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Kepustakaan : Literatur (Th 1982-2007), Text Book 24 eksemplar, 
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Jumlah Hal : (Lembar Persetujuan 1 hal, Pengesahan 1 hal, 
Persembahan 1 hal, Abstrak 1 hal, Kata Pengantar 2 hal, 
Daftar Isi 5 hal, Daftar Tabel 1 hal, Daftar Bagan 1 hal, 
Isi 139 hal, Daftar Pustaka 3 hal, Lampiran 7 hal)  

 
 Era otonomi masing-masing daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD 
Berbagai cara pun ditempuh dalam mengejar keuntungan ekonomi melalui 
kebijakan pembangunan. Pertokoan berkapasitas besar seperti pasar modern, 
menjadi salah satu pilihan pemkot/pemda untuk menjadi mesin ekonomi. 
 Pembangunan mal dan pasar modern di Surabaya sudah over load, dan 
mengancam keberadaan pasar tradisional. Maraknya pusat-pusat perbelanjaan 
modern tidak lepas dari sikap pemerintah yang mudah menerbitkan ijin pendirian 
pasar modern. Marginalisasi pasar tradisional terjadi karena desakan arus modal 
besar yang kuat ditambah kebijakan pemerintah yang semakin berpihak kepada 
pemodal besar.  
 Fenomena maraknya pusat-pusat perbelanjaan modern ditanggapi beragam 
oleh para stakeholders yang berkaitan dengan pemberdayaan pasar tradisional. 
Hal ini berkaitan dengan perbedaan kepentingan diantara para stakeholders 
tersebut. Esensi kebijakan publik sadalah ”kepentingan publik”. Kepentingan 
publik merupakan hasil akhir dari proses tawar-menawar sekian banyak 
kepentingan yang ada di dalam masyarakat.  
 Kebijakan publik merupakan preferensi nilai dari para elit yang berkuasa. 
Seringkali  kebijakan publik tidak merefleksikan tuntutan dari masyarakat luas 
”rakyat”. Sikap para pedagang pasar tradisional terhadap maraknya pasar modern 
adalah merasa dirugikan karena penurunan omset, dan kecewa karena 
pendapatnya tidak diakomodir dalam sebuah Perda. Para pedagang hanya dapat 
pasrah dan menganggap ancaman dari pasar modern merupakan tantangan bagi 
pasar tradisional. 
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