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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Otonomi Desa 

 Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat 

politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk, 

Struktur sosial sejenis desa, masyarakat, adat telah menjadi institusi sosial yang 

mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom 

dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini 

ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi yang membuat desa mungkin 

merupakan wujud bangsa yang konkrit. 

 Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan 

merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban 

menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut (HAW 

Widjaja,2003,165). Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

susunan asli berdasarkan hak istimewa desa dapat melakukan perbuatan hukum 

baik hukum pablik, maupun hukum perdata, meiliki kekayaan, harta benda serta 

dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.  

 Sebagai wujud demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang 

berfungsi sebagai Lembaga Legislatif dan pengawas terhadap pelaksanaan 

peraturan desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan kepala 

desa. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa 

mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan 

perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain, menetapkan sumber-

sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga dan melakukan 
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pinjaman desa. Kemudian berdasarkan hak atas asal-usul desa bersangkutan, 

kepala desa dapat mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi di antara 

warganya. 

 Dengan demikian desa yang diatur dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 

2014 dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan 

otonomi desa tidak boleh dilakukan penyimpangan sehingga desa merasa seakan 

terlepas dari ikatan Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan 

kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memlihara integritas, 

persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dan tanggung jawab mewujudkan kesejateraan rakyat yang dilaksanakan dalam 

koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan 

pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak 

terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. 

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis transparan dan 

akuntabel. Pemerintah desa memberikan pelayanan kepada masyarakat 

diselaraskan dengan prinsip demokrasi transparansi, akuntabel. 

 Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi dan 

keadilan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesuaian hubungan 

pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan meletakkan otonomi 

daerah yang luas dan utuh pada Kabupaten/Kota. Kebijaksanaan terbatas pada 

Daerah Provinsi serta desa ditempatkan pada pengakuan otonomi asli.  
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2.2 Pemerintah Desa 

 Penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah desa dan 

Badan Permusyarawatan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi 

pemerintahan desa yang terdiri atas : 

a. Unsur pimpinan yaitu kepala desa 

b. Unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas : 

1. Sekretaris desa, unsur staff atau pelayanan yang diketuai oleh 

sekretaris desa; 

2. Unsur pelaksana teknis, yakni unsur pembantu kepala desa 

yang melaksanakan urusan teknis di lapangan; 

3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah 

kerjanya seperti kepala dusun; 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 42 tahun 2007 tentang pengelolaan 

pasar desa, bahwa Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 

Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa 

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

 Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 26 Ayat 1 Kepala Desa 

mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan 

masyarakat desa. Kepala desa merupakan bagian dari pemerintah desa, kepala 
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desa merupakan pemegang fungsi eksekutif tertinggi di desa. Pemerintah Desa 

menurut Nurholis (2011:12) merupakan simbol formal dari pada kesatuan 

masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang 

kepala desa beserta para pembantunya (perangkat desa). Mewakili masyarakat 

desa guna hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan. 

 Fungsi Pemerintah Desa adalah hanya sebagai unsur pelaksanaan daerah 

yang kegiatannya dirancang dari atas kebawah sehingga bersifat sentralistik dan 

mengabaikan demokrasi yang menyebabkan otonomi desa menjadi kabur 

maknanya (Undang-Undang N0. 5 Tahun 1979). 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 24 bahwa 

penyelenggaraaan pemerintahan desa berdasarkan asas : 

a. Kepastian hukum; 

b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan; 

c. Tertib kepentingan umum; 

d. Keterbukaan; 

e. Proporsionalitas; 

f. Profesionalitas; 

g. Akuntabilitas; 

h. Efektivitas dan efisiensi; 

i. Kearifan lokal; 

j. Keberagaman; 

k. Partisipatif; 



16 
 

 Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa selaku pemerintahan desa 

mempunyai kewenangan : 

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan bersama BPD; 

b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa; 

c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama 

BPD; 

d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa 

untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; 

e. Membina kehidupan masyarakat Desa; 

f. Membina perekonomian desa; 

g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 

 Pelayanan pemerintahan desa berhubungan dengan tiga fungsi yang 

dimiliki pemerintahan desa : 

a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat; 

b. Melakukan pembangunan; 

c. Menciptakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat; 

 

2.3 Kebijakan Pemerintah Desa  

 Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintahan yang pada intinya 

merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara 

langsung mengatur pengelolaan pendisribusian sumber daya alam, finansial dan 

manusia demi kepentingan publik yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat 
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atau warga negara. Kebijakan publik yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan 

bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap 

pelanggaran akan diberi sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang 

mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho R. 2004;1-7). Jadi kebijakan 

publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum 

namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. 

