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ABSTRACT 

 

This research aims to describe the stage of revitalization of traditional markets conducted by the 

Government of Tulungagung Regency in empowering Panjerejo market traders, as well as supporting factors 

that affect. Lowering of traditional markets in Indonesia in 2017 which reached 29%, then the government held 

a revitalization of traditional markets as an effort to empower traders, as has been listed in Law No. 7 of 2014 

on Trade that the government in cooperation with local governments in the development , empowerment, and 

improvement of market quality of the people in order to increase competitiveness. As Laretna explained about 

the stage of revitalization can be oriented with physical planning, economic rehabilitation and social / 

institutional revitalization. Meanwhile, to see the factors supporting the success of revitalization in Panjerejo 

Market using Edward and Hogwood theory so that the revitalization policy can be implemented perfectly with 

the communication, resources, bureaucracy structure and support from related parties. This research used the 

qualitative method. Data are collected through structured interview and document study. The Determination of 

informan is determined by purposive sampling technique with the snowball sampling because it is considered as 

the most know and understand about the revitalization of traditional market conducted by the Government of 

Tulungagung Regency to improve the empowerment of  Panjerejo Market’s seller. 
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Pendahuluan 
Pembangunan menjadi salah satu ruh yang 

sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan 

manusia, pembangunan dilakukan untuk 

memberikan suatu perubahan menuju arah yang 

lebih baik melalui upaya-upaya secara sadar dan 

terencana. Pembangunan adalah suatu proses 

berkelanjutan yang melibatkan keputusan dan 

pilihan, tentang cara-cara, alternatif menggunakan 

sumberdaya yang tersedia, dengan tujuan untuk 

mencapai tujuan tertentu pada beberapa waktu di 

masa depan. Paradigma pembangunan berkembang 

searah dengan perkembangan jaman, menurut 

Suryono terdapat beberapa paradigma 

pembangunan, yaitu paradigma pertumbuhan, 

paradigma pemerataan, paradigma teknologi tepat 

guna, paradigma kebutuhan dasar pembangunan, 

pembangunan berkelanjutan, dan yang paling 

terakhir adalah paradigma pemberdayaan.  

Salah satu yang termasuk dalam instrumen 

pembangunan ekonomi tersebut adalah pasar 

tradisional. Pasar tradisional ialah tempat 

bertemunya pembeli dan penjual dengan 

berinteraksi secara langsung dengan sistem tawar 

menawar. Telah lama masyarakat Indonesia baik di 

perkotaan maupun pedesaan menggunakan pasar 

tradisional dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Pasar tradisional selain menawarkan harga barang 

yang relatif murah daripada pasar moderen, 

berbagai kebutuhan di pasar tradisional juga masih 

dapat ditawar oleh pembeli.  

Namun, keberadaan pasar tradisional yang 

merupakan warisan turun temurun dari pendahulu 

pelaku ekonomi di Indonesia, saat ini tengah 

mengalami kemunduran dan kelesuan. Selain itu 

pedagang masih sulit untuk diatur maupun 

mengatur diri dalam masalah penataan pedagang, 

semakin bertambahnya jumlah pedagang, maka 

akan mempersempit ruang gerak pengunjung, hal 

ini berakibat terabaikannya tata ruang, kesadaran 

yang rendah baik para pedagang maupun 

pengunjung pasar terhadap kedisiplinan, kebersihan 

dan ketertiban, pengelolaan parkir yang tidak 

teratur, serta salah satu yang terpenting ialah 

pemahaman yang rendah terhadap perilaku 

konsumen dimana keadaan permintaan yang 

berubah-ubah namun pedagang pasar tidak mampu 

mengikuti karena keterbatasan informasi dan 

kemampuan serta kurangnya persiapan menghadapi 

persaingan. Sedangkan pada pasar modern 

pengunjung ditawarkan berbagai kelebihan dari 

pasar tradisional seperti halnya kondisi bangunan 

yang kuat, cat yang menarik perhatian sehingga 

pengunjung tidak bosan, ruangan ber-AC, penataan 

barang dagangan yang tertata dengan rapi sehingga 

memudahkan pembeli untuk memilih barang yang 

dicarinya, serta bau yang sedap sehingga para 

pengunjung pasar modern lebih nyaman. Dengan 

berbagai kelebihan-kelebihan yang dimiliki pasar 

modern, tentunya masyarakat akan lebih cenderung 

memilih pasar modern dibandingkan pasar 

tradisional, terlebih lagi saat ini masyarakat di era 

modern sudah mengalami pergeseran paradigma 

dalam cara memenuhi kebutuhanya. Pertumbuhan 

pasar modern saat ini memang sangat pesat, bahkan 

sudah sampai di pelosok-pelosok desa.  

