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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Indonesia tergolong sebagai negara kesejahteraan, karena tugas 

pemerintah tidaklah semata-mata hanya dibidang pemerintahan saja, melainkan 

harus juga melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan 

negara yang dijalani melalui pembangunan nasional selain itu, Indonesia juga 

memiliki masyarakat yang sangat majemuk dan berlatar belakang heterogen. 

Kebutuhan ekonomi masyarakat sangat berbeda-beda tergantung pada 

latar belakang pekerjaan yang digelutinya, hal ini yang menyebabkan pemerintah 

dinegeri bahari tersebut gencar melakukan kegiatan pembangunan untuk 

menunjang ekonomi kreatif agar mampu berdaya saing di dunia Internasional. 

Bukti Indonesia telah berkembang pesat dalam bidang ekonomi dapat dilihat pada 

pengelolahan sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur seperti Pasar-

pasar disetiap daerah. 

Herman Malano (2011) Pasar tradisional merupakan representasi dari 
ekonomi rakyat ekonomi kelas bawah, serta tempat bergantung para 
pedangang sekala kecil dan menegah. Pasar tradisional menjadi tumpuan 
harapan petani, peternak, pengrajin atau produsen lainya selaku pemasok. 
Jutaan penduduk Indonesia masih mempercayakan pengadaan kebutuhan 
sehari-hari mereka pada pasar tradisional yang identik dengan kelompok 
menengah ke bawah tersebut. Sehingga kebutuhan ekonomi masyarakat 
Indonesia banyak didominasi oleh sektor perdagangan, pertanian dan 
perkebunan. hal 13 

Pasar Baruga merupakan satu dari delapan pasar tradisional yang ada 

dikota Kendari yang memiliki daya Iconic tersendiri selain letaknya yang 

berbatasan langsung dengan kabupaten Konawe Selatan, juga dapat diakses 

melalui jalur bandara Halu Oleo Sulawesi Tenggara. 
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Samrin Madu (Kepala Pasar Baruga, latar belakang pedagang, pasar 
Baruga, 17April 2020) pedagang yang berada di dalam pasar tidak hanya 
berasal dari kota Kendari, namun ada beberapa yang berasal dari Kolaka 
Timur, Konawe Selatan bahkan ada yang berasal dari luar provinsi seperti, 
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah hal tersebut yang membuat Pasar 
Baruga menjadi ramai dan banyak di minati oleh pembeli. 

Tidak hanya pedagang di Pasar Baruga juga terdapat tenaga kerja yang 

bersifat NonFormal sepeti jasa pengangkut barang dalam mengawal pembeli 

berbelanja disamping itu tujuan pasar juga untuk membuat lapangan kerja juga 

meningkatkan laju ekonomi masyarakat baik dipusat atau daerah, sama seperti 

kota Kendari, banyak Pasar yang didirikan oleh pemerintah kota untuk 

mendistribusiakan barang dan jasa dari setiap kabupaten yang ada di Sulawesi 

Tenggara. Pasar juga merupakan jalan untuk memperoleh pendapatan atau 

penghasilan. 

Pendapatan digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu 

perusahaan, rumah tangga, maupun seseorang, salah satu konsep yang paling 

sering digunakan yaitu pendapatan menunjukkan seluruh uang atau hasil materi 

lainnya yang diterima seseorang dalam waktu tertentu pada suatu kegiatan 

ekonomi. Sehingga dalam hal ini Pasar menjadi struktur yang memungkinkan 

pembeli dan penjual memperoleh kebutuhan serta menjadi sarana tempat jual beli 

barang atau jasa dan informasi yang disebut sebagai transaksi. 