 Menurut Thomas R. Dye dalam Miftah Thoha (2008:107-108) 

mendefenisikan kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk 

dikerjakan atau tidak dikerjakan. Tachjan (2006:19) menyimpulkan bahwa pada 

garis besarnya siklus kebijakan publik terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu 

Perumusan kebijakan, Implementasi kebijakan, Pengawasan dan Penilaia (hasil) 

Pelaksanaan kebijakan. 

 Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa diharapkan Pemerintah 

Kabupaten secara intensif dan terpadu mengupayakan kebijakan sebagai berikut : 

1. Memberi akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi 

sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya untuk dimanfaatkan 

sebagai sumber pendapatan desa tanpa mengabaikan fungsi 

kelestarian, konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan; 

2. Memprogramkan pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku; 

3. Memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas pemerintahan, lembaga-

lembaga kemasyarakatan serta komponen-komponen masyarakat 
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lainnya di desa melalui pembinaan dan pengawasan, pemberian 

pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi; 

1.4 Pengelolaan 

 Menurut kamus besar bahasa indonesia kata pengelolaan mempunyai 4 

pengertian, yaitu : 

1. Pengelolaan adalah proses, cara, pembuatan mengelola; 

2. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan 

menggerakkan tenaga orang lain; 

3. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan 

tujuan organisasi; 

4. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal 

kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. 

 Manajemen (pengelolaan) adalah suatu kegiatan organisasi, sebagai suatu 

usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai suatu 

tujuan tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang 

akan dicapai sempurna yaitu efektif dan efisien (Dharma:2012:10). Pengelolaan 

adalah sebagai suatu proses yang membeda-bedakan atas perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu 

maupun seni agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.  

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan yaitu bukan 

hanya melaksanakan suatu kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen 

seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara 

efektif dan efesien. 
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2.4 Pemberdayaan 

.  Pembedayaan terkait dengan penggalian dan pengembangan potensi 

masyarakat mengatakan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi 

yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan adalah upaya untuk 

membangun daya itu dengan mendorong memberikan motivasi dan 

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta untuk 

mengembangkannya (kartasasmita,1996). 

Dalam pemberdayaan harus ada pendekatan-pendekatan sebagai berikut : 

1. Upaya pemberdayaan harus terarah; 

2. Program pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau bahkan 

dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran; 

3. Menggunakan pendekatan kelompok; 

 Pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi bukan proses instan. Sebagai 

proses pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, 

pengkapasitasan, dan pendayaan  (wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007). 

Istilah pemberdayaan adalah pemberdayaan berarti penguatan. Secara teknis, 

istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan. 

Memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan 

martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu 

melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.  

Selanjutnya, Titik tolak pemberdayaan adalah pengenalan bahwa setiap 

manusia atau setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. 

Pemberdayaan adalah untuk membangun daya itu dengan mendorong, 
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memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang memilikinya serta 

upaya untuk mengembangkannya. Dengan diikuti memperkuat potensi atau daya 

yang memiliki masyarakat tersebut.  

Pemberdayaan pada hakekatnya merupakan sebuah konsep yang fokusnya 

adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus 

(break down) dari hubungan antara objek dan subjek. Menurut Indrasari 

Tjandraningsih, mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk 

meraih keberdayaannya. Oleh karena itu, pemberdayaan sangat jauh dari konotasi 

ketergantungan. Dalam prakteknya, konsep pemberdayaan dapat dilihat dari tiga 

sisi. Pertama, pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang 

berkembang. Kedua, pemberdayaan untuk memperkuat potensi ekonomi atau 

daya yang dimiliki masyarakat. Ketiga, pemberdayaan melalui pengembangan 

ekonomi kerakyatan, dengan cara melindungi dan mencegah terjadinya persaingan 

yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang 

sudah maju dengan yang belum berkembang. Seperti yang disinggung bahwa 

unsur pemberdayaan itu adalah salah satunya menciptakan para pelaku pasar itu 

adalah terciptanya suasana kondusif dan keseimbangan ekonomi. 

 Menurut Suharto (2006:76) Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya 

untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang 

mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua 

kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan 

dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. 
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2.5  Pasar  

 Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan 

transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi 

masyarakat (Permendagri No. 42 Tahun 2007). Pasar adalah orang-orang yang 

mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja dan kemauan untuk 

membelanjakannya. (Mursid:2010:25). 

 Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang 

maupun jasa-jasa yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. (Perda. 

Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Pasar). 

