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ABSTRAK 

PELAYANAN DARING (DALAM JARINGAN) DAN PEMBATASAN JAM 

 KERJA OPERASIONAL MINIMARKET DALAM HUBUNGAN 

DENGAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL 

 

Oleh 

Rizki Prasetya Nugraha 

Dalam menghadapi era globalisasi, pasar tradisional dituntut untuk dapat bersaing dengan 

pasar modern yang menggunakan pelayanan daring. Untuk melindungi pasar tradisional 

Pemerintah Kota Bandar Lampung menerbitkan Perwali No 11 tahun 2012 tentang 

Persyaratan dan Penataan Minimarket yang mana mengatur tentang jam oprasional 

minimarket.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana efektifitas peraturan tentang 

pembatasan jam buka minimarket  dalam kaitannya dengan perlindungan pasar tradisional. 

(2) Bagaimanakah pelayanan daring yang dilakukan oleh minimarket dalam kaitan nya 

dengan perlindungan pasar tradisional. 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang 

digunakan adalah data primer, dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi 

pustaka, dan studi lapangan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukan (1) Terdapat  pelanggaran yang dilakukan oleh minimarket 

terhadap Perwali No 11 tahun 2012 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket. Pertama, 

terdapat minimarket yang beroperasi 24 jam; Kedua, minimarket yang tidak memiliki lahan 

parkir yang memadai; Ketiga, minimarket yang melanggar jarak antar minimarket lain; 

Keempat, minimarket yang melanggar jarak lokasi dengan pasar tradisional; Kelima, 

minimarket yang berada di kawasan pemukiman penduduk. (2) Daring merupakan salah satu 

tujuan dari strategi marketing berupa pelayanan yang diberikan oleh pihak minimarket dalam 

menarik minat konsumen untuk berbelanja dengan cara memesan barang menggunakan 

telephone, sehingga konsumen tidak perlu mengunjungi minimarket secara langsung.  

Saran dari penelitian ini adalah (1) Diperlukan pengawasan dan sanksi yang tegas Badan 

Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) untuk menindak minimarket yang tetap beroperasi 

selama dua puluh empat jam. Pemerintah Kota Bandar Lampung harusnya merevisi Perwali 

No. 11 tahun 2012 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di daerah Kota Bandar 

Lampung. 

 

Kata Kunci : Pelayanan Daring, Minimarket, Pasar Tradisional. 
 



 

ABSTRACK 

 

 

DARING SERVICE (IN TISSUE) AND RESTRICION WORKING HOURS 

OPERASIONAL MINIMARKET IN RELATION  

WITH THE PROTECTION OF TRADITIONAL MARKETS 

 

By 

 

Rizki Prasetya Nugraha 

 

 

In the face of the era of globalization, traditional markets are required to can compete with 

modern markets that use online services. To protect traditional markets city government 

Bandar Lampung issue perwali no 11 2012 about the requirements and arrangement 

minimarts which set about hours oprasional minimarket. 

Formulation problems in this research was: (1) how the effectiveness of regulation 

concerning the opening hours minimarket in relation with the protection of traditional 

markets . (2) how online services conducted by his minimarket in connection with the 

protection of traditional markets. 

An approach to a problem used is juridical normative and empirical .The kind of data that 

used was the data primary , and secondary data .The data collection was done with the 

literature study , and field research and then analyzed qualitatively 

The results of the study showed (1) there are violation done by minimarket to perwali  no 11 

2012 about the requirements and arrangement minimarket. First, there are minimarket 

operating 24 hours; second, minimarts which have no has ample parking spaces adequate; 

third, minimarts in violation of the distance between minimarket another; fourth, minimarts in 

violation of the distance location by traditional market; fifth, minimarket in the area of 

residential area. (2) online is one of the purpose of marketing strategy of the service provided 

by the minimarket in attract consumers to shop by means of ordered the stuff use telephone, 

so consumers do not need to visit minimarket directly. 

The advice of this research is ( 1 ) required supervision and strict sanctions board of 

investment and licensing ( bpmp ) to crack down on mini market keeps operating during of 

twenty-four hours .The government of bandar lampung should revise perwali no.11 2012 

about the requirements and the arrangement mini-market in the area of a city bandar lampung 

Keywords: Daring Services , Minimarket , Traditional Markets 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Proses perekonomian masyarakat sebagian besar ditopang dalam sebuah proses 

jual beli dan hal ini terjadi dalam suatu pasar. Namun pada masa sekarang ini 

pasar tradisional seringkali dalam proses jual beli lebih cenderung berkurang jika 

dibandingkan pada masa dimana belum dibukanya pasar-pasar modern atau 

supermarket dan minimarket yang cenderung mematikan proses perekonomian 

pasar tradisional. Tentunya perbandingan ini dipengaruhi karena fasilitas 

pelayanan dan tempat lebih nyaman dan dijamin ketertibannya jika dibandingkan 

berbelanja di pasar tradisional yang cenderung panas, berdesak-desakan dan 

tempat atau lokasi yang kurang memadai. 

Perubahan ini terjadi ditambah semakin berkembangnya pembangunan 

minimarket dan pasar modern yang ada yang memberikan fasilitas kenyamanan 

dalam diri masyarakat maka hal ini berdampak negatif pula terhadap 

perekonomian masyarakat khususnya masyarakat yang ekonomi lemah yang 

mendapat penghidupan dari penjualan hasil dagangnya yang tidak terlalu banyak. 

hal ini dapat terlihat jelas bagaimana proses pembangunan yang memang 
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memberikan suatu kenyamanan dan fasilitas yang memadai cenderung merugikan 

banyak pihak. persoalan ini harus terdapat penyelesaian yang akan 

menguntungkan banyak pihak.
1
 

Dalam menghadapi persaingan pasar-pasar modern dalam era globalisasi saat ini 

setiap pasar-pasar tradisional dituntut untuk dapat bersaing dengan pasar-pasar 

modern yang berkembang bak jamur di musim hujan. Pada prinsipnya, 

perusahaan retail tidak akan terlepas dengan permasalahan seberapa besar 

kemampuan perusahaan retail dalam memenuhi kebutuhan dana yang akan 

digunakan untuk beroperasi dan mengembangkan usahanya. Sumber dana 

perusahaan retail dapat diperoleh dari sumber dana internal dan eksternal 

perusahaan. Sumber dana internal artinya dana yang diperoleh dari hasil kegiatan 

operasi perusahaan, yang terdiri atas laba. Sedangkan sumber dana eksternal 

merupakan sumber dana yang berasal dari luar perusahaan, yang terdiri dari 

hutang (pinjaman) dan modal sendiri. Berbeda dengan pasar tradisional yang 

masih morat-marit dalam pengelolaan dana. Maka dari itu kebijakan-kebijakan 

pemerintah haruslah saling menguntungkan anatara berbagai pihak terkait. dan 

juga dapat menjadi solusi terbaik dalam perkembangan dan mensejateraan dalam 

masyarakat. 