Pasarmemfasilitasi pedagang sehingga memungkinkan untuk 

mendistribusikanbarang dan mengalokasikan sumber daya alam masyarakat.Pasar 

mengizinkan semua item yang diperdagangkan untuk dievaluasi. Sehingga pasar 

terbentuk oleh interaksi manusia untuk memungkinkan, mempermudah pertukaran  

kepemilikan barang dan jasa. 
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Suryanto (2005) perbedaan dengan pusat perbelanjaan modern, dimana 

harga barang sudah ditetapkan dan tidak ada komunikasi antara penjual dan 

pembeli. Pasar tradisional memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh pusat 

perbelanjaan modern yaitu adanya sistem tawar-menawar yang menunjukkan 

keakraban antar penjual dan pembeli. Pasar tradisional terdapat suatu komunikasi 

yang tidak akan ditemui dipusat perbelanjaan modern. Sistem tawar menawar 

dalam transaksi jual beli sehingga memiliki suatu hubungan tersendiri antar 

penjual dan pembeli. 

Setelah pemerintah pusat presiden bapak Joko Widodo menetapkan 

Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan 

masyarakat, maka pemerintah meputuskan pembatasan sosial berskala besar 

PSBB). Dalam PP No 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar 

Dalam Rangka Penanganan Covid-19. 

Kebijakan itu kemudian diteruskan oleh seluruh provinsi tak terkecuali 

pemerintah kota Kendari, melalui surat instruksi wali kota Kendari Nomor: 

443.1/907/2020 tentang instruksi pengawasan wilayah perbatasan kota Kendari. 

Dan surat Nomor: 443.1/1233/2020 tentang melakukan total aktivitas di dalam 

rumah selama tiga hari (10-12 april, 2020) dalam rangka memutus mata rantai 

penyebaran Covid-19kota kendari. 

Kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat serta diteruskan oleh Wali 

kota Kendari sangat berpengaruh terhadap pasar hingga mengakibatkan aktifitas 

pasar berubah, pendapatan para pedangang berkurang dikarnakan kurangnya 

pemasok rempah-rempah atau barang jualan yang akan dijual dan juga membuat 
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minat pembeli menurun akibat kebijakan yang ditetapkan sehingga membuat 

pendapatan pedangang menurun. 

Miswar (pedagang, pasar Baruga, aktifitas pedagang saat kebijakan, 
Pasar Baruga, 17 April 2020) mengatakan bahwa, dengan diberlakukanya 
kebijakan wali kota Kendari tentang Social Distancing terkait 
merebaknya Covid-19. Saya sebagai pedagang harus tetap melaksanakan 
aktifitas seperti biasanya walaupun pendapatan mengalami penurunan, 
hal itu diakibatkan kurangnya pembeli dan juga pemasokan barang untuk 
dijual. 
 

Dengan diberlakukannya Social Distancing terkait merebaknya Covid-19, tidak 

membuat bapak Miswar berhenti berjualan walau harus mengalami penurunan 

pendapatan yang mana jualannya menjadi kurang, sehingga keuntungan yang 

diperoleh juga sedikit, dengan adanya pembatasan sosial pemerintah setempat 

melakukan pengawasan dan pendataan ditiap-tiap kabupaten kepada masyarakat 

yang keluar masuk daerah. 

Arman (pedagang, alasan pedagang tidak mematuhi kebijakan, Pasar 
Baruga, 17 April 2020) kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak 
terealisasi dengan baik dikarnakan masih ada pedagang yang tidak 
mematuhi kebijakan. Yang membuat kami untuk tidak patuh terhadap 
kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat, seperti saya 
bukan karna saya tidak suka dengan kebijakan tersebut, tetapi karna 
desakan ekonomi yang mendorong saya tetap berjualan seperti biasanya. 

Sehingga dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti 

dengan judul penelitian “Dampak Kebijakan Wali Kota Tentang Pembatasan 

Social Distancing Terhadap Pendapatan Pedagang Di Pasar Baruga Kota Kendari 

Perspektif  Hukum Islam”. 

1.2  Fokus Penelitian 

Berdasarkan dari hasil uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini 

memfokus kepada dampak kebijakan wali kota tentang pembatasan sosial 
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terhadap pendapatan pedagang di Pasar Baruga kota Kendari pada saat kebijakan 

itu ditetapkan akibat merebaknya Covid-19. 

1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraikan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan 

yang akan diteliti adalah : 

1. Bagaimana pandangan pedagang Pasar Baruga terhadap kebijakan wali 

kota tentang pembatasan Social Distancing? 

2. Dampak diberlakukannya kebijakan wali Kota tentang pembatasan Social 

Distancingterhadap pedagang Pasar Baruga? 

