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RINGKASAN
Keberadaan pasar tradisional di Kota Bandung, sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan
yang ada di masyarakat menuntut pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk mempertahankan
eksistensinya sehingga mampu sejajar dengan toko modern dan tetap menjadi pilihan masyarakat.
Tujuan penelitian ini adalah : Mengidentifikasi Kondisi Eksisting pasar tradisional yang telah
drevitalisasi di Kota Bandung, Menentukan faktor faktor penentu daya saing pasar tradisional di
Kota Bandung., Implementasi Model Peningkatan Daya Saing pasar tradisional di Kota Bandung.,
Sebagai bahan penelitian lebih lanjut., Menghasilkan rekomendasi kebijakan terkait Peningkatan
daya saing pasar tradisional di kota Bandung.
Teknik pengumpulan Data yang digunakan adalah Observasi, wawancara, serta FGD (Focus
Group Disscussion) dengan Pengelola Pasar dan Pimpinan PD Pasar Bermartabat Kota Bandung,
, yaitu di, Pasar Cihaurgeulis, dan Pasar Sariijadi. Penentuan sampel didasarkan atas pertimbangan
pasar yang telah dan sedang di revitalisasi dengan menggunakan Teknik Aksidental.
Berdasarkan data yang diperoleh Kondisi eksisting pasar tradisioal di Kota Bandung khususnya
Pasar Sarijadi, dan Pasar Cihaurgeulis, menunjukkan, bahwa upaya revitalisasi pasar tradisional
yang telah dilakukan khususnya di Pasar Sarijadi, dan revitalisasi pasar yang sedang dilakukan di
pasar Cihaurgeulis sangat disambut baik oleh masyarakat baik pedagang maupun pembeli.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Upaya revitalisasi dan implementasi model Peningkatan
daya saing pasar tradisional di kota Bandung, belum mampu diimplementasikan secara maksimal
bagi peningkatan daya saing pasar tersebut. Faktor-faktor lain yang menjadi penghambat, antara
laian terkait kemudahan akses pasar, kebijakan revitalisasi pasar, serta perubahan perilaku
konsumen.
Kata Kunci : Daya Saing, Pasar Tradisional
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Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ijin dan perekenanNya,
laporan akhir penelitian ini dapat disusun.
Adapun penelitian yang dilakukan adalah berjudul “Peningkatan daya Saing Pasar Tradisional di
Kota Bandung”. Penelitian ini merupakan skema Hibah Penelitian Strategis Nasional yang didanai
oleh kemenristekdikti Tahun Anggaran 2018.

Hasil Penelitian ini adalah belum maksimal dan belum sempurna, untuk itu peneliti mohon saran
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peningkatan daya saing pasar tradisional di kota Bandung, serta bagi pengembangan ilmu
pengetahuan.
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BAB I
PENDAHULUAN

Keberadaan pasar tradisional di Jawa Barat sejalan dengan pertumbuhan dan
perkembangan yang ada di masyarakat menuntut pemerintah dan pihak-pihak
terkait untuk mempertahankan eksistensinya sehingga mampu sejajar dengan toko
modern dan tetap menjadi pilihan masyarakat kota Bandung. Pertumbuhan pasar
modern lambat laun menjadikan beberapa pasar tradisional terancam gulung tikar.
Perubahan nilai serta pandangan masyarakat akan pasar tradisional juga menjadi
hambatan akan keberadaan pasar tradisional.

Kebijakan pemerintah dalam mengatasi keterpurukan pasar tradisional telah
dilakukan seperti adanya regulasi pembatasan jumlah pendirian pasar modern,
regulasi tentang perijinan pasar modern, dan revitalisasi pasar tradisional di
Indonesia, begitu pun di kota Bandung. Dalam revitalisasi pasar tradisional di kota
Bandung,

pemerintah tidak hanya memperhatikan kondisi pasar, volume

perdagangan, ketersediaan lahan untuk perbaikan pasar, desain rencana perbaikan
pasar, melainkan juga membatasi

tumbuhnya pasar modern. Dalam hal ini

pemerintah juga harus berani menata keberadaan pasar modern. Pendirian pasar
modern harus jauh dari keberadaan pasar tradisional, serta bagaimana pemerintah
melalui badan terkait juga memperhatikan persaingan harga. Persaingan harga perlu
dikelola dengan baik agar tidak merugikan pihak lain. Pedagang kecil yang
menggunakan pasar tradisional tentunya akan kehilangan pelanggannya, karena
mereka memilih berbelanja ke pasar modern dengan harga lebih murah.

Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung di rasa
masih kurang. Permasalahan pasar tradisional terdesak keberadaan pasar modern,
karena semakin banyaknya ijin yang diberikan kepada swasta untuk membangun
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hypermarket, supermarket dan toserba pada skala retail menurunkan daya saing
pasar tradisional. (Daniel Suryadarma, 2007).

Penelitian Lembaga Penelitian SMERU terhadap pasar-pasar tradisional di kawasan
Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi serta Bandung memperoleh informasi bahwa
pesaing terberat dari para pedagang pasar tradisional adalah sesama pedagang di
dalam pasar, kemudian diikuti dengan berturut-turut supermarket dan para
Pedagang Kaki Lima (PKL) ((Daniel Suryadarma, 2007).
Meskipun demikian, argumen yang mengatakan bahwa kehadiran pasar modern
merupakan penyebab utama tersingkirnya pasar tradisional tidak seluruhnya benar.
Hampir seluruh pasar
tradisional di Indonesia masih bergelut dengan masalah internal pasar seperti
buruknya manajemen pasar, sarana dan prasarana pasar yang sangat minim, pasar
tradisional sebagai sapi perah untuk penerimaan retribusi, menjamurnya pedagang
kaki lima (PKL) yang mengurangi pelanggan pedagang pasar, dan minimnya
bantuan permodalan yang tersedia bagi pedagang tradisional. Keadaan ini secara
tidak langsung menguntungkan pasar modern. (Adri Poesoro, 2007).

Daya saing pasar tradisional perlu dibangkitkan serta ditingkatkan agar mampu
bertahan dan dapat dilestarikan sebagai salah satu ruh perdagangan kota, khususnya
dalam menghadapi semakin tumbuh dan berkembangnya pasar-pasar modern.
Melakukan pembelian di pasar tradisional tidaklah kuno, tentu bagaimana pula
memberikan pemahaman pada masyarakat tentang pasar tradisional yang sesuai
dengan budaya bangsa Indonesia.

Fenemona tersebut bersifat klasik, begitu pun dengan permasalahan daya saing
pasar tradisional di kota Bandung antara lain :
1. Belum profesionalnya pengelolaan pasar tradisional, meskipun pemerintah
telah melakukan revitalisasi pasar tradisional.
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2. Pengunjung pasar tradisional semakin menurun karena daya saing pasar
modern jauh lebih nyaman dan disukai masyarakat sebagai alternatif untuk
tempat berbelanja.
3. Daya saing harga di pasar tradisional cukup rendah, lokasi, serta kenyamanan
yang dirasakan memiliki ketimpangan yang tinggi di bandingkan kondisi di
pasar modern.

Berdasarkan hasil penelitian dalam pengelolaan pasar Tradisional di kota Bandung,
PD Pasar Bermartabat memiliki Maklumat Pelayanan, yang meliputi :
1. Kami siap Menyelenggarakan Pengelolaan Pasar yang Baik
2. Kami siap memberikan pelayanan yang baik kepada Pedagang dan Pengunjung
pasar untuk Kenyamanan dan Keamanan Berjualab serta Berbelanja
3. Kami siap menangani keluhan, kritik, dan saran.
4. Kami siap menyelesaikan masalah dengan segera
5. Kami siap menerima sanksi sesuai dengan Aturan Perusahaan kami, apabila
Pelayanan kami tidak sesuai dengan Aturan.

Berdasarkan hal tersebut Pengelola Pasar Tradisional di Kota Bandung
memiliki komitmen untuk terus membangun, mempertahankan eksistensi pasar
tradisional, serta terus meningkatkan pelayan, dan daya saing pasar tradisional. Hal
ini

tentu saja

perlu didukung

oleh kebijakan-kebijakan terkait

dalam

implementasinya, terutama kenyamanan, kemanan bagi Pedagang dan Pengunjung
pasar, sebagai salah satu potensi perekonomian rakyat Indonesia.
Hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas dan temuan penelitian,
adapun Model Peningkatan Daya Saing Pasar Tradisional di Kota Bandung, yang
diharapkan mampu mewujudkan terciptanya pasar tradisional yang memiliki
keunggulan bersaing baik dalam skala nasional maupun global, dapat diuraikan
sebagai berikut :
1.

Peningkatan daya saing pasar tradisional di Kota Bandung memiliki peran

penting, dimana eksistensi pasar tradisional penting untuk terus dipertahankan

3

sebagai salah satu ciri khas ekonomi rakyat Indonesia, sebagaimana tertuang
dalam pasal 33 UUD 1945.
2.

Dalam upaya peningkatan daya saing pasar tradisional di Kota Bandung, yang

berada di bawah pengelolaan PD Pasar Bermartabat, telah memiliki visi, misi,
tujuan dan komitmen yang jelas untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional
di kota Bandung, khususnya pasar Palasari, Pasar Cihaurgeulis, dan pasar Sarijadi
yang menjadi objek dalam penelitian ini, disamping untuk meningkatkan PAD
Kota Bandung.
3.

Dalam implementasinya, peningkatan daya saing pasar tradisional di Kota

Bandung tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor yang dapat menentukan dan
mempengaruhi dalam peningkatan daya saing pasar tersebut, seperti persepsi
konsumen, pedagang, manajemen pengelolaan pasar, serta lingkungan lain yang
mempengaruhi. Namun hal ini pun dipengaruhi oleh masing-masing karakteristik
pasar rsdisional yang berbeda-beda.
4.

Berdasarkan persepsi konsumen dan masyarakat pada umumnya, frekuensi

pembelian di pasar tradisional adalah terbatas dan pola pembeliannya yang tidak
tentu. Hal ini dipengaruhi oleh adanya alternatif berbelanja yang semakin banyak
selain pasar tradisional, yaitu toko-toko modern.
5.

Berdasarkan pandangan Pedagang, mereka relatif masih bisa bertahan dengan

kondisi penjualan yang menurun, dengan pertimbangan tidak ada sumber
pendapatan lain selain berdagang di pasar tradisional. Mereka berpendapat
penurunan diakibatkan karena bermunculannya toko-toko modern yang terus
menerus hingga saat ini.
6.

Manajemen Pengelolaan pasar telah dipuyakan melalui revitalisasi pasar dan

pembangunan pasar, seperti kenyaman bagi pengunjung, inovasi pasar,
kebersihan, keamanan, dan sarana prasarana lainnya. Namun perlu diperhatikan
kendala adanya pasar tumpah, PKL, perilaku pedagang, serta persepsi konsumen.
Hal ini ditunjukkan dengan bahwa revitalisasi pasar tidak cukup melalui
revitalisasi bangunan saja, tetapi penting diperhatikan faktor-faktor lain yang
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berpengaruh terhadap daya saing pasar seperti yang diuraikan sebelumnya,
termasuk dampak dari tumbuhnya toko-toko modern.
7.

Aspek akademis dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran

melalui penelitian pasar tradisional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya,
guna meningkatkan daya saing pasar tradisional, khususnya di Kota Bandung. Di
samping itu menjalin hubungan antara peran akademik, pemerintah dan pelaku
usaha guna meningkatkan pemahaman, pengetahuan, serta wawasan bisnis guna
memperoleh nilai tambaht serta inovasi dalam peningkatan daya saing pasar
tradisional di Kota Bandung

Implementasi Model tersebut tidak terlepas dari analisis kebijakan terkait
peningkatan daya saing pasar tradisional. Hal ini perlu dilakukan sebagaimana
dalam penelitian ini bahwa dibutuhkan dukungan pemerintah terkait peningkatan
daya saing pasar, tidak hanya pada aspek manajemen pengelolaan pasar, inovasi
pasar, serta revitalisasi pasar yang berorientasi fisik bangunan, namun faktor
perilaku pembeli dan pola pikir pedagang, serta kebijakan terkait tumbuhnya pasar
atau toko modern dan lingkungan lain yang terkait.
Hal ini perlu di teliti berdasarkan aspek kebijakan – kebijakan yang terkait dengan
upaya peningkayan daya saing pasar tradisional khususnya di Kota Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti bermaksud mengkajinya lebih
mendalam melalui penelitian lanjutan dengan judul “ Peningkatan Daya Saing
pasar Tradisional di Jawa Barat “

1.1.Tujuan Khusus
Penelitin ini memiliki tujuan khusus sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi Kondisi Eksisting pasar tradisional yang telah di revitalisasi
di Kota Bandung.
2. Menentukan faktor faktor penentu daya saing pasar tradisional yang telah
direvitalisasi di Kota Bandung.
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3. Implementasi

Model Peningkatan Daya Saing pasar tradisional di Kota

Bandung.
4. Sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
5. Menghasilkan rekomendasi terkait Peningkatan daya saing pasar tradisional di
kota Bandung.

1.3. Urgensi (Keutamaan) Penelitian
Urgensi atau keutamaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :
1. Perlu adanya identifikasi kondisi Eksisting pasar tradisional di Kota Bandung.
2. Perlu adanya upaya peningkatan potensi pasar tradisional dalam manajemen
pengelolaan pasar tradisional di kota Bandung.
3. Perlu adanya faktor faktor penentu daya saing pasar tradisionl di kota Bandung.
4. Penentuan Model Peningkatan daya saing pasat tradisional di Kota Bandung.
5. Perlu adanya evaluasi terkait kebijakan tentang Peningkatan daya saing pasar
tradisional di kota Bandung.

1.4. Temuan/Inovasi yang ditargetkan serta penerapannya dalam rangka
menunjang pembangunan dan pengembangan iptek sos-bud.

1. Identifikasi kondisi Eksisting pasar tradisional di Kota Bandung.
2. Menentukan faktor faktor yang dapat menentukan daya saing pasar tradisional
di kota Bandung
3. Menentukan Model Peningkatan daya saing pasar tradisional di kota Bandung
4. Penerapan Model Peningkatan daya saing pasar tradisional di kota Bandung
5. Memberikan kontribusi dalam peningkatan daya saing pasar tradisional di Kota
Bandung.
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Adapun target Capaian dalam penelitian ini seperti terlihap pada tabel berikut :

Tabel 1.1. Rencana Target Capaian Tahunan
No

Jenis Luaran

1

Publikasi Ilmiah

2

Pemakalah Dalam Temu
Ilmiah
Invited Speaker dalam
temu ilmiah
Visiting Lecturer

3
4

5

Hak Kekayaan Intelektual
(HKI)

6
7
8
9

Internasional
Nasional Terakreditasi
Internasional
Nasional
Internasional
Nasional
Internasional
Paten
Paten sederhana
Hak Cipta
Merek dagang
Rahasia dagang
Desain Produk Industri
Indikasi Geografis
Perlinsungan
Varietas
Tanaman
Perlindungan Topografi
Sirkuit Terpadu

Teknologi Tepat Guna
Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial
Buku Ajar (ISBN)
Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)

Indikator Capaian
TS
TS+1
Submitted
Accepted
-

-

-

-

Produk
-

Penerapan
-
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Pasar dan Pasar Tradisional
Pasar sangat penting perannya dalam pembangunan perekonomian. Menurut Phillip
Kottler (2002) melihat arti pasar dalam beberapa sisi, antara lain:
1) Dalam pengertian aslinya, pasar adalah suatu tempat fisik di mana pembeli dan
penjual berkumpul untuk mempertukarkan barang dan jasa,
2) Bagi seorang ekonom, pasar mengandung arti semua pembeli dan penjual yang
menjual dan melakukan transaksi atas barang/jasa tertentu. Dalam hal ini para ekonom
memang lebih tertarik akan struktur, tingkah laku dan kinerja dari masing-masing pasar
ini serta
3) Bagi seorang pemasar pasar adalah himpunan dari semua pembeli nyata dan pembeli
potensial dari pada suatu produk.

