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Abstrak 

 

Implementasi kebijakan merupakan sebuah proses dari kebijakan publik yang dapat 

menentukan sebuah kebijakan itu dapat berjalan sesuai yang diharapkan atau tidak. Maka 

implementasi kebijakan harus benar-benar di persiapkan agar dapat tercapainya sebuah tujuan 

yang sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu kebijakan pemerintah yakni kebijakan 

Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya. berdasarkan data di lapangan yang menunjukkan 

bahwa penataan swalayan di surabaya belum bisa dikatakan terimplementasi dengan efektif. 

Dikarenakan masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik usaha swalayan. 

Kurang konsistennya pemerintah Kota Surabaya dalam penegakkan sanksi. Penelitian ini 

menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle untuk menilai keberhasilan 

implementasi Perda No. 8/2014. Lokasi penelitiannya di Kota Surabaya dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil temuan data ini dimana 

implementasi kebijakan penataan swalayan belum efektif dan perlu ditingkatkan agar dapat 

tercapainya sebuah tujuan yang diharapkan. 
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Abstract 

Implementation is one of public policy process that determine it's policy could be working as 

it's expected or not. So the Implementation of public policy must be prepared as well as it can 

be, in order to reach it's goals, the goals that been expected. One of government policy is to 

organize some modern market in surabaya. Be based on fact that shown if the organizer of 

modern market in surabaya not work as it's expected, and it's Implementation not work as it 

have to be. because of the many violations that do by business owners. His inconsistent 

Government city of Surabaya in the enforcement of the sanctions.  Which is the conception of 

the Implementation of policy theory from Mirelee. S. Grindle. To asses the success of local 

regulation No. 8/2014 The location of research is on Surabaya City with the descriptive 

qualitative as it methodology of research. The researcher got the data from deep interview 

with some informants. The results of the research is data of the public policy implementation 

of organizare of modern market not working as it's have to be and need some improvement to 

reach the purpose that's been expected. 

 

Keyword : public policy, policy implementation, minimarket  

 

 

 

                                                           
*
 Mahasiswa Program Sarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga. Email: tisahharashta@gmail.com 



 

Pendahuluan 

 

Toko ritel modern di Kota Surabaya merupakan sebuah permasalahan yang serius dan 

penting untuk di selesaikan. Dianggap suatu permasalahan yang penting dikarenakan ritel 

modern ini membawa dampak yang mana dampak positif nya dapat mengurangi angka 

pengangguran untuk bekerja sebagai pramuniaga di ritel tersebut, namun di sisi yang lain ritel 

modern ini justru mengancam keberadaan usaha kecil milik masyarakat. Hal ini yang 

mendorong pemerintah untuk mengeluarkan sebuah Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 

tentang Penataan Pembinaan Pasar Tradisional, Pasar Modern dan Pusat Perbelanjaan. Untuk 

menegaskan Perpres ini, pemerintah mengeluarkan peraturan pendukung yaitu Permendag 

No. 53 tahun 2008 yang sekarang di revisi menjadi Permendag No. 70 tahun 2013 tentang 

Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, 

dalam Permendag lebih rinci mengatur mengenai Zonasi, dan Perizinan, serta Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Timur No.3 tahun 2008 tentang perlindungan, pemberdayaan pasar 

tradisional dan penataan pasar modern di Provinsi Jawa Timur, sehingga beberapa kota di 

Indonesia khususnya Surabaya menerapkan regulasi turunan melalui Peraturan Daerah No 8 

tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya bahwasanya perda ini 

digunakan untuk melindungi keberadaan usaha milik masyarakat (UMKM), Usaha mikro 

kecil menengah dan diharapkan agar nantinya bisa membangun kemitraan antara usaha kecil 

dengan minimarket sehingga tidak ada yang merasa di untungkan ataupun dirugikan dan 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Surabaya merupakan sebuah kota yang cukup produktif di setiap hari nya yang mana 

salah satu aktivitas utamanya yakni perdagangan dimana banyaknya supermarket, ritel 

modern alfamart dan indomart semakin meningkat dan jumlah nya terus bertambah di setiap 

tahun nya. Fenomena menjamurnya alfamart dan indomart ini ditandai dengan semakin 

banyaknya jumlah gerai –gerai baru yang mulai memasuki kawasan padat penduduk. 

