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BAB II 

     TELAAH PUSTAKA 

 

2.1  Kebijakan Publik 

 Teori Kebijakan publik terdiri dari definisi kebijakan publik, defenisi 

kebijakan, tingkat kebijakan publik, tahap proses terjadinya kebijakan publik, 

unsur kebijakan publik dan model kebijakan publik. 

2.1.1  Definisi Kebijakan publik   

Menurut kamus administrasi publik Chanler dan Plano dalam 

(Harbani Pasolong 2014:38), Mengatakan bahwa kebijakan publik adalah 

pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk 

memecahkan masalah publik atau pemerintah.  

Menurut Young dan Quinn dalam (Edi Suharto 2005:44),  

kebijakan publik adalah sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan 

kolektif untuk memecahkan masalah sosial. 

Menurut Lemieux dalam (Solichin Abdul Wahab 2012:15), 

kebijakan publik adalah produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan 

untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan 

tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya 

terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu. 

Menurut Chief.J.O.Udoji dalam (Solichin Abdul Wahab 2012:15), 

kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada 
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suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan memengaruhi sebagian 

besar warga masyarakat. 

Menurut Wilson dalam (Solichin Abdul Wahab 2012:13), 

kebijakan publik adalah tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-

pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-

langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk 

diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka 

mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi). 

Menurut Leo Agustino (2008:8) kebijakan publik merupakan 

keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. 

Menurut Dye dalam (Arifin Tahir 2014:20), Kebijakan publik 

adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak 

dilakukan (Public policy is whatever governments choose to do not to do). 

Menurut William N. Dunn dalam (Harbani Pasolong 2014:39), 

Mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-

pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat 

pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, 

seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan 

masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. 

Menurut Jhon Dewey dalam (Kristian Widya Wicaksono 2006:63), 

kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-

persoalan public disusun dan didefinisikan serta bagaimana kesemua itu 

diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. 
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Menurut James Anderson (Riant Nugroho 2015:43), kebijakan 

publik merupakan sebagai pelaksanaan tindakan yang relatif stabil yang 

digunakan untuk tujuan tertentu, diikuti oleh seorang aktor atau sejumlah 

aktor dalam menghadapi masalah.  

Menurut Riant Nugroho (2012:55), Kebijakan publik adalah 

keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi 

untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan.  

Menurut Edward Elgar Publising (2006:3), kebijakan publik adalah 

suatu yang berhubungan dengan bidang kepentingan publik, opini publik, 

barang-barang publik, hukum publik, sektor publik, kesehatan publik, 

transportasi publik, pendidikan publik, siaran layanan publik, akuntabilitas 

publik, toilet publik, ketertiban umum dan utang publik yang didesain 

sebagai bidang publik. 

2.1.2 Tingkat Kebijakan publik 

Menurut Abidin dalam (Arifin Tahir, 2014:27), Membedakan 

kebijakan dalam tiga tingkatan sebagai berikut: 

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau 

petunjuk pelaksanaan baik yang bersidat positif ataupun negatif 

yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang 

bersangkutan. 

2. Kebijakan pelaksanaan, yaitu kebijakan yang menjabarkan 

kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah 

tentang pelaksanaan Undang-Undang. 
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3. Kebijakan teknik, yaitu kebijakan operasional yang berada di 

bawah kebijakan pelaksanaan. 

2.1.3 Tahap Proses Terjadinya Kebijakan 

Menurut starling dalam (Arifin Tahir 2014:28), Menjelaskan 

adanya lima tahap proses terjadinya kebijakan publik, yakni: 

1. Identification of neds,  yaitu mengidentifikasikan kebutuhan-

kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti 

beberapa kriteria antara lain: menganalisa data, sampel, data 

statistik, model-model simulasi, analisa sebab akibat dan 

teknik-teknik peramalan. 

2. formulasi usaha kebijakan yang mencangkup faktor-faktor 

strategik, alternatif-alternatif yang bersifat umum, kemantapan 

teknologi dan analisis dampak lingkungan. 

3. Adopsi yang mencangkup analisa kelayakan politik, gabungan 

beberapa teori politik dan penggunaan teknik. 

4. Pelaksanaan program yang mencangkup bentuk-brntuk 

organisasinya, mode penjadwalan, penjabaran 

keputusan,keputusan, keputusan-keputusan penetapan harga, 

dan skenario pelaksanaanya dan 

5. Evaluasi yang mencangkup penggunaan metode-metode 

eksperimental, sistem informasi, auditing, dan evaluasi 

mendadak. 

 



14 
 

2.1.4 Unsur-unsur Kebijakan Publik 

Menurut Kaji dalam (Arifin Tahir 2014:29), Mengemukakan 

bahwa terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam kebijakan  publik 

sebagai berikut: 

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan, kebijakan selalu 

mempunyai tujuan untuk berorientasi pada tujuan tertentu. 

2. Kebijakan berisi tindakan,  kebijakan selalu berisakan sebuah 

tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah. 

