
52 
 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

4.1 Profil Pasar Umbut Kelapa Tembilahan Hulu 

Pasar Umbut Kelapa Tembilahan Hulu yang dikenal juga dengan pasar 

Kayu Jati terletak dijalan Ahmad Yani parit 10, Kelurahan Tembilahan Hulu, 

Kecamatan Tembilahan Hulu dengan luas tanah ± 1500 M
2
 milik pemerintah 

Kabupaten Indragiri Hilir. Dibangun pada tahun 2001 sebagai pasar tradisonal 

untuk daerah Tembilahan Hulu dengan sebutan pasar Kayu Jati karena 

berdampingannya pasar ini dengan JL. Kayu Jati. Lalu pada tahun 2015 diadakan 

renovasi pembangunan pasar oleh pemerintah kabupaten Indragiri Hilir dan nama 

pasar Kayu Jati di ganti oleh pemerintah kabupaten Indragiri Hilir menjadi Pasar 

Umbut Kelapa Tembilahan Hulu. 

 Pasar ini letaknya sangat strategis dan setiap hari banyak masyarakat yang 

mengunjungi yang ingin berbelanja seperti halnya pasar lain, Pasar umbut kelapa 

juga menjual barang kebutuhan harian, pakaian bekas, pakaian baru , sembako, 

ikan, sayur, pecah belah dan lain-lain. Pasar Umbut Kelapa Tembilahan ini buka 

dari pukul 06:00 pagi – 13:00 Siang. Fungsi dibangunnya pasar Umbut Kelapa 

Tembilahan Hulu ini adalah untuk menambah akses pasar tradisional yang ada 

Tembilahan Hulu agar lebih tertib. 
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1.2 Struktur Organisasi Kepengurusan Pasar Umbut Kelapa Tembilahan 

Hulu  

 

Organisasi merupakan alat atau wadah dari sekelompok orang yang 

bekerja sama dalam melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan. Jika 

organisasi baik dan benar, maka tujuan yang optimal relative akan lebih mudah 

untuk dicapai. Pengorganisasian merupakan suatu proses dalam menentukan, 

mengelompokkan dan mengatur berbagai kegiatan yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap kegiatan, menyediakan 

alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang diberikan suatu individu 

yang akan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. 

Berikut struktur organisasi yang diterapkan di pasar Umbut Kelapa 

Tembilahan Hulu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri 

Hilir, yang dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Kepengurusan Pasar Umbut Kelapa 

Tembilahan Hulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir  
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 Dari struktur organisasi tersebut, tanggungjawab serta tugas dari masing-

masing bagian atau tingkatan mulai dari tertinggi sampai dengan yang terendah 

akan sangat jelas. 

Adapun tugas tanggungjawab serta tugas masing-masing bagian dalam 

organisasi kepengurusan dijelaskan sebagai berikut: 

1.  Kepala Dinas  

 

Tanggung Jawab : 

  

 Merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan 

perdagangan dan perindustrian dengan menetapkan kebijakan sesuai dengan 

kewenangan yang diberikan  

Tugas : 

1. Merumuskan sasaran kerja perdagangan  dan perindustrian berdasarkan 

rencana strategis dan program kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.  

2. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang yang meliputi perdagangan, 

perindustrian dan pengelolaan pasar. 

3. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang yang meliputi perdagangan, 

perindustrian dan pengelolaan pasar. 

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis  

maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 
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2. Sekretaris 

 

Tanggung Jawab : 

Memimpin pelaksanaan tugas sekretariat dalam penyusunan program dan 

melaksakan, keuangan, umum dan kepegawaian dengan mengkoordinasikan 

tiap-tiap bidang termasuk bidan pasar. 

Tugas : 

1. Koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran 

penyelenggaraan pemerintah di bidang perdagangan dan perindustrian. 

2. Koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang pasar, 

3. Koordinasi penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian aparatur bidang 

pasar. 