 Pasar adalah hubungan atau pertemuan antara konsumen atau pembeli 

dengan produsen atau penjual dari suatu produk tertentu, selain itu ada pula yang 

mengatakan pasar merupakan pertemuan atau hubungan antara permintaan dan 

penawaran. Ada juga yang menyatakan pasar merupakan seluruh pembeli atau 

konsumen potensial. (Assuari,Sofjan ;2009 ; 98). 

 Pasar secara sederhana bisa diartikan sebagai tempat bertemunya para 

penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, yaitu pasar memiliki tempat atau 

lokasi tertentu sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu untuk 

melakukan transaksi jual beli produk maupun jasa. 

2.6 Jenis-Jenis Pasar 

 Berdasarkan pola manajemen yang dipakai, pasar dapat dibedakan menjadi 

dua kelompok besar yaitu : 

b. Pasar Tradisional, adalah pasar yang masih memakai pola manajemen 

yang sangat sederhana dengan ciri-cirinya setiap pedagang mempunyai 
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satu jenis usaha, adanya interaksi antara penjual dan pembeli (tawar 

menawar harga), harga yang relatif murah, barang yang disediakan 

umumnya barang keperluan dapur dan rumah tangga, area yang terbuka, 

penempatan barang dijajar kurang tertata rapi, kenyamanan dan keamanan 

kurang diperhatikan. 

c. Pasar Modern, adalah pasar yang sudah memakai pola-pola manajemen 

modern dengan ciri-ciri jenis barang dagangan yang dilakukan oleh satu 

pedagang, harga sudah tertera dan di beri barcode, barang yang dijual 

beraneka ragam dan umumnya tahan lama, tata letak barang dagangan 

teratur dengan baik dan rapi, pembayaran dilakukan dengan membawa ke 

kasir dan tidak ada tawar menawar, kenyamanan dan keamanan sudah 

menjadi prioritas utama.   

2.7 Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Desa Sungai Sirih (F4) 

 Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi memiliki pasar tradisional yang 

merupakan sebagai tempat pusat perekonomian masyarakat desa Sungai Sirih. 

Pasar ini dikelola oleh Pemerintah Desa dengan menunjuk staf pengelola pasar 

dari masayarakat setempat yang ahli di bidang pasar. Berdasarkan pemilihan staff 

pengelola pasar desa Sungai Sirih ditunjuk oleh kepala desa dengan cara 

musyawarah antar staf pembantu kepala desa lainnya dengan syarat pengelola 

pasar nantinya dapat bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaannya 

berdasarkan surat kerja pengelola pasar desa Sungai Sirih dapat bekerja selama 

lima tahun berturut-turut terhitung dari awal mula bekerja. Adapun sesuai dengan 

program yang telah dicanangkan oleh pemerintah desa yaitu adapun program yang 
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pernah  dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengatur, mengelola serta 

memberdayakan pasar desa Pemerintah Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi 

yaitu berupa mencanangkan program pasar yaitu dengan “Gerakan himbauan 

kepada setiap pedagang”, Gerakan ini  adalah suatu gerakan bersama dari segenap 

pemangku kepentingan di Kecamatan Singingi untuk melakukan upaya 

pengembangan dan perlindungan Pasar Tradisional,dan juga gerakan himbauan 

kepada setiap pedagang bahwa diharapkan para pedagang dapat menjual hasil 

produksinya sesuai dengan jangkauan masyarakat sebagai pembeli sesuai dengan 

peningkatan kompetensi pada pedagang pasar.  

 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2012 

tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan pasar Tradisional, Pemberdayaan pasar 

tradisional adalah segala 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; dan 

c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar; 

 Peningkatan profesionalisme pengelola pasar sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 18 yaitu melalui : 

a. Penetapan Visi misi dan kebijakan pengembangan pasar; 

b. Penerapan manajemen yang profesional; 

c. Pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; 
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d. Ketersediaan standar operasional dan prosedur; 

 Peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagaimana yang dimaksud 

yaitu : 

a. Pembinaan disiplin pedagang dan pembeli; 

b. Bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli; 

c. Peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; 

d. Memahami prilaku pembeli; 

 Dan Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar antara lain : 

a. Pembenahan tata letak; 

b. Pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar; 

c. Peningkatan kualitas konstruksi; 

d. Pembenahan sistem air bersih dan limbah; 

e. Pembenahan sistem elektrikal; 

f. Penggunaan sistem pencegah kebakaran; 

g. Pembenahan sistem penanganan sampah; 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2007 yang 

dimaksud pasar desa adalah Pasar Desa adalah pasar tradisional yang 

berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan 

masyarakat Desa. Pasar desa dapat dibentuk di setiap desa. Pasar desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri No 42 

tahun 2007 terdiri atas pasar desa dan  pasar antar desa. 