Sekalipun barang yang di jual lebih mahal di banding dengan barang yang di jual di toko 

kecil milik masyarakat namun toko modern ini tidak pernah kekurangan konsumen bahkan 

semakin ramai pengunjung nya. Ditambah dengan pelayanan prima yang diberikan toko 

modern kepada konsumennya dengan standar operasional dan kenyamanan toko dengan 

adanya tingkat pencahayaan dengan penataan barang yang menarik juga tingkat 

kebersihannya pun terjamin. Swalayan ini juga membuka toko nya selama 24 jam. Maka hal 

ini yang menjadi nilai tersendiri bagi masyarakat untuk memutuskan berbelanja di salayan 

daripada di toko kecil dan masyarakat semakin dimudahkan dalam pemenuhan kebutuhan 

nya. Hal inilah yang membuat toko modern ini tidak sepi pengunjung. Berbanding terbalik 

dengan usaha milik masyarakat yang semakin lama semakin kehilangan konsumen. 

Dikarenakan sumberdaya yang kurang memadahi dan adanya persaingan yang tidak imbang 

antara usaha milik masyarakat yang secara modal tidak sebesar modal yang di keluarkan oleh 

pengusaha toko modern.  

Penelitian mengenai Implementasi kebijakan penataan toko swalayan sebelumnya juga 

sudah pernah di kaji oleh beberapa peneliti diantaranya adalah Fadilla Wulandari, yang 

menjelaskan bahwa belum ada nya peraturan daerah yang mengatur penaatan minimarket di 

Kota Palopo juga menjadi suatu permasalahan tersendiri yakni swalayan ini berani membuka 

toko nya dengan tidak menggunakan Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Pemerintah Kota 

Palopo menerapkan kebijakan penataan minimarket ini dengan acuan Perpres No. 112 Tahun 

2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008 tentang penataan minimarket namun faktanya 

ketika pengusaha ingin mendirikan usaha minimarket ini pengusaha hanya perlu 

mendapatkan lahan yang akan di tempati dan mengajukan permohonan kepada pemerintah, 

setelah itu barulah pengusaha dapat mendirikan usaha nya. seharusnya pemerintah punya 



 

pertimbangan lain dan tetap mengacu pada peraturan presiden No.112 Tahun 2007 dan 

Permendag No. 53 Tahun 2008
1
. Sedikit berbeda dengan Ani Nur Fadhilah, yang dalam 

penelitiannya lebih membahas pada dampak yang ditimbulkan dari kehadiran swalayan yang 

memberikan dampak negatif dikarenakan terjadinya suatu persaingan usaha yang tidak 

imbang antara usaha milik masyarakat dalam hal ini yang di maksudkan adalah pasar 

tradisional dengan swalayan, karena barang yang di perjual belikan pun sama. Nur Fadhilah 

menyatakan bahwasannya pasar tradisional ini haruslah mengusahakan untuk memberikan 

sebuah pelayanan yang lebih baik dan barang dagangan yang kualitas nya terjamin. Sehingga 

konsumen merasa terpuaskan dan agar pasar tradisional mampu bersaing dengan pasar 

modern
2
. Peneliti selanjutnya yakni Jun Ramadhani yang membahas mengenai bagaiamana 

peran pemerintah Pekanbaru terhadap pemberian Izin Usaha Toko Modern, yang mana 

dengan adanya toko modern ini pemerintah di untungkan dengan semakin bertambahnya 

Pajak Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru. Tulisan jun lebih membahas mengenai Urgensi 

pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal perlindungan kepada toko tradisional, yakni dengan 

melakukan pembatasan bagi toko modern untuk kedepannya.
3
  Ita Mutiara Dewi yang juga 

menulis mengenai Implementasi kebijakan perencanaan penataan toko modern di Kabupaten 

