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Abstrak  

   Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

program Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Kemandirian Ekonomi 

Pedagang Pasar Rakyat Desa Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang Kabupaten 

Kutai Timur. Untuk mengetahui bagaimana program revitalisasi pasar dilakukan 

apakah dengan adanya revitalisasi pasar di desa bangun jaya bisa kembali 

menjadi vital sehingga perekonomian pedagang bisa meningkat. 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan 

menggunakan teknik Purposive Sampling . Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan secara 

mendalam mengenai Urgensi Revitalisasi Pasar Terhadap Kemandirian Ekonomi 

Masyarakat Desa Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang Kbupaten Kutai Timur. 

Analisis data model intersktif dari B. Milles dan A. Huberman, 

kesimpulan/verivikasi 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Urgensi Revitalisasi Pasar 

Tradisional Terhadap Kemandirian Ekonomi Pedagang Pasar Desa Bangun Jaya 

Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur yakni menggunakan teori ekonomi 

(Sukirni, 2000 dalam Zayinul Fata, 2010). Pasar dapat terbentuk dengan adanya 

syarat-syarat yaitu adanya penjual, adanya pembeli, tersedianya barang dan 

tempat transaksi jual beli antara penjual (pedagang) dan pembeli (konsumen), 

memiliki peran dan fungsi penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat. 

 

Kata Kunci: Revitalisasi, Pasar Tradisional  

 

Pendahuluan  

 Pasar tradisional adalah pasar Dibangun dan dikelola oleh pemerintah, 

Swasta, kooperatif atau swadaya yang beroperasi dalam bentuk Toko, kios, 

warung dan los yang dimiliki Atau dikelola oleh pedagang kecil dan koperasi, 

melalui proses tawar menawar jual beli, seperti halnya pasar tradisional Desa 
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Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur yang mengalami 

perubahan setelah dilakukanya Revitalisasi. Danisworo (2019) menyatakan dalam 

“Jurnal Administrasi Publik, revitalisasi merupakan salah satu upaya untuk 

merevitalisasi daerah yang dulunya vital tetapi mengalami penurunan kualitas. 

Revitalisasi pasar merupakan upaya untuk menghidupkan kembali fungsi pasar 

tradisional yang semakin tergerus akibat persaingan pasar modern publik”. 

Rencana revitalisasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan 

eksistensi pasar tradisional, dan merupakan langkah yang dapat menyelesaikan 

segala permasalahan yang muncul. Pada awal sebelum terbentuknya pasar 

tradisional di desa bangun jaya memang sangat mencuri perhatian banyak 

pengunjung dan juga pasar tradisional tersebut memang pada saat itu ramai 

dengan pembeli karena pada saat itu pasar di kecamatan kaliorang memang belum 

ada sama sekali hal inilah yang menjadikan masyarakat desa bangun jaya 

mengalami peningkatan pendapatan tetapi dengan seiring berjalanya waktu pasar 

tradisional tersebut mengalami penurunan kualitas mulai dari barang yang 

diperjualbelikan sangat minim dan banyak yang tidak tersedia dipasar karna 

mayoritas pedagang hanyak menjual bahan bahan kebutuhan pokok makanan saja 

hal inilah yang membuat pasar tersebut semakin tahun semakin sepi, bukan hanya 

masalah barang tetapi juga masalah fisik dimana kondisi pasar yang tidak 

strategis. 

Adanya revitalisasi pasar bisa meningkatkan kemandirian ekonomi 

masyarakat yang mayoritas sebagai petani dengan menjual hasil pertanian mereka 

membuat penghasilan dan keuntungan yang lebih setelah dilakukannya 

revitalisasi, kegiatan pasar semakin terpusat dan dilakukan setiap hari, Dalam 

penelitian ini, peneliti ingin mengetahui besarnya dampak revitalisasi pasar 

tradisional terhadap kemandirian perekonomian masyarakat Desa Bangun Jaya 

setelah di lakukanya revitalisasi. 

