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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Seiring dengan penyelenggaraan otonomi daerah maka pemerintah daerah 

perlu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana meningkatkan 

sumber-sumber yang menjadi penerimaan bagi daerah. Karena otonomi daerah 

memacu daerah untuk berupaya untuk membuat kegiatan-kegiatan pembangunan 

dalam upaya untuk memajukan daerah nya sendiri. Mengingat pentingnya 

penyelenggaraan otonomi daerah, maka pemerintah menjadikan pasar sebagai 

program prioritas untuk meningkatkan pendapatan dan juga memberikan 

kesejahteraan perekonomian bagi masyarakat. Dengan keberadaan pasar tentunya 

dapat memberikan potensi bagi masyarakat itu sendiri karena pasar tradisional 

bergerak pada sektor informal, sehingga siapa saja memiliki peluang untuk 

mendapatkan pekerjaan di pasar, karena dipasar tidak dibutuhkan syarat syarat 

khusus untuk dapat memperoleh pekerjaan.  

 Akan tetapi apabila masyarakat yang berdagang disuatu pasar mampu 

memiliki pengetahuan dalam hal bagaimana menjual hasil produknya dengan baik 

maka akan memberikan keuntungan yang baik pula, seperti bagaimana menarik 

pembeli dan menawarkan produknya. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi menjadikan pasar sebagai salah satu sumber 

penghasilan daerah yang sangat berpotensi. Untuk itu Pemerintah Kabupaten 

Kuantan Singingi juga berperan aktif dalam Pengelolaan dan pemberdayaan pasar.  

Di sisi lain Pemerintah Daerah juga membantu memberikan fasilitas, 
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perlindungan pembinaan dan pelayanan melalui pembaharuan sikap dan 

mentalitas pengelolaan pasar tanpa meninggalkan unsur tradisional yang 

mencakupi penataan dan pembinaan kelembagaan serta pengembangan dan 

pengawasan mulai dari perencanaan, arah kebijakan, administrasi dan keuangan, 

pengembangan serta penyerasian dan sebagainya.  

 Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 20 tahun 2012 

tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional, pemberdayaan pasar 

tradisional adalah upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar 

tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat 

perbelanjaan dan toko modern. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud, antara lain: 

a. meningkatkan profesionalisme pengelola 

b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar 

c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar 

 Untuk meningkatkan kompetensi pedagang pasar maka hal yang dapat 

dilakukan oleh pemerintah dan pengelola pasar adalah bagaimana caranya untuk 

membantu dan memberikan bimbingan kepada pedagang mulai dari cara 

mendapatkan kualitas barang yang bagus dan menjualkannya kepada pembeli, 

pedagang pasar tradisional perlu mendapatkan informasi tentang masa depan, 

ancaman dan peluang usahanya, serta perlunya perubahan sikap dan pengelolaan 

usahanya sesuai dengan perubahan tuntutan konsumen. Untuk mencapai 

keberhasilan, maka pengelola pasar wajib memperhatikan peningkatan mutu dan 

pengaturan sarana fisik pasar mulai dari pembenahan tata letak pasar, pengaturan 

lalu lintas pasar untuk menjaga  ketertiban dan kenyamanan bagi para pengunjung 
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pasar, pembenahan terhadap pengelolaan sistem air bersih dan pengelolaan 

limbah, membenahi sistem elektrikal, pembenhan sistem penangan sampah 

supaya tidak kotor. Sehingga apabila pengelolaan tersebut dapat terselenggara 

dengan baik maka pemberdayaan pasar tradisional pun akan berhasil. Kunci 

keberhasilan dari pemberdayaan tersebut adalah bagaimana pengelola 

bekerjasama dengan pedagang yang berjualan dan pengelola mampu bekerja 

sesuai dengan kebijakan pengembangan pasar secara professional. 

 Teluk Kuantan mempunyai 46 Pasar tradisional yang tersebar diseluruh 

kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan banyaknya pasar-

pasar tersebut menunjukkan kepedulian pemerintah kepada masyarakat kecil 

supaya dapat menjual hasil dari usahanya. Berikut Rincian keseluruhan jumlah 

Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi. 