Sleman yang mana dalam tulisannya membahas tentang implementasi kebijakan, dan 

mengetahui peran pemerintah lokal dalam implementasi kebijakan tersebut. Pemerintah 

kabupaten sleman mempunyai peran membuat regulasi dan penulis juga menjelaskan 

bahwasannya pemerintah kabupaten sleman tidak menghadirkan masyarakat dalam proses 

pembuatan kebijakannya hal itu yang membuat kebijakan yang dibuat kurang mementingkan 

kepentingan dari publik.
4
 Selanjutnya Iin Mutmainah yang juga menulis tentang 

Perlindungan Hukum Terhadap Toko Tradisional Di Kota Malang Di Tengah Maraknya 

Toko Ritel Modern Berbasis Perjanjian Waralaba. Yang mana penelitian nya menjelaskan 

bahwa semakin maraknya toko ritel modern yang menyebabkan keberadaan toko tradisional 

semakin tersisih dan terdapat persaingan yang tidak sehat sehingga menyebabkan adanya 

kecemburuan sosial diantara keduanya. Dan berdasrkan hukum islam toko ritel modern ini 

menimbulkan kemadharatan yang merugikan toko tradisional.
5
 

Berdasarkan hal tersebut penulis juga tertarik untuk melakukan penelitian terhadap 

suatu permasalahan marak nya toko modern di Kota Surabaya dengan fokus penelitian pada 

kebijakan pemberian Izin Usaha Toko modern oleh pemerintah Kota Surabaya berdasarkan 

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya. 

yang mana penelitian ini lebih menjelaskan bagaimana pengaruh dari Kekuasaan, 

Kepentingan dan Strategi dari aktor dalam proses implementasi kebijakan penataan toko 

swalayan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dimana ketelitian dan kejelian 

peneliti berimprovisasi dalam arti mengembangkan fokus penelitian. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena penelitian ini di maksutkan dapat 

memberi gambaran suatu gejala sosial dan ekonomi yang ada di lokasi penelitian. Penelitian 
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ini menggunakan metode dan pengambilan data wawancara secara langsung dan mendalam 

dengan informan. Informan adalah orang yang memberikan informasi-informasi tentang 

situasi dan kondisi sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian. 

 

Kepentingan, Kekuasaan, dan Strategi Aktor 

Pemerintah dalam hal pembuatan kebijakan pastilah ada tujuan yang hendak di capai. 

Maka kebijakan sengaja dibuat untuk mencapai tujuan, jikalau kebijakan itu dibuat dan tidak 

memiliki tujuan maka pasti kebijakan tersebut akan terasa sia-sia. Maka dengan tujuan itulah 

sebuah kebijakan dapat dinilai seberapa jauh dan berhasil nya implementasi kebijakan itu 

dapat dilaksanakan. Peneliti mencoba mengalasis Implementasi kebijakan Penataan Toko 

Swalayan di Kota Surabaya dengan menggunakan implementasi kebijakan publik Merilee S. 

Grindle. Yang mana Implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan Konteks 

Implementasinya. Yang mana setelah kebijakan di transformasikan maka setelah itu 

kebijakan dapat terimplementasi dengan baik. Keberhasilan nya juga di tentukan oleh tingkat 

implementability kebijakan, yang terdiri dari content of policy dan context of policy.  

