguatan rangkaian Trust dan Network  oleh 

berfungsinya norma dan tata nilai dalam entitas kota, pasar maupun pedagang, maka terjadi 

penguatan status sosial kepadanya yang secara langsung berpotensi meningkatkan Trsut 

maupun network.  

2. Simpul Trust – Network – Norma & Tata Nilai – Kedudukan sosial – transaksi dalam loop 

model dihubungkan dengan kemitraan dalam tingkatan yang bergradasi yaitu pada kondisi 

positif adalah untuk network : Kemitraan, Kolaborasi  dan Perpaduan; sedangkan pada 

kondisi negatif adalah Exclusion, Splitting, dan Individualism. Untuk trust pada sisi positif 

adalah Merger, Aliansi, dan Kolaborasi; sedangkan pada sisi negatif adalah Konflik, 

Distrust  dan Curiga. 

3. Dari pasar – pasar tradisional yang diamati keempat kasus kota yang dipakai dalam kajian, 

maka Trust – Network – Norma & Tata Nilai – Kedudukan sosial – transaksi yang dimiliki 

oleh kota Yogyakarta dan Pasar Beringharjo menumbuhkan kekuatan modal sosial yang 

tertinggi.  

4. Keragaman kondisi pasar tradisional dalam konteks modal sosial terbangun atas jejaring 

peran dan fungsi pasar tersebut yang dipengaruhi oleh sejarah perkembangan kota, 

karakteristik internal fisik, sosial dan ekonomi, serta peran eksternal kota secara 

regional, nasional maupun global. Demikian pula setiap pasar tumbuh dan berkembang 

sesuai dengan peran dan fungsinya dalam sistem kota dan pada saat yang sama terbangun 

atas dinamika penghidupan, usaha pedagang serta hubungannya dengan konsumen, 

suplier dan pemangku kepentingan lainnya. 

5. Kajian ini belum dapat mengeluarkan pemahaman akademis tentang pola, potensi kekuatan 

dan tantangan modal sosial ditingkat pedagang. 
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6. Pemetaan kedudukan pasar dalam sistem kota, serta dukungan kebijakan, program dan 

investasi fisik, ekonomi dan sosial dari seluruh pemangku kepentingan memberikan 

gambaran kedudukan dan kekuatan modal sosial pasar tradisional dalam skala kota. 

7. Pemetaan pemangku kepentingan kunci ditingkat pasar yang dilengkapi oleh indikasi 

kompetensi serta pembagian peran dalam operasi pasar, memberikan gambaran pola operasi 

fungsi pasar serta kedudukan dan pembagian peran pemangku kepentingan berbasiskan 

modal sosial 

8. Pemetaan usaha perdagangan dalam penghidupan (livelihood) pedagang, yang 

dilengkapi dengan pola investasi dan konsumsi serta strategi penghidupan memberikan 

gambaran pola dan kedudukan usaha berdagang di pasar tradisional berbasiskan modal sosial 

yang dimilikinya. Kajian yang akan datang harus melakukan pengumpulan dan analisa data 

secara kuantitatif untuk mampu merumuskan temuan pada skala pedagang yang tepat. 

9. Upaya mendorong keberlanjutan pasar tradisional dalam skala kota, pasar maupun pedagang 

berbasiskan modal sosial, selanjutnya dikonsentrasikan pada penguatan simpul dan 

jejaring pada loop model modal sosial sesuai dengan karakteristik masing masing kota, 

pasar maupun pedagang. 

10. Disimpulkan bahwa upaya pemberdayaan untuk keberlanjutan pasar tradisional perlu 

dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu tahapan generik yaitu assessment tentang kekuatan modal 

sosial pasar tradisional yang dimaksud dan tahap kedua adalah penguatan simpul dan jejaring 

yang bersifat spesifik.  

11. Kajian ini menemukan bahwa fungsi dan operasi pasar tradisional di perkotaan terkait 

erat dengan pertumbuhan kota, tingkat urbanisasi yang berdampak pada level of trust 

dalam transaksi  

12.  pola konsumsi serta pilihan komoditas, serta pola pergerakan konsumen yang dibentuk 

oleh gaya hidup sistem transportasi dan ketersediaan prasarana – sarana.  

 

5.2. Rekomendasi  

Kajian ini perlu dilengkapi dengan pengamatan dan analisa mendalam pada tingkatan pedagang, 

data awal yang tersedia bisa dipakai dan dilengkapi sehingga merepresentasikan struktur 

pedagang dalam setiap pasar. Secara ideal, kajian ini perlu menemu kenali karakteristik 
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pedagang dalam setiap pasar dan peran serta fungsi pedagang dalam kelangsungan kota. Hal ini 

baru bisa dilakukan dengan metoda pengkajian secara kuantitatif yang dilengkapi dengan 

penjelasan kualitatif. 

Pada 4 kota yang dipilih dengan rentang penduduk antara 1,5 juta – 200 ribu jiwa, tiga sampel di 

Pulau Jawa dan satu sampel di Kalimantan dianggap belum mampu merepresentasikan kondisi 

perkotaan secara nasional. Perbedaan dinamika kota, tingkat urbanisasi, pola konsumsi dan akses 

kepad ajejaring komoditi di Pulau Jawa sangat berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. 

Penetapan sampel kota secara teliti diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih nyata 

dan koreksi informasi yang diperlukan untuk pengujian maupun penerapan model dimasa yang 

akan datang. Direkomendasikan pada tahap selanjutnya penambahan sampel di pulau jawa 

terutama untuk provinsi Jawa Barat dan Jawa tengah, di luar Jawa yang merepresentasikan pulau 

Sumatera, pulau Sulawesi, dan berikutnya pulau pulau kecil di bagian Timur Indonesia. 

Temuan tentang karakteristik spesifik dari tingkat kota dan pasar perlu ditindak lanjuti dengan 

menemu kenali karakteristik spesifik pasar tradisional di wilayah Kabupaten, terutama 

pembedaan karakter pasar tradisional yang bersifat perkotaan dan perdesaan. Idealnya kajian 

lanjutan mampu menemu kenali pola regional dan keterkaitan  peran dan fungsi pasar dengan 

produk unggulan secara regional. 

Pola partisipatoris dari kajian ini telah membuka dialog dan pemahaman yang perlu ditindak 

lanjuti dengan pola kerjasama pengujian model dan uji coba penerapan model terutama oleh 

pemangku kepentingan lokal. 

Kajian ini menemu kenali keragaman peta pemangku kepentingan - pola pengelolaan – 

banyaknya program yang belum disinergikan untuk mendukung keberlanjutan pasar. Pengujian 

model dan Uji coba penerapan model peningkatan keberlanjutan Pasar tradisional berbasis modal 

sosial perlu dilakukan dengan tahapan yang melibatkan dialog vertikal – horizontal ditingkat 

kota, pasar dan pedagang baik secara formal maupun informal. 

Keberpihakan Kepala daerah terhadap keberlanjutan pasar tradisional yang tergambar dalam  visi 

dan misi serta program pembangunannya menjadi elemen kunci untuk pengujian model serta uji 

coba penerapan model peningkatan keberlanjutan pasar tradisional. Selanjutnya kekuatan modal 
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sosial diantara pemangku kepentingan pasar tradisional berperan sebagai modal awal 

keberhasilan penerapan model. 
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