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan tawarmenawar hingga terjadi transaksi. Keberadaan pasar akan mempermudah seseorang
untuk memperoleh barang dan jasa kebutuhannya sehari-hari. Pasar tradisional
memiliki perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan pasar modern. Tawar
menawar harga yang merupakan ciri dari suatu pasar masih dapat dilakukan di pasar
tradisional.

Seperti tertuang dalam peraturan pemerintah Kota Bandung nomor 02 Tahun 2009
tentang Penataan pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, bahwa
“Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik
Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los,
dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat
atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang
dagangan melalui tawar menawar.
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Pasar Tradisional mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kegiatan ekonomi
masyarakat, baik produksi, distribusi maupun konsumsi.Dalam hal ini pasar dapat
diartikan sebagai arena distribusi atau pertukaran barang, di mana kepentingan
produsen dan konsumen bertemu dan pada gilirannya menentukan kelangsungan
kegiatan ekonomi masyarakatnya. Ginanjar (1980) berpendapat bahwa pasar adalah
tempat untuk menjual dan memasarkan barang atau sebagai bentuk penampungan
aktivitas perdagangan. Pada mulanya pasar merupakan perputaran dan pertemuan antar
persediaan dan penawaran barang dan jasa.

Hal positif yang ada pada pasar tradisional menurut Moersid ( 1995) adalah :
a. Pasar memberikan pelayanan kepada semua tingkatan golongan masyarakat dan jadi
tempat bertemunya antar golongan tersebut.
b. Pasar menyediakan berbagai jenis pelayanan dan tingkat fasilitas sehingga pasar jadi
tempat berbelanja dan berdagang dari berbagai golongan masyarakat.
c. Pasar menampung pedagang-pedagang kecil golongan ekonomi lemah.
d. Pasar menumbuhkan berbagai kesempatan kerja sampingan dan pelayanan
penunjang
e. Pasar dengan kelanjutan bentuk „tradisional‟ ini menimbulkan suasana ‘bazzaar’,
tradisi tawar menawar dan hubungan langsung antar manusia yang manusiawi.

Menurut Mudrajad Kuncoro (2008) memaparkan mengenai isu utama yang berkaitan
dengan perkembangan pasar tradisional adalah sebagai berikut :
a) Jarak antara pasar tradisional dengan hypermarket yang saling berdekatan,
b) Tumbuh dengan pesatnya minimarket (yang dimiliki pengelola jaringan) ke wilayah
pemukiman,
c) Penerapan berbagai macam syarat perdagangan oleh ritel modern yang memberatkan
pemasok barang.
d) Kondisi pasar tradisional secara fisik sangat tertinggal, maka perlu ada program
kebijakan untuk melakukan pengaturan.
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2.1.1. Ciri- ciri Pasar Tradisional

Ciri-ciri pasar tradisional menurut Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional adalah pada umumnya adalah
sebagai berikut :
a. Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli
b. Tawar menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk di dalam pasar.
Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang
lebih dekat. Tawar menawar mampu memberikan dampak psikologis yang
penting bagi masyarakat. Setiap orang yang berperan pada transaksi jual beli
akan melibatkan seluruh emosi dan perasaannya sehingga timbul interaksi
sosial dan persoalan kompleks. Penjual dan pembeli saling bersaing mengukur
kedalaman hati masing-masing lalu muncul pemenang dalam penetapan harga.
Tarik tambang psikologis itu biasanya diakhiri perasaan puas pada keduanya.
Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial lebih dekat.
c. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama
d. Meskipun semua berada pada lokasi yang sama, barang dagangan setiap
pedagang berbeda-beda. Selain itu juga, terdapat pengelompokan barang
dagangan atau produk dagangan sesuai dengan jenisnya, seperti kelompok
pedagang ikan, daging, sayur dan buah.
e. Sebagain besar barang dan jasa yang ditawarkan adalah berbahan lokal
f. Barang dagangan yang dijual di pasar tradisional ini adalah hasil bumi yang
dihasilkan oleh daerah tersebut., meskipun ada beberapa barang dagangan yang
berasal dari hasil bumi daerah lain.

Ciri pasar berdasarkan pengelompokan dan jenis barang, pasar dibagi menjadi
empat kategori:
a)

Kelompok bersih ( kelompok jasa, kelompo warung, toko)
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b)

Kelompok kotor yang tidak bau (kelompok hasil bumi dan buah-

buahan)
c)

Kelompok yang kotor yang bau dan basah (kelompok sayur dan bumbu)

d)

Kelompok bau, basah, kotor, dan busuk (kelompok ikan basah dan

daging)

Ciri pasar berdasarkan tipe tempat berjualan
Tempat-tempat yang strategis selalu diminati oleh pedagang karena terlebih dahulu
terlihat atau dikunjungi pembeli. Tempat strategis yang dimaksud adalah sirkulasi
utama, dekat pintu masuk, dekat tangga atau dekat hall.
a)

Kios

Merupakan tipe tempat yang berjualan yang tertutup, tingkat kemanan lebih tinggi
dibanding dengan yang lain. Dalam kios dapat ditata dengan berbagai macam alat
display. Pemilikan kios tidak hanya satu saja tetapi dapat beberapa kios sesuai dengan
kebutuhan yang diinginkan.
b)

Los

Merupakan tipe berjualan yang terbuka, tetapi telah dibatasi secara pasti seperti
dibatasi meja, lemari dan lain-lain.

c)

Emper/pelataran

Merupakan tipe tempat berjualan yang terbuka atau tidak dibatasi secara tetap, tetapi
mempunyai tempatnya sendiri. Termasuk pedagang emperan di pasar adalah pedagang
asong yang berjualan di dalam maupun di luar pasar tetapi masih menempel di dinding
pasar.

2.2 Konsep Daya Saing
Menurut Z. Hefin Frinces (2011) secara konseptual, daya saing merupakan hasil
puncak dari berbagai keunggulan dan nilai lebih yang dimiliki untuk membuat sesuatu,
baik berupa organisasi, produk, maupun jasa. Hal hal yang akan dibangun dalam istilah
daya saing adalah ita memberikan pemahaman bahwa yang dimaksud dengan daya
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saing disini adalah daya bersaing dan kekuatan melakukan persaingan, namun bukan
diartika sebagai persaingan yang dimaknai sebagai untuk saling mengalahkan,
menjatuhkan, atau meghancurkan.

Dalam perspektif bisnis , daya saing dikonsepsionalisasikan sebagai kumpulan dari
hasil proses kerja dan kinerja yang berwujud dalam berbagai keunggulan komparatif
seperti Kualitas, harga, pelayanan, kemasan, penyampaian, dan lain-lain serta berbagai
fungsi manajemen yang menyatu ke dalam suatu bentuk organisasi atau produk dan
atau jasa yang kemudian melahirkan satu jati diri baru organisasi atau produk atau jasa
sebagai kondisi yang terbaiknya (Z. Heflin Frinces, 2011).

Namun ada hal penting yang harus dipahami dalam kosep daya saing yang terkait
dengan dua hal, yaitu persepsi orang, dan adanya organisasi dan produk (Z. Heflin
Frinces, 2011).
a. Persepsi
Dalam persepsi orang saya saing adalah salah satu bentuk persepsi lawan atau
pelanggan terhadap organisasi dan atau produk. Persepsi ini berkaitan dengan
berbagai keunggulan, kekuatan, atau potensi yang dimiliki oranisasi atau produk
yang dianggap sebagai yang terbaik dari berbagai aspek yang melekat pada
organisasi atau produk tersebut.
b. Atribun Dominan
1. Organisasi
Alam sebuah kajian, kemajuan organisasi banyak ditentukan kemampuan dan
ketepatan dalam melakukan perubahan di dalam organisasi itu sendiri yang
berkaitan dengan berbagai aspek yang memang dituntut untuk diubah, baik dari
sudut organisasi maupun sumber daya manusia. Adapu yang menjadi kajian
dalam hal ini antara lain :


Aspek Objektif : potensi, peluang, kekuatan, keunggulan, kelemahan, problem,
persaingan, perubahan lingkungan, dan prospek organisasi.
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Aspek pasar : potensi, jenis, lokasi, tingkat persaingan, dan kebutuhan pasar
baru



Jenis para pesaing : apakah berasal dari dlam negri atau luar negri.



Kondisi, stabiitas dan kebijakan pemerintah lokal, nasional, dan global

2. Produk
Menurut Z. Heflin Frinces (2011), berhubungan degan sumber daya manusia dan
organisasi, daya saing produk meliputi :
Kualitas bahan baku, sarana prasarana dan operasional unuk memproses bahan
baku, Teknologi, kapan produk di buat, kualitas sdm produksi, manajeen
produksi, efesiensi dan produktifitas produksi, dan lain lain.

Pasar tradisional dikelola tanpa inovasi yang berarti yang mengakibatkan pasar
menjadi tidak nyaman dan kompetitif (Kasali, 2007). Peningkatan daya saing pasar
memiliki peran penting bagi perkembangan persaingan pasar tradisional. Daya saing
meningkat diharapkan dapat meningkatkan keunggulan komparatif bagi pasar
tradisional.
Program revitalisasi pasar bertujuan untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional
sehingga mampu bersaing dengan pasar modern.

Analisis kompetitif Porter (1998) yang dikutip Marcel Van Assen, mengidentifikasi
lima kekuatan kompetitif dasar yang menentukan daya tarik relatif dari suatu industri,
yaitu :
1. Pendatang Baru
2. Kekuatan menawar dari pembeli
3. Kekutan menawar dari pemasoki.
4. Produk atau layanan subsitusi/Pengganti
5. Persaingan antar pesaing yang ada.(2013 :17)
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Kekuatan-Kekuatan yang Mempengaruhi Persaingan Industri
Ancaman
pendatang
baru

Kekuatan
tawar
menawar
pemasok

Kompetitor
/persaingan
industri.

Kekuatan
tawar
menawar
pembeli

Ancaman
subsitusi
produk/jasa

Sumber : Strategi bersaing, Michael Porter (1997 :4)

1. Ancaman Pendatang baru
Muncul bila barrier to entry rendah. Diatasi dengan:
a. Economies of scale- perlu investasi besar bagi pendatang baru
b. Diferensiasi produk- produk yang ada sudah memiliki reputasi baik
c. Investasi modal besar
d. Akses ke saluran distribusi
e. Teknologi- proses yang dipatenkan

2. Kekuatan tawar Pemasok :
Membatasi peluang bagi perusahaan untuk penurunan biaya, misalnya:
a. Jumlah pemasok sedikit, sedangkan perusahaan yang dipasok lebih banyak
b. Sulit berpindah dari pemasok lama ke pemasok baru- kontrak, sistem,
hubungan baik
c. Merek pemasok sudah sangat kuat

14

3. Kekuatan tawar Pembeli :
Kekuatan menjadi tinggi apabila:
a. Pembeli jumlahnya sedikit
b. Banyak pilihan produk dan mudah didapatkan
c. Harga produk mahal sehingga pembeli mencari alternatif
d. Biaya untuk berpindah sangat rendah

4. Ancaman Subsitusi
Ancaman menjadi tinggi apabila:
a. Substitusi produk lebih nyaman- mp3 menggantikan kaset
b. Kebutuhan akan produk tergantikan oleh kebutuhan yang lain
c. Sudah tidak lagi mau menggunakan produk lama

5. Persaingan Industi :
Persaingan tinggi apabila:
a. Banyak perusahaan yang berkompetisi
b. Pembeli dapat dengan mudah berganti perusahaan
c. Pertumbuhan pasar sangat lambat
d. Biaya industri tinggi, sulit menekan harga
e. Tidak ada diferensiasi produk, loyalitas merek rendah
f. Biaya tinggi untuk meninggalkan industri
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BAB 3
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi Kondisi Eksisting pasar tradisional yang telah di revitalisasi
di Kota Bandung.
2. Menentukan faktor faktor penentu daya saing pasar tradisional yang telah
direvitalisasi di Kota Bandung.
3. Implementasi

Model Peningkatan Daya Saing pasar tradisional di Kota

Bandung.
4. Sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
5. Menghasilkan rekomendasi terkait Peningkatan daya saing pasar tradisional di
kota Bandung.

3.2. Manfaat Penelitian

1. Pengembangan keilmuan terkait peningkatan daya saing pasar tradisional di Kota
Bandung
2.

Memberikan

Kontribusi

dalam

upaya

pembangunan

nasional

dalam

mempertahankan eksistensi pasar tradisional di Kota Bandung melalui penelitian
terkait.
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BAB 4
METODE PENELITIAN
4.1. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan studi ekplorasi (exploratory research) dan studi
deskriptif (descriftive research). Studi eksplorasi digunakan untuk mengidentifikasi
permasalahan, alternatif keputusan atas suatu masalah dan variabel-variabel yang
paling relevan yang perlu diperhatikan sebagai suatu solusi permasalahan (Aaker dkk,
1995:73).. Studi deskriptif, yaitu cara pengumpulan data untuk menemukan suatu
gambaran akan suatu objek penelitian (Aaker dkk, 1995:73).

4.2. Teknik Pemilihan Informan
Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling.
Seperti dikatakan Bryman (2008: 415), bahwa purposive sampling is a nonprobality
form of sampling. Penentuan subjek dalam penelitian ini adalah menggunakan nonprobability sampling, dengan cara purposif. Dalam hal ini, Bryman (2008: 414)
mengatakan “most sampling in qualitative research entails purposive sampling of some
kind”.
Sampel purposif adalah sampel yang memfokuskan pada informan-informan
terpilih untuk studi yang bersifat mendalam. Terkait dengan penelitian ini, informan
yang dipilih adalah informan yang memiliki informasi dan kemampuan untuk
memberikan informasi dan data secara jelas dan komprehensif tentang substansi
penelitian. Untuk sebuah studi fenomenologis, kriteria informan yang baik adalah “all
individuals studied represent people who have experienced the phenomenon”
(Creswell, 1998:118). Jadi, lebih tepat memilih informan yang benar-benar memiliki
kapabilitas karena pengalamannya dan mampu mengartikulasikan pengalaman dan
pandangannya tentang sesuatu yang dipertanyakan.
Informan dalam penelitian ini adalah Kepala PD Pasar Bermartabat Kota
Bandung, Kepala Pasar Unit Cihaurgeulis dan Kepala Pasar Unit Sarijadi
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4.3. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:
1. Wawancara Mendalam
Wawancara dilakukan secara terbuka dan menggunakan pedoman wawancara,
dokumentasi hasil wawancara melalui alat perekam audio dan kamera. Berkenaan
dengan hal ini, Creswell (1998:122) mengatakan: for a phenomenological study, the
process of collecting, information involves primarily in-depth interviewers (see, e.g.
the discussion about the long interview in McCraken, 1988).
Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh keleluasaan informasi
dan memudahkan dalam melakukan interpretasi terhadap dokumen-dokumen dan
laporan yang ada. Selain itu, hal terpenting dalam pengumpulan data kepada informan
adalah menjelaskan makna dari sejumlah kecil orang yang mengalami fenomena
seperti yang dimaksudkan dalam penelitian. Pencatatan wawancara mendalam
dilakukan dengan menggunakan alat perekam, yang ditempatkan secara terbuka dan
diketahui informan, baik dengan dipegang tangan atau disimpan di sebelah tempat
informan duduk, jika wawancara dilakukan dengan duduk. Sementara itu, untuk
merekam aktivitas informan dilakukan dengan kamera.
2. Observasi
Observasi dilakukan secara nonpartisipan, artinya peneliti tidak terlibat dalam
kegiatan yang dilakukan oleh informan, melainkan hanya menemani informan
melakukan aktivitasnya. Disamping itu, peneliti melakukan observasi dalam jarak jauh,
agar keberadaan peneliti tidak diketahui oleh informan dengan maksud untuk
mengamati perilaku mereka tanpa harus terganggu kehadiran peneliti. Melalui
observasi nonpartisipan ini, peneliti mengamati, merekam, dan mencatat segala
peristiwa yang terjadi dalam realitas yang sebenarnya.
3. Studi Dokumen
Studi dokumen digunakan untuk menggali data sekunder yang diperlukan untuk
menunjang penelitian ini. Langkah-langkah studi dokumentasi adalah: (1)
menginventarisasi data dan informasi yang akan dicari, (2) mengelompokkan dan
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mengkategorisasi data dan informasi, (3) menelaah dan menganalisis data dan
informasi, dan (4) menyajikan data dan informasi serta menarasikan dengan kalimatkalimat yang lugas dan jelas.