Hingga saat  ini toko-toko modern tersebut gencar bermunculan di tengah 

masyarakat, mulai dari yang berdiri di tepi jalan besar sampai masuk ke 

pemukiman warga. Beberapa diantaranya melakukan sistem operasional selama 

                                                           
1EkaAuliana.DampakPerkembangan Retail (Pengecer) modern terhadapPedagangKelontong (Studi di 

PasarTradisional Kota Bandar Lampung). Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008, hlm. 3 
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24 jam yang menjadikan nilai plus tersendiri bagi toko modern dimata 

masyarakat. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan 

(BPMP) Kota Bandar Lampung, minimarket yang ada di Kota Bandar Lampung 

pada tahun 2012 sebanyak 162 unit yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada 

di Kota Bandar Lampung .
2
 Semakin banyaknya jumlah minimarket yang berdiri 

di Kota Bandar Lampung tidak dapat dipungkiri membawa permasalahan bagi 

pasar tradisional khusunya pedagang kecil yang berada di sekitar lokasi 

minimarket. Perkembangan pasar modern dikhawatirkan dapat mematikan Usaha 

Kecil dan Menengah (UKM), untuk itu keberadaan pasar modern ini perlu ditata 

dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga 

perekonomian daerah dapat berjalan dengan baik dan estetika ruang kota dapat 

terwujud. 

Keadaan yang seperti itu akan terjadi apabila didorong oleh kebijakan publik yang 

diimplementasikan dengan baik agar dapat mendorong setiap masyarakat untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan melepaskan diri dari ketergantungan pemerintah. 

Untuk itu, pemerintah Kota Bandar Lampung berupaya mengatasi perkembangan 

usaha minimarket yang kian merugikan pedagang eceran di Kota Bandar 

Lampung dengan mengeluarkan kebijakan yang dalam hal ini disebut dengan 

Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Penataan 

Minimarket di Kota Bandar Lampung. 

                                                           
2Badan Penanaman Modal dan Perizinan kota Bandar Lampung 2012 
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Pedoman tersebut ditetapkan sebagai produk hukum melalui Peraturan Walikota 

Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Penataan 

Minimarket di Kota Bandar Lampung. Dengan mengacu pada ketentuan-

ketentuan yang diatur baik dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern maupun peraturan Mentri Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan 

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 

Pelaksanaan kebijakan tersebut masih belum terealisasi dengan baik. Sebelumnya 

terdapat sebuah penelitian yang telah dilakukan  dengan judul Evaluasi Kebijakan 

Perwali Nomor 17 Tahun 2009. Dalam penelitianya berusaha mendeskripsikan 

Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2009 dan
3
 mengetahui faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh minimarket di 

Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Kesimpulan dari penelitian tersebut 

bahwa terdapat delapan pelanggaran yang dilakukan oleh minimarket baik 

minimarket nasional maupun lokal terhadap Peraturan Walikota Bandar lampung 

Nomor 17 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket. Pertama 

kelengkapan surat perizinan dari pemerintah daerah misalnya Surat Izin Tanda 

Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Pasar Modern (SIUPM), dan Tanda Daftar 

Perusahaan (TDP).
4
 Kedua, melanggar Garis Sempadan Bangunan. Ketiga, posisi 

minimarket berada di persimpangan jalan. Keempat, minimarket yang tidak 

memiliki lahan parkir yang memadai. Kelima, minimarket yang memberikan 

                                                           
3Isti.Ariani.Evaluasi kebijakan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung (Studi di Kecamatan Kedaton 

Tahun 2009-2010). Bandar Lampung: Universitas lampung, 2010, hlm. 45 
4Adrian Sutedi. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta:Sinar Grafika, 2011,hlm. 318 
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pelayanan selama 24 jam. Keenam, minimarket yang melanggar jarak antar 

minimarket lain. Ketujuh, minimarket yang melanggar jarak lokasi dengan pasar 

tradisional. Kedelapan, minimarket yang berada di kawasan pemukiman 

penduduk. 

Sehubungan dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian di Kota 

Bandar Lampung dan semakin meningkatnya jumlah minimarket dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bandar Lampung maka pemerintah 

sebagai mediator membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut, 

melalui Bagian Hukum disampaikan perubahan Peraturan Walikota Bandar 

Lampung Nomor 17 Tahun 2009 menjadi Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 

2011.Terdapat 3(tiga) poin perubahan dalam peraturan tersebut, yaitu pertama 

perubahan jarak pendirian minimarket dari persimpangan jalan. Kedua, jarak 

antara lokasi pendirian minimarket. Serta jarak minimarket dengan pasar 

tradisional.  

Pada awal tahun 2012 Peraturan Walikota Bandar Lampungan  Nomor 89 Tahun 

2011Tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung 

tersebut direvisi kembali menjadi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 11 

Tahun 2012 Tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar 

Lampung, berdasarkan pada poin 6 pasal 3 disebutkan bahwa minimarket boleh 

beroperasi 24 jam setelah mendapatkan peretujuan Walikota, beberapa 

Minimarket dibandar lampung tetapdapat melakukan pelayanan 24 jam tanpa 

persetujuan Walikota, dengan melakukan Pelayanan Dalam Jaringan (Daring). 
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Pelayanan Daring adalah cara belanja baru dimana pembeli dapat memesan 

barang yang di ingin Dengan mengakses Web atau melalui Telpon. Pelayanan 

Daring yang digunakan oleh beberapa Minimarket di Bandar Lampung 

Mengunakan sistem (COD) Cash on Delivery, sistem ini mempermudah 

konsumen dalam memesan barang, konsumen hanya menghubungi melalui 

telephone dan mengorder barang yang ingin dipesan, kemudian barang yang 

dipesan akan di kirimmelalui kurir dan pembayaran barang dilakukan setelah 

barang diterima konsumen.  