Program revitalisasi pasar merupakan pelaksanaan dari undang undang 

nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, pasal 13 ayat (1), (2), (3) yang 

mengamanatkan bahwa pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah 

melakukan pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan 

pasar rakyat guna peningkatan daya saing dalam bentuk pembangunan. Kemudian 

Maksud dan tujuan revitalisasi atau pembangunan pasar rakyat adalah, 

mendorong agar pasar rakyat lebih modern dan mampu bersaing dengan pusat 

perbelanjaan dan toko modern, sehingga dapat meningkatkan omset pedagang 

pasar rakyat, meningkatkan pelayanan dan akses yang lebih baik kepada 

masyarakat konsumen, sekaligus menjadikan pasar rakyat sebagai penggerak 

perekonomian daerah, mewujudkan Pasar rakyat yang bermanajemen modern, 

lebih bersih, sehat, aman, segar, dan nyaman, sehingga dapat menjadi tujuan 

perbelanjaan. 
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Dan terlebih lagi saat ini Desa Bangun Jaya menjadi sentral perekonomian 

dan juga menjadi ruang publik yang saling berkorelasi satu sama lain dengan 

Kantor Camat yang menunjang segala masalah mengenai kependudukan sehingga 

desa tersebut menjadi icon di antara desa desa yang lain. Kemudian hal ini banyak 

menguntungkan pihak pihak terkait seperti masyarakat Desa dan juga pemerintah 

desa bangun jaya mengambil kesempatan untuk membangu BUMDES (Badan 

Usaha Milik Desa) yang terletak pas bersebelahan dengan pasar tradisional, selain 

pasar yang sudah banyak menyediakan berbagai bahan pokok kebutuhan 

masyarakat maka badan usaha milik desa ini pun banyak menyediakan kebutuhan 

kebutuhan pertanian, bahan bangunan dan juga menyediakan gilingan padi 

sehingga para petani dan pedagang yang ingin menjual hasil panen mereka bisa 

menjual ke Badan Usaha Milik Desa Bangun Jaya seperti menjual Beras dan 

nantinya beras beras yang di beli akan di perjual belikan lagi kepada masyarakat 

di kecamatan kaliorang. 

Mengingat revitalisasi pasar tradisional menjadi salah satu aspek 

pembangunan ekonomi terhadap kemandirian perekonomian pedagang dan 

masyarakat Desa Bangun jaya, maka peneliti tertarik melakukan penelitian ini dan 

pemilihan lokasi dilakukan di Desa Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang 

Kabupaten Kutai Timur. Adapun penelitianya adalah: “Urgensi Revitalisasi 

Pasar Tradisional Terhadap Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa 

Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur”  

 

Kerangka Dasar Teori  

Teori Ekonomi 

Pasar dalam pengertian teori ekonomi adalah suatu situasi dimana pembeli 

(konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah 

kedua pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga terhadap sejumlah 

(kuantitas) barang dengan kuantitas tertentu yang mejadi objek transaksi. Kedua 

pihak, pembeli dan penjual, mendapatkan manfaat dari adanya transaksi atau 

pasar. Pihak pembeli mendapatkan barang yang diinginkan untuk memenuhi dan 

memuaskan kebutuhannya sedangkan penjual mendapatkan imbalan pendapatan 

untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai aktivitasnya sebagai pelaku 

ekonomi produksi atau pedagang. Pasar dapat terbentuk dengan adanya syarat-

syarat yaitu adanya penjual, adanya pembeli, tersedianya barang yang tempat 

transaksi jual beli antara penjual (pedagang) dan pembeli (konsumen) memiliki 

peran dan fungsi penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat. (Sukirni, 2000 

dalam Zayinul Fata, 2010). 
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1. Fungsi Distribusi  

Dalam kegiatan distribusi, pasar berfungsi mendekatkan jarak 

antara  konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Pasar 

memiliki fungsi distribusi menyalurkan barang-barang hasil produksi 

kepada konsumen. Melalui transaksi jual beli, produsen dapat 

memasarkan barang hasil produksinya baik secara langsung maupun 

tidak langsung kepada konsumen atau kepada pedagang perantara 

lainnya. Melalui transaksi jual beli itu pula, konsumen dapat memperoleh 

barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya secara 

mudah dan cepat. 

 
2. Fungsi Pembentukan Harga  

Sebelum terjadi transaksi jual beli terlebih dahulu dilakukan tawar 

menawar, sehingga diperoleh kesepakatan harga antara penjual dan 

pembeli. Dalam proses tawar menawar itulah keinginan kedua belah pihak 

(antara pembelidan penjual) digabungkan untuk menentukan kesepakatan 

harga, atau disebut harga pasar.  

