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PENDAHULUAN 
Kemunculan pasar ritel di Indonesia merupakan salah satu bagian kecil dari kebijakan 

deregulasi industri ritel yang dimulai sejak tahun 1998. Dalam rantai distribusi, ritel menjadi 

mata rantai terakhir didalam proses distribusi barang. Hal ini karena ritel menjembatani 

langsung kepentingan dan kebutuhan masyarakat sebagai konsumen terakhir atau sebagai 

pengguna. Industri ritel di sini didefinisikan sebagai industri yang menjual produk dan jasa 

pelayanan yang telah diberi nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, 

kelompok, atau pemakai akhir. Produk yang dijual kebanyakan adalah pemenuhan dari 

kebutuhan rumah tangga termasuk sembilan bahan pokok. 

Saat ini di Kabupaten Lombok Timur telah terdapat 81 jumlah ritel modern di daerah 

ini. Bahkan pemerintah daerah merencanakan di setiap kecamatan terdapat 2 ritel/toko 

modern yang beroperasi atau terdapat 42 izin baru sebagai penambahannya1. Kehadiran ritel 

modern khususnya yang menggunakan sistem frenchise telah menimbulkan keresahan 

terutama pada pedagang tradisional yang diwakili oleh toko/warung kelontong milik 

masyarakat (ritel tradisional).  

Bagi usaha ritel modern terutama ritel modern frenchise, wilayah Kabupaten Lombok 

Timur memiliki prospektif untuk melakukan pengembangan usaha. Data statistik 

menyebutkan jumlah penduduk Lombok Timur pada tahun 2020 sebanyak 1,3 juta lebih 

dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,77 persen. Selain itu, keberadaan Taman 

Nasional Gunung Rinjani (TNGR) sebagai Geopark dunia telah menjadi magnet pertumbuhan 

industri pariwisata di daerah ini yang berdampak terhadap aktivitas perekonomian. 

Pemerintah pusat melalui Kementerian Perindustrian dan Perdagangan telah 

mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 53/M-

DAG/PER/12/2008 tahun 2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, 

pusat perbelanjaan dan toko modern. Sedangkan untuk aturan tentang pembatasan atau 

pengendalian bisnis ritel modern di Lombok Timur telah tertuang dalam Peraturan Daerah 

(Perda) Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang  Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar 

Rakyat Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.  

Hampir di setiap jalan utama bahkan pada ruas jalan sekunder di Lombok Timur saat 

ini sangat mudah untuk menjumpai ritel modern yang jarak satu dengan lainnya sangat 

berdekatan, bahkan bersebelahan dan berseberang jalan. Jika mengacu pada Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, 

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pasal 5 menyebutkan bahwa perkulakan hanya boleh 

berlokasi pada atau akses system jaringan jalan arteria atau jalan kolektor.  Untuk itu maka, 

keberadaan Perda Lotim No. 3 Tahun 2019 sejatinya melengkapi PP tersebut namun, 

 
1 https://www.swarakonsumenindonesia.com/ritel-modern-capai-81-buah-di-lotim%E2%80%8E/ 

https://www.swarakonsumenindonesia.com/ritel-modern-capai-81-buah-di-lotim%E2%80%8E/


sayangnya Perda tersebut yang mengatur tentang jarak lokasi antar satu dengan yang lain 

belum tercantum. 

Keberadaan ritel franchise ini tentunya telah membawa dampak terhadap 

perkembangan ritel tradisional, terutama pada warung-warung kelontongan yang dikelola 

oleh masyarakat. Dalam konteks ini ritel tradisional tersebut harus berkompetisi dengan ritel 

modern yang dari segi tata kelola sangat berbeda dengan pengelolaan ritel tradisional milik 

masyarakat. 

Untuk menciptakan kompetisi yang sehat antara kedua pasar tersebut maka, peran 

pemerintah daerah sangatlah penting, terutama dalam mengatur pengelolaan dan perizinan 

yang menjadikan kedua pasar tersebut dapat berkembang dengan baik serta terdapat 

hubungan yang saling menguntungkan terutama bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan 

menengah. Apabila peran tersebut dapat dimanfaatkan maka, akan berujung pada 

pertumbuhan ekonomi daerah. 

