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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau berfungsi sebagai pusat 

Pemerintahan Provinsi Riau, Pusat Pendidikan, Pusat Perdagangan, Industry dan 

Jasa. Pekanbaru saat ini memiliki perkembangan yang cukup pesat, 

perkembangan tersebut terlihat dari tumbuhnya pusat-pusat perdagangan moderen 

dan tradisional, selain di pusat kota juga tersebar di kecamatan-kecamatan dalam 

kota Pekanbaru.  

Pasar merupakan salah satu sarana perekonomian sebagai pusat kegiatan 

perbelanjaan yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya 

serta di manfaatkan oleh para pedagang sebagai tempat berusaha yang disediakan 

oleh pemerintah daerah maupun oleh pihak swata.Untuk sarana pasar yang 

disediakan oleh pemerintah kota dikelola langsung oleh pemeritah kota Pekanbaru 

yang member wewenang dinas pasar sebagai penertiban pasar yang akan 

melakukan penertiban tersebut yang diharapkan memberikan kenyamanan dan 

keamanan pada pengguna pasar.  

Upaya pelaksanaan penyelenggaraan pasar dari kejadian-kejadian yang 

berlangsung dipasar, maka setiap daerah, kabupaten atau kota membentuk suatu 

badan atau instansi untuk mengurus kegiatan-kegiatan di pasar, dimana 

penyelenggaraan pasar dibawah naungan pemerintah kota kepada dinas pasar kota 

Pekanbaru guna menyelenggarakan tugas pokoknya. 
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Pasar di kota Pekanbaru terdiri dari dua macam yaitu pasar yang dikelola 

oleh pemerintah dan pasar yang dikelola oleh pihak swasta. Dimana pasar yang 

dikelola oleh pihak swasta dan pasar yang dikelola pemerintah adalah pasar 

tradisional yang ada di kota Pekanbaru. salah satu pasar yang dikelola oleh 

pemerintah adalah pasar higenis madani kota pekanbaru.  

Dalam penyelenggaraan pasar higenis madani, dinas pasar kota Pekanbaru 

berpedoman kepada kebijakan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 519/MENKES/SK/VI/2008 Tentang Pedoman Penyelenggraan Pasar 

Sehat, Dimana di dalam kerbijakan tersebut jelaskan bahwa pasar sehat (higenis) 

adalah pasar yang bersih, aman, nyaman, dan sehat yang terwujud melalui 

kerjasama seluruh stakeholder terkait dalam menyediakan bahan pangan yang 

aman dan berhizi bagi masyarakat.  

Pedoman penyelenggaraan pasar sehat ini memberikan panduan sebagai 

kebijakan untuk penyelenggaraan pasar higenis madani kota Pekanbaru mengenai 

langkah-langkah penyelenggaraan, kriteria pasar sehat, pengorganisasian, 

monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pasar higenis 

madani kota Pekanbaru. 

Pelaksanaan penyelenggaraan pasar higenis juga di dukung juga dengan 

adanya  Keputusan Walikota Pekanbaru No 213 Tahun 2016 Tentang Pengeloaan 

Pasar Rakyat Teratai Higenis Madani Kecamatan Senapelan, di dalam keputusan 

Walikota Pekanbaru disebutkan pengelolaan pasar rakyat teratai higenis madani 

dilaksanakan oleh dinas pasar kota Pekanbaru dalam mendukung penyelenggaraan 

tugas dan fungsinya. 
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Pasar higenis madani adalah salah satu pasar tradisional yang merupakan 

pasar sehat yang ada di kota Pekanbaru yang dibangun di SDN 019 untuk 

menciptakan pasar yang sehat dan memberikan kenyamanan bagi pedagang untuk 

berjualan di pasar yang bersih, tertata rapi, dan aman, pasar higenis madani sudah 

berjalan sejak awal September 2016. Pasar higenis madani ini diselenggarakan 

bertujuan sebagai panduan untuk pasar tradisional lain agar pasar tradisional yang 

lain dapat menciptakan pasar yang sehat dan bersih.  

Pasar higenis madani hanya ada satu di kota Pekanbaru, Pasar higenis 

diciptakan di jalan teratai di kecamatan senapelan untuk merelokasi pedagang  

kaki lima yang berjualan di sekitar Jalan Teratai Kecamatan Senapelan agar tidak 

ada lagi pedagang kaki lima yang berjualan di luar pasar, karena kondisi di sekitar 

jalan teratai banyak di penuhi oleh pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir 

jalan, yang mengakibatkan lingkungan sekitar jalan teratai kecamatan senapelan 

tidak bersih dan kumuh, sehingga diciptakanlah pasar higenis madani di jalan 

teratai kecamatan senapelan dengan standarisasi yang telah ditetapkan, adapun 

standarisasi pasar higenis berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 519/MENKES/SK/VI/2008 Tentang Pedoman Penyelenggraan 