Keuntungan metode pembayaran ini bagi konsumen :  

1. Potongan harga yang di berikan 

2. Gratis ongkos pengiriman 

3. Tepat waktu,aman dan mudah 

Contoh Minimarket yang melakukan sistem ini, Indomaret yang berada diwilayah 

Korpi dan diwilayah way halim. Untuk melakukan COD di Minimarket 

ini,dengan cara menghubungi via Telpon 0878-7101-344(Korpi) dan 0882-6703-

5737 (Way Halim), akan tetapi terdapat batas wilayah pemesanan, dan untuk 

melakukan COD tempat tingal Konsumen harus dalam cakupan wilayah yang 

tercantum pada minimarket tersebut dan minimal harga barang yang dipesan 

Rp.50.000-, .
5
 

Dengan adanya sistem CODdan Online perlindungan terhadap pasar 

tradisionalyang diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 11 

                                                           
5http://indomaret.co.id/diakses 21 maret 2015 

http://indomaret.co.id/
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Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar 

Lampung pasal 3 angka 5 dan 6, menjadi tidak efektif  karena Kebijakan yang 

dikeluarkan oleh Walikota tidak menjakau sistem tersebut ,dan dengan adanya 

sistem ini perlindungan terhadap pekerja yang melakukan pekerjaan di jam malam 

harus di perhatikan karena mengigat tingkat kriminal yang terjadi di jam-jam 

malam. 

Bertitik tolak pada uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik 

untuk mengakat tema ini lebih jauh,dengan memilih judulsebgai berikut 

:““Pelayanan Daring( Dalam Jaringan) dan Pembatasan Jam Kerja 

Operasional Minimarket Dalam Hubungannya Dengan Perlindungan Pasar 

Tradisional” 

1.2 RumusanMasalah 

1. Bagaimana efektifitas peraturan tentang pembatasan jam buka Minimarket  

dalam kaitannya dengan perlindungan pasar tradisional ? 

2. Bagaimana pelayanan daring (dalam jaringan) yang dilakukan oleh 

Minimarket dalam kaitannya dengan perlindungan pasar Tradisional ? 

1.3 TujuandanKegunaanPenelitian 

Tujuan penelitian adalah merupakan suatu penelitian ilmiah, dimana berbagai data 

dan informasi yang dikumpulkan dan diolah serta di analisis yang bertujuan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga dalam rangka membantu 

memecahkan suatu masalah yang sedang di hadapi. Tujuan penelitian ini 

mempunyai dua fungsi yaitu sebagai tolak ukur dan dasar berpijak, sesuai dengan 
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permasalahan di atas,maka penulis menentukan tujuan penelitian yang akan di 

teliti. 

1. Untuk mengetahui efektifitas peraturan tentang pembatasan jam buka 

minimarket  dalam kaitannya dengan perlindungan pasar tradisional. 

2. Untuk mengetahui pelayanan dalam jaringan yang dilakukan oleh 

minimarket dalam kaitannya dengan perlindungan pasar Tradisional . 

Kegunaan penelitian yaitu; 

1. Pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnnya dalam 

pemberlakuan peraturan daerah mengenai pembatasan jam operasional 

minimarket di daerah kota bandar lampung . 

2. Sebagai bahan pustaka dan refrensi bagi peneliti lanjutan (yang akan 

meneliti mengenai jam operasional minimarket) 

3. Merupakan salah satu persyaratan dan harus dipenuhi dalam 

menyelenggarakan pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Jurusan 

Hukum Administrasi Negara 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Belanja Daring(Dalam Jaringan) 

Belanja daring adalah kegiatan pembelian barang dan jasa melalui media Internet 

atau Telephone. Melalui belanja lewat Internet seorang pembeli bisa melihat 

terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak ia belanjakan melalui web yang 

dipromosikan oleh penjual. Kegiatan belanja daring ini merupakan bentuk 

komunikasi baru yang tidak memerlukan komunikasi tatap muka secara langsung, 

melainkan dapat dilakukan secara terpisah dari dan ke seluruh dunia melalui 

media notebook, komputer, ataupun handphone yang tersambung dengan layanan 

akses Internet. Belanja daring adalah salah satu bentuk perdagangan elektronik 

yang digunakan untuk kegiatan transaksi penjual ke penjual ataupun penjual ke 

konsumen.
6
 

2.1.2 Perkembangan belanja daring di Indonesia 

Belanja daring di Indonesia semakin hari semakin menunjukkan perkembangan 

yang signifikan. Belanja daring, tidak hanya dimonopoli oleh belanja barang, 

namun juga layanan jasa seperti perbankan yang memperkenalkan teknik e-

                                                           
6http://id.wikipedia.org/wiki/Belanja_daringdiakses 21-mei-2015 

http://id.wikipedia.org/wiki/Belanja_daring
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banking. Melalui teknik e-banking pelanggan dapat melakukan kegiatan seperti 

transfer uang, membayar tagihan listrik, air, telepon, Internet, pembelian 

pulsa,pembayaran uang kuliah dan lain sebagainya. Belanja daring di Indonesia 

untuk pembelian suatu barang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Mulai 

dari situs yang menjual handphone, gitar, butik, toko buku, makanan, bahkan 

hingga ke alat elektronik pun mulai dirambah oleh layanan belanja daring.
7
 

2.1.3 Cara belanja daring  

Belanja daring dapat dilakukan dengan cara melakukan window shopping online 

pada web yang dituju. Kemudian, pembeli dapat mengeklik barang yang 

diinginkan. Setelah itu pembeli kemudian dibawa kepada jendela yang 

menampilkan tata cara pembayaran yang disepakati dan kemudian setelah 

nominal uang ditransfer, maka penjual akan mengirim barang melalui jasa pos. 

Dewasa ini, tata cara belanja online dapat dilakukan semakin mudah. Ketika 

pembeli tertarik dengan barang yang dituju, ia cukup melakukan panggilan 

telepon dengan sang penjual ataupun mengetikkan sms sesuai aturan. Setelah 

pesan diterima, pembeli biasanya diharuskan mentransfer sejumlah uang ke 

rekening penjual dan barang yang dibeli pun akan dikirim baik melalui kurir (jika 

wilayah pengiriman masih cukup dekat) ataupun melalui jasa pos. 