 

Kebijakan Pemerintah Daerah 

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 September, jumlah penduduk di Kabupaten 

Lombok Timur pada tahun 2020 sebesar 1.325,2 ribu jiwa dengan pertumbuhan penduduk 

per tahun 2010-2020 sebesar 1.77 persen2. Fenomena kemunculan minimarket-minimarket 

franchise di daerah ini terjadi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Mengenai jarak antar-

minimarket tersebut dengan pasar tradisional dan toko/warung kelontong milik masyarakat 

yang saling berdekatan, hal tersebut berkaitan dengan masalah perizinan pendirian toko 

modern (minimarket).   

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Rakyat Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Swalayan Pasal 33 ayat 5 menyebutkan suatu toko modern harus memiliki izin pendirian yang 

disebut dengan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) 

yang diterbitkan oleh Bupati melalui pendelegasian kepada Kepala Dinas/Unit yang 

bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

Sayangnya didalam Perda Lombok Timur No. 3 Tahun 2019* tidak mengatur secara 

jelas mengenai aturan zonasi ritel modern terhadap ritel atau pasar tradisional. Padahal, 

didalam Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, 

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 

terdapat aturan yaitu jarak antara ritel modern tidak boleh kurang dari 500 meter. 

Fakta ini suka tidak suka juga terjadi di Lombok Timur dimana, pendirian ritel modern 

jaraknya sangat berdekatan bahkan terkadang dipisahkan oleh jalan raya saja. Fenomena ini 

tentunya tidak menguntungkan bagi para pedagang kecil atau ritel tradisional yang dikelola 

oleh masyarakat. Bahkan, banyak juga ritel modern yang berdekatan dengan pasar 

tradisional. Keberadaan ritel modern waralaba di Lombok Timur yang telah merambah hingga 

 
2 Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Timur Dalam Angka 2021 

* Mengenai jarak antara ritel modern diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Timur, penulis belum memperoleh hingga tulisan ini jadi 



ke pelosok pedesaan juga disebabkan oleh adanya persaingan diantara ritel modern yang 

berdalih untuk mendekati konsumen akhir yaitu masyarakat yang bermukim. 

Strategi yang diterapkan oleh toko/ritel modern ini tentunya secara tidak langsung 

akan menyudutkan pelaku usaha kios/toko kelontong milik masyarakat yang sebagian 

besarnya merupakan para pelaku UMKM di daerah. Keterbatasan modal, kapasitas sumber 

daya manusia yang terbatas serta masih lemahnya keterampilan manajamen usaha 

memberikan pengaruh terhadap daya saing mereka dan tertekan oleh industri toko/ritel 

modern. Fenomena inilah yang saat ini terjadi di Kabupaten Lombok Timur sehingga, 

menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. 

Keberadaan ritel/toko modern di Kabupaten Lombok Timur tentunya juga tidak lepas 

dari adanya kebijakan pemerintah Indonesia yang mengharuskan setiap daerah untuk 

mendukung pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan daerah melalui kemudahan 

investasi oleh pemerintah daerah. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. 

Di dalam ketentuan umum pada peraturan pemerintah tersebut mewajibkan setiap 

pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas non fiskal kepada masyarakat dan/atau 

investor dengan tujuan untuk meningkatkan investasi di daerah. Salah satu dari kemudahan 

yang dapat diperoleh dari daerah adalah adanya fasilitasi daerah terhadap penyediaan lahan 

atau lokasi. Investasi di daerah sangat penting karena memiliki peran sebagai salah satu cara 

meningkatkan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan sumber 

daya lokal, meningkatkan produk domestik regional bruto, serta pengembangan UMKM dan 

koperasi. 

 

Obat Ataukah Racun ? 

Kehadiran ritel modern frenchise (Indomaret & Alfamart) di Kabupaten Lombok Timur 

tentunya juga tidak lepas dari strategi ekspansi yang diterapkan oleh kedua corporate  bisnis 

ritel modern tersebut. Hingga Maret 2021, Indomaret memiliki gerai sebanyak 18.603 gerai3 

Semuanya tersebar di Jawa, Bali, Madura, Nusa Tenggara Barat, Sumatera, Batam, 

Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sedangkan untuk Alfamart 17.538 pada tahun 20204. 