 

    

 



         Tabel 1 

        Pertumbuhan Pasar Tradisional di Indonesia 

No Tahun Jumlah  

1 2007 13.550 unit 

2 2009 13.450 unit 

3 2011 9950 unit 

4 2013 9850 unit 

5 2015 9.769 unit 

6 2017 9.550 unit 

     Sumber: Kemendagri.go.id 

 

Hal lain yang menggambarkan pentingnya 

keberadaan pasar tradisional ialah, pasar tradisional 

sebagai wadah dalam pembangunan sosial 

kemasyarakatan. Pasar tradisional yang identik 

dengan adanya proses tawar menawar, 

menumbuhkan interaksi sosial antara pedagang dan 

juga pembeli, maupun antar pedagang, maupun 

antar pembeli yang tidak hanya berbicara mengenai 

tawar menawar barang dagangan, namun juga hal-

hal lainya seperti kehidupan sehari-hari, berita 

terbaru yang berkembang di masyarakat, dan lain 

sebagainya. Pemberdayaan pasar tradisional yang 

dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah 

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan bahwasanya pemerintah bekerjasama 

dengan pemerintah daerah dalam melakukan 

pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan 

kualitas pasar rakyat dalam rangka peningkatan 

daya saing. Hal ini lebih diperinci oleh pemerintah 

dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 

Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan 

Pemberdayaan Pasar Tradisional, dimana pada 

pasal 18 ayat (2) dijelaskan bahwa Kepala Daerah 

melakukan pemberdayaan pada pasar tradisional 

meliputi : 

1. Meningkatkan profesionalisme pengelola 

UPT Pasar Panjerejo 

2. Meningkatkan kompetensi pedagang 

pasar; dan  

3. Meningkatkan kualitas dan pembenahan 

sarana fisik pasar.  

 

Melihat pentingnya suatu revitalisasi pasar 

tradisional untuk meningkatkan citra pasar 

tradisional yang sudah mulai redup, maka sudah 

selayaknya pemerintah melakukan langkah nyata 

terkait dalam pembangunan dan perbaikan pada 

pasar tradisional, dengan begitu diharapkan 

terdapat perubahan pada gambaran yang ada pada 

pasar tradisional, sehingga lebih menarik minat 

pembeli dan memiliki kemampuan dalam 

menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan 

semakin marak dan berkembang pesatnya pasar 

modern yang sudah sampai desa-desa. 

Tabel 2 

Pasar Percontohan di Jawa Timur 

 

No Pasar Kota Tahun 

1. Pasar Oro-

Oro Dowo 

Malang 2016 

2. Pasar 

Minulyo 

Pacitan 2012 

3. Pasar 

Panjerejo 

Tulungagung 2017 

4. Pasar 

Sokosari  

Tuban 2015 

5. Pasar Puspa 

Agro 

Sidoarjo 2010 

6. Pasar 

Pettedan 

Pamekasan 2016 

       Sumber: Diolah peneliti dari berbagai sumber 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Jawa 

Timur memiliki beberapa pasar percontohan yang 

telah dikembangkan dari tahun ketahun, 

perkembangan pasar percontohan di Jawa Timur 

merupakan hal yang sudah dilakukan sejak dahulu, 

maka dari itu peneliti melakukan penelitian di pasar 

panjerejo Kabupaten Tulungagung karena pasar 

tersebut merupakan pasar dengan revitalisasi yang 

baru-baru  ini sedang dilakukan oleh pemerintah 

untuk meningkatkan perdagangan di Indonesia. 

Tentunya dengan berbagai kelebihan-kelebihanya 

masyarakat Kabupaten Tulungagung lambat laun 

akan semakin meninggalkan pasar tradisional dan 

beralih ke pasar modern (Laporan Kinerja 

Pemerintah Kabupaten Tulungagung 2017).  

Permasalahan revitalisasi sebenarnya muncul 

sejak awal pada saat penjualan kios atau lapak bagi 

para calon pedagang yang baru. Penjualan kios oleh 

pihak pengembang bersifat jual putus di mana 

pihak pengembang tidak lagi berwenang 

menentukan jenis barang dagangan setelah kios 

tersebut dijual ke pedagang. Permasalahan muncul 

ketika kios atau lapak yang sudah dibeli oleh pihak 

pertama dijual kembali ke pedagang lain yang jenis 

dagangannya berbeda dengan barang dagangan 

yang sudah ditentukan untuk zona di mana kios 

atau lapak tersebut berada. Inilah yang menjadi 

salah satu sumber ketidaktertiban zonasi barang 

dagangan di banyak pasar tradisional pada dewasa 

ini. Untuk mencegah terjadinya hal ini, maka setiap 

peralihan hak milik kios atau lapak harus 

sepengetahuan pihak pengelola pasar. Apabila jenis 

dagangan dari pedagang yang bertindak sebagai 

pembeli kios atau lapak berbeda dengan jenis 

barang dagangan yang ditetapkan untuk zona yang 

bersangkutan, maka penjualan kios/lapak yang 

bersangkutan sebaiknya tidak diteruskan. 

