
132 
 

BAB VI 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diperoleh dari hasil 

observasi, wawancara dan data sekunder dengan masing-masing sub indikator 

kemudian data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Penanaman 

Modal dipaparkan di bab pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern belum dikatakan baik  dilaksanakan oleh usaha 

toko modern dalam hal ini toko Indomaret dan Alfamart Kota Pekanbaru.  

Pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dilapangan oleh peneliti yaitu: 

1. Pemberian Izin Usaha Toko Swalayan(IUTS). Didalam memberikan 

IUTS, seharusnya pihak toko modern meminta izin dahulu kepada 

pedagang kecil atau usaha kecil yang ada disekitar pendirian toko 

modern tersebut. Bentuk izin dari pedagang kecil yaitu tanda tangan 

tetangga kiri dan kanan lokasi pendirian. Tetapi kenyataan ditemukan 

oleh peneliti adanya pengakuan dari pedagang kecil bahwa tidak adanya 

pihak toko modern meminta persetujuan dari mereka. 

2.  Kemitraan, setiap toko modern sesuai peraturan yang telah dibuat harus 

melakukan kemitraan kepada Usaha Kecil Menengah yang ada disekitar 

toko modern. Tetapi ada beberapa dari toko modern yang tidak  

melaksanakan kemitraan dengan Usaha Kecil Menengah sekitar. 
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3. Kajian sosial ekonomi diantaranya penyerapan tenaga kerja lokal 

dimana pendirian toko modern itu berada. Kenyataan yang ditemukan 

ada beberapa toko modern yang belum memakai tenaga kerja lokal.  

4. Jam operasional seharusnya pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 

22.00 untuk hari Senin sampai Jum’at, pukul 10.00 WIB sampai dengan 

pukul 23.00 WIB untuk Sabtu dan Minggu. Tetapi kenyataan yang 

ditemukan peneliti ada beberapa toko modern yang melebihi batas jam 

operasional bahkan beroperasi 24 jam.  

5. Jarak toko modern yang berdekatan dengan usaha kecil menengah. 

Faktor ini diakibatkan karena ketidakmauan toko modern dalam 

mengikuti standar operasional prosedur IUTS seperti meminta perizinan 

tetangga kiri dan kanan yaitu pedagang kecil, tokoh masyarakat dan 

lain-lain.  

6. Persaingan tidak seimbang antara toko modern dengan pedagang 

tradisional. Kehadiran toko modern memang membuat pedagang kecil 

rugi baik dari segi finansial maupun sosial ekonomi pedagang. 
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Tabel 6.1 Pengukuran Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 

NO Indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru 

Penilaian 

Keluaran 

Kebijakan 

Hasil 

Kebijakan 

Dampak 

Kebijakan  

1. Kebijakan 

Zonasi 

Memperhatika

n jarak dan 

kondisi sosial 

ekonomi 

masyarakat 

Masih ada 

beberapa toko 

modern tidak 

taat aturan 

Terjadi 

kecemburuan sosial 

oleh UKM 

Kurang 

optimal 

2. Kebijakan 

Pembatas

an Waktu 

Buka 

Senin-

Jum’at(10.00-

22.00) dan 

Sabtu-

Minggu(10.00-

23.00) 

Sebagian toko 

modern masih 

buka melebihi 

batas buka 

Menurunnya omset 

dari UKM dan 

pedagang 

tradisional  

Kurang 

optimal 

3. Pembinaa

n Pusat 

Pebelanja

an dan 

Toko 

Swalayan 

Adanya 

kemitraan toko 

moden dengan 

UKM serta 

pembinaan 

UKM 

Ditemukan 

beberapa toko 

modern yang 

tidak 

melakukan 

kemitaan 

 

Hilangnya 

kreatifitas dan 

produktifitas 

masyarakat 

 

 

Cukup 

4. Kebijakan 

Perizinan 

Wajib 

memiliki 

IUTS, 100 

gerai untuk 

kepemilikan 

serta 

pengawasan 

dan tindakan 

pemerintah 

Toko moden 

terlebih dahulu 

ada daripada 

peaturan 

daerah 

Persaingan yang 

tidak seimbang 

serta lemahnya 

pengawasan 

pemerintah 

Cukup 

Sumber: Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral BAPPENAS 2013    

dan diolah oleh peneliti 2018. 

   

 

Berdasarkan tabel 6.1 diatas , maka tingkat pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Pusat Perbelanjaan 

dan Toko Swalayan (Indomaret dan Alfamart) belum dikatakan baik. Dari 

pernyataan diatas menunjukkan lemahnya pengawasan Pemerintah Kota 

Pekanbaru yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengawasi, 

membina dan menganalisa keberadaan toko modern di Kota Pekanbaru. 
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1.2 Saran 

Terdapat beberapa saran dari peneliti untuk pihak yang bersangkutan 

seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Perizinan dan Penanaman 

Modal Satu Pintu Kota Pekanbaru supaya lebih memperhatikan pedagang kecil 

atau pedagang tradisional yang ada disekitar usaha toko modern Kota Pekanbaru 

yaitu: 

1. Dalam pemberian Izin Usaha Toko Swalayan(IUTS) sebaiknya pihak 

Pemerintah Kota Pekanbaru membatasi gerai toko modern supaya 

tidak ada ketimpangan antara toko modern dengan pedagang kecil 

serta pedagang tradisional yang ada disekitar toko modern. 

2. Dalam melaksanakan kajian sosial ekonomi sebaiknya Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru meninjau ulang hasil 

dari tim independen supaya menghindari ketimpangan nantinya antara 

toko modern dengan pedagang kecil atau pedagang tradisional. 

3. Bagi pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru agar 

lebih tegas dalam menghimbau dan mensosialisasikan kepada pelaku 

usaha bahwa mengurus izin lebih dahulu daripada mendirikan 

bangunan toko modern. 

4. Dalam penertiban jam operasional yang melebihi aturan sebaiknya 

Pemerintah memberikan sanksi kepada pihak toko modern jika 

melanggar SOP didalam Peraturan Daerah tersebut. 

5. Pemerintah melalui Dinas perindustrian dan Perdagangan dan Badan 

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu lebih tegas lagi 
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terhadap toko modern dalam hal pengurusan IUTS, jika ada yang 

melakukan pelanggaran atau terindikasi bermasalah segera diberi 

peringatan. Apabila peringatan tidak dihiraukan segera diambil 

tindakan yang tegas. Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

dan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Satu Pintu 

segera melakukan penyesuaian terhadap toko modern  berdiri sebelum 

peraturan penataan toko modern diberlakukan agar tidak menimbulkan 

kecemburuan sosial terhadap toko-toko yang ada. 

6. Pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan diharapkan 

bisa melakukan control dan evaluasi kebijakan secara rutin dan 

terjadwal dengan bekerjasama dengan Satuan Pamong Praja Kota 

Pekanbaru 

7. Melakukan komunikasi yang baik antara pihak toko modern dengan 

pedagang kecil supaya bisa menjalin kemitraan dan bisa 

membangkitkan perekonomian umat khususnya Kota Pekanbaru. 

 

  

 

 

 