3. Kebijakan dilaksanakan oleh pemerintah,  apa yang benar-

benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang dimaksud 

akan dilakukan. 

4. Kebijakan publik bersifat positif, (merupakan tindakan 

pemerintah mengenai sesuatu dalam memecahkan masalah 

publik tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat 

pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu). 

5. Kebijakan publik (positif),  selalu berdasarkan pada peraturan 

perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif). 

2.1.5 Model Kebijakan Publik 

Penggunaan kebijakan publik sangat penting, Menurut thoha dalam 

(Arifin Tahir 2014:30), manfaat sebuah model akan tergantung pada 

kemampuannya untuk menyusun dan menyederhanakan kehidupan politik. 

Selanjutnya diuraikan oleh thoha tentang model-model kebijakan publik 

sebagai berikut: 
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1. Model elite 

2. Model kelompok 

3. Model kelembagaan 

4. Model proses 

5. Model rasionalisme 

6. Model inkrementalisme 

7. Model sistem 

 

2.2 Definisi Kebijakan 

Menurut anderson 1984 dalam (Arifin Tahir 2014:21), kebiijakan adalah 

suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan oleh seseorang pelaku 

atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.  

Menurut Harbani Pasolong (2014:38), kebijakan merupakan suatu hasil 

analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada 

keputusan tentang alternatif terbaik.  

Menurut Nurcholis dalam (Arifin Tahir 2014:24), Memberikan definisi 

tentang kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksud untuk 

mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan 

pedoman perilaku dalam hal: 

1. Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok 

sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan 
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2. Penerapan atau pelaksana dari suatu kebijajkan yang telah ditetapkan baik 

dalam hubungan dengan unit organiasi pelaksana maupun dengan kelompok 

sasaran yang dimaksud. 

Menurut Leo Agustino (2008:7), Kebijakan adalah semacam jawaban 

terhadap satu masalah arena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, 

dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan 

pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.  

Menurut Abdul Latief (20011: 88) Kebijakan yaitu perilaku seorang 

pejabat atau perorangan, kelompok kekuatan politik atau kelompok pakar atau 

instansi pemerintahan yang terlibat dalam suatu bidang kegiatan tertentu yang 

diarahkan pada rumusan masalah atau permasalahan yang sehubungan adanya 

hambatan-hambatan tertentu. Untuk selanjutnya mengacu kepada tindak atau 

tindakan berpola yang mengarah kepada tujuan seraya mencari peluang-peluang 

untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang ingin dicapai 

 

2.3 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  

Pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan melalui Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/MENKES/SK/VI/2008 Tentang 

Pedoman Penyelenggraan Pasar Sehat. Dimana di dalam Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/MENKES/SK/VI/2008 Tentang 

Pedoman Penyelenggraan Pasar Sehat, di 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 
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aman dan bergizi bagi masyarakat. Dalam mewujudkan pasar sehat memerlukan 

kesepakatan dan dukungan penuh dari stakeholder yang berkaitan di dalamnya 

mulai dari pedagang, pekerja, pengelola, asosiasi, pemasuk, pihak swasta/lembaga 

swadaya masyarakat, dan pemerintah setempat yang dilakukan secara 

berkesinambungan. Pedoman penyelenggaraan pasar sehat ini memberikan 

panduan mengenai langkah-langkah penyelenggaraan, kriteria pasar sehat, 

pengorganisasian, monitoring dan evaluasi. Adapun langkah-langkah 

penyelenggaraan pasar sehat: 

1. Advokasi dan Sosialisasi 

 Advokasi dilaksanakan untuk memperoleh dukungan politis dari 

pengambil kebijakan, misalnya peraturan daerah, pembiayaan dan 

dukungan lainya 

 Sasaran advokasi adalah pemimpin lembaga eksekutif Gubernur, 

Bupati, Walikotam, serta lembaga legislatif, pimpinan dan anggota 

DPR di provinsi dan Kabupaten/kota. 

 Advokasi digunakan sebagai langkah awal mulai dari pusat, 

provinsi, dan kabupaten/kota. 

 Sosialisasi terhadap seluruh pihak terkait dalam pengembangan 

pasar sehat yang dilakukan secara terus menerus untuk 

memperoleh pemahaman yang sama 

 

 



18 
 

 Tim pembina kabupaten/kota sehat memfasilitasi pembentukan 

kelompok kerja/gugus tugas/tim inti atau nama lain yang disepakati 

yanng secara operasional akan melaksanakan dan mengembangkan 

pasar. 

2. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia 

 Sebagai upaya peningkatan kapasitas dilakukan pelatihan 

pengembangan pasar sehat melalui pelatihan pelatih (TOT). 

 Pelatihan/TOT dilaksanakan secara berjenjang mulai dari pusat, 

provinsi, kabupaten/kota hingga di pasar. 

 Sebagai fasilitator pelatihan adalah tim pembina pusat, provinsi, 

dan kabupaten/kota. 