Content of policy yang mana dari indikator ini ada beberapa variabel. Pertama, 

kepentingan yang mempengaruhi (interest affected) ini sangat berhubungan dengan 

banyaknya kepentingan yang mempengaruhi sebuah kebijakan dapat terimplementasikan atau 

tidak. Hal ini karena dalam pelaksaanan kebijakan publik juga banyak di pengaruhi oleh 

berbagai kepentingan. Maka isi kebijakan haruslah dapat mengakomodasi seluruh 

kepentingan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan. Dalam hal 

implementasi kebijakan No 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota 

Surabaya. Dalam proses Implementasinya tidak bisa terlepas dari banyaknya kepentingan 

baik dari pelaksana ataupun dari pembuat kebijakan tersebut. Yang mana dalam hal ini 

kebijakan ini sengaja di rumuskan untuk kepentingan rakyat berdasarkan aspirasinya bahwa 

penataan swalayan di Surabaya ini harus lah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah 

ada. Dengan tujuan menyeimbangan persaingan usaha yang sehat antara swalayan dengan 

pemilik usaha kecil milik masyarakat. Kedua jenis maanfaat (type of benefits) suatu kebijakan 

yang sudah terimplementasi haruslah  membawa dampak positif . Yang mana dengan adanya 

kebijakan penataan swalayan di surabaya ini Pemerintah daerah bisa menyeimbangkan usaha 

milik masyarakat dengan swalayan. Dalam hal ini pemerintah berada di tengah dengan tetap 

melindungi usaha kecil tapi juga memberikan kesempatan bagi pembisnis ataupun pengusaha 

untuk membuka usaha nya Jadi sama sama untung dan agar para pelaku usaha dapat bersaing 

secara sehat. Ketiga, derajat perubahan yang ingin dicapai (extent of change envision) yakni 

sebuah kebijakan dibuat untuk adanya suatu perubahan. Maka poin ini digunakan untuk 

menjelaskan bahwa seberapa besar perubahan yang hendak dicapai oleh kebijakan ini ketika 

di implementasikan. Yang mana dengan adanya perda ini maka harapan pemerintah daerah 

Surabaya yakni kebijakan ini berjalan sesuai dengan yang di harapkan yakni membuat 

swalayan tertib dalam berusaha, pemerintah juga ingin menyeimbangkan, antara swalayan 

dengan pemilik usaha kecil dan juga terjalin kemitraan dengan pemilik UMKM dan semakin 

bertambahnya Pajak Asli Daerah (PAD) dari swalayan ini.  

Keempat, pengambilan keputusan (site of decision making) menjelaskan letak 

pengambilan keputuan yang hendak dilaksanakan. Sebagimana yang telah di atur dalam 

kebijakan Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya ini berdasarkan aspirasi dari 

masyarakat yang melihat fenomena menjamurnya swalayan yang keberadaan nya semakin 

tidak bisa di kendalikan dimana dalam hal ini pemerintah daerah mempunyai kekuasaan dan 

kewenangan penuh atas daerhnya dan pemerintah daerah sah secara legal untuk membuat 

suatu regulasi yang mengatur keberadaan swalayan ini. Kelima pelaksanaan program 

(program implementer) dalam menjalankan sebuah  kebijakan program harus di dukung 



 

pelaksaan kebijakan yang mampu menjalankan maka dalam hal ini agar kebijakan penataan 

swalayan dapat di Implementasikan sesuai dengan apa yang di harapkan maka pemerintah 

daerah memberikan sosialisasi kepada pihak sasaran kebijakan dalam hal ini minimarket agar 

menjalankan usaha sesuai dengan prosedur yang sudah diterapkan. Pemerintah juga 

mengupayakan semaksimal mungkin agar pihak sasaran mau mengurus perizinan IUTS 

sebagai syarat mendirikan minimarket. Pemerintah juga memberdayakan UMKM sebagai 

syarat berdirinya minimarket agar UMKM mampu bermitra dengan minimarket maka  

pemerintah daerah mengupayakan untuk memberdayakan UMKM agar pemerintah daerah 

juga bisa merekomendasikan UMKM mana yang bisa bermitra dengan minimarket. Keenam, 