Kabupaten Tulungagung adalah sebuah 

daerah yang masyarakatnya sangat kental dan  

masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional, 

sehingga masyarakatknya masih mempercayakan 

pasar tradisional sebagai tempat untuk memenuhi 



kebutuhan sehari-harinya. Sedangkan di era 

sekarang pasar tradisional adalah indikator nasional 

peningkatan kestabilan harga ataupun inflasi 

domestik dari barang-barang kebutuhan pokok 

masyarakat yang diperjualbelikan seperti gula, 

beras, minyak dan bahan sembako lainnya, dll. 

Maka dari itu pemerintah Kabupaten Tulungagung 

melakukan beberapa pembaharuan terhadap 

beberapa pasar tradisional yang ada. 

 

            Tabel 3 

Pasar di Tulungagung yang mengalami 

pembangunan 

No Nama 

Pasar 

Progress Persentase 

1 Pasar 

Ngemplak 

Kios dan los 90% 

2 Pasar 

Ngantru 

Kios dan 

relokasi 

100% 

3 Pasar 

Ngunut 

Pemandangan 

konofi 

100% 

4 Pasar 

Panjerejo 

Revitalisasi 

pasar 

70% 

5 Pasar 

Kauman 

Kecanggihan 

Pasar 

100% 

6 Pasar 

Senggol 

Bangoan 

TPS 

pedagang 

100% 

7 Pasar 

Gondang 

TPS 

pedagang 

90% 

Sumber: Disperindag Tulungagung diolah peneliti 

 

Dapat dilihat dari data diatas, tingkat 

persentase pembangunan pada pasar Panjerejo 

masih pada angka 70% dimana revitalisasi pasar 

belum sepenuhnya terlaksana, dan terdapat 

beberapa area yang masih belum terrealisasikan. 

Di Kabupaten Tulungagung, terdapat 

sekurang-kurangnya 32 pasar tradisional, tetapi 

pasar yang mengalami pembangunan hanya 

meliputi 7 pasar yang ada, salah satunya ialah Pasar 

Panjerejo. Pasar Panjerejo merupakan salah satu 

pasar tradisional terbesar di Kabupaten 

Tulungagung (Laporan Kinerja Pemerintah 

Kabupaten Tulungagung 2017). Pasar Panjerejo 

terletak di Kecamatan Rejotangan, yang letaknya 

berada di pinggir jalan raya yang sangat mudah 

diakses oleh kendaraan, serta berada tidak jauh dari 

pusat keramaian di Kecamatan Rejotangan. Saat ini 

Pasar Panjerejo menjadi proyek percontohan pasar 

nasional. Selain itu di dalam Pasar Panjerejo juga 

terdapat kantor pengelola pasar, pos pengamanan, 

lokasi parkir, lokasi bongkar muat barang, tempat 

pembuangan sampah, tempat penitipan anak, 

tempat ibadah dan toilet, maka hal ini sudah 

memenuhi syarat pendukung sebagaimana yang 

disebutkan pada Pasal 6 Ayat (1) huruf C Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2012 

tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar 

Tradisonal. Tentunya hal ini menjadi nilai plus bagi 

Pasar Panjerejo untuk menarik minat pembeli. 

Program pembenahan Pasar tradisional tidak 

jarang menimbulkan konflik yang  terjadi  pada  

ranah  koordinasi  antar  stakeholder  pada  tahap  

perencanaan program  tersebut,  sehingga  

membuat  salah satu  pihak  merasa  dirugikan  

karena tidak  dilibatkan  sejak  awal  perencanaan  

program  tersebut,  seperti  yang  terjadi dalam 

program revitalisasi pasar tradisional di Pasar 

Panjerejo Kabupaten Tulungagung (Laporan 

Kinerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung 

2017). Dengan adanya permasalahan dan potensi 

yang terdapat di Pasar Panjerejo, maka pemerintah 

harus melakukan langkah-langkah konkret untuk 

menjaga eksistensi pasar tradisional dalam hal ini 

Pasar Panjerejo dengan meningkatkan citra pasar 

tradisional melalui pembangunan pasar. Untuk itu 

Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) tahun 2014-2019 melalui visi misinya, 

lebih rinci pada misi yang ke-lima yang berkaitan 

dengan perdagangan, maka menempatkan 

pembangunan dan pemberdayaan pedagang pasar 

tradisional sebagai salah satu prioritas 

pembangunan. 