Jaringan ritel modern ini tentunya akan terus mencari peluang untuk melalukan ekspansi 

termasuk di wilayah Kabupaten Lombok Timur karena daerah ini merupakan salah satu pasar 

prospektif untuk digarap. 

Apabila melihat pertumbuhan kedua ritel modern ini di Kabupaten Lombok Timur, 

tentunya menjadi salah satu indikator pembangunan daerah dimana, seringkali logika yang 

digunakan pemerintah daerah adalah semakin banyak investor terutama terkait dengan 

menjamurnya ritel modern menandakan kemajuan ekonomi daerah. 

Pertanyaannya adalah apakah semua ini akan menjadi obat ataukah racun? Untuk 

menjawabnya tentunya pula harus dbarengi dengan investigasi yang komprehensif. Namun, 

yang jelas adalah konsumen merupakan pihak pertama yang merasakan dampak langsung 

 
3 https://indomaret.co.id/korporat/seputar-indomaret/peduli-dan-berbagi/2014/01/16/gerai-indomaret/ 
4 https://alfamart.co.id/storage/annual-report/April2021/r4fLT1pXv9zYvj5XNZ38.pdf 



kehadiran ritel modern tersebut di Lombok Timur. Hal ini berdasarkan pada asumsi bahwa 

kehadiran ritel modern akan memberikan tawaran yang lebih variatif, kemudahan dan 

kenyamanan dalam berbelanja, produk dengan kualitas yang lebih baik serta tentunya harga 

yang mungkin saja lebih rendah. 

Dampak selanjutnya tentunya terhadap masyarakat sebagai pedagang tradisional 

yang sudah ada sebelum kehadiran ritel modern di daerah ini. Ritel modern dari aspek tempat 

lebih tertata dengan rapi serta dikelola menggunakan manajamen modern. Dari aspek ini saja 

sudah menjadi pembeda antara ritel modern dengan ritel tradisional. Selain itu perbedaan 

lainnya adalah pada sistem ritel modern kesempatan konsumen untuk manawar harga 

tertutup karena menggunakan sistem harga pas, berbeda dengan ritel tradisional dimana 

konsumen terkadang memiliki kesempatan untuk menawar harga barang serta barang yang 

ditawarkan juga terbatas. 

Saat ini keberadaan toko modern telah tersebar di hampir pelosok wilayah Lombok 

Timur bahkan, ekspansi usaha mereka telah masuk hingga wilayah pedesaan serta 

perumahan atau pemukiman penduduk. Kondisi ini tentunya didasari oleh keberadaan toko-

toko modern di pusat kota sudah begitu banyak. Selain itu, ekspansi ini juga sengaja dilakukan 

dengan alasan untuk mendekati konsumen akhir yaitu masyarakat yang bermukim. 

Strategi yang diterapkan oleh toko/ritel modern ini tentunya secara tidak langsung 

akan menyudutkan pelaku usaha kios/toko kelontong milik masyarakat yang sebagian 

besarnya merupakan para pelaku UMKM di daerah. Keterbatasan modal, kapasitas sumber 

daya manusia yang terbatas serta masih lemahnya keterampilan manajamen usaha 

memberikan pengaruh terhadap daya saing mereka dan tertekan oleh industri toko/ritel 

modern. 

Jadi, meskipun ada peluang dan kesempatan kerja yang tercipta dengan kehadiran 

ritel modern, jumlahnya pun kalah dibandingkan kesempatan berusaha dan peluang kerja 

yang hilang karena matinya bisnis lokal. Maka, pada akhirnya produsen lokal dan pedagang 

kecil yang menjadi korban. 

Reardon dan Gulati (2008) melambangkan perkembangan ini sebagai two-edge sword 

atau pedang bermata dua. Sementara itu, ekonom Fitzgerald dan Wirtz menyatakan 

kehadiran ritel modern bisa merupakan obat (antidote), tetapi sekaligus menjadi juga racun 

(poison). Ritel modern adalah obat ketika jumlah dan lokasinya tepat. Namun, bila obat itu 

berlebihan jumlahnya, dia akan berubah menjadi racun. Tentu, racun berdampak negatif.  