Pasar Sehat yaitu: 

a. Lokasi pasar, lokasi pasar tidak terletak di rawan bencana alam, 

seperti rawan banjir, bencana alam, rawan longsor dsb. 

b. Bangunan, terdiri dari tempat penjualan bahan pangan basah dan 

tempat penjualan bahan pangan kering. 
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c. Terdapat area parkir dan ruang kantor pengelola.  

d. Kontruksi, dimana terdiri dari atap, dinding, lantai, tangga, 

ventilasi, pencayahan, dan pintu. 

e. Sanitasi,  terdapat air bersih dan kamar mandi/ toilet. 

f. Keamanan, terdiri dari tersedianya pos keamanan dan peralatan 

pemadam kebakaran. 

Pasar higenis madani berbeda dengan pasar tradisional lainnya, pasar 

higenis menciptakan pasar yang sehat, bersih, aman, dan nyaman bagi pedagang 

dengan fasilitas yang lebih bebih bagus yang terdiri dari tempat berjualan yang 

berkeramik, bersih, memiliki atap penutup dan tertata rapi berbeda dari pasar-

pasar tradisional lainnya yang tidak tertata rapi, tidak bersih, dan tidak 

berkeramik. Adapun jumlah pasar tradisional di kota Pekanbaru adalah : 

Tabel 1.1 

Jumlah Pasar Tradisional Kota Pekanbaru Yang Di Kelola Pemerintah 

No Nama Pasar Kecamatan Dikelola Jumlah 

1 Pasar Palapa Payung sekaki Pemda 1 

2 Pasar Agussalim Pekanbaru kota Pemda 1 

3 Pasar Limapuluh Lima puluh Pemda 1 

4 Pasar Rumbai Rumbai pesisir Pemda 1 

5 Pasar Cik Puan Sukajadi Pemda 1 

6 Pasar Simpang Baru Tampan Pemda 1 

7 Pasar Higenis Madani Senapelan Pemda 1 

 Jumlah   7 

Sumber: Dinas Pasar Kota Pekanbaru 2016 
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Dari ke 7 pasar tradisional yang di kelola oleh pemerintah salah satunya 

Pasar higenis madani kota Pekanbaru yang terdiri dari beberapa los saat ini sudah 

mulai tidak berjalan hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya pedagang yang 

mulai meninggalkan pasar higenis. Dimulai dari bulan september sampai bulan 

oktober penyelenggaraan pasar higenis mulai dipenuhi oleh pedagang dan di 

penuhi oleh aktivitas jual beli akan tetapi seiring berjalannya waktu pasar higenis 

sudah di tinggalkan oleh pedagang setelah satu bulan berjalan dimana saat akhir 

bulan november pasar higenis sudah kosong dan tidak berjalan lagi dan tidak ada 

aktivitas jual beli lagi. Adapun data jumlah los-los pedagang yang ada di pasar 

higenis madani kota pekanbaru yaitu: 

Tabel 1.2 

Jumlah Los Di Pasar Higenis Madani Kota Pekanbaru 

No Jumlah Bangunan 

(Los) 

Pedagang  Yang 

Terdaftar Mengisi  

Los  

Pedagang Yang Mengisi  Los  

1 120 los kering 114 los kering 3 los kering 

2 20 los basah  19 los basah 1 los basah 

Sumber: dinas pasar kota pekanbaru 2016 

Dari tabel di atas dapat kita ketahui terdapat 120 los kering dan 20 los 

basah di pasar higienis madani kota pekanbaru. dimana los kering yaitu tempat 

berjualan untuk pedagang yang berjualan sayur, buah-buahan, tomat, cabe dsb, 

dan los basah terdiri dari pedagang yang berjualan ikan dsb. pedagang yang 

mendaftar mengisi los pada bulan september di pasar higenis berjumlah 114 

pedagang untuk 114 los kering dan 19 pedagang dengan mengisi 19 los basah. 

Seiring berjalannya waktu pasar higenis sudah mulai di tinggalkan pedagang saat 
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satu bulan berjalan, dimana dari data diatas dapat dilihat hanya 3 los kering dan 1 

los basah yang di isi oleh pedagang saat bulan awal bulan november, dan seletah 

memasuki akhir bulan november dan sampe bulan desember sudah tidak ada lagi 

pedagang yang berjualan di pasar higenis madani kota Pekanbaru, 

Berdasarkan kutipan dari berita TribunPekanbaru, tanggal 29 september 

2016 “Pantauan Tribun siang ini Pasar higenis dipenuhi oleh  pedagang, Seluruh 

kios kering untuk pedagang buah dan sayuran yang sudah dipenuhi oleh 

pedagang. Pada saat ini pasar higenis kota pekanbaru sudah mulai dipenuhi oleh 

pedagang, dan dipenuhi dengan aktivitas jual beli.”  