 
3. Fungsi Promosi 

Pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi, karena 

di pasar banyak dikunjungi para pembeli. Pelaksanaan promosi dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, misalnya memasang spanduk, 

membagikan brosur penawaran, membagikan sampel atau contoh produk 

kepada calon pembeli, dan sebaginya 

 

Urgensi Revitalisasi Pasar Tradisional 

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) Revitalisasi adalah 

proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali. Dengan 

demikian, disimpulkan bahwa pengertian revitalisasi pasar tradisional adalah 

usaha untuk mengembangkan kembali kegiatan pasar, dalam rangka 

meningkatkan kegiatan dan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dengan 

adanya revitalisasi pasar tradisional, dapat memungkinkan masyarakat untuk 

melakukan eksplorasi lebih jauh dalam peningkatan roda perekonomian. Selain 

itu, masyarakat juga menjadi lebih nyaman dalam melakukan kegiatan jual-beli 

di pasar tradisional. Program revitalisasi pasar merupakan pelaksanaan dari 

undang undang nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, pasal 13 ayat (1), (2), 

(3) yang mengamanatkan bahwa pemerintah bekerja sama dengan pemerintah 

daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas 

pengelolaan pasar rakyat guna peningkatan daya saing dalam bentuk  

pembangunan dan Mendorong agar pasar rakyat lebih modern dan mampu 

bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern, sehingga dapat 
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meningkatkan omset pedagang pasar rakyat, serta meningkatkan pelayanan dan 

akses yang lebih baik kepada masyarakat konsumen, sekaligus menjadikan pasar 

rakyat sebagai penggerak perekonomian daerah dan juga dapat mewujudkan 

Pasar rakyat yang bermanajemen modern, lebih bersih, sehat, aman, segar, dan 

nyaman, sehingga dapat menjadi tujuan  tetap belanja konsumen serta referensi 

dalam pembangunan pasar-pasar lainnya. Konsep dan Prinsip Revitalisasi Pasar 

Rakyat Program revitalisasi pasar rakyat Kemendag RI bukan hanya menyentuh 

perbaikan dari sisi perbaikan fisik saja, melainkan juga dari sisi ekonomi, sosial 

budaya dan manajemen. 

Menurut Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007, pasar tradisional 

adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, 

swasta, Badan Usaha Milik Republik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik 

Daerah. 

 

Kemandirian Ekonomi Masyarakat 

Kemandirian adalah suatu sikap individu yang diperoleh secara kumulatif 

selama perkembangan, individu akan terus belajar untuk bersikap mandiri dalam 

menghadapi berbagai situasi lingkungan sehingga individu pada akhirnya akan 

mampu berfikir dan bertindak sendiri dengan kemandiriannya seseorang dapat 

memilih jalan hidupnya untuk dapat berkembang dengan lebih mantap. 

Kemandirian adalah suatu konsep yang sering dihubungkan dengan pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konsep ini program-program 

pembangunan dan pemberda yang dirancang secara sistematis agar individu 

ataupun masyarakat menjadi subyek dari pemberdayaan tersebut. 

Ekonomi masyarakat adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan 

ekonomi masyarakat. Dimana ekonomi masyarakat sendiri adalah sebagian 

kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat kebanyakan yang 

dengan cara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat 

diusahakan, yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah (UKM) 

terutama meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, makanan 

dan sebagainya. Tujuan dari perekonomian adalah untuk mensejahterakan dan 

memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta mencapai kemudahan dan 

kepuasan. Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat maka akan tercipta 

kesejahteraan kelangsungan hidup yang produktif.  

Pada tahun 2019 Revitalisasi Pasar Tradisional mulai dilakukan di 

Kecamatan Kaliorang tepatnya Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang 

Kabupaten Kutai Timur selama dua tahun pembangunan terdapat empat bangunan  

utama yaitu los daging dan ikan, los sayuran, los kelontongan dan los kuliner 

dengan jumlah 48 los serta 6 kios desa bangun jaya menjadi salah satu sentral 

prekonomian di kecamatan kaliorang karna desa tersebut memiliki pososi yang 

strategis berada di tengah tengah kecamatan. 
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Desa Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur 

Desa bangun jaya merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Kaliorang 

a). Letak Geografis Desa Bangun Jaya 

Sebelah utara Desa Bangun Jaya berbatasan dengan Desa Citra 

Manunggal Jaya, Sebelah selatan berbatasan dengan Desa 

Kaliorang, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Bukit 

Harapan. 

   b). Jumlah Penduduk Desa Bangun Jaya 

Secara administratif desa bangun jaya terdiri dari empat dusun dan 

tiga belas RT, dengan jumlah penduduk seribu delapan ratus tiga 

puluh lima jiwa, yang terdiri dari lima ratus lima puluh kepala 

keluarga. Melihat dari potensi  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Fungsi Distribusi di Pasar Rakyat Desa Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang 

Dalam kegiatan distribusi, pasar berfungsi mendekatkan jarak antara 

konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Pasar memiliki 

fungsi distribusi menyalurkan barang- barang hasil produksi kepada konsumen. 