Berdasarkan data statistik jumlah toko/warung kelontong milik masyarakat di Lombok 

Timur masih lebih banyak dibandingkan dengan toko modern yang diwakili oleh keberadaan 

minimarket. Meskipun jumlahnya masih kalah dengan toko kelontong namun, dampak dari 

keberadaan toko modern di tengah masyarakat Lombok Timur sangat terasa. 

Selain berdampak terhadap pola berbelanja masyarakat, keberadaan ritel modern 

yang telah merambah hingga ke sudut wilayah pedesaan di Lombok Timur telah berubah 

menjadi salah satu obyek rekreasi bagi masyarakat terutama ketika hari besar keagamaan 

dimana, ritel modern tersebut banyak diserbu oleh masyarakat yang datang berbelanja dan 

merasakan sensasi suasana berbelanja yang nyaman dan bersih.  



 

Kehadiran ritel frenchise di Lombok Timur memang tidak serta merta akan mematikan 

usaha ritel tradisional yang dalam hal ini adalah toko/warung kelontong milik masyarakat. 

Namun, secara perlahan tentunya ritel tradisional akan kalah bersaing yang disebabkan oleh 

jaringan ritel modern yang luas dan didukung oleh modal yang kuat.  

Pada akhirnya semua ini akan menyebabkan berhentinya aktivitas perdagangan miliki 

masyarakat yang sebagian besarnya merupakan pelaku umkm. Akibat lanjutannya yaitu 

penggangguran dan kemiskinan. Jadi, meskipun ada peluang dan kesempatan kerja yang 

tercipta dengan kehadiran ritel modern, jumlahnya pun kalah dibandingkan kesempatan 

berusaha dan peluang kerja yang hilang karena matinya bisnis lokal. Maka, pada akhirnya 

produsen lokal dan pedagang kecil yang menjadi korban. 

 

Waspada Terhadap Kemiskinan Struktural Bagi Usaha Kecil Akibat Ekspansi Ritel Modern 

Perkembangan ritel modern di Lombok Timur dengan kehadiran ritel/toko frenchise 

yang saat ini sudah merambah masuk ke pelosok-pelosok desa secara tidak langsung akan 

menimbulkan berbagai persoalan. Hal ini patut untuk diwaspadai karena ketika ritel modern 

tersebut berdiri dan mengalami pertumbuhan yang signifikan, dikhawatirkan akan 

berdampak terhadap keberadaan ritel tradisional/toko kelontong milik masyarakat yang akan 

tergusur dan perlahan akan gulung tikar. Apabila kondisi ini sampai terjadi di Kabupaten 

Lombok Timur maka, marjinalisasi dan kemiskinan akan menjadi suatu fenomena yang tak 

terbantahkan. 

Kebaradaan ritel modern frenchise saat ini di Lombok Timur disatu sisi mencerminkan 

bahwa daerah ini ramah investasi dan dapat mempengaruhi perekonomian daerah. Namun, 

semakin menjamurnya ritel modern akan menjadi persoalan di masa yang akan datang 

apabila pemerintah daerah tidak mampu untuk memproteksi usaha kecil-menengah 
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masyarakat karena keterbatasan didalam bersaing dengan ritel-ritel modern yang ada saat 

ini. 

Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur tidak boleh lupa bahwa pemberian izin 

operasi bagi ritel modern frenchise saat ini secara tidak langsung mempengaruhi pasar (lokasi 

maupun konsumen) yang selama ini diisi oleh ritel tradisional/toko kelontong milik 

masyarakat. Disinilah letak kapitalisme yang melulu mengakibatkan adanya fenomena 

marjinalisasi dan pemiskinan terhadap ritel-ritel tradisional. 

Sebagai sebuah lembaga yang konsen terhadap berbagai permasalahan sosial 

masyarakat, Lombok Research Center (LRC) melihat bahwa ketimpangan modal, akses 

informasi, serta sumber daya diantara rite modern dengan ritel tradisional sangatlah 

mencolok dan sedari awal seharusnya sudah disadari oleh pemerintah daerah, dimana 

ketimpangan tersebut akan menyingkirkan yang kecil. LRC juga melihat hal ini akan terjadi 

marjinalisasi usaha kecil masyarakat hingga hilang dan tenggelam. 