Sumber-sumber daya yang digunakan (resurces committed) agar dalam pelaksanaan berjalan 

dengan sesuai berdirinya kebijakan ini untuk menyeimbangkan swalayan dengan usaha mlik 

masyarakat dan terjalinnya kemitraan antara swalayan dengan UMKM sehingga dalam 

peraturan disebutkan bahwa pemerintah menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk 

mengatur dan membuat kebijakan itu untuk mengatur jam operasional swalayan hingga 

swalayan tidak lagi beroperasi selama 24 jam, sehingga usaha milik masyarakat tidak 

semakin kehilangan konsumennya. Pemerintah daerah juga menginginkan agar terciptanya 

kemitraan antara pemilik swalayan dengan UMKM nah dari sini pemerintah daerah 

memberdayakan UMKM pemerintah memfasilitasi agar UMKM dapat berkembang, 

pemerintah melakukan pendampingan, pembiayaan, dan pemasaran ke swalayan. Nah untuk 

terlaksananya perda ini juga diberlakukan adanya sanksi bagi pelanggar perda pemerintah 

daerah juga menggunakan kewenangannya untuk penengakkan perda ini dengan melakukan 

penutupan toko bagi swalayan yang melanggar. 

Context of Policy ada tiga variabel dari indikator ini. Pertama, kekuasaan, kepentingan 

dan strategi dari aktor (power, interest, and strategy of actor involved) yang terlibat selain 

konten atau isi kebijakan yang menentukan sebuah kebijakan dapat terimplementasi atau 

tidak. Implementasi juga di pengaruhi oleh tempat kebijakan tersebut dilaksanakan. Dalam 

konteks kebijakan lingkungan tempat dipengaruhi kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor. 

Kedua, karakteristik lembaga yang berkuasa membuat kebijakan akan terimplementasi 

tergantung pada lingkungan dimana kebijakan tersebut di terapkan bahwa lembaga yang 

mempunyai kekuasaan atas sebuah kebijakan itu tentu akan dapat membantu keberhasilan 

implementasi kebijakan penataan swalayan ini. Disperindag sebagai leading sector dari 

kebijakan ini berusaha untuk melaksanakan perda dengan semaksimal mungkin dengan 

memberikan sosialisasi kepada pihak sasaran agar mau menjalankan perda ini dibantu dengan 

pihak Satpol PP yang mengeksekusi pelanggaran yan dilakukan oleh minimarket. Ketika 

yang berwenang ini menjalankan tugas sebagaimana yang di haruskan maka perda ini akan 

berjalan sesuai dengan yang d harapkan untuk tercapainya sebuah tujuan. Ketiga, tingkat 

kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana hal ini berkaitan dengan sejauh mana tingkat 

kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Yang mana dalam 

pelaksanaannya pihak sasaran mau untuk menjalankan perda yakni beberapa minimarket 

sudah mau mengurus IUTS untuk menjalankan usahanya, meskipun dilapangan masih 

banyak terjadi pelanggaran. 

Implementasi adalah salah satu proses kebijakan publik, yang mana Implementasi 

adalah sebuah hasil dari suatu kebijakan setalah kebijakan tersebut di jalankan. Implementasi 

suatu kebijakan melibatkan berbagai institusi-institusi politik untuk melaksanakan suatu 

kebijakan. Institusi tersebut seperti badan –badan pemerintah yang mengimplementasikan 

suatu kebijakan sehingga membawa dampak yang positif pada masyarakat. Implementasi 

kebijakan tentunya diharapkan dapat tercapainya sebuah tujuan yang di inginkan sebelumnya 

dalam proses perencanaan kebijakan. Prinsip dari Implementasi kebijakan sendiri merupakan 

suatu cara agar sebuah kebijakan dapat tercapai. dalam hal ini aktor dalam implementasi 

memegang kendali penuh untuk tetap memberikan kontrol demi mencapai sebuah tujuannya. 