4. Koordinasi penyelengaraan pembinaan, mentoring, evaluasi dan pelaporan. 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 

maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tertentu dan fungsinya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

3. Kepala Bidang Pasar 

Tanggung Jawab : 

Kepala bidang pasar meliputi mengumpulkan dan mengklarifikasi masalah 

yang berkenaan dengan pasar dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri 

Hilir. 
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Tugas : 

1. Menyusun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang pasar 

lingkup Prasarana dan Penempatan,Pembinaan dan Retribusi, serta Ketertiban 

dan Penyuluhan. 

2. Menyusun program, kegiatan dan anggaran pasar Lingkup/Prasarana Dan 

Penempatan, Pembinaan Dan Retribusi, Serta Ketertiban Dan Penyuluhan. 

3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan dan pemerintahan daerah di bidang 

pasar Lingkup/Prasarana Dan Penempatan, Pembinaan Dan Retribusi, Serta 

Ketertiban Dan Penyuluhan. 

4. Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pasar 

Lingkup/Prasarana Dan Penempatan, Pembinaan Dan Retribusi, Serta 

Ketertiban Dan Penyuluhan.. 

5. Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, Monitoring dan evaluasi serta 

pelaporan pelaksanaan urusan bidang pasar Lingkup/Prasarana Dan 

Penempatan, Pembinaan Dan Retribusi, Serta Ketertiban Dan Penyuluhan. 

6. Pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar. 

7. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kabupaten 

Indragiri Hilir sesuai dengan bidang tugasnya. 

4. Kasi Prasarana dan Penempatan  

Tanggung Jawab : 

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pasar lingkup urusan prasarana 

dan penenpatan. 
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Tugas : 

1. Menyusun rencana kerja program dan kegiatan pertahun anggaran seksi 

prasarana dan sesuai renta dan perioritas target sasaran yang akan di capai. 

2. Melaksanakan pengolaan administrasi kegiatan Seksi Prasarana dan 

Penempatan. 

3. Inventarisasi prasarana pasar yang tersedia. 

4. Membuat matrik daftar permasalahan prasarana pasar dan penempatan 

pedagang pasar. 

5. Penyusunan dan pelaksanaan SOP urusan penempatan pedagang pasar. 

6. Pelaksanaan rencana kegiatan pengadaan sarana, perbaikan, perawatan dan 

pemeliharaan sarana prasarana pasar. 

7. Mengadakan inventarisasi data sarana prasarana pasar guna penyusunan 

kebutuhan sarana prasarana pasar. 

8. Menyiapkan data prasarana dan penempatan pedagang pasar. 

9. Melakukan pengembangan, peningkatan dan pembangunan pasar. 

10.Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan 

Pasar sesuai dengan bidang tugasnya. 

5. Kasi Pembinaan dan Retribusi 

Tanggung jawab : 

Mengumpulkan dan mengkarifikasi masalah yang berkenaan dengan pasar 

dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir. 
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Tugas : 

1. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan 

permasalahan. 

2. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintahan, bahan petunjuk 

teknis, dan bahan petunjuk bahan pelaksanaan urusan kasi retribusi pasar. 

3. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan kasi Retribusi pasar. 

4. Inventarisasi dan pendataan wajib retribusi prasarana pasar. 

5. Penyusunan dan pelaksanaan standar Operasional Prosedur  (SOP) urusan 

pembinaan dan retribusi. 

6. Memfasilitasi, pembinaan dan pengawasan, pengelolaan, dan pemanfaatan 

dalam pemungutan retribusi pasar. 

7. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring, dan 

evaluasi serta pelapor penyelenggaraan urusan kasi retribusi pasar. 

8. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan 

bidang usaha dan fungsinya. 

6. Juru Pungut  

Tanggung Jawab : 

Juru Pungut Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang yang diberi tugas dan 

tanggung jawab untuk melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di 

pasar yang dikelola Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. 

Tugas : 

1. Juru pungut dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wajib 

menggunakan tanda pengenal dan surat tugas. 
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7. Juru pungut dalam melaksankan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar harus 

menggunakan/ menyerahkan bukti pembaran berupa surat setoran Retribusi 

Daerah (SSRD). 

8. Objek Retribusi Pelayanan Pasar yang ditagih juru pungut perbulan digunakan 

dan dimanfaatkan oleh wajib retribusi berjualan berbentuk fasilitas bangunan 

Kios dan Los. 