 

Berdasarkan kutipan diatas pasar higenis dipenuhi oleh pedagang 

dikarenakan pada saat itu terjadi penertiban pedagang oleh satpol pp di sepanjang 

jalan teratai untuk mengisi pasar higenis madani, akan tetapi seiring berjalannya 

waktu pasar higenis madani kota Pekanbaru sudah mulai tidak berjalan, dengan 

banyaknya pedagang yang meninggalkan pasar higenis. 

Berdasarkan kutipan berita Tribunpekanbaru, tanggal 3 november 2016 

“pantauan tribun kamis pagi di lokasi pasar higenis, seluruh los yang disediakan 

untuk pedagang kosong. Baik los kering ataupun los basah di lokasi hanya 

terlihat orang-orang yang hanya sekedar duduk dan mengobrol di tempat tersebut 

dan tidak ada aktivitas jual beli lagi.” 

  

 berdasarkan kutipan diatas pasar higenis pada saat itu pasar higenis 

madani sudah mulai di tinggalkan oleh pedagang hal ini akan memberikan 

dampak kerugian kepada pedagang yang berjualan di pasar higenis madani kota 

Pekanbaru 

Seperti di kutip dari sumber lain Riaupos, tanggal 19 september 2016  

“Ena mengatakan ia mengkhawatirkan tidak dapat berjualan lagi karena modal 

dagangannya tak kembali. “Modal yang kami keluarkan setiap hari besar, 

sedangkan jual beli tak setimpal. Kalau kondisi ini terus terjadi, maka ke depan 

kami tidak bisa jualan lagi,” keluhnya. Sementara itu pedagang lainnya 

menyebutkan, penertiban yang dilakukan pemerintah kota Pekanbaru dinilai 

merugikan pedagang. Masalahnya pemerintah kota merelokasi pedagang ke 

tempat yang sepi pembeli.  
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Dari berita di atas dapat kita ketahui bahwasanya terdapat program dalam 

penyelenggaraan pasar higenis madani kota Pekanbaru, akan tetapi program yang 

dilaksanakan mulai tidak berjalan. Berdasarkan fenomena dan permasalahan 

tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul yaitu:  

“Analisa Penyelenggaraan Pasar Higenis Madani Kota Pekanbaru. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Untuk memberikan arah bagi jalannya suatu penelitian, maka terlebih 

dahulu perlu dirumuskan hal-hal yang akan menjadi permasalahan dalam 

penelitian. Disamping itu masalah dapat muncul karena keragu-raguan tentang 

keadaan sesuatu, sehingga ingin diketahui keadaannya secara mendalam dan 

efektif. Beranjak dari uraian diatas, maka penulis mencoba membuat perumusan 

masalah yakni :  

1. Faktor Penghambat Penyelenggaraan Pasar Higenis Madani Oleh Dinas 

Pasar Kota Pekanbaru? 

2. Kendala Penyelenggaraan Pasar Higenis Madani Oleh Dinas Pasar Kota 

Pekanbaru? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sejauh mana penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang 

hendak dicapai atau menjadi tujuan penelitian. Dengan kata lain tujuan penelitian 

adalah untuk memperjelas dan menghindari terjadinya kesimpangsiuran. Adapun 

yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Penyelenggaraan Pasar Higenis 

Madani Oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru. 

2. Untuk Mengetahui Kendala Penyelenggaraan Pasar Higenis Madani Oleh 

Dinas Pasar Kota Pekanbaru. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis, Bahwa dari hasil penelitian ini di harapkan dapat 

memacu perkembangan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam 

Menyelenggarakan Pasar Higenis Madani. 

2. Manfaat akademis, hasil penelitian ini juga diharapakan sebagai bahan 

informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan 

melaksanakan penelitian dalam kasus yang sama. 

3. Manfaat praktis, dari hasil penelitian ini dapat diharapkan sebagai bahan 

masukkan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah kota Peanbaru Dalam 

penyelenggaraan Pasar Higenis Madani. 
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1.5 Sitematika Penulisan 

BAB I :  Pendahuluan 

Pada bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan  

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II :  Telaah Pustaka 

  Pada bab ini dijelaskan mengenai landasan teori. 

BAB III :  Metodologi Penelitian 

  Pada bab ini dijelaskan Jenis penelitian, sumber Data, 

Informan penelitian, Teknik pengumpulan data, dan Teknik 

Analisa. 

BAB IV : Gambaran Umum  

  Pada bab ini dijelaskan mengenai sejarah objek penelitian, 

saran/rekomendasi dan strutkur organisasi. 

Bab V :  Hasil Penelitian 

  Pada bab ini akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan 

penelitian. 

Bab VI : Penutup  

  Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 