Tabel 1.1 

Jumlah Keseluruhan Pasar Di kabupaten Kuantan Singingi 

No. Kecamatan Jumlah Pasar Keterangan Pengelola Pasar 

1. Cerenti 1 Unit Pasar Desa  

2. Inuman 1 Unit Pasar Desa  

3. Kuantan Hilir 1 Unit Pasar Desa 

4. Pangean 1 Unit Pasar Desa 

5. LTD 6 Unit Pasar 3 Daerah, 3 Desa 

6. Benai 1 Unit Pasar Daerah 

7. Kuantan tengah 3 Unit Pasar 1 Daerah, 2 Desa 

8. Gunung Toar 3 Unit Pasar 1 Daerah, 2 Desa 

9. Kuantan Mudik 2 Unit Pasar Desa 

10. Hulu Kuantan 3 Unit Pasar Desa 

11. Singingi 8 Unit Pasar 2 Daerah, 6 Desa 

12. Singingi Hilir 9 Unit Pasar 2 Daerah, 7 Desa 

13. Pucuk Rantau 1 Unit Pasar Desa 

14. Kuantan Hilir 1 Unit Pasar Desa 

15. Sentajo raya 5 unit pasar 2 Daerah, 3 Desa 

Sumber : Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kuansing Tahun 2016 
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 Berdasarkan tabel diatas ada 12 pasar tradisional yang tersebar diseluruh 

wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh pemerintah daerah dan 

34 pasar desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Semenjak berlakunya 

Kepetusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan 

Pasar Desa, maka Pemerintah Daerah memberikan hak dan kewajiban kepada 

desa-desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi untuk dapat mengelola pasar 

yang ada di masing-masing desanya, sehingga mulai dari pengelolaan, 

pembangunan, pemberdayaan sampai dengan PAD pasar dikelola oleh pemerintah 

desa. Semenjak keluarnya kebijakan tersebut maka pemerintah daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi secara bersama memutuskan pasar desa yang dibentuk disetiap 

desa tersebut bukan lagi bagian dari tugas dan pekerjaan pemerintah daerah.  

 Salah satunya adalah desa Sungai Sirih yang memiliki pasar tradisional 

yang dijadikan sebagai tempat pusat perekonomian oleh masyarakat tersebut. 

Pasar ini dikelola oleh Pemerintah Desa Sungai Sirih. Berdasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa 

yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah pemerintah desa atau yang disebut 

dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur dan 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyarawatan desa, 

dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan 

peraturan tersebut maka pemerintah desa harus berperan aktif dalam 

penyelenggaraan kebutuhan masyarakat yang berada di masing-masing desa.  
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 Dengan jumlah populasi masyarakat 3.163 jiwa. Pasar Desa ini terletak di 

Jalan teratai, RT 21, RW 03, Kelurahan Sungai Sirih, Kecamatan Singingi, 

Kabupaten Kuantan Singingi. Pasar desa ini dibangun pada tahun 1992 pada lahan 

seluas 1 Ha/m2 dan berada tepat di pinggir jalan. Pasar ini juga hanya aktif satu 

kali seminggu, yaitu pada hari sabtu, Pasar ini memiliki empat petakan Blok 

A,B,C, dan bagian depan. dan  memiliki 200 unit yang terdiri dari 5 kios dan 2 

unit los dengan jumlah seluruh lapak dalam los yaitu 195 lapak. 

 Oleh sebab itu maka pemberdayaan pasar tradisional pada pasar Desa 

Sungai Sirih Kecamatan Singingi yang dikelola oleh pemerintah desa tersebut 

dapat diberdayakan dengan baik sehingga akan meningkatkan pendapatan pasar 

desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 

Tahun 2007 Tentang Retribusi dan Pelayanan Pasar. Pasar membutuhkan lahan 

dan lokasi yang strategis, dengan letak yang strategis maka akan lebih terjamin 

proses transaksi dalam jual beli.  

 Dengan begitu akan menunjang suasana kenyamanan dan kemudahan baik 

antar pengelola, penjual maupun pembeli. Tentu ini tidak lepas dari staf pengelola 

pasar. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2007 

Pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk 

mengelola pasar desa. Oleh sebab itu perlu dilakukan usaha yang sungguh-

sungguh dari berbagai pihak yang terkait, terutama pihak yang secara langsung 

berhubungan dengan penarikan retribusi pasar, yaitu pengelola pasar dan 

jajarannya yang bertugas mengelola dan menarik retribusi pasar. Motivasi petugas 

pengelola pasar perlu ditingkatkan, kemudian penyediaan fasilitas pasar sangat 
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penting dalam kegiatan jual beli demi menunjang keberhasilan dalam 

bertransaksi, sehingga pemberdayaan pasar pun akan terwujud. 

