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BAB VI 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya 

maka dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran-

saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi Dinas Pasar Kota Pekanbaru dan 

pedagang maupun penyelenggaraan pasar higenis madani lebih baik kedepannya. 

 

6.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang peneliti telah lakukan mengenai analisa 

penyelenggaraan pasar higenis madani kota pekanbaru, maka peneliti dapat 

menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

1. Faktor penghambat penyelenggaraan pasar higenis madani kota Pekanbaru 

karena dari 7 indikator dalam Keputusan Menteri kesehatan Republik 

Indonesia No 519/Menkes/Sk/VI/2008 tentang pedoman penyelenggaraan 

pasar sehat, ada 2 indikator yang paling penting yang belum dilaksanakan 

yaitu peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan pelatih (TOT) 

dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, hal ini sangat berpengaruh 

terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pasar untuk selanjutnya. Dimana 

dapat dilihat kondisi pasar higenis madani kota Pekanbaru pada saat ini 

belum berjalan karena sumber daya manusia atau pedagang yang mengisi 

pasar higenis tidak ada berjualan di dalam pasar higenis madani di 

karenakan banyaknya permintaan pedagang yang tidak terpenuhi yaitu 
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masih ada pedagang yang berjualan diluar pasar sehingga pedagang lain 

ikut berjualan di luar pasar higenis madani kota Pekanbaru dan karena 

kondisi pasar higenis madani kota Pekanbaru tertutup membuat sulit bagi 

pedagang untuk memperomosikan barang dagangannya, sehingga 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia belum terlaksana dan juga 

pembinaan dan pengawasan di pasar higenis madani pada saat ini belum 

berjalan. Berikut dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain: 

a. Advokasi dan sosialisasi, sudah dilaksanakan dengan cukup baik, 

mengambil kebijakan dan melakukan advokasi dan 

mengsosialisasikan kepada masyarakat dan pemerintah bahwa ada 

penyelenggaraan pasar higenis, dimana dukungan yang telah 

diperoleh dengan keluarnya sebuah Keputusan Walikota 

Pekanbaru No 213 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat 

Teratai Higenis Madani Kecamatan Senapelan. 

b. Peningkatan sumber daya manusia, belum terlaksana karena 

pedagang yang berjualan di pasar higenis sudah tidak ada, jadi 

belum pernah dilaksanakan peningkatan sumber daya manusia di 

pasar higenis madani kota Pekanbaru.  

c. Analisis situasi, sudah dilaksanakan cukup baik dengan 

melaksanakan survei pendahuluan kondisi pasar dari pasar masih 

berbentuk SD sampai terselenggaranya pasar higenis madani kota 

Pekanabaru. Dan melakukan analisis data dengan mendata jumlah 

pedagang yang terdaftar mengisi pasar higenis dengan jumlah data 
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114 pedagang di los kering dan 19 pedagang di los basah dan 

melaksanakan pengambilan keputusan untuk melaksanakan 

penyelenggaraan pasar higenis madani kota pekanbaru yang 

beracuan kepada Keputusan Menteri kesehatan Republik 

Indonesia No 519/Menkes/Sk/VI/2008 tentang pedoman 

penyelenggaraan pasar sehat. 

d. Prioritas rencana kerja, sudah dilaksanakan cukup baik dengan 

menetapkan prioritas masalah yang akan ditangani adalah masalah 

pedagang yang berjualan di luar pasar higenis, menetapkan 

sumber daya yang akan digunakan adalah melalui kepala 

pengelola pasar higenis madani kota Pekanbaru, menetapkan 

rencana kerja dengan beracuan kepada Keputusan Menteri 

kesehatan Republik Indonesia No 519/Menkes/Sk/VI/2008 tentang 

pedoman penyelenggaraan pasar sehat, dan menetapkan pihak 

terkait yang sudah dilaksanakan oleh pihak dinas pasa kepada 

kepala pengelola pasar higenis madani kota Pekanbaru.  

e. Implementasi rencana kerja, sudah dilaksanakan cukup baik 

dengan melaksanakan perbaikan infrastruktur dan promosi hygrnis 

dimana adanya perbaikan infrastruktur dan operasional dari SD 

019 menjadi pasar higenis madani dan juga sudah melaksanakan 

promosi higenis kepada masyarakat dengan nama pasar hygneis 

sudah dapat dipromosikan dan juga dengan mempromosikan 

kepada pedagang dan masyarakat. 
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f.  Pembinaan dan pengawasan belum berjalan dikarenakan pedagang 

yang ada di dalam pasar higenis madani kota Pekanbaru sudah 

tidak ada. 

g. Menkanisme pelaporan sudah dilaksanakan dengan cukup baik 

dengan adanya petugas yang melaporkan hasil pemantauan dan 

evaluasi melalui kepala pengelola pasar higenis madani kota 

Pekanbaru kepada dinas pasar yang melaporkan kondisi pasar 

higenis madani saat ini yang mulai ditiggalkan oleh pedagang. 

 

2. Kendala dalam penyelenggaraan pasar higenis madani kota pekanbaru 

antara lain: 

a. Tidak ada dukungan pedagang terhadap penyelenggaraan pasar 

higenis, dapat dilihat kondisi pasar higenis madani kota Pekanbaru 

saat ini sudah di tinggalkan oleh pedagang. 

b. Masih banyaknya permintaan pedagang yang tidak terpenuhi, 

seperti yang pertama masih ada pedagang yang berjualan di luar 

pasar higenis sehingga pedagang lain ikut berjualan di luar pasar 

higenis madani kota Pekanbaru, yang kedua bangunan pasar 

higenis yang tertutup sehingga sulit untuk pedagang untuk 

mempromosikan barang dagangannya. 
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6.2 Saran 

Adapun saran untuk dinas pasar kota Pekanbaru dan peneliti selanjutnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Dinas Pasar Kota Pekanbaru diharapkan dapat melaksanakan 

penyelenggaraan pasar higenis madani kota Pekanbaru sepenuhnya,  agar 

pelaksanaan penyelenggaraan pasar higenis dapat berjalan dengan 

maksimal. 

2. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk meneliti tentang pelaksanaan 

pasar higenis madani kota Pekanbaru, karena pasar higenis pada saat ini 

belum berjalan. 

 