4.4. Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa dokumen/arsip, catatan hasil
observasi (field notes), foto, dan rekaman hasil wawancara. Hasil penelitian ini
kemudian dianalisis, dengan menggunakan model alur analisis data Miles dan
Huberman. Menurut Miles dan Huberman (1994:10) “we analysis as consisting of
three concurrent flows of activity: data reduction, data display, and conclusion
drawing and verification.
Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatancatatan tertulis di lapangan. Data kualitatif disederhanakan dan diransformasikan
dengan aneka macam cara, antara lain seleksi yang ketat, ringkasan atau uraian singkat,
pengelompokan dalam suatu pola yang lebih luas.
Sementara, penyajian data adalah susunan sekumpulan informasi yang
memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Peneliti berupaya
menggunakan matriks teks, grafik, jaringan dan bagan, di samping teks naratif.
Sedangkan analisis data kualitatif mulai dengan mencari arti benda-benda, mencatat
keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebabakibat, dan proposisi. Peneliti menarik kesimpulankesimpulan secara longgar, tetap
terbuka dan skeptis namun kemudian meningkat
menjadi lebih rinci dan mengakar dengan tokoh. Kesimpulan tersebut diverifikasi
selama proses penelitian. Verifikasi tersebut berupa tinjauan atau pemikiran kembali
pada catatan lapangan, yang mungkin berlangsung sekilas atau malah dilakukan secara
seksama dan memakan waktu lama, serta bertukar pikiran dengan informan untuk
mengembangkan intersubjektif. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji
kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, sehingga membentuk validitasnya
(Miles dan Huberman, 1994:10-11).

19

Secara rinci, terkait dengan analisis data, terutama wawancara, melibatkan
empat tipe coding, yakni: initial coding, focused coding, axial coding, dan theoritical
coding (Charmaz, 2006). Tahap initial coding, peneliti melakukan coding secara
manual, yaitu dengan mencermati transkrip hasil wawancara kata per kata, baris perbaris, kalimat per-kalimat, atau insiden per-insiden untuk mendefinisikan apa yang
terjadi dan apa maknanya. Jadi, pada tahap ini, peneliti berupaya menangkap berbagai
kode, ide abstrak, atau konsep yang muncul (Charmaz, 2006).
Kemudian, tahap berikutnya adalah focused coding, menurut Glaser,
pengkodean dilakukan “lebih terarah, selektif, dan konseptual” (Charmaz, 2006).
Selanjutnya, tahap axial coding, peneliti menghubung-hubungkan antara kategori dan
sub-sub kategori, merinci dimensi atau atribut suatu tema atau kategori, dan
mensintesiskan berbagai narasi atau kutipan dari data untuk dilihat kesesuaian atau
koherensinya dengan kerangka analisis yang muncul (Charmaz, 2006).
Terakhir, tahap theoritical coding, yang menurut Charmaz (2006) bertujuan
untuk membuat lebih spesifik berbagai kemungkinan hubungan antarkategori yang
dibuat pada tahap focused coding. Atau dengan menggunakan istilah Glaser, tahap ini
berupaya “merajut kembali cerita yang bercerai-berai” menjadi “suatu bangunan
konseptual atau teori yang utuh”.
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BAB 5
HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
5.1.1. Kondisi Pasar Tradisional di Kota Bandung
Pasar Tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta
ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada
proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan
dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan
menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikanbuah. sayursayuran telur daging kain pakaian barang elektronik jasa dan lain-lain. Selain itu, ada
pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak
ditemukan di Indonesia Pada umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar
memudahkan pembeli untuk mencapai pasar tersebut.
Berbagai terobosan terhadap pasar-pasar tradisional di seluruh Nusantara
nampaknya mulai digencarkan masing-masing pemerintahan daerah. Terobosan harus
terus dilakukan Kantor Pengelolaan Pasar di Kota Bandung agar mampu bersaing
dengan pusat perbelanjaan modern. Faktor yang perlu dibenahi adalah penataan sistem
peletakan barang dagangan dan pengelompokan sesuai jenis barangnya, faktor penting
lainnya adalah masalah kebersihan itu sendiri. Dalam persaingan merebut hati
konsumen memang tidak mudah. Harus berani bersaing dengan toko modern, baik
pelayanan dan kualitas barang. Tidak hanya soal itu, persaingan yang harus dihadapi
pasar tradisional salah satunya soal harga.

1.

PD Pasar Bermartabat Kota Bandung
Dinas kepengurusan pasar yang seharusnya mengambil peran penting dalam

melaksanakan fungsi pasar dengan sebaik-baiknya, nyatanya justru menemui banyak
masalah. Seperti yang ditemukan di Kota Bandung, sejak berganti status dari Dinas
Pasar menjadi Perusahaan Daerah (PD) Pasar bahkan telah dua kali berganti jajaran
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direksi. Namun hal tersebut tidak menjadikan PD Pasar semakin maju malah semakin
terpuruk dan amburadul. PD Pasar tidak menunjukan kinerja baiknya sebagai
perusahaan daerah dan unit penghasil. Persoalan penataan pedagang kaki lima dan
masalah-masalah lain menyangkut fasilitas pasar adalah masalah pembinaan dan
pengelolaan yang kurang baik dari PD Pasar yang memiliki tugas dan tanggung jawab
terhadap pasar-pasar milik pemerintah yang ada di Kota Bandung.
Persaingan antara ritel tradisional dengan ritel modern merupakan fenomena
global sejak paruh pertama tahun 1990-an, yang dipicu liberalisasi penanaman modal
asing, perdagangan, dan tuntutan gaya hidup penduduk menengah ke atas di negaranegara berkembang. Berdasarkan hasil pengamatan dari pihak PD Pasar Bermatabat
Kota Bandung, omset penjualan di pasar tradisional menurun selama periode
pengamatan. Analisis per kota menunjukkan intensitas penurunan omset pasar paling
tinggi terjadi di Kota Bandung dan Makassar.
Pemerintah Kota Bandung sudah melakukan revitalisasi terhadap pasar
tradisional yaitu Pasar Cihaurgeulis dan Pasar Sarijadi. Dengan begitu diharapkan
penelitian ini akan dapat memberikan manfaat praktis yang nyata. Pembenahan pasar
tradisional tentu saja bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga masyarakat, pengelola
pasar dan para pedagang tradisional untuk bersinergi menghapus kesan negative
tersebut sehingga pasar tradisional masih tetap eksis di tengah persaingan yang
semakin ketat.
Pengelolaan manajemen pasar tradisional merupakan hal penting dalam
meningkatkan daya saing pasar tradisional dengan pasar modern disamping revitalisasi
dalam bentuk bangunan fisik, jumlah pengunjung, jumlah pendapatan dan kenyamanan
pasar. Manajemen pengelolaan pasar tradisional yang diperlukan adalah suatu
manajemen dimana pihak pengelola pasar (Dinas Pasar ditingkat kebijakan dan
Perusahaan Daerah) harus memiliki visi dan misi yang jelas tentang arah dan bentuk
pasar tradisional yang dikembangkan kedepan.
Tugas pokok pengelola pasar adalah melakukan pembinaan terhadap pedagang,
menciptakan kondisi pasar yang kondusif dan layak untuk berusaha serta
mengupayakan kelancaran distribusi barang sehingga tercipta kestabilan harga barang.
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Pengelola pasar harus memahami tugas dan fungsinya sebagai pengelola. Orientasi
pemerintah daerah masih lebih cenderung pada peningkatan PAD dari pada
peningkatan pelayanan kepada masayarakat.
Jelas dan pahamnya SOP (Standard Operation Procedure) dimana kinerjanya
dapat diukur yang tertuang didalam SOP, namun saat ini SOP Pasar Tradisional dan
implementasinya di lapangan belum mencerminkan diterapkannya manajemen yang
baik dan benar sehingga masih terjadi banyak salah kelola dan pelanggaran tanpa
adanya sanksi yang tegas.
Selain SOP yang jelas, dalam bidang manajemen keuangan, diharapkan
dalam pengelolaan pasar tradisional mempunyai manajemen keuangan yang
akuntabel dan transparan, namun kenyataannya masih belum sesuai karena
pengelola pasar masih banyak tidak tranparan dan secepatnya menyatakan rugi
walaupun kondisi nyata di lapangan menunjukkan bahwa mereka sangat potensial
untuk mendapatkan keuntungan sehingga pemeliharaan pasar tidak diperhatikan,
orientasi hanya kepada keuntungan semata.
Di beberapa pasar tradisional ditemukan bahwa pemeliharaan dilakukan
setiap 5 tahun dan umumnya dilakukan atas inisisatif para pedagang sendiri tetapi
dengan cara tambal sulam. Kondisi ini menyebabkan pasar tradisional semakin
menjadi tidak indah dan tidak bersih. Dampaknya sarana pasar yang seharusnya
diperuntukkan untuk bisa bertahan lebih dari 25 tahun menjadi tidak terwujud.
Dengan mudah pasar yang baru dibangun, kembali menjadi kumuh dalam waktu
singkat apalagi banyaknya pedagang kaki lima disekitar pasar tradisional.
Pedagang kaki lima sangat memerlukan tempat untuk menjajakan
dagangannya. Mereka selalu mencari tempat yang ramai dikunjungi pembeli.
Sayangnya belum ada solusi yang memadai untuk mereka, cenderung dibiarkan
saja sehingga mereka menempati pinggiran jalan untuk menjual. Konsep pasar
tradisional adalah mengakomodasi tempat penjualan sector informasi yang layak
dan sesuai dengan yang mereka inginkan ditambah dengan adanya preman-preman
yang berkeliaran di sekitar pasar.
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Premanisme hal ini juga merupakan ciri pasar tradisional yang sangat
mengganggu kelancaran dan efisiensi transaksi antara pembeli dan penjual. Hal ini
harus diberikan solusi yang baik sehingga konsumen tidak dikorbankan karena
membeli barang dengan harga tinggi, di pasar tradisional diperlukan adanya
pengawasan terhadap barang yang dijual dengan standarirasai ukuran dan
timbangan. Pengelola pasar harus melakukan koordinasi dengan pihak yang
berkompeten untuk melaksanakan pengawasan secara rutin demi melindungi
kepentingan konsumen.
Fasilitas umum, parkir, toilet yang bersih, pembuangan sampah dan limbah
yang teratur juga merupakan hal penting bagi pengelola pasar untuk mengembangkan
pasar tradisioanl (not just natural but clean). Penataan Los/Kios/Lapak yang beraturan.
Adanya kemampuan dan ketegasan oleh manajemen pasar dalam mengatur kios dan
lapak secara baik dan rapi. Dalam hal ini pengelola pasar harus tegas mana yang
memang peruntukkannya mana yang tidak sehingga bagi yang melanggar dapat
dikenakan sanksi.
Modernisasi dengan revitalisasi pasar tradisional dan perbaikan manajemen
pasar tradisional bukan satu-satunya solusi untuk meningkatkan daya saing dengan
pasar modern, tetapi bisa dilakukan peningkatan fungsi dan daya tarik Pasar
Tradisional dalam bentuk lain dengan menciptakan sesuatu yang khas dan unik namun
tingkat kenyamanan, keamanan, kebersihan dan ketertiban menjadi terpelihara dengan
baik. Salah satu terobosan dari PD Pasar Bermartabat adalah adanya transaksi non tunai
seperti di bawah ini :
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Redaksi Oleh : Rizky Perdana
Sumber Foto : Rizky Perdana - PRFM
PD Pasar Bermartabat Kota Bandung meluncurkan program transaksi pasar
secara non-tunai (cashless) di Pasar Astanaanyar Kota Bandung, Rabu (30/5/2018).
Tujuannya adalah agar transaksi pedagang dan pembeli lebih praktis, efisien, serta
transparan. Dirut PD Pasar Bermartabat Kota Bandung, Ervan Maksum mengatakan,
program yang dinamakan e-Pasar ini akan diterapkan ke semua pasar tradisional
dibawah pengelolaan pihaknya. Hal ini dilakukan karena pasar juga tak bisa terlepas
dari perkembangan digitalisasi. Ini hasil kerjasama dengan BNI dan Telkom.
Saat ini setidaknya sudah ada lima pasar tradisional di Kota Bandung yang
mendukung transaksi non tunai. Pihaknya terus melakukan evaluasi terkait database
dan transaksi agar semua pasar bisa menerapkan e-Pasar dengan sempurna. Hadirnya
e-Pasar juga dinilai lebih menguntungkan pedagang dan juga pembeli. Pasalnya,
transaksi lebih praktis dan transparan. "Pedagang kalau sudah merasa transaksi lebih
sederhana, maka biaya lebih rendah. Atau pedagang juga dapat keuntungan dari
margin. Bisa menekan harga disamping praktis, transparansi juga.
Kendati sekarang hanya bank BNI saja yang mendukung program ini, tapi
kedepan bank lainnya akan ikut bekerjasama agar bersifat multibank. Untuk sekarang

26

baru nasabah BNI, kedepan akan multibank, harus lihat sistemnya dulu, sekarang yang
siap baru BNI. Penjual merasa bahwa transaksi melaui e-Pasar lebih praktis. Sosialisasi
pun sudah dolakukan dan pedagang tidak merasa kesulitan dengan sistem ini, dalam
sosialisasi ini PD Pasar Bermartabat bekerjsama dengan PRFM . Radio Pikiran Rakyat
Bandung (PRFM) dan PD Pasar Bermartabat Kota Bandung menjalin kerjasama di
bidang promosi. Penandatanganan kesepakatan tersebut, dilakukan langsung oleh
Direktur Utama PD Pasar Bermartabat Erfan Maksum dan Direktur PRFM Wan Abbas
di Kantor PRFM Jalan Braga No 5, Selasa (6/2/2018).

2.