Revitalisasi pasar merupakan program 

prioritas Presiden Jokowi. Presiden mencanangkan 

5.000 pasar selama 5 tahun hingga 2019 yang 

dilaksanakan oleh berbagai kementerian, termasuk 

beberapa daerah seperti Kabupaten Tulungagung 

yang melaksanakan revitalisasi pasar Panjero. Pasar 

tradisional sebagai tempat berlangsungnya berbagai 

transaksi perdagangan antara warga masyarakat 

sebagai konsumen dengan warga lainnya sebagai 

pedagang memang sangat penting untuk 

direvitalisasi. Selama ini pasar tradisional yang 

belum dibangun atau direvitalisasi itu biasanya 

identik dengan tempat yang kumuh, reget, dan 

becek, serta tempat parkir yang susah. Pasar 

Panjerejo Tulungagung pada awalnya sangat tidak 

layak, kumuh dan tidak memiliki sistem drainase 

baik dan manajemen sampah buruk karena tidak 

ada kepedulian dari pemerintah tentang pasar ini. 

Dengan adanya perkembangan atau keramaian kota 

dalam jumlah pedagang yang semakin banyak, 

pasar Panjerejo diberlakukan revitalisasi untuk 

meningkatkan laju roda perekonomian pedagang 

pasar. Setelah adanya revitalisasi di pasar 

Panjerejo, tingkat jumlah pengunjung (konsumen) 

yang semula sedikit dan hanya masyarakat sekitar 

pasar, sekarang telah meningkat sebanyak 28% dan 

semakin berdatangan dari penjuru kota. Berikut 

adalah gambar dari zonasi yang baru setelah 

adanya program revitalisasi dari pemerintah.  

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan 

bahwa perlu dilakukan perubahan paradigma 

pengelolaan pasar, dimana pasar tradisional 

ditempatkan sebagai investasi jangka panjang 

dalam rangka pembangunan properti kota yang 



bertujuan untuk meningkatkan, menangkap, 

mendistribusikan kapital bagi kesejahteraan 

masyarakat, khususnya dapat meningkatkan 

pemberdayaan pedagang di pasar tradisional. Dari 

beberapa penelitian terdahulu yang telah dibahas, 

dapat dibedakan dengan penelitian kali ini yang 

bertujuan untuk meningkatkan citra pasar 

tradisional serta memberdayakan para pedagang 

yang ada dipasar panjerejo. Pemerintah daerah 

melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Tulungagung berupaya melakukan 

revitalisasi pasar tradisional dengan tujuan untuk 

meningkatkan citra pasar tradisional sehingga pasar 

tradisional lebih bermartabat yang artinya pasar 

tradisional menjadi rujukan utama masyarakat 

dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. 

Terlebih lagi saat ini Pasar Panjerejo menjadi 

proyek percontohan nasional pasar tradisional. 

Masalah yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung dalam 

melaksanakan revitalisasi saat ini hanya 

terbatasnya anggaran dana saja, sehingga akan 

diberlakukan revitalisasi lanjutan kedepannya. 

Dengan adanya revitalisasi Pasar Tradisional 

Panjerejo Kabupaten Tulungagung, maka akan 

dapat meningkatkan pemberdayaan kepada 

pedagang, sehingga revitalisasi diharapkan dapat 

dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi dari 

pedagang dari Pasar Panjerejo, sehingga 

masyarakat dapat berdaya.  

 

Kerangka Teori 

Pasar 

Dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 

2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 

menyatakan bahwa Pasar dari segi ekonomi ialah 

interaksi antara pedagang dan pelanggan dalam 

menyepakati suatu harga dengan kuantitas dan 

kualitas barang tertentu dan kedua belah pihak 

menerima manfaat masing-masing. Sedangkan 

menurut pendapat Belshaw kajian ekonomi pasar 

merupakan suatu wadah atau tempar interaksi 

antara pembeli dan penjual dari suatu barang 

maupun jasa tertentu
1
. 

