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Pembangunan Berkelanjutan

• Mengapa pembangunan berkelanjutan?

• Apa relevansinya dengan tatakelola pasar rakyat

• Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip "memenuhi
kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan“

• Mengelola pasar rakyat bukan hanya untuk kebutuhan sekarang namun juga memikirkan
perbaikan ke depan

• Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs) adalah 17 tujuan
dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda
dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi
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SDG dalam Keseharian

Apakah pasar
rakyat perlu

dikelola secara
berkelanjutan?

Bagaimana
caranya?
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SNI 2015 dan Marwah Pasar

• Tatakelola Pasar Rakyat lewat SNI:
• Bisa mengakomodasi aneka peraturan sektoral

• Kritik terhadap SNI 2015:
• SNI hanya jadi formalitas, namun kurang berdampak pada peningkatan kinerja pasar rakyat

https://www.liputan6.com/photo/read
/2361422/dapat-sertifikat-sni-pasar-
manggis-tetap-sepi-
pengunjung?page=1
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Evaluasi SNI 2015 ke SNI 2020

• SNI 2015
• Terlalu rumit, banyak pasal yang

tidak applicable dalam tatakelola
pasar sehari-hari

• Kehilangan marwah. Beberapa
pasar mendapatkan SNI namun
kinerjanya tidak membaik

• SNI 2020
• Lebih ringkas dan applicable untuk

pengelola
• SNI dan dampak peningkatan kinerja

pengelolaan pasar

Tatakelola pasar rakyat yang 
berkelanjutan

Status SNI 2020:
• RSNI6
• Akan ada jajak pendapat
• Lembaga yang berwenang: Badan

Standarisasi Nasional



10/14/2020

4

10/14/2020 7

Skema Penerbitan SNI

• Masa berlaku SNI adalah 3 tahun, dan dalam 1,5 tahun ada
pengawasan (surveillance)

• Setiap 3 tahun, pasar akan dinilai agar kinerjanya tetap baik sesuai SNI

• Penilaian pasar dan pemberian sertifikat SNI diberikan oleh
lembaga penilai yang terakreditasi

• Reputasi dan kinerja lembaga perlu menjadi pertimbangan dalam
memilih lembaga penilai pasar

Siapa yang membiayai?
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Pembiayaan SNI

• Penilaian dan pengawasan membutuhkan biaya
• Biaya dari siapa?

• Untuk SNI awal, pemerintah pusat (atau pemerintah provinsi) bisa
memberikan bantuan pendanaan

• Apakah bantuan ini akan terus diberikan untuk tiap 3 tahun?

• Namun untuk selanjutnya, pembiayaan SNI harus dari pengelola pasar (bisa
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah desa) dan
diambilkan dari sumber pemasukan dari tiap pasar

Insentif Kinerja
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• Masa lalu: mismanagement 
pengelolaan pasar rakyat

• Transparansi pengelolaan pasar
• Ada uang beredar di pasar, tetapi

uang ini digunakan untuk apa?

Retribusi dan Kemandirian
Ekonomi Pasar
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Digitalisasi pasar : kebaruan SNI 2020

Kompas 17 November 2017

https://katadata.co.id/safrezifitra/berita/5e9a5515ce40b/j
okowi-minta-digitalisasi-pasar-rakyat
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Transparansi: Teknologi dan Rekayasa Sosial

• Peran Pasar: Rumah Ekonomi dan Rumah
Budaya

• Pasar berdaya saing: kinerja ekonomi
yang sehat

• Ekonomi gotong royong: ekonomi
berkeadilan

• Teknologi informasi bisa digunakan untuk
menilai kinerja ekonomi pasar rakyat

• Retribusi merupakan basic income dari
pasar
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Transparansi dan Kewirausahaan

• Sumber-sumber
pendapatan selain
retribusi

• Parkir
• Iklan
• Kegiatan sosial

perusahaan

• Belajar dari Pasar Agung Peninjoan
Denpasar
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Pasar dan Kewirausahaan Lokal

• Modal budaya dan modal ekonomi
sebagai penggerak untuk aktivitas
ekonomi

• Transparansi pengelolaan ekonomi
menjadi penting

• Pandemi menjadi momentum untuk
refleksi bagaimana nilai-nilai sosial dan
kemanusiaan bisa menjadi solusi bagi
keberlanjutan ekonomi
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Terima Kasih
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