Pasar Sarijadi
Program perencanaan revitalisasi pasar-pasar tradisional di Kota Bandung

merupakan program utama dari PD Pasar Bermartabat dan Pemerintahan Kota
Bandung untuk menciptakan citra pasar tradisional yang bersih dan sehat. Seperti yang
terlihat pada Pasar Sarijadi yang proses pembangunannya telah rampung beberapa
waktu yang lalu. Revitalisasi Pasar Sarijadi ini memakan waktu yang cukup lama.
Proses pembangunannya dimulai dengan peletakan batu pertama pada Januari 2015. Di
dalam pasar tersebut menurut rencana nantinya akan diisi oleh 60 persen pedagang
tradisional seperti sayur-sayuran dan akan disediakan Foodcourt agar pengunjung bisa
menikmati makanan di tempat. Ridwan Kamil selaku Wali Kota Bandung menyatakan,
pasar tradisional yang identik dengan kotor dan becek akan terbantahkan dengan
hadirnya pasar Sarijadi ini. Karena itu, kita akan desain pasar ini seperti musium yang
enak dan bersih sehingga pedagang dan pembeli akan sama-sama nyaman saat
bertransaksi. Pembangunan pasar pun masih dalam proses penyelesaian dan masih
harus dirapihkan di beberapa titik. (www.news.detik.com, 13 Februari 2017)
Kondisi pasar yang dulu kumuh, kini dipoles menjadi lebih moderen, bersih,
serta bernilai estetika. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil melakukan soft launching
Pasar Kontemporer Sarijadi pada Selasa (23/5/2017). Proyek revitalisasi pasar ini
diharapkan menjadi awal kebangkitan perbaikan bangunan pasar lain di Bandung.
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Pasar Sarijadi punya konsep berbeda dari pasar lain di Bandung. Bangunan itu
memiliki tiga lantai. Adapun lantai pertama ditempati pedagang sembako. Untuk
memberi nuansa moderen, di lantai dua akan ditempati pedagang pakaian, kerajinan
(UMKM), coffee corner, dan barbershop. Sementara di lantai paling atas dipakai
khusus untuk pusat jajanan serba ada (pujasera). Bagian dinding bagian belakang pasar
sengaja dilukis untuk menambahkan nilai seni dalam bangunan tersebut.

Sumber : Foto Pasar Sarijadi, 2018

Struktur terbuat dari material utama rangka baja. Sedangkan bagian sisi bangunan
dibiarkan terbuka tanpa sekat agar memberi kesan luas bagi masyarakat dan pedagang. Dari

pengamatan tersebut, material lapak terlihat seragam menggunakan kayu berwarna
cokelat lengkap dengan laci untuk menyimpan barang dagangan. Untuk mempermudah
para pengunjung dari kalangan penyandang disabilitas, hampir tidak ada tangga yang
jadi fasilitas naik atau turun.
Dulu pasar ini becek, dan jorok. Sekarang (Pasar Sarijadi) sudah dibikin
terbuka, sederhana, dan sengaja dibuat ada cafe-nya, ada produk Usaha Kecil
Menengah (UKM)-nya, dan ada kulinernya. Hal itu membuat ia punya mimpi bahwa
pasar tersebut dapat diminati dan dikunjungi oleh banyak kalangan, mulai dari
menengah bawah, dan juga menengah atas.
Pada awalnya, Kepala PD Pasar Ervan Maksum mengatakan saat ini sudah ada
206 pedagang yang telah menempati seluruh lapak. Ke depan, pasar tersebut juga akan
ditambah fasilitas penunjang lainnya. "Ada tempat penitipan anak, ruang laktasi untuk
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ibu menyusui, atm center, co working space, tukang cukur, dan bengkel motor. Ada
juga fasilitas ojek call, vallet parking, dan barbershop," ucapnya.
Pemangku kepentingan menjadi pemeran utama untuk membangun dan
mengembangkan pasar menjadi pasar yang memiliki store image yang baik dan selalu
menjadi tujuan untuk dikunjungi pengunjung sebagai tempat yang nyaman dan menjadi
alasan untuk kembalinya pengunjung pada pasar tersebut. Tidak demikian halnya
dengan Pasar Sarijadi, meskipun sudah dilakukan revitalisasi terhadap pasar tradisional
Sarijadi, dan proyek renovasi Pasar Sarijadi ini sudah rampung.
Kenyataan sekarang dengan desain bangunan yang modern dan bersih tidak
bisa mendongkrak penjualan bahkan sekarang dengan tempat yang bagus, enak, dan
bersih, ditambah lagi, ada petugas khusus untuk mengurus kebersihan dan lapaknya
juga bagus karena ada tempat simpan barang dagangan tetapi kondisi pasar yang
demikian menjadikan pembeli malah tidak ada atau sama sekali berkurang walaupun
secara kondisi fisik pasar tersebut sangat nyaman..
Dilihat secara fisik program revitalisasi Pasar Sarijadi sudah berhasil, dilihat
dari bangunan fisik, terlihat sudah nyaman, tetapi hal ini tidak bisa menarik minat
konsumen sehingga daya beli di pasar ini menjadi rendah dan tidak bisa bersaing
dengan Pasar Tradisional Cibogo yang berada tidak jauh dari lokasi Pasar Revitalisasi
Sederhana apalagi bila harus bersaing dengan pasar modern atau swalayan yang berada
di sekitranya.
Pasar Sarijadi yang diklaim menjadi percontohan pasar tradisional kreatif di
Kota Bandung masih sepi. Padahal Pemkot Bandung telah resmi membuka pasar
tersebut sejak beberapa bulan lalu. Pasar yang terletak di Jalan Sariasih, Kelurahan
Sukasari, Kecamatan Sarijadi ketika siang terlihat sepi. Bukan hanya sepi pengunjung
namun juga penjual. Kegiatan jual beli hanya terlihat di lantai dasar yang menjadi pasar
basah yang menjual sayuran dan aneka barang pokok. Sementara di lantai dua dan tiga
hanya sebagian kecil pedagang membuka lapaknya. Sedangkan di bagian paling atas
atau food court hanya terdapat display tanpa ada yang dijual. Sejumlah kios berkonsep
terbuka atau yang menyerupai kerangkeng nampak kosong. Hanya terlihat beberapa
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maneken dan besi-besi tempat memajang barang jualan. Bahkan beberapa di antaranya
masih terkunci dengan gembok berukuran besar.
Menurut pendapat Kepala Pasar Sarijadi yag menjadi penyebab sepinya pasar
adalah sarana transportasi, tidak ada angkutan umum yang melewati pasar secara
langsung, sehingga banyak konsumen yang enggan untuk berbelanja di Pasar
Revitalisasi Sarijadi tersebut, masih menurut Kepala Pasar Sarijadi, hal pertama yang
harus dilakukan untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional dengan pasar modern
adalah penguatan di bidang manajemen pasar tradisional, diinginkan terdapat
perubahan pengelolaan pasar, belum adanya regulasi yang mengikat membuat
beberapa pedagang memiliki lebih dari satu kios atau lapak di tempat ini.
Humas Perusahaan Daerah (PD) Pasar Bermartabat Kota Bandung Feky
Ramdan membenarkan jika saat ini para pedagang di Pasar Sarijadi pasca revitalisasi
ini belum dikenakan biaya sewa. Namun para pedagang sudah dikenakan biaya
booking, sementara soal biaya sewa yang dikenakan nantinya, Feky mengaku belum
mengetahuinya secara pasti. Sebab hingga saat ini pihaknya masih membebaskan para
pedagang dari uang sewa. Feky menjelaskan meski sudah membayar booking namun
bagi pedagang yang tidak membuka lapaknya dalam kurun waktu tertentu akan
dikenakan sanksi berupa pengalihan hak sewa pada orang lain.

3. Pasar Cihaurgeulis
Pasar Cihaurgeulis Bandung sedang direvitalisasi menjadi pasar dengan
bangunan yang ramah lingkungan dan memiliki tiga sampai empat lantai diperkirakan
memerlukan dana kurang lebih 30 miliar. Dan nantinya akan memiliki konsep yang
mirip dengan Pasar Sarijadi yang telah lebih dulu direvitalisasi yaitu pasar-pasar yang
lebih bisa mengakomodir semua kalangan. dan banyak fasilitas seperti di Pasar
Sarijadi. Revitalisasi pasar tradisional yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung
dipandang dapat menghidupkan kembali atensi masyarakat untuk datang ke pasar
tradisional.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Pengelola Pasar Cihaurgeulis, menurutnya,
jika pasar tradisional dapat membangun citra terhadap perilaku pedagang, maka
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perilaku sporadis dapat tersusun melalui sistem terstruktur yang kompetitif.
Diharapkan pasar tradisional memiliki organisasi yang lebih baik sehingga memiliki
peraturan yang tidak hanya mengandalkan retribusi yang mempengaruhi perilaku
pedagang.
Sebelumnya, menurunnya popularitas pasar tradisional dinilai karena adanya
persaingan dengan mini market. Namun revitalisasi yang berujung pada kenyamanan
dianggap mampu mengembalikan citra pasar yang bersih dan ramah bagi
pembeli. "Soal dapat bersaing dengan mini market ini masalah waktu. Namun pasar
tradisional tetap harus menawarkan budaya liberal berupa proses tawar menawar
karena itu kehidupannya," seperti yang dikemukakan oleh Kepala Pengelola Pasar
Cihaurgeulis.
Berdasarkan surat pemberitahuan kepada para pedagang yang berasal dari PD
Pasar Kota Bandung, Pasar Cihaurgeulis akan dibagi berdasarkan jenis komoditas.
Pada surat itu tertulis, bangunan pasar yang baru akan memiliki tiga lantai ditambah
lantai dasar. Lantai dasar adalah zonasi kuliner, lantai satu adalah zonasi komoditas
basahan, lantai dua adalah zonasi komoditas kering, dan lantai tiga adalah zonasi
fesyen.Tak hanya itu, PD Pasar Kota Bandung, direncanakan, nantinya juga akan
mengganti hak guna pakai menjadi hak sewa apabila revitalisasi telah selesai
dilaksanakan.
Saat ini pasar yang terletak di Jalan Surapati Bandung tersebut, sudah
memasuki tahap pembangunan utama. "Pasar Cihaurgeulis posisinya sudah mulai
tahap pembangunan yang di pasarnya yaitu bangunan lama 4 lantai," kata Bagian
Humas PD Pasar Bermartabat Kota Bandung, Revitalisasi pasar ini ditargetkan selesai
6-8 bulan kedepan, target penyelesaian itu cukup realistis, mengingat pembangunan
Pasar Cihaurgeulis menggunakan metode desain and build diharapkan bisa lebih cepat,
karena pakai baja 6-8 bulan bisa selesai..Nantinya pasar ini akan dibagi menjadi
beberapa zonasi. Diantaranya adalah zona kuliner, komoditi dan sentra kaos. Khusus
mengenai zona sentra kaos yang bakal di tempatkan di lantai 4, masih akan
mengkomunikasikan dengan para pedagang. Pasalnya pemindahan para pedagang kaos
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di sepanjang Jalan Surapati itu untuk mengantisipasi adanya rencana pelebaran jalan
oleh pemerintah.

Sumber : Foto Pasar Cihaurgeulis, 2018

Menurut Kepala Pengelola Pasar Cihaurgeulis, untuk meningkatkan daya saing
pasar tradisional, program revitalisasi merupakan program yang utama untuk
memperbaiki bentuk fisik dari pasar, pasar tradisional yang identik dengan becek dan
bau, dengan dilakukannya revitalisasi dalam bentuk fisik dan sarana prasarana
diharapkan dapat memberikan perubahan baik dari pihak penjual, pengelola maupun
konsumen, diharapakan daya beli akan menjadi naik setelah pasarnya direvitalisasi
secara fisik.
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Revitalisasi yang dilakukan sebaiknya tidak hanya dalam bentuk fisik atau
perbaikan sarana dan prasarana saja karena dari manajemen pengelolaan juga harus
diperhatikan, seperti yang dikemukakan oleh Kepala Pasar Cihaurgeulis, ada
kemungkinan setelah pasar di revitalisasi, diperlukan tenaga tambahan untuk
memelihara kesehatan dan kebersihan pasar sehingga pasar selalu nyaman, bersih dan
terurus.

5.2

Pembahasan
Kontribusi utama pasar tradisional bagi penerimaan negara terdiri dari

pembayaran retribusi dan pajak. Pasar tradisional juga merupakan salah satu sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan hak dari Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai tambahan atas nilai aset bersih dalam satu periode pemerintahan yang
bersangkutan. Selain itu, pasar tradisional merupakan peninggalan kebudayaan yang
telah ada sejak zaman dahulu. Melihat pentingnya keberadaan pasar tradisional baik
bagi masyarakat dan juga negara, penurunan jumlah pasar tradisional tidak dapat di
biarkan. Pembeli sekarang banyak yang lebih memilih untuk belanja di ritel modern
dibandingkan pasar tradisional sebab citra ritel modern yang lebih baik, bersih, nyaman
dan lain-lain. Buruknya kondisi pasar tradisional juga memiliki andil dalam kelesuan
usaha ini. Pasar tradisional di pandang masyarakat dengan tempat yang kumuh,
semrawut, becek, bau, dan sumpek. Selain itu, banyak preman dan juga aksi
pencopetan semakin menambah penilaian buruk mengenai pasar tradisional. Hal
tersebutlah yang memperburuk citra pasar di masyarakat dan membuat para
pengunjung lebih memilih ritel modern yang menawarkan kelengkapan dan
kenyamanan berbelanja.
Sebenarnya Pasar tradisional menawarkan harga yang lebih murah dan masih
bisa ditawar. Namun, hal tersebut sudah tidak cukup menarik karena pasar modern
mampu menawarkan aneka barang kebutuhan dengan harga murah, bahkan
memberikan harga diskon. Kenyataan itulah yang membuat para konsumen melupakan
keberadaan pasar tradisional. Citra pasar tradisional yang kurang baik haruslah
mendapat penanganan yang serius dari pemerintah.
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Persaingan antara ritel tradisional dengan ritel modern merupakan fenomena
global sejak paruh pertama tahun 1990-an, yang dipicu liberalisasi penanaman modal
asing, perdagangan, dan tuntutan gaya hidup penduduk menengah ke atas di negaranegara berkembang. Berdasarkan hasil pengamatan dari pihak PD Pasar Bermatabat
Kota Bandung, omset penjualan di pasar tradisional menurun selama periode
pengamatan. Analisis per kota menunjukkan intensitas penurunan omset pasar paling
tinggi terjadi di Kota Bandung dan Makassar.
Pemerintah harus mendorong pasar tradisional untuk melakukan perubahan
pelayanan layaknya retail modern yang harus dikembangkan oleh pasar tradisional agar
tidak tersingkir dalam perebutan konsumen. Pembenahan pasar tradisional untuk
menjadi tempat perbelanjaan yang nyaman, menarik dan bercitra positif adalah suatu
tantangan yang cukup berat yang harus diupayakan pemerintah sebagai rasa tanggung
jawab kepada publik dan menjadikan pasar tradisional mempunyai daya saing dengan
pasar modern.
Salah satu program yang sedang di jalankan pemerintah dalam menyikapi hal
ini adalah merevitalisasi pasar tradisional. Program ini dilakukan untuk ciptakan citra
pasar yang lebih baik dengan menghilangkan kesan kumuh dan kotornya pasar
tradisional di mata pelanggan. Revitalisasi ini tidak hanya bertujuan untuk membenahi
kondisi fisik tetapi juga akan menata ulang struktur pasar membenahi sistem
pengelolaan pasar (Juliarta & Darsana, 2015).
Program revitalisasi pasar tradisional merupakan pelaksanaan dari Undangundang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) yang
mengamanatkan bahwa Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah
melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar
tradisional guna peningkatkan daya saing dalam bentuk pembangunan dan / atau
revitalisasi pasar tradisional; implementasi manajemen pengelolaan yang profesional;
fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing;
dan fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar tradisional
(ews.kemendag.go.id, 2016). Pemerintah pun tak tanggung-tanggung mengeluarkan
angggaran dana yang sangat besar untuk program ini.
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Kementerian Perdagangan meyakini program revitalisasi ini akan membawa
manfaat bagi para pedagang pasar, mengklaim program revitalisasi pasar tradisional
yang dilakukan bekerjasama dengan pemerintah daerah banyak membawa manfaat
bagi para pedagang di pasar tersebut dan mengatakan bahwa pelaksanaan revitalisasi
pasar tradisional akan meningkatkan omzet pasar hingga 250%. (bisnis.liputan6.com ,
2014)
Wamendag RI dalam laman antaranews.com (2014) menyatakan bahwa tujuan
dari revitalisasi pasar adalah menjadikan pasar sesuai dengan keinginan pelanggan.
Sehingga dalam melakukan perencanaan revitalisasi pasar tradisional, pemerintah
harus terlebih dahulu merumuskan seperti apa pasar yang dikehendaki pelanggan.
Dengan demikian, program revitalisasi tersebut akan memberikan hasil yang optimal.
Setiap orang memiliki kebutuhan dan juga keinginan yang berbeda, berikut juga
pelanggan pasar tradisional. Oleh sebab itu pengelola pasar tradisional harus terlebih
dahulu menentukan target pasarnya. Sebelum menentukan target pasar, hal yang harus
dilakukan adalah segmentasi. Segmentasi dilakukan dengan mengidentifikasi dan juga
menyusun profil dari kelompok-kelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan dan
keinginan yang berbeda.
Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa citra pasar yang buruk lah yang
membuat pelanggan pasar beralih ke ritel modern. Oleh sebab itu di laksanakan
revitalisasi pasar untuk mengubah pasar menjadi sesuai dengan keinginan pelanggan.
Dengan kata lain revitalisasi ini ingin menjadikan citra pasar menjadi sesuai dengan
keinginan pelanggan. Agar tepat sasaran, maka harus dilakukan segmentasi agar
pengelola dapat menetukan target pasar dari pasar tradisional tersebut.
Manajemen pengelolaan adalah pembagian tugas yang tidak sama diantara
anggota organisasi demi tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
Tujuan yang ingin dicapai dalam organisasi harus sesuai dengan visi organisasi
tersebut. Pengelolakan pasar tradisional dengan manajemen profesional bisa tercapai
dengan cepat apabila semua orang yang terlibat dalam organisasi tersebut (pengelola
pasar/dinas terkait, penjual. Pembeli dan masyarakat di sekelilingnya) ikut mendukung,
hal tersebut harus selalu ditumbuh kembangkan agar pesan-pesan yang tertuang dalam
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visi, value dan misi (perencanaan ke depan) bisa dengan mudah dan cepat
direalisasikan..
Kelemahan dalam proses pengelolaan pasar tradisional adalah kurang adanya
koordinasi dari masing-masing anggota organisasi, tidak memiliki visi, value, misi dan
kurang mengenal karakter pasar tradisional yang dikelola, sehingga masing- masing
anggota organisasi sering bekerja seenaknya sendiri