 

Pasar Tradisional 

Pasar Tradisional ialah tempat dimana 

bertemunya para penjual dan pembeli yang ditandai 

dengan adanya proses jual dan beli secara 

langsung. Didalam bangunannya juga hanya terdiri 

dari kios-kios ataupun los dan dikelola dalam suatu 

                                                           
1
 Devi, N.M.W.R. 2013. Pasar Umum Gubug Di 

Kabupaten Grobogan Dengan Pengolahan Tata 

Ruang Luar dan Dalam Melalui Pendekatan 

Ideologi Fungsionalisme Utilitarian. Tugas akhir 

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik, 

Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. hal 58 

pengelolaan pasar. Pada pasar tradisional, sebagian 

besar menjualkan berbagai kebutuhan hidup sehari-

hari seperti bahan pangan dan sandang, dimana 

terdapat proses penawaran secara bijak sampai 

menemukan titik dimana terdapat persetujuan oleh 

kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Pasar 

seperti ini pada umumnya dapat ditemukan di 

kawasan pemukiman agar pembeli lebih mudah 

untuk mencapai pasar. Ditinjau dari segi 

dagangannya, pasar dapat dibedakan, yaitu:
2
 

1. Pasar Umum 

 Dimana dagangan pasar yang diperjual belikan 

lebih dari satu jenis dagangan. Dagangan yang 

terdapat pada pasar ini meliputi barang kebutuhan 

sehari-hari 

2. Pasar Khusus 

 Pasar dengan barang dagangan yang sebagian besar 

terdiri dari satu jenis dan kelengkapannya saja.  

 

Revitalisasi 

Revitalisasi dapat diartikan menjadi sesuatu 

atau perbuatan yang menjadi vital. Sedangkan kata 

vital mempunyai arti sangat penting atau perlu 

sekali (untuk kehidupan dan sebagainya). 

Pengertian melalui bahasa lainnya revitalisasi bisa 

berarti proses, cara, dan atau perbuatan untuk 

menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai 

program kegiatan apapun. Atau lebih jelas 

revitalisasi itu adalah membangkitkan kembali 

vitalitas. Jadi, pengertian revitalisasi ini secara 

umum adalah usaha-usaha untuk menjadikan 

sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali. 

Sebagai sebuah kegiatan yang sangat kompleks, 

revitalisasi terjadi melalui beberapa tahapan dan 

membutuhkan kurun waktu tertentu, yakni:
3
 

1. Perencanaan Fisik 

2. Rehabilitas Ekonomi 

3. Revitalisasi Sosial/Institusional 

 

Kebijakan Revitalisasi 

Kebijakan revitalisasi adalah langkah 

pemerintah atau pengambilan keputusan dalam 

suatu proses atau cara dan perbuatan untuk 

menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya 

tidak berdaya sehingga revitalisasi berarti 

menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi 

vital, sedangkan kata vital mempunyai arti sangat 

penting atau sangat diperlukan sekali untuk 

kehidupan dan sebagainya. 

 

Implementasi Program 

Implementasi berhubungan dengan berbagai 

kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. 

Gordon juga memberikan penjelasan bahwa dalam 

proses implementasi, administrator memiliki tugas 

sebagai pengatur cara untuk mengorganisir, 

                                                           
2
 Perda Yogyakarta No 2 Tahun 2001 Tentang Pasar 

3
 Adisakti, Laretna. 2002. Revitalisasi Kawasan Pusaka 

di Berbagai  Belahan Bumi. Harian Kompas. hal 89 



menginterprestasikan dan menerapkan kebijakan 

yang telah diseleksi. Tugas yang paling penting 

seorang administrator adalah berkenaan dengan 

menerapkan kebijakan, yang berani menggunakan 

instrumen-instrumen mengerjakan atau 

memberikan pelayanan rutin, melakukan 

pembayaran-pembayaran
4
. 

 

Faktor Pendukung Implementasi Program 

Implementasi program bila dipandang dalam 

pengertian yang luas, merupakan alat administrasi 

hukum dimana  berbagai aktor, organisasi,  prosedur, 

dan teknik  yang bekerja bersama-sama 

untuk  menjalankan kebijakan guna meraih dampak 

atau tujuan yang diinginkan
5
. Adapun syarat-syarat 

untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Negara 

secara sempurna  dari beberapa model implementasi 

yang telah terangkai, diantaranya: 

Model implementasi kebijakan yang berspektif 

top down yang dikembangkan oleh Edward terdapat 

4 variabel yang mempengaruhi keberhasilan 

implementasi suatu kebijakan, yaitu:
6
 

1. Komunikasi 

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan 

pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan 

publik. Implementasi yang efektif terjadi jika 

pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang 

akan mereka kerjakan. 

2. Sumberdaya 

Sumberdaya merupakan indikator penting 

dalam mengimplentasikan suatu kebijakan. 