Pembayaran dapat dilakukan baik menggunakan kartu debit, kartu kredit, PayPal, 

memotong pulsa pelanggan (untuk transaksi lewat HP), cek, maupun COD (Cash 

On Delivery) yaitu pembayaran yang dilakukan ketika barang telah dikirim oleh 

penjual. Cash On Delivery biasanya dilakukan melalui tatap muka antara penjual 

                                                           
7Ibid belanja daring 
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dan pembeli; penjual dapat menunjukkan barangnya sehingga pembeli yang 

tertarik bisa meneliti barang yang akan ia beli. Pembelian semacam ini biasanya 

melakukan pembayaran secara langsung/uang kontan. Selain tatap langsung 

antara penjual dan pembeli, COD ini bisa dilakukan antara kurir dan pembeli; 

biasanya penjual hanya akan melayani COD apabila daerah pembeli masih dapat 

dijangkau oleh penjual
8
 

2.1.4 Keuntungan belanja daring 

1. Pembeli tidak perlu mengunjungi tempat penjualan baik itu toko, butik, 

mall, dan lain sebagainya.  

2. Pembeli cukup klik ke web yang dituju dan memilih barang yang 

dikehendakiPemilihan barang bisa dilakukan dari rumah atau kantor 

sehingga pembelian bisa dilakukan berjam-jam tanpa harus keluar rumah 

3. Penjual dapat menekan ongkos pembukaan toko karena melalui belanja 

online, penjual cukup memasarkan produknya melalui Internet 

4. Pemasaran produk bisa mencapai seluruh dunia dengan biaya yang murah 

2.1.5 Kelemahan belanja daring 

1. Kualitas barang yang diinginkan kadang-kadang berbeda kualitasnya 

dengan yang tercantum di website. 

2. Rentan aksi penipuan dimana banyak kasus ketika pembeli telah mengirim 

sejumlah uang yang disepakati, barang yang dibeli tidak dikirim 

3. Rentan rusak atau pecah karena media pengiriman adalah pos 

                                                           
8Ibid Belanja Daring 
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4. Rentan aksi pemboboloan rekening karena pembayaran dilakukan melalui 

Internet 

5. Marak aksi spamming karena setelah pembeli melakukan registrasi, 

penjual cenderung selalu mengirimkan katalog online melalui email 

pembeli dan hal ini cukup mengganggu privasi masing-masing pembeeli 

dan penjual
9
 

2.2 Jam Kerja 

Undang-Undang mengenai Jam Kerja, Jam Kerja dalah waktu untuk melakukan 

pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari dan/atau malam hari. Jam Kerja bagi 

para pekerja di sektor swasta diatur dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 77 sampai dengan pasal 85. Pasal 77 

ayat 1, Undang-Undang No.13/2003 mewajibkan setiap pengusaha untuk 

melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini telah diatur dalam 2 

sistem seperti yang telas disebutkan diatas yaitu: 

1. 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari 

kerja dalam 1  minggu; atau 

2.   8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari 

kerja dalam 1 minggu. 

Pada kedua sistem jam kerja tersebut juga diberikan batasan jam kerja yaitu 40 

(empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu. Apabila melebihi dari ketentuan waktu 

kerja tersebut, maka waktu kerja biasa dianggap masuk sebagai waktu kerja 

lembur sehingga pekerja/buruh berhak atas upah lembur. Akan tetapi, ketentuan 

                                                           
9Ibid Belanja daring 



13 
 

waktu kerja tersebut tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu seperti 

misalnya pekerjaan di pengeboran minyak lepas pantai, sopir angkutan jarak jauh, 

penerbangan jarak jauh, pekerjaan di kapal (laut), atau penebangan hutan. Ada 

pula pekerjaan-pekerjaan tertentu yang harus dijalankan terus-menerus, termasuk 

pada hari libur resmi (Pasal 85 ayat 2 UNDANG-UNDANG No.13/2003). 

Pekerjaan yang terus-menerus ini kemudian diatur dalam Kepmenakertrans No. 

Kep-233/Men/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang 

Dijalankan Secara Terus Menerus. Dan dalam penerapannya tentu pekerjaan yang 

dijalankan terus-menerus ini dijalankan dengan pembagian waktu kerja ke dalam 

shift-shift. 

Perjanjian Kerja Bersama mengatur mengenai Jam Kerja Ketentuan mengenai 

pembagian jam kerja, saat ini mengacu pada Undang-Undang No.13/2003. 

Ketentuan waktu kerja diatas hanya mengatur batas waktu kerja untuk 7 atau 8 

sehari dan 40 jam seminggu dan tidak mengatur kapan waktu atau jam kerja 

dimulai dan berakhir. 

Pengaturan mulai dan berakhirnya waktu atau jam kerja setiap hari dan selama 

kurun waktu seminggu, harus diatur secara jelas sesuai dengan kebutuhan oleh 

para pihak dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian 

Kerja Bersama (PKB). Pada beberapa perusahaan, waktu kerja dicantumkan 

dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat 1 Undang-Undang No.13/2003, PP dan 
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PKB mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk 

(biasanya Disnaker).
10

 

2.3 Pengertian Buruh/Pekerja 

Menurut  ILO (Internasional Labour Organization) adalah seseorang yang bekerja 

pa da orang lain/ badan hukum dan mendapatkan upah sebagai imbalan atas jeri 

payahnya menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan padanya, dengan kata lain 

semua orang yang tidak memiliki alat produksi dan bekerja kepada pemilik alat 

produksi maka bisa dikatakan sebagai buruh/ pekerja. Buruh / Pekerja adalah 

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 

imbalan dalam bentuk lain.  Buruh/Pekerja adalah setiap orang yang bekerja 

dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam definisi tersebut 

terdapat dua unsur yaitu unsur orang yang bekerja dan unsur menerima upah atau 

imbalan dalam bentuk lain.  Pada zaman penjajahan Belanda Buruh/Pekerja 

diartikan sebagai pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor yang melakukan 

pekerjaankasar, orang-orang ini disebutnya sebagai “Bule Collar”.
11

 