  Pasar desa sebagaimana dimaksud dapat berlangsung setiap hari. Pasar 

antar desa sebagaimana dimaksud berlangsung sesuai kesepakatan antar desa. 
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Kemudian pada pasal 3 Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2  ditetapkan dengan Peraturan Desa. Fungsi Pasar yang ada saat ini dapat 

diuraikan adalah sebagai berikut : 

a. Tempat pengumpulan hasil pertanian; 

b. Tempat distribusi barang industri; 

c. Tempat menukar barang kebutuhan; 

d. Tempat jual beli barang dan jasa; 

e. Tempat informasi perdagangan; 

 Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan 

untuk:  

a. memasarkan hasil produksi perdesaaan;  

b. memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;  

c. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;  

d. menciptakan lapangan kerja masyarakat;  

e. mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;  

f. memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan  

g. mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa 

 Pembangunan dan pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 didasarkan atas prinsip:  

a. mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;  

b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;  

c. mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan  
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d. menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai 

masyarakat setempat.  

2.8  Pandangan Islam 

 Untuk menjaga keberlangsungan pasar secara kondusif dan berjalan baik 

sesuai dengan fungsinya maka diperlukan lembaga yang mengawasinya secara 

optimal. Sebagaimana lembaga tersebut mempunyai wewenang dalam 

memberikan sanksi kepada setiap pelaku pasar yang melakukan penyimpangan 

atas kaidah yang telah ditetapkan. Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-

Baqarah ayat 275 yang berbunyi : 

                            

                                     

                                 

     

Artinya : 

 Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 

gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan megharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai 

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 

maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), 

maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya 

(275). 

 Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil sehingga 

antara penjual dan pembeli yang berada dipasar tidak akan menimbulkan rasa 

ketidak adilan. Sebagai penjual haruslah mampu mempertanggung jawabkan 
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timbangan nya, tidak boleh mengurangi berat timbangan dan juga tidak boleh 

melebihi berat timbangan, karena yang berlebih itu adalah riba dan riba itu tidak 

dianjurkan dalam islam.  

 Melihat dari keterangan diatas yang berkaitan dengan etika pengawasan 

bisnis serta dilakukan dengan dasar hukum melalui dalil-dalil yang sudah ada 

maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasanya secara umum 

Pemberdayaan Pasar Desa di desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi sudah 

memenuhi krikteria etika bisnis dalam islam, walaupun masih terdapat pedagang 

yang melakukan penyimpangan dalam transaksi yaitu konsep tawar-menawar 

yang belum ada aturan yang jelas dari pengelola pasar, sehingga pedagang di 

Pasar Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi masih ada yang melakukan 

penipuan. 

2.9   Hasil Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu mengenai permasalahan yang sama diantaranya : 

a. Strategi pengembangan pasar tradisional dalam meningkatkan kepuasan 

pedagang (studi kasus di pasar kliwon karanglewas, banyumas, jawa 

tengah) Ummu Sholihah (2016), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

strategi pengembangan pasar kliwon Karanglewas Banyumas Jawa Tengah 

dalam meningkatkan kepuasan pedagang dilakukan dengan memahami 

aspek-aspek yang terdapat pasca revitalisasi dilaksanakan. Aspek tersebut 

meliputi aspek fisik, aspek ekonomi, aspek sosial. Dari ketiga aspek 

tersebut para pedagang merasa belum puas karena sistem penindaklanjutan 

keluhan dan saran yang lambat, sarana dan prasarana yang belum optimal 
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dan kesejahteraan pedagang dalam hal pendapatan belum maksimal. Pada 

penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis 

lebih menekankan bagaimana pemberdayaan pasar tradisional pada pasar 

desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang 

dilakukan oleh pemerintah desa Sungai Sirih supaya dapat berfungsi 

dengan baik sehingga pasar tersebut dapat dikembangkan sebagaimana 

peraturan yang telah ditetapkan.  

b. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Tengah 

Maraknya Pasar Modern (Studi Pada Pasar Ulin raya) di Banjarbaru. 