9. Juru pungut dalam melaksanakan pungutan kepada wajib retribusi hanya 

menerima pembayaran secara tunai sebesar jumlah retribusi terutang wajib 

retribusi. 

7.Kasi Keamanan dan Penyuluhan 

Tanggung jawab : 

Kepala seksi Keamanan dan Penyuluhan mempunyai tanggung jawab sebagian 

tugas Kepala Bidang Lingkungan Keamanan Dan Penyuluhan. 

Tugas :  

1. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi 

Keamanan dan Penyuluhan untuk pasar. 

2. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecah 

permasalahan pelaksaan tugas seksi ketertiban dan penyuluhan. 

3. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas seksi ketertiban dan penyuluhan. 

4. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi, dan singkronisasi pelaksanaan 

urusan seksi keamanan dan penyuluhan. 

5. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan 

urusan seksi keamanaan dan penyuluhan. 
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6. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi 

serta pelaporan penyelenggaraan urusan seksi keamanan dan penyuluhan pasar. 

7. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas 

dan fungsinya. 

8.  Pengelolaan dan Pengawasan 

Tanggung Jawab : 

Kepala sub bidang bagian umum dan kepegawaian bidang pasar seksi keamanan 

dan penyuluhan, bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas pokok dinas 

di bidang pasar dan staf  trantib pada seksi  ketertiban dan penyuluhan pada 

bidang pasar dinas perdagangan dan perindustrian dan mengelola absensi di 

ruang lingkupnya. 

Tugas : 

1. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan ketertiban dan penyuluhan. 

2. Menyiapkan bahan pemecahan masalah penyuluhan. 

3. Menilai, member petunjuk dan menilai bawahan sesuai instruksi kepada bidang 

pasar dan kasi ketertiban dan penyuluhan. 

4. Koordinas pelaksanaan urusan ketertiban dan penyuluhan di pasar. 
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4.3 Pembagian Lokasi Pasar Umbut Kelapa Tembilahan Hulu 

Pasar Umbut Kelapa Tembilahan Hulu mempunyai lokasi kelompok tempat 

berjualan yang tertata untuk masing-masing jenis jualan yang di sediakan oleh 

pemerintah  dengan jumlah total pedagang di pasar Umbut Kelapa Tembilahan 

Hulu sebesar ± 275 Pedagang. Dengan tertatanya letak los sehingga memudahkan 

para konsumen untuk berbelanja. Kelompok los masing-masing pedagang dengan 

bermacam dagangannya seperti : 

1. Los PJ 94 DAK (Pakaian bekas) 

Los PJ (Pakaian bekas) terletak dipaling depan pasar Umbut Kelapa 

Tembilahan Hulu dengan jumlah 94 Los dan penjual.  

2. Los PJ PT. Pulau Sambu 

Los PJ PT. Pulau Sambu (Pakaian bekas) terletak di samping Los PJ 94 

DAK, Los PJ (Pakaian bekas) ini sekarang sudah tidak di fungsikan 

sebagai tempat jualan pakaian bekas, tetapi di gunakan untuk tempat 

pedagang berjualan sayur, pecah belah dan dll dengan jumlah 20 Los. 

3. Los Tengah 

Los Tengah terletak di belakang Los PJ PT. Pulau Sambu di samping Los 

PJ 94 DAK dan di depan Los Sayur, maka dari itu di sebut Los Tengah 

yang berjumlah 10 Los dan penjual. Di Los Tengah ini terdapat penjual 

pakaian baru. 

4. Los Sayur 

Los Sayur terletak dibelakang Los Tengah dan berdampingan juga dengan 

Los PJ 94 DAK. Los Sayur ini berjumlah 80 Los dan penjual.  
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5. Los Ikan Basah  

Los Ikan terletak di belakang Los PJ 94 DAK. Los Ikan ini berjumlah 80 

Los dan Penjual. 

6. Los Baju Baru PT. (TH) INDO PLATATIONS 

Los Baju Baru PT. (TH) INDO PLATATIONS merupakan Los yang 

dibangun PT. (TH) INDO PLATATIONS yang dikelola oleh pemerintah 

kabupaten Indragiri Hilir dengan jumlah 20 Los dan penjual, yang 

digunakan untuk penjualan pakaian baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


