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ABSTRAK :    

 a. bahwa    perekonomian    Indonesia    disusun    berdasarkan asas 

kekeluargaan    dengan  tujuan    utama  tercipta adanya kesejahteraan bagi 

seluruh rakyat ; 

 b.  bahwa    kebijakan    pembangunan    dan    pemberian    izin pendirian  pasar  

dimaksudkan  untuk meningkatkan kemampuan dan  daya  saing  antara 

pelaku  ekonomi baik dengan skala  modal besar maupun skala modal kecil; 

   c.  bahwa    dengan    pesatnya    perkembangan    usaha perdagangan  eceran  

dalam  skala  kecil  dan menengah, serta usaha  perdagangan  eceran modern  

dalam  skala  besar, maka diperlukan  usaha  perlindungan  dan  

pemberdayaan  pasar tradisional  agar  mampu  berkembang, saling 

memerlukan, saling memperkuat  dan saling menguntungkan  melalui 

kemitraan antara pasar modern dengan pasar tradisional ; 

 d.   bahwa  pasar  tradisional  merupakan  wadah  membangun  dan 

mengembangkan  perekonomian  bagi  usaha  kecil, menengah dan koperasi 

sebagai  pilar    perekonomian yang  disusun berdasarkan atas asas 

kekeluargaan maka  dipandang  perlu perlindungan  dan pemberdayaan pasar 

tradisional dan  penataan pasar  modern  agar  pasar  tradisional  dapat    

berkembang    dan bersaing    secara serasi, selaras    serta    bersinergi  

ditengah-tengah  pesatnya  pertumbuhan  pasar  modern  di  Kota 

Prabumulih; 

 e.   bahwa    berdasarkan    pertimbangan    sebagaimana dimaksud  diatas  perlu  

menetapkan  Peraturan  Daerah tentang  Perlindungan,  Pemberdayaan  Pasar  

Tradisional  dan Penataan Serta Pengendalian Pasar  
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Perdagangan    Nomor    48/M-DAG/PER/8/2008; Undang-Undang    
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Nomor    26    Tahun    2007; Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  
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STATUS  :    -      Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kota Prabumulih. 

- Diundangkan pada tanggal 16 Juli 2013. 

 

CATATAN :  Perlindungan adalah    upaya    Pemerintah    Daerah    dalam melindungi  

pasar    tradisional,    usaha   mikro,    kecil,    menengah,   dan  koperasi dari 



persaingan  yang  tidak  sehat  dengan  pasar  modern,  toko modern  dan 

sejenisnya, sehingga tetap eksis  dan mampu berkembang menjadi lebih baik  

sebagai layaknya suatu usaha.  

  Pemberdayaan    adalah   segala   upaya    Pemerintah Daerah    dalam  

melindungi pasar    tradisional,   usaha   mikro,    kecil,    menengah,    dan 

koperasi agar  tetap  eksis dan  mampu  berkembang  menjadi  suatu  usaha 

yang  lebih  berkwalitas  baik  dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar 

dapat bersaing dengan pasar modern. 

  Penataan adalah segala  upaya yang  dilakukan oleh  Pemerintah  Daerah  

untuk mengatur  dan menata  keberadaan  dan  pendirian  pasar  modern  di 

suatu  daerah, agar  tidak  merugikan  dan mematikan  pasar  tradisional,  

usaha  mikro,  kecil, menengah dan koperasi yang ada 

 

 

 