2.3.1 Hak-hak Buruh/Pekerja 

Hak adalah segala esuatu yang harus di dapat oleh setiap orang yang telah ada 

sejak lahir bahkan belum lahir. Di dalam kamus bahasa indonesia hak memiliki 

pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, 

kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, 

aturan,dsb). Buruh/Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima 

                                                           
10http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/kompensasi/jam-kerja/pertanyaan-mengenai-jam-kerja-

di-indonesia diakses 09-mei-2015 
11Lalu, Husni, Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2007), Hal. 33 

http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/kompensasi/jam-kerja/pertanyaan-mengenai-jam-kerja-di-indonesia
http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/kompensasi/jam-kerja/pertanyaan-mengenai-jam-kerja-di-indonesia
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upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam definisi tersebut terdapat dua unsur 

yaitu unsur orang yang bekerja dan unsur menerima upah atau imbalan dalam 

bentuk lain.  Di dalam undang-undang No. 13 Tahun 2013 tentang 

ketenagakerjaan telah diatur mengenai hak-hak normatif/ hak-hak dasar 

baruh/pekerja yang tertuang di dalam pasal 77 hingga pasal 101 adalah meliputi 

hak-hak normatif buruh/pekerja seperti : hak atas pekerjaan dan upah normal, hak 

atas upah lembur, hak atas hari libur, hak atas izin dispensasi, hak atas cuti 

tahunan, hak atas cuti melahirkan untuk pekerja wanita, hak untuk menjalankan 

ibadah keagamaan, hak atas THR keagamaan, hak atas jaminan sosial tenaga 

kerja, hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, hak untuk berorganisasi dalam 

serikat buruh, hak atas pesangon.
12

 

2.3.2 Kewajiban Perusahaan Terhadap Buruh/Pekerja 

Menurut Prof. Notonegoro wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang 

semestinya dibiarkan atau diberikan melalui pihak tertentu tidak dapat oleh pihak 

lain maupun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang 

berkepentingan. Sehingga kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. 

Kewajiban perusahaan terhadap buruh/pekerja selain harus memenuhi hak-hak 

normatif buruh seperti pemenuhan hak atas pekerjaan dan upah normal, hak atas 

upah lembur, hak atas hari libur, hak atas izin dispensasi, hak atas cuti tahunan, 

hak atas cuti melahirkan untuk pekerja wanita, hak untuk menjalankan ibadah 

keagamaan, hak atas THR keagamaan, hak atas jaminan sosial tenaga kerja, hak 

atas keselamatan dan kesehatan kerja, hak untuk berorganisasi dalam serikat 

buruh, hak atas pesangon. Selain pemenuhan hak-hak normatif buruh/pekerka 

                                                           
12Maimun, Hukum ketenagakerjaan Suatu Pengantar.( jakarta : PT.Pradnya Paramita. 2007 ).Hal 11 
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perusahan juga mempunyai kewajiban lain dalam mensejahterakan buruh/pekerja 

yang bekerja di peruasahaannya yag ini semua nantinya dapat menimbulkan efek 

domino yang positif bagi perusahaan dengan buruh/pekerjanya.
13

 

2.3.3 Pengertian Kesejahteraan Buruh/Pekerja. 

Menurut  Malayu S.P. Hasibuan kesejahteraan adalah balas jasa lengkap (materi 

dan non materi yang diberikan oleh pihak perusahaan berdasarkan 

kebijaksanaannya). Tujuannya untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi 

fisik dan mental buruh/pekerja agar produksinya meningkat.
14

Kesejahteraan 

Buruh/ Pekerja adalah Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan 

kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di 

dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung 

dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan 

sehat.
15

  Kesejahteraan yang di berikan hendaknya bermanfaat dan mendorong 

untuk tercapainya tuuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat serta tidak 

melanggar peraturan legal perintah. 

Peraturan  perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan  adalah Tempat 

dimana dapat ditemukannya ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang 

mengatur ketenagakerjaan. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan 

menurut Prof. Iman Soepomo, S.H. merupakan sumber hukum perburuhan 

(sekarang hukum ketenagakerjaan) dalam arti formal. Pengertian peraturan 

perundang-undangan ketenagakerjaan  meliputi semua bentuk peraturan-peraturan 

                                                           
13Ibid. Maimun. Hal 11 
14Melayu SP Hasimbuan.managemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi. (jakarta : Bumi Aksara. 2003). 

Hal 183 
15Pasal 1 ayat 3 UU  No. 13 Tahun 2003, 
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yang mengatur  ketenagakerjaan yang dibuat oleh penguasa atau instansi yang 

berwenang dan mempunyai ketuan mengikat dalam kehidupan masyarakat, mulai 

dari yang tertingi yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 hingga 

peraturan yang paling rendah tingkatannya seperti Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja atau Peraturan pelaksana lainnya.
16

Diundangkan Undang-undang No. 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mengatur segala 

susuatu yang mengatur mengenai ketenagakerjaan secara menyeluruh dan 

Komperhensif serta untuk mencabut beberapa ketentuan dalam peraturan 

Perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman 

sedang ketentuan yang masih relevan masih tetap di pertahankan pada Undang-

undang ini. Materi muatan dari undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban 

atas kesejahteraan pekerja/buruh. Di dalam undang-undang ketenagakerjaan di 

negara kita UU No.13 Tahun 2003 kesejahteraan buruh/pekerja yang diatur di 

dalam pasal 77 hingga pasal 101 adalah meliputi hak hak normatif buruh/pekerja 

seperti : Hak atas pekerjaan dan upah normal, Hak atas upah lembur, Hak atas hari 

libur, Hak atas izin dispensasi, Hak atas cuti tahunan, Hak atas cuti melahirkan 

untuk pekerja wanita, Hak untuk menjalankan ibadah keagamaan, Hak atas THR 

Keagamaan, Hak atas jaminan sosial Tenaga kerja, Hak atas keselamatan dan 

kesehatan kerja, Hak untuk berorganisasi dalam Serikat Buruh, Hak atas 

pesangon. Bentuk-bentuk perlindungan buruh/pekerja yang terdapat di dalam UU 

No. 13 tahun 2003 yaitu berupa pemenuhan hak dan kewajiban yang diperoleh 

buruh/pekerja meliputi pemenuhan hak-hak normatif  oleh pngusaha terhadap 

buruh/pekerja seperti upah, waktu kerja, jaminan sosial dan kesehatan kerja. Dan 

                                                           
16Op. Cit. Maimun. Hal.137 
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kewajiban buruh/pekerja adalah memenuhi kebutuhan perusahaan dengan 

kemampuan/ Skill yang di miliki buruh/pekerja seperti apa yang telah disepakati 

di dalam perjanjian kerja, namun undang-undang ini masih belum mengakomodir 

penerapan pelaksanaan social responsibility dalam mensejahterahkan 

pekerja/buruh. 