 Semenjak berdirinya pasar ini, masyarakat yang berada di desa tersebut, 

dan desa-desa tetangga seperti desa sungai bawang, sungai kuning dan yang 

berada disekitarnya tidak lagi menempuh jarak jauh untuk membeli dan 

menjualkan hasil produksinya sendiri karena sudah adanya pasar yang dibentuk di 

desanya. Jumlah keseluruhan Lapak/kios yang berada di desa ini adalah : 

Tabel 1.2 

Jumlah Lapak Pasar Desa Sungai Sirih Tahun 2013 – 2015 

 

No Tahun Buka Kosong Jumlah Ket 

1. 2013 190 110 300   

2. 2014 165 85 250   

3. 2015 155 45 200   

Sumber : Data Kantor Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Tahun 2016 

 Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwasanya setiap tahun jumlah lapak 

yang terisi dan lapak yang kosong semakin menurun terlihat pada tahun 2013 

jumlah lapak yang disediakan sebanyak 300 lapak, dan pada tahun 2014 jumlah 

lapak yang disediakan sebanyak 250 lapak, dan pada tahun 2015 jumlah lapak 

yang disediakan 200 lapak. 

 Pemerintah Desa selaku penyelenggara kegiatan pasar desa harus mampu 

meningkatkan penghasilan bagi para pedagang dan juga penghasilan bagi desa itu 

sendiri. Strategi bagaimana cara untuk mengisi lapak-lapak yang kosong dapat 

terisi sehingga mencapai target realisasi penghasilan bagi desa dengan cara 

memberdayakan pasar desa. Mekanisme pemungutan retribusi pasar pada desa 

Sungai Sirih  Kecamatan Singingi yaitu dilakukan oleh petugas pengelola pasar 
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yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Desa. Besarnya target retribusi berdasarkan 

jumlah lapak/kios pasar desa Sungai Sirih yaitu senilai Rp. 2000 per-minggu. 

Dibawah ini target retribusi penerimaan pendapatan asli daerah pada pasar desa 

Sungai Sirih Kecamatan Singingi : 

Tabel 1.3 

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Pasar Desa Sungai Sirih Kecamatan 

Singingi Tahun 2013-2015 

No Tahun Target Persen% Realisasi 
Tidak 

terealisasi 
Persen% 

1. 2013 28.800.000 63,33%  18.240.000 10.560.000 36,67%  

2. 2014 24.000.000 70 % 16.840.000 7.160.000 30%  

3. 2015 19.200.000 77%  14.880.000 4.320.000  23% 

Sumber : Data kantor Desa Sungai Sirih Kecamatan singingi tahun 2016 

 Dari tabel 1.3 di atas bahwa realisasi penerimaan pendapatan asli daerah 

(PAD) Pasar Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi pada tahun 2013 target 

retribusi yang diharapkan adalah sebesar Rp. 28.800.000, dan ternyata realisasi 

nya hanya sebesar Rp. 18.240.000. Dan yang tidak terealisasi adalah senilai Rp. 

10.560.000. Kemudian Pada tahun 2014 dengan target sebesar Rp. 24.000.000 dan 

realisasi sebesar Rp. 16.840.000. Sementara itu yang tidak terealisasi senilai Rp. 

7.160.000 Pada tahun 2015 target retribusi senilai Rp. 19.200.000 dan realisasi 

sebesar Rp. 14.880.000 dan yang tidak terealisasi senilai Rp. 4.320.000. 

 Akan tetapi setiap tahun target yang ditetapkan tidak sama dan semakin 

menurun sehingga berdasarkan dari tabel data yang didapatkan pemberdayaan dari 

segi target retribusi pun berkurang setiap tahunnya. Sehubungan dengan tata cara 

pembayaran bagi setiap pedagang yang berjualan tersebut haruslah sesuai dengan 

peraturan yang telah ada. Pemerintah Desa selaku penyelenggara kegiatan  
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haruslah mampu melaksanakan kewajiban sebagaimana aturan tersebut, 

Pemungutan tersebut dilakukan oleh pengelola pasar.  

 Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang 

Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional maka sarana dan prasarana 

penunjang pasar desa haruslah diperhatikan. 