Apabila peran pemerintah daerah dalam hal pengaturan dan pemberian perlindungan 

terhadap usaha kecil masyarakat maka, LRC berpandangan bahwa fenomena tersebut akan 

menimbulkan ketimpangan. Liberalisme/kapitalisme akan menyebabkan persoalan baru, baik 

itu terhadap kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran, penyempitan kesempatan kerja, 

serta adanya disparitas pendapatan antar golongan masyarakat. Kesemua persoalan-

persoalan itu bukan semata-mata bersifat ekonomi, melainkan persoalan struktur politik dan 

sosial. 

Keberadaan ritel/toko modern di Kabupaten Lombok Timur tentunya tidak lepas dari 

adanya kebijakan pemerintah Indonesia yang mengharuskan setiap daerah untuk mendukung 

pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan daerah melalui kemudahan investasi oleh 

pemerintah daerah. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. 

Di dalam ketentuan umum pada peraturan pemerintah tersebut mewajibkan setiap 

pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas non fiskal kepada masyarakat dan/atau 

investor dengan tujuan untuk meningkatkan investasi di daerah. Salah satu dari kemudahan 

yang dapat diperoleh dari daerah adalah adanya fasilitasi daerah terhadap penyediaan lahan 

atau lokasi. Investasi di daerah sangat penting karena memiliki peran sebagai salah satu cara 

meningkatkan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan sumber 

daya lokal, meningkatkan produk domestik regional bruto, serta pengembangan UMKM dan 

koperasi. 

Adapun respon dari pemerintah daerah Lombok Timur terhadap peraturan 

pemerintah tersebut adalah dikeluarkannya kebijakan daerah melalui Peraturan Daerah 

Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan 

Pasar Rakyat Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. 

Pusat perbelanjaan serta berbagai ritel modern yang ada di Lombok Timur tentunya 

menjadi dalih keberhasilan pemerintah daerah mendatangkan modal ke daerah dengan dalih 

pembangunan daerah. Padahal di sisi lain, munculnya ritel-ritel modern itu baik secara 

langsung maupun tidak langsung telah menindas pelaku usaha kecil masyarakat.  



Bagi Lombok Research Center (LRC) hal tersebut akan menjadi dilema tersendiri. 

Pemerintah yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur dalam 

fungsi regulator mampu mengatur ritel modern frenchise untuk tidak sembarangan berdiri 

dalam rangka perlindungan usaha kecil masyarakat. Tidak seharusnya pemberian izin namun 

tidak memperhatikan lokasi. Ini terbukti dengan keberadaan ritel modern yang jarak satu 

dengan yang lainnya sangat berdekatan bahkan hanya dibatasi seberang jalan saja. 

Pasalnya jelas, potensi dana yang akan didapat pemerintah melalui izin usaha, pajak 

bumi dan bangunan,dan pajak izin-izin yang lain itu jumlahnya tidak sedikit.Hal ini menjadi 

masalah pelik karena ritel-ritel modern itu berdiri dengan bebasnya, bahkan ada yang amat 

dekat dengan pasar tradisional. Adalah liberalisasi namanya ketika ritel-ritel modern itu 

dibebaskan secara liberal merebut pangsa pasar yang semula milik ritel-ritel tradisional. 

Dalam liberalisasi ekonomi, hal yang sudah pasti ada/mutlak ada adalah persaingan. Dalam 

konteks ini, persaingan yang muncul adalah persaingan timpang antara ritel modern dan ritel 

tradisional dari segi modal maupun manajemennya. Sehingga jelas yang ada bukanlah 

persaingan sempurna seperti apa yang dijanjikan oleh Adam Smith, melainkan penindasan 

yang masif yang berujung pada marjinalisasi usaha kecil masyarakat. Akhirnya kemiskinanlah 

yang akan direngkuh oleh usaha-usaha kecil masyarakat. 

 

 
* Peneliti Lombok Research Center 