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatasan Social Distancing 

terhadap pedagang Pasar? 

1.4  Defenisi Oprasioanal 

Untuk menghindari kekeliruan pengertian makna, interpretasi persepsi 

dan pemahaman terhadap konsep yang akan diteliti, maka penulis akan 

menjelaskan secara singkat dan terperinci konsep tersebut sebagai berikut : 

1.4.1  Kebijakan Publik 

Riant Nugroho (2007) kebijakan publik adalah keputusan politik yang 
dibuat oleh lembaga publik. Lembaga publik adalah lembaga yang 
didanai dari dana atau uang publik, yaitu uang yang dipungut secara 
kolektif dari publik, baik berupa pajak, retribusi, atau pungutan-pungutan 
lain yang ditetapkan secara formal. Hal 19 
 

1.4.2  Pedagang 

Kensil & Christine Kansil (2008) pedagang adalah orang yang melakukan 

aktifitas perniagaan, memperjual belikan produk atau barang, kepada konsumen 

baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pedagang ialah orang yang 

melakukan perdagangan, memperjual belikan produk atau barang yang tidak 
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diproduksi endiri untuk memperoleh keuntungan, pedagang adalah mereka yang 

melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari. 

1.4.3Pasar 

Herman Malano (2011) Pasar tradisional merupakan representasi dari 
ekonomi rakyat ekonomi kelas bawah, serta tempat bergantung para 
pedangang sekala kecil dan menegah. Pasar tradisional menjadi tumpuan 
harapan petani, peternak, pengrajin atau produsen lainya selaku pemasok. 
Jutaan penduduk Indonesia masih mempercayakan pengadaan kebutuhan 
sehari-hari mereka pada pasar tradisional yang identik dengan kelompok 
menengah ke bawah tersebut. Sehingga kebutuhan ekonomi masyarakat 
Indonesia banyak didominasi oleh sektor perdagangan, pertanian dan 
perkebunan. Hal 13 
 
 

1.4.4  Social Distancing 

Wiku Adisasmito (2020) social distancing merupakan menjaga jarak 

sosial sebagai bentuk usaha Non-Farmasi untuk mengontrol penyebaran infeksi 

atau wabah. Cara tersebut dianggap efektif kerena penyebaran penyakit yang 

disebabkan oleh virus itu terjadi lewat Droplet, percikan air liur atau penyebaran 

diudara. 

1.4.5  Hukum Islam  

Palmawati Tahir & Dini Handayani (2018) hukum Islam dalam tata 
hukumdi Indonesia merupakan salah satu hukum positif yang berlaku di 
Indonesia dianut dan ditaatioleh ummat Islam yang merupakan penduduk 
terbesar di Indonesia. Dalam praktiknya hukum Islam adalah salah satu 
bagian sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yang mempunyai peraan 
bangsa Indonesia. Hal.1 

1.5  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas maka yang menjadi 

tujuan penulis adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan pedagang Pasar Baruga 

terhadap kebijakan wali kota tentang pembatasan Social Distancing? 
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2. Untuk mengetahui apa dampak diberlakkannya kebijakan wali kota 

tentang pembatasan Social Distancing terhadap pedagang Pasar Baruga? 

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembatasan Social 

Distancing terhadap pedagang Pasar? 

1.6  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan pencapaian suatu tujuan penelitian yang 

dilakukan untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman dari 

sebuah informasi atau fakta yang terjadi. Hasil dari sebuah penelitian yang 

dilakukan akan sangat membantu dalam menentukkan kebijakan-kebijakan atau 

keputusan, yang nantinya akan diambil dalam menyelesaikan suatu masalah yang 

sedang dihadapi. Sehingga dapat dijadikan sebagai penambahan wawasan dalam 

memahami suatu masalah secera pribadi dapat menambah ilmu pada penelitian, 

membuka cakrawalah baru dalam berpikir. dan pengetahuan serta sebagai syarat 

untuk menyelesaikan studi SI pada Jurusan hukum ekonomi syariah IAIN 

Kendari. 

 

 

  

 

 

 

 

 