 

Setiap aktor politik bertindak sesuai dengan pandangan nya, karena pada dasarnya sifat 

manusia yakni bertindak sesuai dengan kepentingan sendiri. Implementasi kebijakan 

perizinan toko modern ini pada proses formulasinya lebih besifat pilihan rasional. Yang mana 

secara rasional pemerintah menegeluarkan peraturan berupa Peraturan Daerah No 8 tahun 

2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya bahwasa nya perda ini digunakan 

untuk melindungi keberadaan usaha milik masyarakat (UMKM), Usaha mikro kecil 

menengah dan diharapkan agar nantinya bisa membangun kemitraan antara usaha kecil 

dengan minimarket sehingga tidak ada yang merasa di untungkan ataupun di rugikan dan 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Kenyataan nya Implementasi juga di pengaruhi oleh tempat dimana kebijakan tersebut 

dilaksanakan. Dalam konteks kebijakan lingkungan yang sudah ada pada penjelasan di atas 

bahwasannya implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh kekuasaan, kepentingan dan 

strategi aktor demi tercapainya suatu tujuan. Implementasi kebijakan juga melibatkan banyak 

aktor yang terlibat secara penuh , aktor ini memiliki kepentingan dalam kebijakan dan 

masing-masing akan berusaha untuk mencapainya. Dalam Implementasi kebijakan, seorang 

aktor menggunakan berbagai strategi untuk mencapai tujuannya. Dalam hal Implementasi 

kebijakan penataan swalayan harus memperhitungkan strategi dari berbagai kepentingan agar 

dalam pelaksanaan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini pemerintah daerah 

membuat kebijakan untuk mengakomodasi kepentingan dari masyarakat, dan menampung 

aspirasi dari masyarakat agar swalayan keberadaan nya bisa terkendali dan dapat 

menyeimbangkan usaha milik masyarakat dengan swalayan.  

Nah ketika pelaku usaha swalayan ingin mendirikan usaha nya maka dia harus 

mempunyai IUTS dan mendirikan usaha nya sesuai dengan prosedur yang sudah ada. 

Pemerintah daerah mempunyai kekuasaan penuh, secara legal dan sah untuk menggunakan 

strategi agar suatu kebijakan dapat terimplementasi sesuai dengan yang di harapkan. ketika 

swalayan ini ingin membuka usahanya maka swalayan ini harus memenuhi syarat-syarat dan 

hal itu sudah tertera dalam perda No. 8 Tahun 2014 yang mana sebagai salah satu syaratnya 

harus ada UMKM yang bermitra dengan swalayan sebagai syarat pendirian minimarket. Nah 

ketika swalayan mempunyai kepentingan dalam hal ini mendapat keuntungan (profit) 

sebanyak-banyak nya mau tidak mau swalayan ini harus menjalankan kebijakan tersebut 

ketika pengusaha mempunyai kepentingan untuk mendapat profit, sedang pemerintah juga 

mempunyai kepentingan menambah pajak asli daerah (PAD), Namun pemerintah daerah 

harus juga menjadi sebuah jalan alternatif bagi pemilik usaha kecil untuk melindungi usaha 

nya, yakni dengan mengeluarkan kebijakan No. 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko 

Swalayan di Kota Surabaya, yang mana tujuan dari kebijakan tersebut adalah terciptanya 

sebuah iklim persaingan usaha yang imbang dan sehat antara swalayan dengan pemilik usaha 

kecil dan juga terjalinnya kemitraan antara swalayan dengan UMKM. Dan pemerintah daerah 

juga menfasilitasi swalayan dengan cara merekomendasikan UMKM mana yang bisa 

bermitra dengan swalayan, yakni UMKM binaan dari pemerintah lah yang boleh masuk dan 

bermitra dengan swalayan tersebut. Dalam hal ini pemerintah sebagai aktor yang berkuasa 

membuat kebijakan akan terimplementasi tergantung pada lingkungan dimana kebijakan 

tersebut di terapkan bahwasan nya ada beberapa instansi  yang mempunyai kekuasaan atas 

sebuah kebijakan itu tentu dan hal itu akan dapat membantu keberhasilan implementasi 

kebijakan penataan swalayan ini. Yang mana Dinas Perdagangan Kota Surabaya sebagai 

leading sector dari kebijakan ini berusaha untuk melaksanakan perda dengan semaksimal 

mungkin dengan memberikan sosialisasi kepada pihak sasaran agar mau menjalankan perda 

ini dibantu dengan satpol pp yang mengeksekusi terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh 

minimarket. Ketika yang berwenang ini menjalankan tugas sebagaimana yang di haruskan 

maka perda ini akan berjalan sesuai dengan yang di harapkan untuk tercapainya sebuah 

tujuan. Dalam kenyataanya kebijakan penataan swalayan ini belum juga dapat dikatakan 