Dalam Implementasi kebijakan harus ditunjang 

oleh sumberdaya, baik sumberdaya manusia, 

material, dan metode. Meskipun sasaran, tujuan 

dan isi kebijakan sudah dikomunikasikan 

dengan jelas, apabila implementor kekurangan 

sumberdaya untuk melaksanakan implementasi 

maka tidak akan berjalan 

3. Disposisi 

Suatu disposisi dalam implementasi dan 

karakteristik, sikap yang dimiliki oleh 

implementor kebijakan, seperti komitmen, 

kejujuran, komunikatif, cerdik dan bersifat 

demokratis. 

4. Struktur Birokrasi 

Keberhasilan implementasi kebijakan publik 

adalah dari struktur birokrasinya. Kebijakan 

                                                           

4 Pasolong, Habani. 2011. Implementasi Program. 

Bandung : Alfabeta. hal 58 

5
 Winarno, Budi. 2016. Kebijakan Publik Era 

Globalisasi Teori, Proses, dan Studi Kasus 

Komparatif. Yogyakarta : CAPS (Center of 

Academic Publishing Service). hal 102 

6
 Edward III, George C. 1980. Implementing Public 
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yang begitu kompleks menuntut adanya 

kerjasama banyak orang, ketika struktur 

birokrsi tidak kondusif pada kebijakan yang 

tersedia, maka hal ini akan menyebabkan 

sumberdaya menjadi tidak efektif dan 

menghambat jalannya kebijakan. 
 

  Seperti yang dikutip oleh Nugroho, model 

ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks 

implementasinya, ide dasarnya adalah bahwa 

setelah kebijakan ditransformasikan, dilakukan 

implementasi kebijakan. Keberhasilan ditentukan 

oleh derajat implementability kebijakan tersebut. Isi 

kebijakan mencakup :
7
 

1. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan 

2. Jenis dan tipe manfaat yang akan dihasilkan 

3. Derajat perubahan yang ingin dicapai 

4. Kedudukan pembuat kebijakan 

5. (Siapa) Pelaksana program 

6. Sumber daya yang digunakan 
 

Pemberdayaan 

Pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah 

yang khas Indonesia daripada istilah dari  Barat. Di 

barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai 

empowerment, dan istilah itu benar tapi tidak tepat. 

Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi 

“daya” bukan “kekuasaan” daripada “ 

pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang 

paling tepat adalah “energize” atau katakan 

memberi “energi” pemberdayaan adalah pemberian 

energi agar yang bersangkutan mampu untuk 

bergerak secara mandiri
8
. 

 

Metode Penelititan  

Metode penelitian merupakan serangkaian 

cara yang digunakan dalam penelitian yang 

bertujuan agar penelitian tersebut dapat tersusun 

secara sistematis sehingga nanti mudah untuk 

dipahami. Metode penelitian berfungsi untuk 

pedoman yang digunakan sebagai pemecah suatu 

masalah melalui pengamatan dan pengumpulan 

data yang berguna menemukan fakta dan menarik 

kesimpulan. Jenis penelitian ini adalah jenis 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk membuat 

deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-

kejadian yang ada, yakni  untuk mendiskripsikan 

mengenai Kabupaten Tulungagung, karena terdapat 

sebuah kebijakan revitalisasi dari pemerintah untuk 

sebuah pasar di Tulungagung, dengan lebih fokus 

pada pemberdayaan pedagang pasar tradisional 

yaitu Pasar Panjerejo. Teknik pengumpulan data 
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dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, 

dokumentasi penelitian. Teknik penentuan 

informan dilakukan secara purposive dan snowball. 

Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data 

melalui triangulasi sumber data sehingga data yang 

disajikan merupakan data yang absah. 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Revitalisasi 

berarti proses, cara, dan perbuatan menghidupkan 

kembali suatu hal yang sebelumnya kurang 

terberdaya. Sebenarnya revitalisasi berarti 

menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi vital. 

Sedangkan kata vital mempunyai arti sangat 

penting atau perlu sekali (untuk kehidupan dan 

sebagainya). Pengertian melalui bahasa lainnya 

revitalisasi bisa berarti proses, cara, dan atau 

perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan 

kembali berbagai program kegiatan apapun. Atau 

lebih jelas revitalisasi itu adalah membangkitkan 

kembali vitalitas. Jadi, pengertian revitalisasi ini 

secara umum adalah usaha-usaha untuk menjadikan 

sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali. 

Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai 

ekonomi lahan melalui pembangunan kembali 

suatu bangunan untuk meningkatkan fungsi 

bangunan sebelumnya (Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Nomor: 18/Prt/M/2010). 

Revitalisasi bertujuan untuk mengembalikan 

vitalitas ataupun daya hidup sebuah bangunan atau 

kawasan pada suatu kota. Umumnya revitalisasi 

dapat dikaitkan dengan proses peremajaan 

bangunan, dimana intervensi yang dilakukan dapat 

mencakup aspek fisik dan non fisik (ekonomi, 

sosial budaya, dan sebagainya).  