Selain Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang mengatur mengenai 

ketenagakerjaan, ada Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 yang mengatur tentang 

serikat pekerja/serikat buruh. Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja/ Serikat Buruh ini adalah undang–undang yang di peruntukan untuk 

menjamin kepastian hukum bagi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dimana didalam 

undang-undang ini berisi materi muatan yang mengatur mengenai pembentukan 

serikat pekerja/serikat buruh, keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh, hak dan 

kewajiban serikat pekerja/serikat buruh, perlindungan serikat pekerja/serikat 

buruh, keuangan dan harta benda serikat pekerja/serikat buruh, penyelesaian 

perselisihan, pembubaran dan sanksi. Di dalam Undang-Undang 21 Tahun 2000 

tentang serikat buruh/serikat pekerja yang salah satu isi materi muatannya 

mengatur mengenai hak dan kewajiban yang diatur di dapal pasal 25 ayat (1) poin 

(a) dimana Serikat buruh/serikat pekerja bersama-sama perusahaan membuat 

perjanjian kerja bersama (PKB). Hal ini nantinya dapat dijadikan landasan bagi 

buruh/pekerja untuk menuntut kesejahteraannya. 

Perjanjian kerja bersama adalah  perjanjian yang merupakan hasil perundingan 

antara serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung 

jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha 
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yang memuat syarat-syarat, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Istilah 

yang dipergunakan sebelum berlakunya undang-undang No. 13 tahun 2003 untuk 

perjanjian kerja bersama ini adalah kesepakatan kerja bersama. Perjanjian kerja 

bersama merupakan hasil perundingan para pihak terkait yaitu serikat 

pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh dengan 

pengusaha atau beberapa pengusaha yang mengatur syarat-syarat kerja, serta hak 

dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian kerja bersama tidak hanya 

mengikat para pihak yang membuatnya yaitu serikat pekerja/serikat buruh dan 

pengusaha saja tapi juga mengikat pihak ketiga yang tidak ikut dalam 

perundingan yaitu pekerja/buruh, terlepas dari apakah pekerja/buruh menerima 

atau menolak isi perjanjian kerja bersama dan apakah pekerja/buruh tersebut 

menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh yang berunding atau tidak.
17

  

Perjanjian kerja bersama (PKB) ini juga harus memperhatikan adanya peraturan 

perusahaan dimana selain peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh 

pemerintah, peraturan perusahaan juga menjadi landasan dalam membuat 

pembuatan perjanjian kerja bersama. 

Peraturan Perusahaan (PP) adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh 

pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Peraturan 

perusahaan disusun oleh pengusaha dan menjadi tanggung jawabnya. Pengusaha 

yang memperkejakan buruh/pekerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang, 

apabila dalam perusahaan tersebut belum memiliki perjanjian kerjabersama, wajib 

membuat perutaran perusahaan. Ketentuan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) 

orang buruh/pekerja ini disesuaikan dengan syrat minimum berdirinya sertikat 

                                                           
17Op. Cit. Mimun. Hal 128 
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pekerja/ serikat buruh dalam pasal 5 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2000.
18

 Peraturan 

perusahaan berlaku paling lama 2 (dua) tahun. Selama berlakunya peraturan 

perusahaan, pengusaha tidak boleh menghalang-halangi terbentuknya serikat 

pekerja/ serikat buruh di perusahaan. Jika peraturan perusahaan telah berakhir 

masa berlakunya, pengusaha wajib membuat peraturan perusaan yang baru. 

Ketentuan-ketentuan dalam perusahaan yang telah berakhir masa berlakunya 

masih tetap berlaku sampai disahkannyaperaturan perusahaan yang baru atau 

kalau dibuat perjanjian perburuhan, sampai ditanda tanganinya perjanjian 

perburuhan tersebut.
19

 

 

2.4 Pasar Tradisonal dan Toko Modern 

2.4.1 Pasar Tradisional 

Pasar tradisional adalah pasar yang dalam pelaksanaannya bersifat tradisional dan 

ditandai dengan pembeli serta penjual yang bertemu secara langsung. Proses jual-

beli biasanya melalui proses tawar menawar harga, dan harga yang diberikan 

untuk suatu barang bukan merupakan harga tetap, dalam arti lain masih dapat 

ditawar, hal ini sangat berbeda dengan pasar modern. Umumnya, pasar tradisional 

menyediakan bahan-bahan pokok serta keperluan rumah tangga. Lokasi pasar 

tradisional dapat berada ditempat yang terbuka atau bahkan dipingir jalan. Salah 

satu ciri khas pasar tradisional beberapa diantaranya menggunakan tenda-tenda 

tempat penjual memasarkan dagangannya, serta pembeli yang berjalan hilir mudik 

untuk memilih dan menawar barang yang akan dibelinya. 

Ciri Ciri Pasar Tradisional: 

                                                           
18Op.Cit, Maimun. hal 125 
19F.X. Djumiadji. Perjanjian Kerja. (Jakarta : Sinar Grafika 2008). Hal. 62 
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1. Proses jual-beli melalui tawar menawar harga 

2. Barang yang disediakan umumnya barang keperluan dapur dan rumah 

tangga 

3. Harga yang relatif lebih murah 

4. Area yang terbuka dan tidak ber-AC
20

 

2.4.2 Pasar Modern/Toko Modern 

Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini 

penjual dan pembeli tidak bertransakasi secara langsung melainkan pembeli 

melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam 

bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani 

oleh pramuniaga. Barang- barang yang dijual, selain bahan makanan makanan 

seperti; buah, sayuran, daging; sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah 

barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari pasar modern adalah pasar 

swalayan dan hypermarket, supermarket, dan minimarket. 

Ciri-ciri Pasar Modern: 

1. Harga sudah tertera dan diberi Barcode 

2. Barang yang dijual beranekaragam dan umumnya tahan lama 

3. Berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan sendiri (swalayan) 

4. Ruangan Ber-AC dan Nyaman  tidak terkena terik panas matahari dan 

Tempat bersih 

5. Tata tempat sangat diperhatikan untuk mempermudah dalam pencarian 

barang 

                                                           
20http://id.wikipedia.org/wiki/Pasardiakses 06-mei-2015 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar
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6. Pembayaran dilakukan dengan membawa barang ke Cashier dan tidak ada 

tawar menawar lagi
21

 

2.5Perlindungan Hukum  

2.5.1 Perlindungan 

Dalam kamus besar Bahas Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang 

memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. 

Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan 

bunker. Beberapa unsur kata Perlindungan; 

1. Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, 

merawat,menyelamatkan. 

2. Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal 

(perbuatan)memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung ). 

3. Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi. 

4.  Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan. 

5. Lindungan : yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak perbuatan. 

6. Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung. 

7. Melindungkan: membuat diri terlindungi 

 

2.5.2 Hukum 

Menurut Utrecht “Hukum adalah himpunan peraturan (baik berupa perintah 

maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan 

seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”. Oleh karena itu, 

pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak 

pemerintah. Selain itu Austin berpendapat “Hukum adalah tiap-tiap undang-

                                                           
21ibid 
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undang positif yang ditentukan secara langsung atau tidak langsung oleh seorang 

pribadi atau sekelompok orang yang berwibawa bagi seorang anggota atau 

anggotaanggota suatu masyarakat politik yang berdaulat, dimana yang 

membentuk hukum adalah yang tertinggi” 

 

Menurut Mochtar Kusumaatmadja Pengertian hukum yang memadai harus tidak 

hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang 

mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup 

lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu 

dalam kenyataanpelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya 

tindakan yaitu dengan hukuman tertentu. Melihat dari berbagai pengertian hukum 

dari berbagai para sarjana tersebut, maka hukum terdiri dari beberapa unsur yaitu : 

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dan pergaulan masyarakat 

2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib 

3. Peraturan itu bersifat memaksa 

4.  Sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah tegas 

Sebuah peraturan akan layak untuk disebut sebagai hukum apabila memiliki ciri-

ciri sebagai berikut: 

1. Adanya perintah / larangan 

2. Perintah/larangan itu harus ditaati oleh setiap orang 

3. Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang 

mengaturtata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh 
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seluruh anggotamasyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup 

tersebut dapat menimbulkantindakan oleh pemerintah/penguasa itu.
22

 

2.5.3 Perlindungan Hukum  

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek 

hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang 

bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain 

perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum. yaitu konsep 

dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, 

kemanfaatan dan kedamaian  

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep rechtstaat atau konsep Rule 

of Law karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan 

memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, konsep 

Rechtsct muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius 

Stahl.Pada saatnya hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (rule of 

Law ) yang dipelopori oleh A.V.Dicey. 

Konsep rechtstaat menurut Julius Stahl secara sederhana dimaksudkan dengan 

negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya 

didasarkan pada hukum. Konsep Negara hukum atau Rechtsataat menurut Julius 

Stahl mencakup 4 elemen, yaitu : 

1. Perlindungan hak asasi manusia 

2. Pembagian kekuasaan 

3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang 

4. Peradilan tata usaha Negara  

                                                           
22C.S.T. Kansil. Pengatar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1987, hlm 34 
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Sedangkan menurut A.V.Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting negara 

hukum yang disebut dengan Rule of Law , yaitu : 

1. Supermasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan, 

sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. 

2. Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat 

pemerintah. 

3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan 

pengadilan.
23

 

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, dalam kehidupan 

dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu 

menjamin kebebasan dan hak warga, maka mentaati hukum dan konstitusi pada 

hakekatnya mentaati imperatif yang terkandung sebagai subtansi maknawi 

didalamnya imferatif. Hak-hak asasi warga harus dihormati dan ditegakkan oleh 

pengembang kekuasaan negara dimanapun dan kapanpun, ataupun juga ketika 

warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui 

jalannya proses pembuatan kebijakan publik  

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum 

bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, 

yaitu : 

1. Perlindungan hukum yang preventif Perlindungan hukum kepada rakyat 

yang di berikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau 

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang 

menjadi definitife. 

                                                           
23Ibid., hlm 36 
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2. Perlindungan hukum yang represif Perlindungan hukum yang represif 

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
24

 

2.6 Perizinan 

2.6.1 izin 

Kata izin, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Izin adalah pernyataan 

mengabulkan, persetujuan, membolehkan. Sedangkan menurut E. Utrecht 

berpendapat bahwa bila mana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu 

perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan dengan cara 

yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit, maka perbuatan administrasi 

negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin 

vergunning.Izin vergunning adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan 

Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu 

menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan .
25

 

2.6.2 Fungsi dan Tujuan Pemberian Izin 

Perizinan berfungsi sebagai fungsi penertib dan sebagai pengatur. Sebagai fungsi 

penertib, dimaksudkan agar setiap bentuk kegiatan masyarakat tidak bertentangan 

satu dengan yang lainnya, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan 

masyarakat dapat terwujud. Izin berfungsi sebagai pengaturan merupakan ujung 

tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Norma 

penutup dalamrangkaian norma hukum. Wujud dari ketetapan ini salah satunya 

adalah Izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai 

ketetapanyang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru 

yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam 

                                                           
24http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html diakses 09-

juni 2015 
25Philipus Mandiri Hadjon. Pengantar Hukum Perizinan. Surabaya: Yuridika, 1993, hlm 2 

http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html
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ketetapan itu, atau beschikkingen welke iets toestaan wat tevoren niet geoorloofd 

was (ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak 

dibolehkan). Izin merupakan ketetapan, dibuat dengan ketentuan dan persyaratan 

yang berlaku, yaitu  

1. persyaratan, 

2. hak dan kewajiban, 

3. tata cara (prosedur),  

4. jangka waktuberlaku,  

5. waktu pelayanan,  

6. biaya,  

7. mekanisme komplain dan penyelesain sengketa dan  

8. sanksi . 

Tujuan perizinan adalah untuk pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap 

aktivitas dalam hal-hal tertentu yang ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang 

harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang 

berwenang.
26

 

2.6.3 Perizinan Pasar Tradisional dan Toko Modern 

Izin Usaha Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan Pelaku usaha yang ingin 

mendirikan Pasar Tradisional atau Pasar Modern (Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Modern) harus mengurus izin usaha ke pemerintah daerah. Saat ini tata cara 

perizinan usaha ritel di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 112 

Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan, dan Toko Modern. Izin usaha ritel juga diatur dalam peraturan 

                                                           
26Op.Cit. 180 
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Mentri Perdagangan RI Nomor 53/ M-DAG/ PER/ 12/ 2008 tentang Pedoman 

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko 

Modern. Selanjutnya penerbitan izin usaha ritel dilimpahkan kepada masing-

masing pemerintah daerah clan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) atau 

Keputusan Kepala Daerah setempat. 