Tabel 1.4 

Sarana dan Prasarana Pasar Desa di Desa Sungai Sirih 

No. Sarana dan Prasarana Status Keterangan 

1. Kantor Pengelola Ada  

2. Areal Parkir Ada Kurang Layak 

3. Tempat Pembuangan Sampah  Ada Kurang Layak 

4. Air Bersih Ada Kurang Layak 

5. Sanitase/Drainase Tidak Ada  

6. Tempat Ibadah Tidak Ada  

7. Toilet Umum Ada Rusak dan berfungsi 

8. Pos Keamanan Ada Kurang Layak 

9. Tempat Pengelolaan Limbah Ada Rusak 

10. 

Hidran dan Fasilitas Pemadam 

Kebakaran Tidak Ada  

11. Area bongkar muat dagangan Tidak Ada  

12. Listrik Ada Berfungsi 

Sumber : Data Kantor Pengelola Pasar Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi 

2016 

 Keberadaan pasar ini  masih jauh dari kata layak karena banyaknya 

masalah yang terlihat seperti kurang layaknya keberadaan areal parkir yang 

disediakan, kurang layaknya keberadaan tempat pembuangan sampah, kurangnya 

ketersediaan air bersih, tidak adanya sistem drainase, tidak adanya sarana tempat 

ibadah, rusaknya toilet umum, pos keamanan yang kurang layak, rusaknya tempat 

pengelolaan limbah, tidak adanya fasilitas pemadam kebakaran, tidak adanya area 

bongkar muat dagangan.  
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 Terlihat suasana pasar yang kotor dan sampah yang masih berserakan serta  

kurangnya penjagaan dari pihak pengelola pasar sehingga rawan pencurian. 

Dengan kondisi pasar yang seperti itu membuat pasar akan lapuk dimakan usia 

karena tidak dijaga dan dilestarikan, Banyaknya terlihat suasana lapak yang tidak 

dimanfaatkan serta keadaan yang semeraut tidak teratur antara pedagang ikan, 

pedagang daging serta sayur mayur makanan, kelontong, pakaian dan pedagang 

lainnya yang tidak dikelola dan dikembangkan dengan baik, Sehingga hal ini 

mengakibatkan pasar terlihat sedikit berantakan. Selain itu tata letak dan keadaan 

masing-masing stand antara penjual yang satu dan yang lainnya haruslah 

diperhatikan, seperti contohnya penjual ikan ditempatkan di area yang sama dan 

penjual buah serta sayur-mayur juga diletakkan di area yang sama, Sehingga 

memudahkan pengunjung pada saat bertransaksi jual beli.  

 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2012 

tentang Pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Tradisional bahwa pembenahan tata 

letak pasar harus diperhatikan dengan baik agar memudahkan pembeli dalam 

bertransaksi. Keberadaan pasar desa ini masih jauh dari yang diharapkan, karena 

masih banyak kekurangan yang harus diperhatikan agar mampu berdaya saing 

dengan pusat perbelanjaan yang lebih modern seperti sekarang ini. Hal ini 

menjadi pemikiran bagi Pemerintah Desa Sungai Sirih beserta staf pengelola pasar 

tersebut untuk mencari cara bagaimana teknik pengelolaan yang baik sehingga 

pemberdayaan pasar pun dapat dilaksanakan dengan baik pula. 

 Dari Permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan dan 
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Pemberdayaan Pasar Desa di Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi 

Kabupaten Kuantan Singingi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan gejala-gejala yang dikemukakan dalam latar belakang masalah 

di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah 

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan 

Pasar Desa di Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan 

Singingi? 

2. Apakah Kendala Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan 

Pasar Desa di Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan 

Singingi ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Setiap karya tulis ilmiah pada intinya mempunyai suatu tujuan yang ingin 

dicapai. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu : 

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan 

dan Pemberdayaan Pasar Desa di Sungai Sirih Kecamatan Singingi 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

2. Untuk Mengetahui Apakah Kendala Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan 

dan Pemberdayaan Pasar Desa di Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi 

Kabupaten Kuantan Singingi. 
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1.4 Manfaat penelitian 

1. Secara ekonomis dapat memperluas dan memperkaya wawasan ilmiah 

tentang pemberdayaan pasar. 

2. Sebagai pembenahan referensi dari perbandingan bagi penelitian lainnya 

tentang permasalahan yang sama. 

3. Sebagai wujud implementasi teor-teori yang didapatkan di bangku 

perkuliahan khususnya di bidang administrasi negara. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam bab ini di uraikan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Landasan teori ini menyangkut referensi-referensi dan buku-buku 

dengan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti. 

BAB III  METODELOGI PENELITIAN 

Pada bab ini penulis akan memaparkan tipe dan jenis penelitian, 

lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, populasi dan sampel serta teknik analisa data. 