Menurut danisworo revitalisasi adalah 

upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan 

atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, 

akan tetapi kemudian mengalami 

kemunduran/degradasi. Skala revitalisasi ada 

tingkatan makro dan mikro. Proses revitalisasi 

sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, 

aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan 

revitalisasi harus mampu mengenali dan 

memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, 

keunikan lokasi dan citra tempat)
9
.  

Tujuan awal dari program revitalisasi 

pasar Panjerejo ini adalah demi terciptanya sumber 

daya yang terberdaya sehingga mengurangi angka 

pengangguran dan memberdayakan pedagang yang 

dulunya belum terberdaya. Sumberdaya merupakan 

hal yang penting lainnya dalam 

mengimplementasikan suatu keijakan. Sumberdaya 

merupakan penggerak dalam aktivitas operasional 

organisasi sehingga kebijakan terkait pemenuhan 

kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi sesuai 
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dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Masyarakat merupakan sumberdaya yang penting 

dalam melaksanakan kebijakan. Kegagalan yang 

sering terjadi dalam implementasi keijakan salah 

satunya disebabkan oleh SDM yang tidak 

mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten. 

 

Keberhasilan pada revitalisasi Pasar 

Panjerejo Kabupaten Tulungagung ini dipengaruhi 

oleh beberapa faktor pendukung yang telah 

dijelaskan dalam teori Hogwood, teori Edward dan 

teori yang dapat ditemukan dilapangan. Pasar 

merupakan tempat orang berjual beli, di mana 

segala kebutuhan primer maupun sekunder bisa 

didapatkan di sana. Oleh karenanya, pasar memiliki 

pengaruh penting bagi kehidupan manusia. 

Persoalan yang kerap terjadi adalah kebersihan 

pasar-pasar. Kerugian yang ditimbulkan dari tidak 

terawatnya tatanan kebersihan di lingkungan pasar 

sangatlah banyak, terlebih apabila sistem drainase 

sudah tertimbun sampah-sampah pasar, bukan tidak 

mungkin banjir akan datang menggenangi pasar 

tersebut dalam waktu dekat. Maka dari itu 

diperlukannya pendukung-pendukung dalam suatu 

keberhasilan dari suatu kebijakan agar revitalisasi 

dapat berjalan dengan baik. Secara luas segala 

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah 

suatu kebijakan publik. Kemudian lebih spesifik 

dapat diartikan bahwa kebijakan publik adalah 

serangkaian proses dari pengambilan keputusan 

hingga tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, 

dan setiap keputusan ataupun tindakan yang 

dilakukan memiliki dampaknya masing-masing. 

Adapun model implementasi yang digunakan 

sebagai pisau analisis adalah model implementasi 

kebijakan yang dikemukakan oleh teori Edward 

dan teori Hogwood bahwa implementasi kebijakan 

dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yaitu 

komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan 

dukungan target. 

 

Kesimpulan 

Persaingan erat yang kerap melanda pasar 

tradisional dan pasar modern menjadi alasan 

adanya pengadaan revitalisasi di pasar tradisional 

Tulungagung. Seperti pada Pasar Pajerejo 

Kabupaten Tulungagung yang telah melakukan 

beberapa tahap untuk mengadakan revitalisasi, 

dimana pembangunan pasar tradisional ditujukan 

untuk membangun pasar panjerejo untuk lebih 

bersih, rapi dan nyaman sehingga pembeli dapat 

merasakan kenyamanan saat berkunjung ke pasar 

dan lebih menarik minat untuk berbelanja di pasar 

tradisional. Kebijakan revitalisasi ini dilakukan 

dalam beberapa tahap, yaitu perencanaan fisik 

pasar kemudian diadakannya rehabilitasi ekonomi 

serta revitalisasi sosial/institusional. Dengan 

adanya kebijakan revialisasi dari pemerintah daerah 

kabupaten Tulungagung ini pada akhirnya 

berdampak adanya pemberdayaan pedagang pasar 



Panjerejo, sehingga pedagang pasar tidak merasa 

dirugikan dalam melaksanakan transaksi jual beli 

bersama pembeli, seperti salah satunya contohnya 

yang paling signifikan adalah omset yang 

meningkat sekitar 36% dari sebelum adanya 

revitalisasi, meskipun belum seluruh pasar 

terrevitalisasi dikarenakan kurangnya dana 

anggaran. Pengadaan dana yang terbatas juga telah 

dituturkan berbagai pihak agar pendisribusian dana 

pada seluruh pasar terbagi rata. 