akibatnya pengelolakanya

menjadi tidak karuan atau semrawut.
Apabila setiap orang yang terlibat dalam organisasi sudah tahu tujuan yang
ingin dicapai, cara mengukurnya, tanggung jawabnya serta cara-cara mencapainya dan
cara-cara mengatasi kalau muncul masalah maka pengawasan tidak diperlukan lagi
sehingga tugas seorang pemiimpin tingal mencari keunggulan pasar tradisional yang
dikelolanya. Keunggulan bersaing pasar tradisional harus selalu dikembangkan dan
dikemas dengan baik dan dioperasionalkan sehingga masing–masing pasar tradisional
memiliki ciri khas yang bisa untuk membedakan dengan pasar tradisional yang lain.
Ciri khas inilah yang dapat menjadi daya tarik tersendiri syukur kalau bisa pasar
tradisional bisa menjadi DTW (daerah tujuan wisata). Jangan sampai terulang lagi
keadaan seperti sekarang ini dimana pasar tradisional dipakai sebagai salah satu sumber
PAD, tetapi kurang dipikirkan bagaimana ke depanya, begitu ada pasar swalayan (Mall
dan mini market) baru bingung karena pemasukanya berkurang.
Adanya Asosiasi Pengelola Pasar Tradisional yaitu perhimpunan pengelola
pasar yang diharapkan mampu memberikan solusi, alternatif

jalan keluar serta

kebersamaan dalam menentukan sikap dan arah agar pasar tradisional tetap eksis dan
berkembang menjadi pasar tradisional modern yang kokoh dan berdaya saing global.
Sikap mental kewirausahaan bagi pengelola pasar dan manajemen perlu
ditanamkan

seperti

halnya

melalui

pendidikan

formal,

seminar-seminar

kewirausahaan, training dan practising baik indoor maupun outdoor, otodidak,
komitmen pribadi, lingkungan dan pergaulan yang kondusif. Dari kesemua itu
diharapkan mampu menggali seluruh potensi pendapatan yang dimiliki ssehingga
mampu meningkatkan kontribusi di masa yang akan datang.
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Namun yang terpenting adalah komitmen diri dari masing-masing pengelola
untuk meraih prestasi guna membangun dan mengembangkan pasar yang dikelola.
Pembinaan disiplin pedagang adalah pengelola pasar harus membuat peraturan yang
jelas dan kemudian dilakukan sosialisasi dan proses edukasi kepada para pedagang
secara rutin dan menyeluruh sehingga semua penghuni pasar mengetahui isi dan
maksudnya. Adanya komitmen dari penghuni pasar untuk mentaatinya agar bisa selalu
diingat oleh para penghuni pasar, maka naskah peraturan dibuat menjadi semenarik
mungkin dan ditempel di berbagai tempat di lokasi pasar.
Penegakan aturan dan pengenaan sanksi yang tegas pada setiap pelanggaran
namun tidak diskriminatif dan harus konsisiten menjalankan peraturan. Pasar akan
terjaga ketertibannya apabila pelaku-pelaku didalamnya mentaati peraturan dengan
baik dan konsekuen. Ciptakan pola pengamanan bersama dimana petugas sekuriti yang
terbatas jumlahnya harus dibantu oleh semua penghuni pasar agar tercipta suatu pola
pengamanan bersama. Setiap pedagang harus memiliki tanggung jawab tertentu
terhadap keamanan.
Disamping revitalisasai pasar dan pelaksanaan manajemen pasar tradisional
yang kuat terhadap pedagang juga dikenalkan mengenai pengaturan barang dagangan
(display), pelayanan kepada pembeli, tekhnik komunikasi serta transaksi yang jujur
namun tetap menguntungkan, serta promosi barang yang dijual. Informasi harga barang
di pasar, sebaiknya memiliki akses yang sama untuk mendapatkan informasi tentang
harga yang sedang berlaku untuk semua jenis barang yang diperdagangkan di pasar.
Ini juga akan memberikan kepuasan terutama konsumen tidak ragu dengan harga yang
pantas dan kualitas yang sesuai. Memahami perilaku konsumen, seperti adanya
kenyamanan berbelanja dan adanya nuansa khusus menarik lainnya yang tidak dimiliki
oleh pasar modern.
Ada

empat

prinsip

revitalisasi

pasar

yang

dilakukan.

Pertama

adalah Revitalisasi Fisik.Meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik
bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda/reklame dan ruang terbuka
kawasan. Kedua Revitaliasi Manajemen. Pasar harus mampu membangun manajemen
pengelolaan pasar yang mengatur secara jelas aspek-aspek seperti: hak dan kewajiban
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pedagang, tata cara penempatan, pembiayaan, fasilitas-fasilitas yang harus tersedia di
pasar,

standar

Ekonomi.

operasional

prosedur

pelayanan

pasar.

Ketiga

Revitalisasi

Perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka pendek, untuk

mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal (local economic development).
Dan terakhir, Revitalisasi Sosial. Menciptakan lingkungan yang menarik dan
berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial
masyarakat/ warga.
Untuk mensukseskan program revitalisasi pasar membutuhkan peran
Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai daerah penerima manfaat program revitalisasi
sesuai janji Nawacita. Tanpa peran Pemda sebagai sistem kendali operasi program
revitalisasi bisa terkendala. Peran Pemda penting untuk melakukan pemetaan,
pemeliharaan dan pengelolaan serta pemberdayaan pasar terpadu. Pasar-pasar yang
akan direvitalisasi dengan menggunakan dana tugas pembantuan diberikan mandat
oleh Menteri Perdagangan melalui mekanisme penugasan Kementerian kepada
Gubernur/Bupati/Walikota. Pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD yg ditetapkan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota yang kemudian mengusulkan Pejabat Pengelola Keuangan
Kegiatan Tugas Pembantuan untuk ditetapkan oleh Menteri.
Hasil pemantauan menemukan bahwa pembangunan revitalisasi pasar memang
memerlukan terobosan dan peran Pemda dengan memaksimalkan partisipasi warga
pasar agar pasar rakyat tidak sumber kemacetan, kekumuhan dan jorok. Pasar rakyat
adalah sumber ekonomi daerah yang paling penting dan mudah diakses berbagai
pemangku hajat bisnis ekonomi kecil.
Diharapkan revitalisasi pasar rakyat bisa bermanfaat bagi kehidupan banyak
orang dan mengerakkan ekonomi daerah. Persoalan-persoalan terkait konflik
kepentingan, alih lahan, tekanan PAD (penerimaan asli daerah) atau redistribusi pajak
pasti bisa diselesaikan dengan baik bila semua memahami tujuan program revitaliasi.
Persoalan di lapangan seperti pedagang yang menolak di relokasi bisa dicegah sejak
awal bila penentuan lokasi baru oleh Pemda dimusyawarahkan lebih dahulu dan
dengan pertimbangan yang matang. Lokasi pasar-pasar baru sebaiknya memang tidak
di daerah yang terlampau terpencil sehingga menyulitkan pedagang. Dengan
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komunikasi yang baik pasti ada titik temu yang akan mempercepat sukses program
revitalisasi pasar.
Di tengah persaingan yang begitu ketat, pasar tradisional diharapkan terus
berbenah diri. Setidaknya, ada tiga hal yang patut diperhatikan, yakni para pedagang
harus menjaga kebersihan lingkungan pasar, harus berdagang secara teratur/tidak
semrawut, dan harus mau bersaing dalam hal harga.
Kebersihan lingkungan pasar, merupakan syarat mutlak untuk meningkatkan
daya saing pasar tradisional. Sebab, dengan kondisi pasar yang bersih, para pembeli
akan merasa nyaman dan senang saat berbelanja. Selain itu, kebersihan yang tetap
terjaga dengan baik juga akan menghilangkan kesan kumuh yang selama ini melekat
di pasar tradisional.
Di samping itu, pengelola pasar dan para pedagangnya juga harus mau bekerja
sama. Artinya, pengelola pasar harus menata keberadaan para pedagang tersebut secara
teratur. Misalnya, adanya los khusus pedagang basah, seperti sayuran, ikan, daging,
dan, tahu-tempe. Kemudian tersedia juga los untuk pedagang kering, seperi pakaian,
dan kelontong.
Terakhir, para pedagang juga harus mau bersaing dalam hal harga. Dengan kata
lain, pedagang harus menjual barang daganganya lebih murah dari pedagang di tempat
lain. Contohnya, kalau harga barang dari produsen Rp 100 kemudian di tempat lain
dijual Rp 150, kita jual saja dengan harga Rp 125. walaupun untungnya sedikit yang
penting pelanggan tetap memilih berbelanja di tempat kita.
Tiga hal tersebut merupakan cara yang paling sederhana untuk meningkatkan
daya saing pasar tradisional. Sehingga, para pedagang pasar tradisional tidak akan
ditinggakaan konsumen. Artinya, pasar tradisional memang harus terus berbenah diri.
Sejauh ini

pasar tradisional masih memegang peranan penting dalam menjaga

kestabilan perekonomian daerah. Sebab, para pelaku pasar tradisional tidak
terpengaruh langsung terhadap perekonomian global. Hal itu terbukti seperti saat ini.
Meski pelaku bisnis dan perdagangan mengeluh karena terimbas krisis ekonomi global,
namun tidak demikian dengan para pelaku pasar tradisional. Barang dan makanan yang
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dijual di pasar tradisional adalah produk dalam negeri, sehingga membantu
menyelamatkan kita dari krisis.
Perkembangan jaman dan perubahan gaya hidup yang dipromosikan begitu
hebat oleh berbagai media telah membuat eksistensi pasar tradisional menjadi sedikit
terusik. Namun demikian, pasar tradisional ternyata masih mampu untuk bertahan dan
bersaing di tengah serbuan pasar modern dalam berbagai bentuknya. Kenyataan ini
dipengaruhi oleh beberapa sebab.

1. Karakter/Budaya Konsumen.
Meskipun informasi tentang gaya hidup modern dengan mudah diperoleh,
tetapi tampaknya masyarakat masih memiliki budaya untuk tetap berkunjung
dan berbelanja ke pasar tradisional. Terdapat perbedaan yang sangat mendasar
antara pasar tradisional dan pasar modern. Perbedaan itulah adalah di pasar
tradisional masih terjadi proses tawar-menawar harga, sedangkan di pasar
modern harga sudah pasti ditandai dengan label harga. Dalam proses tawarmenawar terjalin kedekatan personal dan emosional antara penjual dan pembeli
yang tidak mungkin didapatkan ketika berbelanja di pasar modern.

2. Revitalisasi Pasar Tradisional.
Pemerintah seharusnya serius dalam menata dan mempertahankan eksistensi
pasar tradisional. Pemerintah menyadari bahwa keberadaan pasar tradisional
sebagai pusat kegiatan ekonomi masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas.
Perhatian pemerintah tersebut dibuktikan dengan melakukan revitalisasi pasar
tradisional di berbagai tempat. Target yang dipasang sangat sederhana dan
menyentuh hal yang sangat mendasar. Selama ini pasar tradisional selalu
identik dengan tempat belanja yang kumuh, becek serta bau, dan karenanya
hanya didatangi oleh kelompok masyarakat kelas bawah. Gambaran pasar
seperti di atas harus diubah menjadi tempat yang bersih dan nyaman bagi
pengunjung. Dengan demikian masyarakat dari semua kalangan akan tertarik
untuk datang dan melakukan transaksi di pasar tradisional. Program revitalisasii
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pasar tradisional bertujuani untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional
itu sendiri sehingga dapat bersaing dengan pasar modern.Program revitalisasi
pasar tradisional yang dikelola oleh desa adat diharapkan mampu meningkatkan
omset penjualan pedagang di pasar tradisional untuk meningkatkan pendapatan
pedagang.Pasar tradisional sebagai pusat pembangunan perekonomian,
diharapkan mampu bertahan bahkan terus berkembang menghadapi dunia
persaingan untuk merebut konsumen.Pasar tradisional harus bersaing dengan
pasar modern dan usaha ritel dimana keduanya merupakan usaha yang sangat
diminati karena perannya yang sangat strategis.

3 . Regulasi./ Kebijakan pemerintah mengenai pasar tradisional
Pemerintah memang mempunyai hak untuk mengatur keberadaan pasar
tradisional dan pasar modern. Tetapi aturan yang dibuat pemerintah itu tidak
boleh diskriminatif dan seharusnya justru tidak membuat dunia usaha mandek.
Pedagang kecil, menengah, besar, bahkan perantara ataupun pedagang toko
harus mempunyai kesempatan yang sama dalam berusaha.

4. Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional
Pada dasarnya manajemen pasar tradisional meliputi pengelolaan dan
pemberdayaan pasar tradisional. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan
Pemberdayaan Pasar Tradisional. Pengelolaan pasar tradisional adalah
penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian pasar tradisional, sementara pemberdayaan pasar tradisional
adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar
tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan
pusat pembelanjaan dan toko modern. Tujuan dari manajemen pasar tradisional
adalah sebagai berikut :
1) Menciptakan, memperluas dan meratakan kesempatan kerja dibidang
perdagangan.
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2) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
3) Memanfaatkan sumberdaya milik pemerintah daerah untuk kepentingan
masyarakat.
4) Memberikan kesempatan kepada masyarakat ata badan dalam mengelola
dan memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah.
5) Mempertahankan, menjaga dan melestariakn pasar sesuai peran dan
fungsinya sebagai lembaga ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

Persaingan antar peritel di Indonesia sebenarnya tidak sesederhana yang
dibayangkan orang. Persaingan tidak hanya terjadi antara yang besar melawan yang
kecil, melainkan juga antara yang besar dengan yang besar, serta yang kecil dengan
yang kecil. Pemerintah sebagai regulator harus mampu mewadahi semua aspirasi yang
berkembang tanpa ada yang merasa dirugikan. Pemerintah harus mampu melindungi
dan memberdayakan peritel kelas teri karena jumlahnya yang mayoritas. Di lain pihak,
peritel besar pun mempunyai sumbangan besar dalam ekonomi. Selain menyerap
tenaga kerja, banyak peritel besar yang justru memberdayakan dan meningkatkan
kualitas ribuan pemasok yang umumnya juga pengusaha kecil dan menengah. Belum
lagi konsumen yang kian senang menjadi raja yang dimanja. Bagi pemerintah, mencari
keseimbangan antara yang besar dan yang kecil ini memang tidak mudah.
Pengelolaan pasar di Kota Bandung belum menciptakan suatu sistem
pengaturan yang komprehensif sehingga berdampak pada ketidakberdayaan para
pelaku usaha di pasar tradisional akibat dari semakin kuatnya pengembangan pasar
modern. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana kebijakan pengelolaan pasar di
Kota Bandung dan bagaimana model revitalisasi pasar tradisional yang dapat
meningkatkan daya saing dengan pasar modern.
Menjamurnya pasar modern, dari minimarket hingga supermarket mulai dari
daerah perkotaan hingga perkampungan di berbagai daerah membuat kalangan
pedagang pasar tradisional makin terjepit. Pedagang mengaku sulit bersaing karena
selain barang dagangan yang beragam, harga yang ditawarkan di pasar modern pun
saat ini tergolong murah. Diduga menurunnya daya beli masyarakat di pasar tradisional
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selama ini akibat konsumen lebih suka memilih belanja di pasar modern, ketimbang di
pasar tradisional. Selama ini pasar tradisional distigmakan dengan kondisi pasar yang
becek dan bau, tawar-menawar yang rumit, tidak aman, risiko pengurangan timbangan,
penuh sesak, dan sejumlah alasan lainnya.
Padahal, pasar tradisional juga masih memiliki beberapa kelebihan yang tidak
dimiliki pasar modern, di antaranya adalah masih adanya kontak sosial saat tawarmenawar antara edagang dan pembeli. Tidak seperti pasar modern yang memaksa
konsumen untuk mematuhi harga yang sudah dipatok. Bagaimanapun juga pasar
tradisional lebih menggambarkan denyut nadi perekonomian rakyat kebanyakan. Di
tempat itu, masih banyak orang yang menggantungkan hidupnya, mulai dari para
pedagang kecil, kuli panggul, hingga pedagang asongan.
Dibalik peran pasar tradisional yang strategis tersebut diperlukan upaya-upaya
dalam rangka meningkatkan daya saing pasar tradisional yang identik dengan sebuah
lokasi perdagangan yang kumuh, semrawut, kotor dan merupakan sumber kemacetan
lalu lintas. Citra Pasar Tradisional yang kurang baik tersebut sudah semestinya
mendapat perhatian yang cukup besar karena didalamnya terkait dengan hajat hidup
orang banyak. Pembenahan Pasar Tradisional menjadi tempat belanja yang bercitra
positif adalah suatu tantangan yang cukup berat dan harus diupayakan sebagai rasa
tanggung jawab kepada publik. Pembenahan pasar tradisional tentu saja bukan hanya
tugas pemerintah tetapi juga masyarakat, pengelola pasar dan para pedagang tradisional
untuk bersinergi menghapus kesan negatif tersebut sehingga pasar tradisional masih
tetap eksis di tengah persaingan.
Revitalisasi yang dilakukan juga tidak sebatas revitalisasi fisik saja tetapi juga
revitalisasi sosial dan revitalisasi ekonomi yaitu dari segi transportasi apakah pasar
tersebut mudah untuk dijangkau oleh masyarakat atau tidak, bagaimana sarana
transportasi umum yang melewatinya apakah mudah untuk dilalui dan terjangkau oleh
angkutan umum atau tida, ini merupakan salah satu nilai tambah masyarakat untuk
melalakukan transaksi di pasar tersebut, jadi bukan sekedar membuat beautiful place.
Tetapi harus dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga
(public realms). Kegiatan perancangan dan pembangunan kota untuk menciptakan
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lingkungan sosial yang berjati diri (place making) dan hal ini pun selanjutnya perlu
didukung oleh suatu pengembangan institusi yang baik.
Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk dapat meningkatkan daya saing
pasar tradisional terhadap pasar modern adalah :
1. Manajemen Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Pasar Tradisional
Pasar tradisional memainkan peran strategis dalam mendokrak sektor ekonomi
mikro masyarakat menengah kebawah. Sebagai pelayan publik, Pemerintah dituntut
untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, salah satunya adalah pengelolaan
pasar tradiasional, pengelolaan pasar tersebut dapat kita uraikan menjadi beberapa
bagian dibawah ini.
a. Pengaturan Zonasi
Banyaknya pembangunan swalayan modern yang dekat dengan pasar tradisional
kian lama dapat mematikan omset penjualan dari pedagang pasar tradisional itu
sendiri, seperti keberadaan Alfamart dan Indomart yang jaraknya hanya berkisar
30 meter hingga 60 meter dari pasar tersebut. Juga di pasar-pasar tradisional
lainnya nampak sekali keberadaan swalayan seperti Indormart berlokasi di depan
area pasar tradisional dengan posisi berhadap-hadapan.
b. Penyediaan Fasilitas
Banyak kendaraan parkir di pinggir jalan raya karena fasilitas parkir yang tersedia
masih belum optimal dan kendaraan bermotor telah melebihi kapasitas parkir yang
di sediakan. Kendalanya menurut petugas pasar, area parkir yang letaknya di
halaman depan pasar tidak dikelola dan ditangani oleh petugas pasar, melainkan
ditangani Dinas Perhubungan (DISHUB), dan pastinya penghasilan dari parkir
tersebut juga diambil oleh Dinas Perhubungan.
c. Penarikan Retribusi
Didalam ketentuan umum peraturan Retribusi tahun 2001 dijalaskan bahwa;
Retribusi adalah pungutan yang dilakukan/dikenakan pada setiap pedagang yang
memanfaatkan fasilitas pasar dengan menganut sistem komersial. Sedangkan
wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut undang-undang
retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. Retribusi jasa
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usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh (Pemda), dan
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan Pemerintah Kabupaten dengan
menganut prinsip komersial."
Kutipan Pasal diatas menjelaskan bahwa setiap pedagang yang berjualan di dalam
lingkungan pasar tidak terkecuali dan apapun jenis dagangannya tentu dikenai
wajib retribusi yang bersifat komersial atau dibayar dengan uang tunai oleh
pedagang dan ditandai pemberian karcis yang sudah ada kelasnya tersendiri olch
petugas pasar.
2. Tata Tertib Berjualan dan Penanganan Kebersihan
Pada umumnya anggapan masyarakat terhadap lingkungan pasar tradisional
identik dengan kesan kumuh atau kurang kondusif tata ruang yang tidak
teratur/semerawut, sehingga sebagian masyarakat yang selektif terhadap
kebersihan enggan berkunjung kepasar tradisional. Bahkan becek, bau, kotor, dan
jalannya yang sempit adalah akibat dari ketidak disiplinan para pedagang dan
petugas pasar dalam menjaga tata ruang dan kebersihan di lingkungan pasar.
Hambatan lain mengenai kebersihan adalah kurang optimalnya petugas kebersihan
dalam membersihkan sampah di lingkungan pasar. Hal itu bisa di lihat dari cara
keseharian mereka dalam menangani dan membersihkan sampah yang ada.
Petugas kebersihan tidak sepenuhnya membersihkan semua sampah di area pasar.
3. Penanganan Keamanan Pasar
Pentingnya ikut menjaga keamanan bagi para pedagang. Menjalin kerjasama dan
komunikasi yang baik antara pedagang dengan keamanan sangat diperlukan sekali.
4. Aktivitas Pedagang Dalam Mengelola dan Mengembangkan Usahanya.
Pasar tradisional sejatinya memiliki keunggulan bersaing alamiah yang tidak
dimiliki oleh pasar modern, lokasi yang strategis, area penjualan yang luas,
keragaman barang dan harga yang rendah, sistem tawar-menawar yang
menunjukkan keakraban antara penjual dan pembeli merupakan keunggulan yang
di miliki oleh pasar tradisional. Walaupun menyandang keunggulan alamiah, tetapi
memiliki berbagai kelemahan yang menjadi karakter dasar dan sangat sulit diubah.
Faktor desain dan tampilan pasar, atmosfir, tata ruang, tata letak, keragaman dan
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kualitas barang, promosi penjualan, jam oprasional yang terbatas, serta
optimalisasi pemanfaatan ruang jual merupakan kelemahan terbesar dalam
menghadapi persaingan dengan pasar modern.
5. Distribusi Barang
Terdapat kendala pendistribusian barang di pasar tradisional, hal itu disebabkan
beberapa faktor, diantaranya adalah; (1) Barangnya yang memang langka karena
hanya sebagian kecil petani saja yang menanam, (2) Karena ketepatan saja,
bersamaan tidak menanam sayuran tertentu sehingga mengalami kelangkaan
barang, (3) Adanya barang tersebut memang musiman, biasanya kalau sudah
musim hujan kurang bagus kualitasnya, bahkan barang yang ditanam cenderung
banyak yang rusak, akibatnya mengalami kelangkaan barang yang berdampak
pada melonjaknya harga barang tersebut, seperti bawang merah, tomat dan lain
sebagainya, (4) di kirim keluar Kota karena harganya lebih tinggi. Banyak sayuran
seperti cabe di kirim keluar Kota oleh pengepul sebab tidak kuatnya pedagang
tradisional kulakan barang tersebut dari petani setempat karena harganya dipatok
terlalu tinggi. Hal itu disebabkan adanya permintaan dari pedagang luar Kota
dengan harga yang tinggi pula. Akan tetapi sebaliknya jika kondisi harga cabe di
pasar rusak/turun tentunya banyak petani mengeluh dan bahkan sulit sekali
mendistribusikan barangnya.
6. Kualitas Barang dan Persaingan Harga
Pentingnya memperbaiki kualitas dan mutu barang agar terlihat menarik, bisa kita
lihat sendiri di pasar tradisional Sumberkolak, hampir tidak ada pengemasan
barang yang dapat menarik minat pembeli. Mulai dari pedagang kue hingga
pedagang sayur, semuanya menggunakan wadah yang sangat sederhana sekali dan
transparan, sehingga mudah terkena debu, dihinggapi lalat dan kotoran lainnya.
Tentu barangnya tidak sehat dan kurang bersih, tetapi mereka tidak sadar dengan
kondisi seadanya dapat menyebabkan minat pembeli berkurang. Hanya satu
hingga tiga pedagang saja yang menyediakan bahan-bahan bersih, seperti sayuran,
kentang, wortel dan bumbu-bumbu lainnya.
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Minimnya kreativitas pedagang dalam mengelola dagangannya. Para pedagang
tradisional tidak belajar dari pasar modern untuk selalu berinovasi dan membuat
produk unggulan. Alasan mereka adalah daya beli konsumen yang rendah,
Kebanyakan konsumen mengutamakan kuantitas barang dari pada mutunya, dan
juga yang terpenting bagi mereka harganya murah, sehingga pemasarannya lancar,
karena bidikannya konsumen menengah kebawah dan pedagang peracangan
pedesaan. Gambaran lain dari lemahnya pengembangan pasar tradisional dapat
dilihat dari penataan barang yang asal-asalan. Sebagian besar dari mereka tidak
bisa mendesain Kiosnya agar menarik minat pembeli, barang yang dijual asal
diletakkan saja di depan Kiosnya tanpa ditata rapi sesuai komoditasnya. Disisi lain
karena sifatnya pasar tradisional adalah terbuka, sehingga tidak ada Quality
control dari petugas pasar. Siapapun boleh berdagang dan apapun boleh masuk,
baik-huruk, halal haram boleh, seperti darah yang dibekukan (reket) dijual didalam
pasar. Daging gelondongan dan daging oplosan, ikan laut yang di formalin, juga
barang palsu tumbuh subur di situ. Bahkan pedagang sayurpun ikut-ikutan
memalsukan barangnya dengan mencampur sayuran yang tua kedalam sayuran
muda dijual perikat talinya.
7. Strategi Mempertahankan Pelanggan
Berbagai cara dilakukan pedagang untuk mendapatkan dan mempertahankan
konsumen, mulai dari menjual barang dengan harga murah di bawah harga
pedagang lainnya, memberikan hutangan kepada pelanggan, mengadakan arisan
bulanan dan menerima simpan pinjam terhadap pelanggan. Misalnya cara yang
dilakukan pedagang untuk mempertahankan pelanggannya dengan memberikan
hutangan berupa barang dagangan, kesepakatan pengembaliannya tergantung
mereka, ada yang dilakukan setiap bulan, setengah bulan sekali dan seterusnya.
Cara seperti ini banyak dilakukan oleh pedagang, terutama pedagang pracangan,
alasannya agar pelanggan tidak pindah ke pedagang lain. Cara lain yang sudah
lumrah terjadi di pasar tradisional adalah memberi bonus atau persen kepada
pelanggan. Hal tersebut dilakukan setiap tahun, sebelum hari raya Idul fitri.
Bonus/persen yang diberikan bermacam-macam, ada yang berupa uang, pakaian,

47

makanan bahkan diskon harga barang dagangan. Semuanya tergantung dari
besarnya pembelian konsumen terhadap pedagang dalam setiap harinya.
Daya tarik pasar tercipta dengan adanya kharakteristik dan keunikan bagi
pelanggan yang harus dikemas dalam berbagai hal mulai dari jenis barang dan makanan
yang dijual sehingga pada program promosi. Manajemen pasar bekerja sama dengan
pedagang untuk menentukan Hari Pelanggan dimana dalam satu waktu/hari melakukan
kegiatan yang unik seperti berpakaian unik (Happening Arts) mengadakan beberapa
program acara yang menarik.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu dilakukan perubahan
paradigma pengelolaan pasar, di mana pasar tradisional ditempatkan sebagai investasi
jangka panjang dalam kerangka pengembangan properti kota yang bertujuan untuk
meningkatkan, menangkap, dan meredistribusikan kapital bagi kesejahteraan
masyarakat. Selain itu, peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan pasar
harus ditegakan secara konsisten selain dilakukannya revitalisasi, baik itu revitalisasi
dalam bentuk fisik maupun ekonomi.