Pengusaha yang akan menjalankan usaha di bidang ritel (Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan, dan Toko Modern) wajib memiliki izin usaha yang terdiri atas: 

1. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional(IUP2T) untuk Pasar Tradisional. 

2. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mal, Plaza, dan 

Pusat Perdagangan. 

3. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, 

Department Store, Hipermarket, dan Perkulakan. 

IUTM khusus untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha 

Menengah setempat. Permintaan izin usaha ritel (IUPZT, IUPP, dan IUTM) wajib 

dilengkapi dengan: 

1. Studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama 

aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran 

setempat 

2. Rencana kemitraan dengan Usaha Kecil. 

Permohonan izin usaha ritel (IUPZT, IUTM, IUPP) wajib diajukan kepada 

Pejabat Penerbit Izin Usaha Ritel, yaitu Bupati/Walikota 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum 

normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan 

hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action pada 

setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
27

 

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan 

baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas 

hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan 

sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, 

norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan 

peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-

undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian. 

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan 

untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum 

yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan 

                                                           
27Abdulkadir Muhammad. HukumdanPenelitianHukum.Bandung : Citra AdityaBakti. 2004. hlm 134. 
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beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai 

pelaksanaan penegakan hukum tersebut. 

3.2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari  dua sumber, yaitu sumber dan jenis 

data primer serta sumber dan jenis data data sekunder. 

3.2.1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-

keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada 

di lokasi melalui wawancara dan observasi. Penelitian skripsi ini dilakukan di 

lingkungan Pemerintah kota Bandar Lampung, serta masyarakat. 

3.2.2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai 

kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan baku primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan hukum primer, yaitu: 

1. UU No 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja 

2. Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 

3. Permendag No. 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan 

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern 

4. Peraturan walikota No. 11 Tahun 2012 tentang persyaratan dan penataan 

minimarket di daerah kota Bandar Lampung 

5. Peraturan daerah kota Bandar Lampung No 10 Tahun 2011 tentang Tata 

Ruang Wilayah 
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b. bahan hukum sekunder, meliputi: 

Peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berhubungan 

dengankebijakanwalikota Bandar lampungdalapembatasan jam operasiona 

minimarket didaerahkota Bandar lampung. 

c. bahan hukum tarsier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia 

2) Literatur-literatur dan hasil penelitian 

3) Media Massa, pendapat sarjana dan ahli hukum, surat kabar, website, buku, dan 

hasil karya ilmiah para sarjana. 

3.3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Studi Pustaka 

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti 

membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang 

ada kaitannya dengan persalahan yang akan diteliti. Studi kepustakaan dilakukan 

untuk memperoleh data yang bersifat sekunder ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) 

kategori, antara lain : 

1. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan baik pada 

tingkat pusat maupun daerah; 

2. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku dan artikel-artikel yang 

berhubungan dengan penelitian (baik dalam bentuk surat kabar, majalah, jurnal, 

maupun tulisan-tulisan lainnya); 



32 
 

3. Bahan hukum tersier yang memberikan informasi mengenai kedua bahan 

hukum diatas berupa kamus, ensiklopedia, bibliografi, dan sebagainya. 

b. Studi Lokasi 

Studi lokasi dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan 

teknik wawancara langsung dengan responden yang telah direncanakan 

sebelumnya. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan 

mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas 

sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. 

c. Pengolahan Data 

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data. 

Data tersebut diolah melalui proses : 

1. Editing, yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data 

yang didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang 

salah maka akan dilakukan perbaikan. 

2. Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diklasifikasi 

sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian. 

3. Sistemasi data, yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang 

pembahasan yang dilakukan secara sistematis. 

3.4.  Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif 

dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang 

dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, 

dan pengetahuan umum. 
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Data kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang 

didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan 

kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

 

 

1. Pelaksanaan aturan tentang pembatasan jam operasional minimarket tersebut 

masih belum terealisasi dengan baik, masih terdapat  pelanggaran yang 

dilakukan oleh minimarket baik minimarket nasional maupun lokal terhadap 

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 11 tahun 2012 tentang 

Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung, yaitu : 

a. Terdapat minimarket yang masih beroperasi dua puluh empat jam. 

b. Minimarket yang tidak memiliki lahan parkir yang memadai. 

c. Minimarket yang melanggar jarak antar minimarket lain.  

d. Minimarket yang melanggar jarak lokasi dengan pasar tradisional. 

e. Minimarket yang berada di kawasan pemukiman penduduk. 

2. Pelayanan Daring (Dalam Jaringan) merupakan salah satu tujuan dari strategi 

marketing berupa pelayanan yang diberikan oleh pihak minimarket dalam 

menarik minat konsumen untuk berbelanja dengan cara memesan barang 

menggunakan telephone, sehingga konsumen tidak perlu mengunjungi 

minimarket secara langsung. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 11 
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tahun 2012 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar 

Lampung tidak mengatur tentang pelayanan daring (dalam jaringan), sehingga 

hal tersebut tidak melanggar selama hal tersebut dilakukan sesuai dengan jam 

oprasional minimarket yang ditentukan yaitu jam 09.00 WIB sampai dengan 

jam 22.00 WIB, kecuali pelayanan daring dilakukan diluar jam oprasional 

minimarket yang sudah ditentukan.   

 

5.2 Saran 

 

1. Diperlukan pengawasan dan sanksi yang tegas oleh Pemerintah Daerah yang 

dalam hal ini adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) untuk 

menindak pelaku usaha minimarket yang tetap beroperasi selama dua puluh 

empat jam. 

  

2. Pemerintah Kota Bandar Lampung  merivisi Peraturan Walikota No. 11 tahun 

2012 tentang persyaratan dan penataan minimarket di daerah Kota Bandar 

Lampung khusnya mengenai pelayanan daring (dalam jaringan). Hal tersebut 

guna melindungi pasar tradisional dari minimarket yang tetap beroperasional 

selama dua puluh empat jam yang tetap melayani konsumen dengan 

menggunakan pelayanan daring. 
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