1. Dalam penelitian ini revitalisasi pasar 

Panjerejo dapat dilakukan dengan beberapa 

tahapan seperti yang telah dijelaskan oleh 

Laretna, terdapat 3 tahapan revitalisasi yaitu: 

a. Perencanaan Fisik 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

telah melaksanakan revitalisasi Pasar 

Panjerejo Kabupaten Tulungagung, salah 

satunya dengan perencanaan fisik. 

Perencanaan fisik adalah membangun 

dan menata ulang kembali kondisi 

bangunan pasar agar Pasar Panjerejo 

menjadi pasar yang bersih, rapi dan 

nyaman. Pembangunan fisik pada pasar 

Panjerejo dilaksanakan dengan 

melakukan penataan kembali 

keseluruhan bangunan seperti kios atau 

los pedagang-pedagang pasar dan 

memperbaiki kondisi sarana serta 

prasarana Pasar Panjerejo. 

 

b. Rehabilitasi Ekonomi 

Disperindag Tulungagung melaksakan 

koordinasi dengan para pedagang Pasar 

Panjerejo dan petugas atau pengurus 

pasar sebelum memperhatikan 

rehabilitasi ekonomi sebagai salah satu 

langkah dalam melaksanakan revitalisasi 

Pasar Panjerejo Kabupaten 

Tulungagung. Selain perencanaan dan 

pembangunan fisik, rehabilitasi ekonomi 

penting dilaksanakan dalam revitalisasi 

Pasar Panjerejo Kabupaten Tulungagung 

dikarenakan dapat mensejahterakan 

ekonomi bagi pedagang serta 

meningkatkan nilai tambah bagi 

ekonomi pasar secara menyeluruh 

seperti peningkatan omset sebesar 36,2% 

meskipun pada awalnya menimbulkan 

pro dan kontra karena beberapa 

ketidakpahaman pedagang terhadap 

langkah yang diambil oleh Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Tulungagung. 

 

c. Revitalisasi sosial/institusional 

Dengan memperbaiki hubungan 

komunikasi sosial yang baik antar 

pedagang, tengkulak pasar dan juga 

hubungan-hubungan sosial yang 

dilakukan disekitar pasar seperti pada 

petugas pengelola pasar maupun Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Tulungagung, pelaksanaan 

revitalisasi Pasar Panjerejo semakin 

cepat terrealisasikan. 

 

2. Selain itu juga terdapat faktor pendukung 

dalam keberhasilan revitalisasi pasar 

Panjerejo Tulungagung: 

a. Sumberdaya 

Pasar Panjerejo adalah salah satu pasar 

yang besar di Tulungagung, 

masyarakatnya pun juga telah bergantung 

pada keberadaan pasar tradisional ini. 

Desa Panjerejo sendiri memiliki sumber 

daya manusia yang sangat mumpuni. 

Keberhasilan revitalisasi ini didukung oleh 

adanya sumberdaya yang apik, baik dari 

segi materi ataupun SDM di sekitar pasar.  

 

b. Komunikasi 

Keberhasilan revitalisasi pasar Panjerejo 

tidak terlepas dari komunikasi yang baik 

antara pihak pedagang maupun pengelola 

pasar. Dimana terdapat pola pikir yang 

maju akan pentingnya suatu hubungan 

yang baik agar mencegah terjadinya miss 

communication dari kedua belah pihak. 

Dengan memiliki komunikasi yang lancar 

antar pedagang, tengkulak pasar, dan juga 

komunikasi sosial yang dilakukan 

disekitar pasar sehingga dapat 

meningkatkan keberhasilan revitalisasi 

dalam pemberdayaan pedagang pasar 

Panjerejo. 

 

c. Struktur Birokrasi 

Dalam kebijakan yang beitu kompleks dan 

menuntut adanya kerjasama banyak orang, 

pengelola pasar Panjerejo bersama-sama 

melaksanakan program revitalisasi dengan 

pihak Dinas Perindutrian dan Perdagangan 

Kabupaten Tulungagung secara kondusif, 

sehingga revitalisasi pasar yang dijalankan 

menjadi efektif dan berhasil. 

 

d. Dukungan target  

Masyarakat desa panjerejo sangat 

mendukung adanya pembaharuan pada 

pasar tradisonal yang biasa mereka 

kunjungi. Meskipun semula terjadi pro dan 

kontra pada revitalisasi pasar Panjerejo, 

dengan adanya penyuluhan dari pengelola 

pasar serta diberikannya pemahaman 

terhadap pedagang, membuat adanya 

dukungan penuh dari berbagai pihak terkait, 

sehingga program revitalisasi pasar 

Panjerejo dalam pemberdayaan pedagang 

pasar dapat terrealisasikan dengan efektif. 
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