.
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BAB 6
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut, terdapat
beberapa hal yang harus diperhatikan untuk dapat meningkatkan daya saing pasar
tradisional terhadap pasar modern adalah :
1. Peningkatan daya saing pasar tradisional di kota Bandung telah dilakukan melalui
kebijakan revitalisasi pasar tradisional, manajemen pengelolaan pasar, serta faktor
faktor yang mempengaruhi terhadap daya saing pasar tradisional, di banding pasar
dan took modern.
2. Kebijakan revitalisasipasar tradisional di kota Bandung, khususnya di pasar
Sarijadi belum mampu meningkatkan daya saing pasar tradisional. Bakhan setelah
pasar direvitalisasi meskipun pasar telah menjadi bersih, nyaman, sehat, dan dikelola
dengan professional, belum mampu menarik jumlah pedagang yang berjualan, serta
pembeli yang datang.
3. Revitalisasi pasar tradisional di pasar Cihaurgeulis kota Bandung, tidak saja
memperhatikan revitalisasi secara fisik, namun juga revitalisasi manajemen pasar,
revitalisasi ekonomi, dan revitalisasi sosial.
4. Model peningkatan daya saing pasar tradisional di kota Bandung, belum mampu
diimplementasikan, karena terdapat beberapa kendala atau hambatan, seperti kendala
pada aspek sosial, aksesibilitas pasar, pertimbangan karakteristik masyarakat sekitar
pasar, perubahan perilaku konsumen, serta lokasi pasar.

6.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dan diuraikan di atas, peneliti
memberikan saran atau rekomendasi terkait peningkatan daya saing pasar tradisional
di Kota Bandung, adalah sebagai berikut :
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1. Dalam Manajemen pengelolaan pasar perlu dilakukan perubahan paradigma
pengelolaan pasar, di mana pasar tradisional ditempatkan sebagai investasi jangka
panjang dalam kerangka pengembangan properti kota yang bertujuan untuk
meningkatkan, menangkap, dan meredistribusikan kapital bagi kesejahteraan
masyarakat. Selain itu, peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan pasar
harus ditegakan secara konsisten.
2. Upaya peningkatan daya saing pasar tradisional di pasar Sarijadi kota Bandung, perlu
dievaluasi dan di kaji lebih lanjut, terkait strategi pengembangan pasar Sarijadi, dengan
mempertimbangkan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal , kebijakan
pasar, serta pertimbangan aspek normatif lainnya.
3. Implementasi Model peningkatan daya saing pasar tradisional di Kota Bandung
perlu dilakukan secara konsisten dan mnyeluruh dengan mempertimbangan perubahan
lingkunga, pasar, seperti ekonomi, sosial, budaya, perilaku konsumen, aspek kebijakan
pasar, serta kontribusi masyarakat terhadap eksistensi pasar tradisional di Kota
Bandung.
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Abstract. The existence of traditional markets in Bandung has a strategic role in improving the
economy of the community. The rapid market changes, such as the increasing number of markets
and modern stores, consumer behavior, and technology, contribute in increasing the competitiveness
of traditional markets, especially in Bandung. Based on the results of a Focus Group Discussion
(FGD), some adaptation to these market changes through market management, support of the
government policies, revitalization, and other supporting aspects are essential in enhancing the
competitiveness of traditional markets. Market management requires improvements, especially in
relation to market facilities and infrastructure, also professional management to keep abreast of the
changing consumer preferences. The current market revitalization model has not provided a positive
impact on enhancing the market competitiveness. Revitalization is not limited to the improvement
of modern buildings or market buildings, but also the use of technology, specifically digital-based
management to keep the managers well-informedabout existing markets, social and economic
revitalization. Moreover, there should be support integrated in the elements of the market
management itself, such as the personnel, funds, facilities and infrastructure, technology, and
government policies.

1. Introduction
The existence of traditional markets in Bandung is in accordance with the existing growth and development
of the community. It requires the government and related parties to maintain their existence so that they will
be able to align with modern stores and remain the main choice of people in Bandung.
The government has carried out a number of policies to overcome the downturn of traditional markets
through several regulations such as restrictions on the number of modern market establishment and
licensing, and revitalization of traditional markets in Indonesia, including in Bandung. In revitalizing the
markets, the government not only pays attention to the market conditions, trade volume, land availability
for market improvement, and the design of market improvement plans, but also limits the growth of modern
markets.
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The establishment of a modern market must be done far from traditional markets and the price
competition should also be carefully regulated by the government through the related agencies. Good
management and supervision on price competition are needed to minimize the loss suffered by each
involving party. Small traders in traditional markets will certainly lose their customers, because they choose
to shop at modern markets at lower prices.
Increasing investment competitiveness through supporting infrastructure support is still limited. The
problem faced by traditional markets is that they are weakened by the existence of modern markets due to
the increasing number of licenses granted to the private sector for building hypermarkets, supermarkets and
department stores on retail scale that decreases the competitiveness of traditional markets[1].
The research conducted by SMERU Research Institute [2,3] on traditional markets in the areas of Jakarta,
Bogor, Tangerang,Bekasi,and Bandung showedthat the toughest competitors of traditional market traders
are fellow traders in the market, followed by supermarkets and street vendors respectively[1].
Traditional markets are still struggling with classic internal problems such as poor market management,
very limited market facilities and infrastructure, the idea that traditional markets are cash cows for
retribution money, mushrooming street vendors that decreases the number of customers, and lack of capital
assistance available to traditional traders. This situation indirectly benefits modern markets. [4].
The competitiveness of traditional market needs to be revived and enhanced so that they can survive and
be preserved as one of the spirits of trading in Bandung. Making purchases in traditional markets is not oldfashioned. It is also important to promote an understanding to the public about traditional markets that are
in accordance with the Indonesian culture.
Some problems related to competitiveness of traditional markets in Bandung include:
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The management of traditional markets is not professional yet, even though the government has
revitalized traditional markets.
The visitors of traditional markets are decreasing because modern markets are much more
comfortable and preferred by the public as an alternative to shop.
The price competitiveness in traditional markets is quite low, since the location and perceived
comfort are highly unequal compared to the conditions in modern markets.

Based on the research results related to traditional market management in Bandung, the Pasar
Bermartabat Regional Company Market has a number of notices of service, which includes:
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We are ready to conduct Good Market Management
We are ready to provide good service to market traders and visitors for trading convenience and
security, and shopping
We are ready to handle complaints, criticisms and suggestions.
We are ready to resolve problems immediately
We are ready to accept sanctions as noted in our Company Rules if our Services are not in
accordance with the Rules.

Therefore, the managements of traditional markets in Bandung have a commitment to resume the
establishment and maintain the existence of traditional markets, and continue to improve services and the
competitiveness of traditional markets. These efforts need to be supported by policies in its implementation,
especially regarding convenience and security for the market traders and visitors, as one of the economic
potentials of Indonesian people.
2. Objectives
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The objectives of this research are to discover:
 The existing conditions of traditional markets in Bandung that have been and are being revitalized
 The implementation of traditional market competitiveness improvement model in Bandung.
 The competitiveness determinants of traditional markets that have been revitalized in Bandung.
3. Methodology
This research used descriptive and exploratory approach. The sampling technique used was purposive
sampling, which was more focused on selected informants for in-depth information. The informants selected
were people who had information and the ability to provide clear and comprehensive information and data
about the substances of the research.The informants were the Head of the Pasar Bermartabat regional
company (PD Pasar Bermartabat) in Bandung, the Head of the Cihaurgeulis Unit Market, and the Head
of Sarijadi Unit Market.
4. Findings and Discussion
4.1. The existing conditions of traditional markets in Bandung that have been and are being revitalized
4.1.1 Sarijadi Market. Sarijadi Market is one of the revitalized traditional markets in Bandung. However,
the revitalization efforts have not been able to improve the competitiveness of the traditional market. The
conditions show that the market is so comfortable, clean, healthy with adequate waste management,
facilities and infrastructure. However, there are very few buyers and only 19 traders. It shows that the
revitalization of the market physical building cannot independently improve competitiveness.
4.1.2 Cihaurgeulis Market. Cihaurgeulis Market in Bandung is a traditional market which is still in the
progress of revitalization. It is done as an effort to increase the market competitiveness by Government,
because the market was of very dirty, muddy, smelly, and chaotic. This action was welcomed by the traders
and the consumers. Cihaurgeulis Market has committed that revitalization is not only physically oriented
but also includes economic and social revitalization. It was indicated by the efforts made by the manager to
anticipate the impact of the revitalization itself so that the market will remain crowded with many traders
getting involved, and are able to compete well and have a strong existence in the community.
4.2. The implementation of the increasing competitiveness model of traditional markets in Bandung
The implementation of increasing the competitiveness model of traditional markets in Bandung, in fact, had
not been able to run properly due to the following obstacles:




The lack of community participation in enhancing the competitiveness of traditional markets by
shopping at traditional markets and maintaining the market’s existence by changing the negative
image of traditional markets.
The existing government policies have not fully focused on the efforts to increase the
competitiveness of traditional markets, particularly policies related to market revitalization that need
to be supported by other innovative programs that require synergy among the related parties.
The awareness of traders in maintaining and enhancing market competitiveness due to limited
knowledge, mental attitude, communication, etc.

4.3. The Determinants of the competitiveness of revitalized traditional market competitiveness in Bandung
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4.1.3 Local Government Management in Managing Traditional Markets. Traditional markets play a
strategic role in encouraging the middle to lower class micro-economic community. As a public servant, the
government is required to provide the best for the community, one of which is through traditional market
management, which can be described into several sections as follows.
4.1.3.1 Zone Settings. The large number of modern supermarkets built close to the traditional ones could
continuously drop the sales income of traditional market traders. For instance, the presence of Alfamart and
Indomaret that was only 30 to 60 meters away from the traditional market. It could also be seen in many
other traditional markets in which modern markets, such as Indomaret, were located right across from them.
4.1.3.2 Provision of Facilities. Many vehicles parked on the side of the roads because the available parking
facilities were very limited, while the number of vehicles had exceeded the parking capacity provided.
According to market officials, parking areas located in the area in front of the market were not managed and
handled by the market officers but by the Transportation Agency (DISHUB, Dinas Perhubungan) and the
parking fee was also for them.
4.1.3.3 Taking Retribution. In the general regulation of retribution of 2001, it was stated that retributions
are levies imposed on every trader who utilizes market facilities by adhering to the commercial system.
Retribution payers are individuals or institutions that according to regional retribution laws are required to
make retribution payments. Business service retributions are levies for services provided by the local
government and examination is a series of district government activities adhering to commercial principles.
The regulation explains that every trader who sells in a market environment with no exception and with
any type of products are subject to the obligation of commercial retributions, or in other words, in -cash
payment paid by the merchant and marked by a ticket that shows different classes provided by the market
officer.
4.1.3.4 Rules of Selling and Cleanliness. In general, public perception of the traditional market environment
was identical with the impression of slums or less conducive spatial irregularities, so that some people who
are selective about cleanliness are reluctant to visit it. Even the muddy, smelly, dirty, and narrow roads are
caused by the traders and the officers’ undisciplined behavior in maintaining spatial layout and cleanliness
in the market environment.
Another obstacle regarding cleanliness was the cleaning staff who were not optimal in cleaning up
garbage in the market environment. It could be seen from their daily methods in handling and cleaning
garbage. The janitors did not completely clean all of the garbage in the market area.
4.1.3.5 Market Security Handling. Participating in maintaining security for traders and establishing good
cooperation and communication between traders and security are important.
4.1.3.6 Traders activities in managing and developing their businesses. Basically, traditional markets have
natural competitive superiorities that modern markets do not have, such as strategic location, wide sales
area, diversity of goods, low prices, and the bargaining system that shows closeness between sellers and
buyers. In addition to their natural advantage, traditional markets have various weaknesses as basic
characters which are very difficult to change. The factors of design and appearance, atmosphere, spatial
layout, diversity in product quality, sales promotion, limited operational hours, and the optimization of space
utilization are the biggest weaknesses in facing competition with modern markets.

4.1.3.7 Distribution of goods. There were several obstacles in the distribution of goods in traditional
markets. It was due to several factors, including: (1) The goods were rare because there were planted only
by a small number of farmers; (2) Timing became a factor for scarcity because farmers might coincidentally
not grow certain vegetables at a particular time; (3) Seasonal goods of which in the rainy season, the quality
is usually not good. In fact, many of the planted goods were damaged, resulting in a shortage which affeted
the price of items such as shallots, tomatoes, etc.; (4) The commodities were sent out of the city because the
price is higher. Many vegetables such as chillies were sent out of the city by the collectors because there
were no traditional traders who wanted to buy these items from local farmers since the set price was too
high. It was related to the demands from traders outside the city who would pay them with higher pricess.
On the other hand, if the price of chilies in the market dropped, many farmers would complain and even
also find it difficult to distribute the goods.
4.1.3.8 Goods Quality and Price Competition. The importance of improving the quality is to make the
goods look more attractive. It could be seen in Sumberkolak Traditional Market, there were hardly any
product packagings that can attract buyers. Ranging from cake to vegetable sellers, all of the traders used a
very simple and transparent containers, so that they can easily be exposed to dust and infected by flies and
other impurities. Surely, the goods were unhealthy and inhygenic, but the traders were unaware that bad
conditions could diminish the buyers’ interest. Only one to three traders provided clean ingredients, such as
vegetables, potatoes, carrots and other spices.
4.1.3.9 The lack of traders’ creativity in managing their merchandise. Traditional traders had not learned
from the modern markets that always innovate and make superior products. Their reason is often about the
low purchasing power of the consumers.They believed that most consumers prioritize the quantity of goods
rather than their quality. Additionally, the most important thing for them is the low price so that the
marketing will run smoothly, since the target customers were the middle and the lower ones, and rural
traders. Another picture of traditional markets weak development can be seen from the arbitrary
arrangement of goods. Most of them cannot intentionally design their stalls to attract more buyers.The items
they sell are simply placed at the front part of the stall without being neatly arranged according to the
commodity categories. On the other hand, since the nature of traditional market is open, there was no quality
control from the market officers. Anyone may trade and anythng may be sold, whether it is good or not,
halal or haram, such as frozencattle blood, bad meat, fish in formalin, also fake goods. Even fruitsellers tryto
trick their consumers by mixing rawfruits with the ripe ones for in one bag.
4.1.3.10 Srategies to Maintain Customers. The traders has carried out various ways to obtain and retain
consumers, from selling goods at low prices below the prices set by other traders, lending to customers,
holding monthly gatherings and receiving savings and loans to customers. For example, some sellers lended
some products so to retain their customers by providing them debt in the form of merchandise. The
installment depended on the customers. Some were paid monthly, six-monthly, and so on. This method was
applied by most sellers, especially traders, for that reason that sit will avoid was customers from moving to
another trader. Another common way in traditional markets was to give bonuses or percentage to the
customers. It is done yearly, before Eid al-Fitr. The bonus/sharing percentage given varied, some are in the
form of money, clothing, food and even discounted merchandise prices. Everything depends on the amount
of the consumer during the year.
Market attractiveness was created by the characteristics and uniqueness that must be packaged in various
things ranging from the types of goods and food to promotion program for the consumers. The market
management worked with traders to determine a day in which customers do unusual or unique activities
such as wearing a unique dress (Happening Arts) and holding several interesting programs.