Melalui transaksi jual beli, produsen dapat memasarkan barang hasil produksinya 

baik secara langsung maupun tidak langsung kepada konsumen atau kepada 

pedagang perantara lainnya. Melalui transaksi jual beli itu pula, konsumen dapat 

memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya 

secara mudah dan cepat. 

Sebelum pasar rakyat di dilakukanya revitalisasi banyak masyarakat atau 

konsumen yang engan untuk berbelanja langsung kepasar selain tempatnya 

sempit pasar tersebut sangat kurang strategis dan kumuh. Oleh karna itu banyak 

masyarakat yang tidak berminat untuk berbelanja kepasar walaupun dipasar 

harga yang di tawarkan sangat murah, masyarakat lebih memilih untuk 

berbelanja diluar area pasar. 

Sesudah dilakukannya revitalisasi terhadap pasar rakyat Desa Bangun 

Jaya Kecamatan Kaliorang perubahan tidak hanya terjadi pada tata letak 

bangunan dan proses transaksi masyarakat di dalam pasar, tetapi juga perubahan 

pada hubungan yang setara, serta terjalin hubungan personal emosional.  

Kesetaran dalam hubungan antara penjual dan pembeli di pasar rakyat Desa 

Bangun  Jaya, pada akhirnya akan membawa masyarakat pada kesimpulan yang 

sama , yakni kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. 

Hasil wawancara dilakukan untuk mengetahui tingkatan kepuasan 

masyarakat terhadap program revitalisasi pasar tradisional, dan ingin 

menelaah pengaruh program revitalisasi terhadap Kemandirian ekonomi 

masyarakat Desa Bangun Jaya. Dalam melakukan wawancara, peneliti 
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memilih beberapa orang masing-masing dari pedagang dan masyarakat yang 

sebagai konsumen, untuk menjadi informan penelitian 

 
Fungsi Promosi di Pasar Rakyat Desa Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang 

Promosi yang dilakukan oleh pedagang pasar rakyat Desa Bangun Jaya 

Kecamatan Kaliorang tidak menggunakan jasa agen atau sales, melainkan para 

pedagang hanya menggunakan cara yang sedikit lebih modern dalam 

memasarkan produknya. saat ini mereka banyak mengunakan sosial media 

sebagai salah satu bentuk promosi dalam berdagang seperti halnya 

memanfaatkan akun facebook. Lambat  laun masyarakat yang ada di kecamatan 

kaliorang saat ini.  

Sudah banyak yang mengunakan sosial media sebagai salah satu 

alternatif informasi yang bisa di dapatkan, Karna hal ini dipengaruhi oleh sistem 

teknologi yang semakin cangih, tua dan muda semuanya mengunakanya. Tidak 

hanya sosial media saat ini para pedagang khususnya pedagang jajanan pasar 

mengunakan cara lain seperti memanfaatkan lahan pasar sebagai tempat rekreasi 

hanya untuk sekedar duduk duduk disore hari dan malam hari yang difasilitasi 

dengan kursi kursi dan bangku bangku di depan lapak mereka yang kemudian hal 

ini bisa memancing masyarakat agar tertarik datang kepasar, hal inipun disetujui 

oleh pengelola pasar asalkan hal ini tidak menganggu aktivitas pedagang yang 

lainya. 

Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti kepada pedagang dan 

pengelola pasar rakyat Desa Bangun Jaya Kecamatan Kaliorng menunjukan 

bahwa konsep mengenai pasar tidak terlepas dari fungsi promosi di dalam sebuah 

pasar, hal ini sangat penting dilakukan agar menarik perhatian para konsumen 

untuk berbelanja, konsep ini sudah sesuai dengan strategi promosi yang 

dilakukan para pedagang pasar salah satunya dengan memanfaatkan sosial media 

seperti facebook. Tetapi kelemahanya bahwa tidak semua pedagang pasar 

mengunakan sosial media seperti yang telah di ungkapkan oleh ibu sunenti  

bahwasanya ia terkendala oleh penglihatan karna faktor usia, tetapi walaupun 

seperti itu hal ini tidak menjadi kendala mereka dalam mempromosikan barang 

dagangan mereka dengan cara cara sederhana seperti membuat label label harga 

di setiap barang dagangan mereka. 