 

terimplementasi dengan baik, karena masih banyaknya pelanggaran yang terjadi dilapangan. 

Karena motif kepentingan itulah yang membuat pelaksanaan kebijakan ini menjadi setengah-

setengah dan kurang konsisten. Dimana disperindag merupakan aktor penting dalam 

penegakkan perda ini mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh swalayan namun 

belum bisa memberikan sanksi padahal sudah jelas di atur dalam perdanya bagaimana jika 

pelaku usaha melakukan pelanggaran. Hal ini dikarenakan masih berpihaknya aktor atas 

kepentingan demi mencapai apa yang sudah menjadi harapan bagi kepentingan kelompoknya. 

 

Kesimpulan  

Dari hasil penelitian tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan 

No. 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Swalayan di Kota Surabaya masih belum terlaksana 

dengan efektif. Karena kebijakan yang seharusnya dapat menciptakan hubungan yang 

sinergitas antara pemilik usaha kecil dengan pemilik swalayan agar dapat berjalan 

bersamaan namun faktanya Pemerintah kota surabaya masih kurang konsisten dalam 

penerapan kebijakan penataan toko swalayan  ini. Dalam perda ini sudah dijelaskan 

bahwasannya pemerintah kota surabaya tidak menghentikan dan menghilangkan keberadaan 

nya.  

Namun yang terjadi dilapangan juga masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan 

oleh pelaku usaha. Terkait dengan  masalah yang ada seharusnya pemerintah lebih 

mempertimbangkan dan lebih ketat dalam  pelaksanaan  perda ini. Demi terimplementasinya 

sebuah kebijakan dan tercapainya sebuah tujuan sesuai dengan yang di harapkan dalam 

proses pembuatan kebijakan. Yang mana pemerintah Kota Surabaya sebagai regulator yang 

seharusnya lebih bijak dalam merumuskan kebijakan publik agar dapat menyelesaikan 

masalah tanpa berpihak pada salah satu pihak agar kebijakan tersebut benar-benar menjadi 

sebuah jalan alternatif untuk dapat menyelesaikan sutau persoalan. Ketika melihat fakta 

dilapangan sebenarnya kebijakan tersebut mempunyai maksud berpihak pada salah satu 

pihak demi untuk kepentingan dari kelopoknya, dan dalam hal ini menimbulkan masalah 

baru, yang mana secara modal pengusaha swalayan yang mempunyai modal besar dan tidak 

sebesar pemilik usaha kecil yang mana usaha kecil ini tidak dapat langsung ikut campur 

dalam pemerintahan sehingga kepentingan nya kurang di akomdasi. Yang mana dalam hal 

ini pemerintah kota Surabaya membuat kebijakan dengan tujuan menyeimbangkan usaha 

swalayan dengan usaha milik masyarakat dan terjalinnya kemitraan dengan UMKM namun 

ada kepentingan lain dari hadirnya sebuah keijakan ini yakni pemerintah kota surabaya 

menggunakan kekuasaan nya dan kewenangannya dalam membuat kebijakan dn agar 

kebijakan ini dapat terimplementasi maka pemerintah menggnakan strategi yang mana 

startegi ini salah satunya yakni harus terjalin nya kemitraan UMKM dengan swalayan, 

namun UMKM yang bleh bermitra dengan swalayan adalah UMKM binaan dari pemerintah 

sendiri  dan berarti dalam hal ini tidak semua UMKM dapat bermitra dengan swalayan. 
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