The results of this research showed that it is necessary to change the paradigm of market management,
in which traditional markets are placed as a long-term investment in the framework of developing the city
property. It aims to increase, capture, and redistribute capital for the society welfare. In addition, regulations
related to market management must be consistently conducted after the revitalization, both in the physical
and economic forms.
5. Conclusions
Several conclusions were made based on the findings. First, the revitalization of traditional markets in
Bandung has not been able to improve the competitiveness of traditional markets, since the market existing
conditions showed that many revitalized traditional markets have a very few visitors and the small number
of sellers and traders.
Second, the implementation of increasing the traditional markets competitiveness model in Bandung has
not contributed to enhancing the market competitiveness due to cultural factors, community involvement,
influence of government policies, and lack of awareness to maintain and develop markets both from the
buyers, sellers and other related parties.
Third, several factors that determine the competitiveness of revitalized traditional markets in Bandung
are:
 Local government management of traditional markets
 Zone settings, supply of facilities, taking retribution
 Sales procedures and cleanliness
 Market security
 Traders activities in managing and developing their business
 Distribution of goods
 The product quality and price competition
 Customer retention strategy.
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“PENINGKATAN DAYA SAING PASAR TRADISIONAL DI
KOTA BANDUNG “
I. Penelitian tahun ke-1 (2017)
Model Peningkatan Daya Saing Pasar Tradisional di Kota Bandung, yang
diharapkan mampu mewujudkan pasar tradisional yang memiliki keunggulan
bersaing baik dalam skala nasional maupun global, dapat digambarkan sebagai
berikut :
DAYA SAING
PASAR TRADISIONAL DI KOTA BANDUNG

Peraturan walikota Bandung No. 112
Tahun 2008tentang Pengelolaan Pasar di
Lingkungan Perusahaan daerah Pasar
Bermartabat Kota Bandung
Peraturan Daerah Kota Bandung No. 02
tahun 2009 tentang Penataan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko
Modern.
Peraturan Walikota Bandung No.1151
Tahun 2016 tentang Pemeriksaan Pangan
pada Mini Lab Food Security di Pasar
Modern dan Pasar Tradisional

DAYA SAING PASAR
TRADISIONAL :
1. Pendatang baru potensial
2. Pemasok
3. Pembeli
4. Barang Substitusi
5. Persaingan Industri

REVITALISASI
PASAR
TRADISIONAL
TRADISIONAL

MANAJEMEN
PENGELOLAAN PASAR
TRADISIONAL

PENINGKATAN
DAYA SAING
PASAR
TRADISIONAL

II. Penelitian Tahun Ke-2 (2018)
1. Bagaimana Kondisi Eksisting Pasar Tradisional di Kota Bandung yang telah dan
sedang direvitalisasi..
2. Implementasi

Model Peningkatan Daya Saing pasar tradisional di Kota

Bandung.
3. Menentukan faktor faktor penentu daya saing pasar tradisional yang telah
direvitalisasi di Kota Bandung.

Peningkatan daya saing pasar Tradisional di Kota Bandung
VARIABEL
A. Kebijakan tentang
Tradisional :
1. Revitalisasi Pasar :

INDIKATOR
pasar

2. Manajemen Pengelolaan
pasar tradisional :

D. Daya saing Pasar Tradisional :
1. Pendatang baru potensial

-

Bangunan Fisik
Jumlah Pengunjung
Jumlah pendapatan
Kenyamanan
Biaya

1
2
3
4
5

-

Sarana dan Prasarana
Organisasi
Sumber daya
Pemasaran

6
7
8
9

-

Pertumbuhan
Modern
Produk
bereputasi

pasar

10

yang

11

Jenis pemasok
Harga pemasok
Jenis barang
Kenyamanan
Minat Beli
Preferensi pembeli
Alternatif pasar
Alternatif Lokasi
Perbedaan
Karakteristik pasar
tradisional
Pertumbuhan/Jumlah
pasar tradisional
Loyalitas Konsumen
Selera Konsumen
Differensiasi Produk

12
13
14
15
16
17
18
19
20

-

2. Pemasok

3. Pembeli

4. Barang Substitusi
5. Persaingan Industri

ITEM
PERTANYAAN

-

-

21
22
23
24

Notulensi – FGD
PENINGKATAN DAYA SAING PASAR TRADISIONAL DI KOTA BANDUNG
Tempat : Pasar Tradisional Sarijadi Kota Bandung
Bandung, 28 September 2018
Pelaksanaan FGD ‘Peningkatan Daya Saing Pasar Tradisional di Kota Bandung ‘
Hari/Tanggal :

Jum’at, 28 September 2018

Waktu

:

Pukul 14.00-selesai

Tempat

:

Pasar Sarijadi Kota Bandung

Peserta

:

1. Fekky Ramdan (PD Pasar Bermartabat)
2. Raras Citra Rasmi (Pasar Sarijadi)
3. R. Annisa Sp (Pasar Cihaurgeulis)
4. R. Taqwaty F (Fisip Unpas)
5. Siti Fatimah (FISIP Unpas)
6. Riany Laila Nurwulan (FISIP Unpas)
7. YAnti Purwanti (FISIP Unpas)
8. Eni Nuraeni (FISIP UNPAS)
9. Erti Dinihayati (FISIP Unpas)

1. Bagaimana kondisi eksisting Pasar Trdisional di Kota Bandung yang telah dan sedang
direvitalisasi
Revitaslisasi pasar dilihat dari revitalisasi terhadap bangunan fisik, jumlah pengunjung,
jumlah pendapatan. Kenyamanan dan biaya Proses revitalisasi sejumlah pasar yang
dilakukan oleh PD Pasar tidak seragam. Terdapat pasar yang dibangun total mulai dari
pembangunan fondasi. Adapula yang hanya renovasi dan perbaikan gedung terbangun.
Menurut PD Pasar Bermartabat, selama proses pengerjaan proyek, PD Pasar Bermartabat
menyiapkan tempat penampungan pedagang sementara (TPPS). Fungsinya memindahkan
para pedagang yang lapaknya menjadi area proyek ke sebuah lahan sementara. Lokasi
TPPS itu tidak boleh jauh dari lokasi pasar.
Bukan hanya fisik

Prinsipnya PD Pasar Bermartabat tidak melakukan sesuatu yang membuat ekonomi itu
berhenti gitu aja.Ternyata pembangunan pasar itu bukan hanya masalah fisik, tetapi
masalah bagaimana prinsipnya PD Pasar Bermartabat tidak membuat TPPS yang jauh dari
pasar.
Pendapat dari (Ibu Annisa) Pasar Cihaurgeulis, pembangunan pasar menerapkan sistem
modul. Pengerjaan dilakukan per bagian supaya bagian lain masih bisa digunakan para
pedagang untuk berjualan. Di Pasar Cihaurgeulis, TPPS ditempatkan di depan lahan parkir.
“Jadi tidak keluar area. Kalau keluar area nanti permasalahannya pembeli discontinue. Ini
yang menjadi kesulitan. Kesulitan berikutnya adalah kita tidak boleh menganggu waktu
berjualan selama pembangunan. Jadi kadang (pekerjaan) mulai jam 12 siang sampai jam
12 malam, karena ramainya mereka (pasar) jam 1 malam sampai jam 10 (siang),” tuturnya.
Momentum revitalisasi, misalnya di Pasar Sederhana juga sebagai upaya menata pedagang
kaki lima (PKL) agar bisa ditempatkan di dalam pasar. Sehingga lingkungan pasar bisa
lebih nyaman. “Pasar Sederhana itu kebetulan di kantor PD Pasar Bermartabat. Bukan
hanya pembenahan pasar, tetapi juga revitalisasi Jalan Sederhana. Ada 12-an PKL yang
akan dimasukkan ke dalam (pasar)
Revitalisasi juga menyediakan ruang terbuka dan taman untuk warga. PD Pasar mendapat
penyertaan modal hingga Rp 80 miliar. Sekitar Rp 20 miliar sudah digunakan Pasar
Sarijadi hasil revitalisasi.
Tahun ini, mereka mengerjakan Pasar Sederhana, Pasar Astanaanyar, Pasar Kiaracondong,
dan menyelesaikan Pasar Cihaurgeulis. Pasar Cihaurgeulis memakan biaya terbesar di
antara yang lainnya, dengan kebutuhan Rp 30 miliar lebih.
Pasar di Jalan PHH Mustofa itu ditargetkan selesai Oktober mendatang. Adapun Pasar
Astananyar, yang direvitalisasi per blok dan sudah mencapai 80 persen pengerjaan
diperkirakan rampung Maret 2018.
Pasar Sederhana dikebut untuk rampung sebelum bulan Ramadhan. Sementara penataan
Pasar Kiaracondong yang sudah dimulai dengan pembersihan parkir dan gorong-gorong
ditarget selesai dalam jangka waktu lima bulan.
Revitalisasi Pasar menjadi upaya bersaing dengan pasar modern. Maka, diharapkan warga
Kota Bandung baik pedagang, pembeli, maupun pengelola pasar agar terlibat menjadikan
pasar bersih, aman, dan nyaman.

PD Pasar Bermartabat menyerukan untuk menjaga pasar ini supaya nyaman, bersih, supaya
aman, supaya pengunjung tambah banyak. Kalau pengunjung tambah banyak kan berarti
transaski tambah besar. Insyaallah kalau tambah besar berarti penghasilan para pedagang
tambah besar. Kesejahteraan masyarakat tambah baik.

2. Faktor-faktor penentu daya saing pasar tradisional yang telah di revitalisasi adalah adanya
pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional akan meningkatkan pendapatan pedagang, karena
dengan adanya revitalisasi pasar tradisional dapat mengatasi kelemahan utama dari pasar
tradisional yaitu kenyamanan pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi. peningkatan
daya saing dengan memperhatikan faktor pengelolaan internal pasar, kualitas produk dan
pangsa pasar. Pengelolaan internal pasar perlu ditingkatkan karena masih banyak keluhan
dari pedagang terkait dengan persaingan antar pedagang dan keluhan mengenai fasilitas
pasar yang tersedia di lingkungan pasar.Daya saing yang semakin meningkat, diharapkan
Pasar hasil revitalisasi di Kota Bandung memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan
komparatif dibandingkan pasar modern yang sudah semakin banyak. Keberadaan pasar
tradisional diharapkan tidak hilang akibat ancaman yang ditimbulkan oleh menjamurnya
pasar modern.Dengan demikian bukan hanya tempat transaksi tradisional tapi juga mampu
menunjang kelangsungan hidup para pedagang pasar untuk memperoleh penghasilan untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Penelitian ini memaparkan mengenai faktor-faktor yang
harus dimiliki untuk mencapai keunggulan komparatif adalah teknologi, produktifitas yang
tinggi, tingkat entrepreneurship yang tinggi, kualitas barang yang tinggi, promosi meluas
yang gencar, tenaga kerja terampil yang professional, kreativitas dan motivasi yang tinggi
dimana termasuk dalam faktor yang menentukan daya saing dalam penelitian ini.

3. Implementasi model peningkatan daya saing pasar tradisional di Kota Bandung terlihat
bahwa pengelolanya mempunyai tujuan untuk memberikan kenyamanan serta keamanan,
nyatanya tidak sepenuhnya menunjukkan keberhasilan. Hal ini disebabkan karena program
dan kebijakan pemerintah memandang bahwa pengelolaan pasar rakyat dilihat dari aspek
fisik, ekonomi dan sosial budaya yang berbeda. Ketiga aspek tersebut dikembangkan
secara terpisah. Permasalahan yang banyak ditemui adalah kurangnya kesadaran
masyarakat tentang pengetahuan akan peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah. Seperti

ada beberapa pedagang yang tidak memiliki Kartu Identitas Pedagang, yang seharusnya
tiap pedagang wajib dimiliki. Selain itu fasilitas pasar yang kurang memadai, seperti tidak
adanya jaringan listrik, sarana bongkar muat, sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) yang sudah
tidak terawat, air bersih, dan saluran pembuangan air limbah, serta kantor pengelolah pasar
yang tidak digunakan dengan semestinya. Hal inilah yang menjadi masalah umum
berkenaan dengan aturan yang seharusnya di wajibkan ada tapi nyatanya tidak sesuai
dengan yang seharusnya terjadi, dan fasilitas keamanan seperti pemadam kebakaran juga
tidak ada dan kebersihan yang hendaknya harus diperhatikan karena untuk pembuangan
sampah saja tidak ada. Tak hanya itu saja, salah satu masalah yang tejadi dalam
pengelolaan pasar rakyat di Kecamatan Pasan yaitu ketentuan pembayaran retribusi,
dimana tidak semua ketentuan itu berjalan sebagaimana aturan pemerintah dalam peraturan
daerah bahwa tata kelola pedagang harus membayar retribusi pelayanan pasar dan
administrasi. Hal inilah yang menjadi masalah dimana tidak semua pedagang membayar
retribusi pasar dengan yang seharusnya, banyak pedagang pun mengeluh dikarenakan
biaya retribusi yang terbilang sudah tinggi jika dibandingkan dengan biaya retribusi yang
lama. Jika dilihat dari kondisi yang ada, mayoritas para pedagang adalah pedagang kecil
yang pendapatannya masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4. Factor-faktor yang mengahmbat dalam peningkatan daya saing pasar di Kota Bandung
serta upaya yang dilakukan adalah daya saing pelaku usaha atau pengusaha lokal,
khususnya yang berskala mikro kecil, masih lemah. Mereka mudah mati saat dihadapkan
pada persaingan dengan pelaku usaha berskala lebih besar, apalagi jika berhadapan dengan
pelaku usaha asing bermodal besar.
Demikian diungkapkan Humas PD Pasar Bermartabat pada saat FGD kemarin, pengusaha
lokal harus bersinergi dan berjejaring untuk memperkuat daya saing, termasuk dalam
membidik pasar lokal. "Pemberlakukan pasar bebas sejak beberapa tahun lalu membuat
persaingan usaha semakin ketat. Bukan hanya produk asing yang membanjiri pasar lokal,
pelaku usaha asing juga datang menyerbu," katanya.
Persoalannya, menurut dia, banyak pelaku usaha lokal, khususnya yang berskala mikro dan
kecil, tidak siap. Mereka memiliki kelemahan di hampir semua sektor, mulai dari
permodalan, kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga penguasaan teknologi.

"Dari sisi permodalan, banyak pelaku usaha lokal berskala mikro kecil yang berjalan
dengan modal terbatas karena sulit mengakses pembiayaan perbankan. Akibatnya, mereka
sulit berkembang dari sisi kapasitas usaha," tuturnya.
Sementara dari sisi teknologi, tidak sedikit yang hingga saat ini masih buta internet, apalagi
skema pemasaran online. Umumnya, mereka tersebar di pelosok dan masih menjalankan
usaha dengan cara tradisional.
Di sisi lain, menurut dia, antarpelaku usaha lokal pun terjadi persaingan tidak sehat. Pelaku
usaha berskala besar yang sudah lebih dulu eksis kerap menghambat pelaku usaha baru,
baik dari sisi pemasaran maupun akses terhadap bahan baku.
"Kondisi ini membuat pengusaha asing leluasa merambah pasar nasional. Begitu juga para
pemodal asing yang menjadi sangat mudah menguasai perusahaan di dalam negeri," tutur
Pak Fekky dari PD Pasar Bermartabat.
Jika dibiarkan, menurut dia, ke depan pelaku usaha lokal hanya akan menjadi penonton di
negeri sendiri. Bahkan, bukan tidak mungkin Indonesia hanya akan menjadi pasar dari
produk impor atau produk perusahaan nasional yang sebagian besar dikuasai asing.
"Ini tentu akan sangat membahayakan perekonomian nasional," tuturnya
Saat ini saja, menurut dia, rasio jumlah entrepreneur Indonesia masih tergolong rendah,
walaupun sudah mengalami peningkatan dari 1,67% menjadi 3,1%. Pasalnya, negara
tetangga seperti Malaysia sudah memiliki rasio entrepreneur sebesar 6% populasi.
"Solusinya adalah membangun sinergitas dan jejaring antar pengusaha lokal. Melalui
jejaring, pelaku usaha bisa memangkas akses terhadap sumber bahan baku, sumber daya
manusia unggulan, permodalan, bahkan pemasaran," tuturnya.
Pedagang harus dibekali tentang cara pengelolaan dan pertumbuhan bisnis. Sehingga
terdorong terbentuknya simpul-simpul pemberdayaan antar kota/kabupaten demi
memperkuat jejaring guna mendongkrak daya saing.
-
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