Hairianami (2015), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran 

pemerintah melalui pengelola pasar dalam pemberdayaan pasar tradisional 

ulin raya ditengah maraknya pasar modern telah berupaya memberikan 

pelayanan dan pengelolaan secara maksimal bisa dilihat dari pelaksanaan 

tugas atau tanggung jawab yang telah di emban dan dilaksanakan dengan 

baik. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan yaitu dari indikator yang 

dipakai berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2012 

Tentang Pemberdayaan Pasar Tradisional. 

c.  Judul penelitian “Analisis Strategi Pengelolaan Pasar Rakyat Teluk 

Kuantan oleh Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan 

Singingi”.Yogi Febri Wanda (2013) Dari analisis dan pembahasan yang 

dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas 

Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dalam melakukan pengelolaan pasar 

rakyat Teluk Kuantan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil 
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perhitungan efektivitas pengelolaan retribusi pasar, dengan 

membandingkan pendapatan retribusi pasar dengan biaya yang 

dikeluarkan pemerintah daerah untuk pengelolaan Pasar Rakyat Teluk 

Kuantan dalam jangka waktu satu tahun. Pada penelitian ini terdapat 

perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Yogi Febri wanda yaitu 

Penulis akan lebih menekankan Bagaimana pengelola pasar dapat 

meningkatkan kompetensi pedagang pasar sehingga pasar desa tersebut 

dapat meningkatkan kualitas sehingga pasar dapat dikembangkan. 

d. Evaluasi tingkat pengelolaan pasar tradisional dan analisis kepedulian 

pedagang terhadap kebersihan di lingkungan Medan, Ali Musri.S (2005). 

Berdasarkan penilaian mutlak bahwa pedagang yang dikategorikan belum 

peduli kebersihan sebanyak 36,7% sedangkan yang sudah peduli 

kebersihan sebanyak 63,3%. Dan faktor yang mempengaruhi kepedulian 

pedagang akan kebersihan lingkungan adalah tingkat pendapatannya, 

sedangkan tingkat kepemilikan kios dan pendidikan masih kurang 

berpengaruh. 

 Dari hasil penelitian terdahulu di atas terdapat perbedaan dengan 

penelitian penulis dimana terdapat perbedaan pada waktu penelitian, metode 

pengumpulan data yang berbeda, yang mana penulis menggunakan metode 

wawancara, angket dan observasi dan indikator yang digunakan juga sangat 

berbeda. 
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2.10  Definisi Konsep 

1. Otonom adalah penyerahan urusan kepada pemerintah daerah yang bersifat 

operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. 

2.  Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan 

merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah 

berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. 

3. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati 

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

4. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan 

transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan 

ekonomi masyarakat. 

5. Pengelolaan adalah suatu kegiatan organisasi, sebagai suatu usaha dari 

sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai suatu tujuan 

tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang 

akan dicapai sempurna yaitu efektif dan efisien 

6. Pemberdayaan pasar tradisional adalah segala upaya pemerintah daerah 

dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang 

lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko 

modern. 

7. Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan 

dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. 
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2.11 Konsep Operasional 

 Untuk memberi suatu pemahaman agar memudahkan penelitian, maka 

perlu adanya beberapa batasan penelitian dan focus penelitian ini yang 

dioprasionalkan melalui indikator sebagai berikut : 

Referensi Indikator Sub Indikator 

Peraturan 

Menteri Dalam 

Negeri Nomor 

20 tahun 2012 

 

 

1. Profesionalisme 

Pengelola 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kompetensi 

Pedagang Pasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kualitas dan 

Pembenahan 

sarana Fisik Pasar 

a. Penetapan Visi misi dan 

kebijakan pengembangan pasar 

b. Penerapan manajemen yang 

profesional 

c. Pembentukan struktur 

organisasi dan uraian tugas 

yang jelas 

d. Ketersediaan standar 

operasional dan prosedur 

 

a. Pembinaan disiplin pedagang 

dan pembeli 

b. Bimbingan kepada para 

pedagang untuk menarik para 

pembeli 

c. Peningkatan pengetahuan dasar 

bagi para pedagang 

d. Memahami prilaku pembeli 

 

a. Pembenahan tata letak 

b. Pengaturan lalu lintas orang dan 

barang di dalam pasar 

c. Peningkatan kualitas konstruksi 

d. Pembenahan sistem air bersih 

dan limbah 

e. Pembenahan sistem elektrikal 

f. Penggunaan sistem pencegah 

Kebakaran 

g. Pembenahan sistem penanganan 

sampah 

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2012 tentang 

pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Tradisional 
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2.12  Kerangka Pemikiran 

Adapun gambar kerangka penelitian sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan 

Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional 

Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan pemberdayaan Pasar 

Tradisional 

Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan  

Pasar Desa di Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten 

Kuantan Singingi 

 Kualitas dan 

Pembenahan 

Sarana Fisik 

pasar 

Kompetensi 

Pedagang Pasar 

Profesionalisme 

Pengelola Pasar 

 Pengelolaan dan Pemberdayaan  Pasar Desa di Desa Sungai Sirih 

Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi 

 

Analisis Deskriptif Kualitatif 