Fungsi Pembentukan Harga di pasar rakyat desa bangun jaya kecamatan 

kaliorang 

Proses pembentukan harga yang sudah ditetapkan di pasar rakyat Desa 

Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang merupakan salah satu unsur pemasaran yang 

sangat penting bagi para pedagang. Hal ini dapat dilihat dari sebuah ketepatan 

dalam penetapan harga atas sebuah barang atau jasa yang dapat menghasilkan 

keuntungan. Penetapan harga yang baik tidak hanya menghasilkan keuntungan 

bagi penjual tetapi juga memberikan keuntungan bagi pembeli. Begitu juga 
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sebaliknya, jika penetapan harga yang kurang tepat dapat berakibat buruk pada 

penjual. Penetapan harga yang terlalu tinggi bisa berpengaruh terhadap naik 

turunnya penjualan. Penetapan harga yang rendah juga bisa berdampak terhadap 

pandangan konsumen mengenai produk yang dijual. 

Berdasarkan hasil wawancara menunjukan adanya kesesuaian mengenai 

pembentukan harga yang ditetapkan oleh para produsen pasar dengan melihat 

kualitas barang yang akan diperjual belikan kepada para konsumen pasar, harga 

yang di tetapkan juga tidak terlepas dari standar penjualan dipasar pasar pada 

umumnya hanya saja kelebihannya barang yang mereka dagangkan kebanyakan 

merupakan hasil pertanian mereka sendiri. Tetapi terkadang harga yang ada 

dipasar sewaktu waktu bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi barang 

pada saat itu, terkadang harga sembako melonjak naik, kenaikan harga sembako 

ini biasanya dipengaruhi oleh ketersediaan barang dari pusat hanya sedikit dan 

biaya pengiriman ke wilayah Kecamatan Kaliorang yang sangat lumayan mahal.  

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

Hasil kesimpulan pada penelitian berdasarkan analisis dan pembahasan 

mengenai Urgensi Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Kemandirian Ekonomi 

Masyarakat Desa Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur, 

meliputi tiga indikator maka kesimpulan penelitian ini sebagai berikut: 

 

1. Fungsi Distribusi 

Dalam kegiatan distribusi, pasar sangat berfungsi untuk 

mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam 

melaksanakan transaksi. Kegiatan transaksi jual beli itu pula, konsumen 

dapat memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi 

kebutuhannya secara mudah dan cepat. Barang yang diperjual belikan 

berupa sayur mayur, sembako dan bahan pangan lainya. 

2. Fungsi Pembentukan Harga 

Sebelum terjadi transaksi jual beli terlebih dahulu dilakukan tawar 

menawar, sehingga diperoleh kesepakatan harga antara penjual dan 

pembeli. Dalam proses tawar menawar itulah keinginan kedua belah 

pihak (antara pembeli dan penjual) digabungkan untuk menentukan 

kesepakatan harga, atau disebut harga pasar. 

3. Fungsi Promosi 

Pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi, 

karena di pasar banyak dikunjungi para pembeli. Pelaksanaan promosi 

dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya seperti yang ada di 

pasar rakyat kegiatan promosi dilakukan dengan cara mempromosikan 
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baraang dagangan mereka melalui sosial media sepeerti facebook, 

sehingga kegiatan promosi berjalan dengan baik. 

 

Saran  

Kontribusi pemerintah Desa dan UPT Pasar Rakyat Desa Bangun Jaya 

Kecamatan Kaliorang dalam hal ini sangat berperan penting dalam proses 

revitalisasi pasar sehingga program revitalisasi berjalan dengan baik, hal ini di 

sambut antusias oleh warga dengan baik, kemudian dalam proses pungutan 

retribusi sama sekali tidak memeberatkan para konsumen maupun produsen yang 

berbelanja di pasar Desa Bangun Jaya. Kemudian dalam hal ini sudah seharusnya 

pemerintah memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya. 

Program revitalisasi terhadap pasar tradisional, hanya salah satu aspek yang bisa 

menunjang kesejahteraan. Maka dari itu, program- program semacam ini, tidak 

hanya harus dilakukan secara berkesimbungan, tetapi harus juga diikuti dengan 

program-program yang lebih lagi. 
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