3. Analisis Situasi 

 Melakukan survei pendahuluan (kondisi fisik, operasional; 

kebutuhan komunitas pasar dan identifikasi mitra kerja), untuk 

mendapatkan gambaran mengenai kondisi pasar, oleh tim pembina 

kabupaten/kota. 

 Melakukan analisis data dan hasilnya disampaikan kepada tim 

pembina pusat provinsi, kabupaten dan kelompok kerja/gugus 

tugas/tim inti. 

 Hasil analisis merupakan bahan pengambilan keputusan dalam 

rencana tindak lanjut (percontohan, pelatihan, pembinaan, 

pengawasan, pemantauan) 
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4. Prioritas Rencana Kerja 

 Menetapkan rioritas masalah yang akan ditangani. 

 Menetapkan smber daya yang akan digunakan 

 Menetapkan rencana kerja 

 Menetapkan peran pihak-pihak terkait. 

5. Implementasi Rencana Kerja 

 Perbaikan infrastruktur 

 Perbaikan operasional 

 Promosi hygene dan sanitasi 

6. Pembinaan dan pengawasan 

 Pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pasar sehat 

harus dilakukan secara berkesinambungan oleh pengelola pasar 

guna mewujudkan  pasar yang bersih, aman, nyaman dan sehat 

melalui kemandirian komunitas pasar. 

7. Mekanisme Pelaporan 

 Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh gugu/tim 

inti pasar/komunitas pasar dilaporkan kepada tim pembina 

kabupaten/kota. 

 Hasil pemantauan dan evaluasi dari gugus tugas/tim inti 

pasar/komunitas pasar direkapitulasi dan dianalisis oleh tim 

pembina kabupaten/kota kemudian hasilnya dilaporkan kepada 

bupati kepala daerah/walikota setempat dengan tembusan tim 

pembina provinsi. 
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2.4 Pandangan Islam Tentang Konsep Penelitian 

ٍُْكْن ُجٌَاٌح أَْى تَْبتَُغْا فَْضًلا ِهْي َزبُِّكْن ۚ فَئَِذا أَفَْضتُْن ِهْي  ٌَْس َعلَ ََ

إِْى  َّ اْذُكُسٍُّ َكَوا ََُداُكْن  َّ ٌَْد اْلَوْشَعِس اْلَحَساِم ۖ  َ ِع َعَسفَاٍت فَاْذُكُسّا َّللاه

يَ  الٍِّ َِ لَِوَي الضه ٌْتُْن ِهْي قَْبلِ  ُك

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil 

perniagaan) dari Tuhannmu, Maka apabila kamu telah bertolak dari”Arafat, 

berdzikirlah (dengan menyebut nama Allah) sebagaimana yang ditunjukka_Nya 

kepadamu dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-

orang sesat.”. (Al-Baqarah : 198). 

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa ada juga ayat yang memberi 

tahukan kepada kita untuk mencari karunia atau rezeki perniagaan salah satunya 

perniagaan di pasar seperti yang nabi lakukan. 

ٍَْي  إَِذا َحَكْوتُْن بَ َّ ُْلَِِا  ّا اْْلََهاًَاِت إِلَٰى أَ َ ٌَأُْهُسُكْن أَْى تَُؤدُّ ۞ إِىه َّللاه

َ َكاَى  َِ ۗ إِىه َّللاه ا ٌَِعظُُكْن بِ َ ًِِعوه الٌهاِس أَْى تَْحُكُوْا بِاْلَعْدِل ۚ إِىه َّللاه

ا ا بَِصٍسا  َسِوٍعا

Artinya:   “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
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memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.  (An-Nisa : 58) 

Dari ayat al-quran di atas dapat dijelaskan bahwa saat memiliki tanggung 

jawab dalam melaksanakan kebijakan kita harus bisa amanah terhadap 

pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat. 

ٌَِْٰى َعِي  ٌَ َّ إٌِتَاِء ِذي اْلقُْسبَٰى  َّ ْحَساِى  اْْلِ َّ َ ٌَأُْهُس بِاْلَعْدِل  ۞ إِىه َّللاه

ًِ ۚ ٌَِعظُُكْن لََعلهُكْن تََركهُسّىَ  اْلبَْغ َّ ٌَْكِس  اْلُو َّ  اْلفَْحَشاِء 

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan 

keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 

kamu dapat mengambil pelajaran”.( An-Nahl:90) 

 Dari ayat al-quran di atas dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan 

kebijakan yang telah diamanahkan kepada seseorang kaum maka kita harus 

berlaku adil dan berbuat kebajikan agar dapat memberikan ilmu untuk 

menerapkan kebijakan yang telah ada. 
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2.5 Penelitian Terdahulu 

Dalam melihat penilitian terdahulu, penulis membedakan dengan 

penilitian sebelumnya: 

1. Evaluasi pengelolaan pasar tradisional di pasar minggu kecamatan meliau 

kabupaten sanggu  jurnal  Danel Alexander S. Turnip (2015). Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui evaluasi pengelolaan pasar tradisional 

yang mana masalahnya Los pedagang yang telah di bangun sempit, dan 

terlalu jauh dari para pembeli.  Jenis penelitian ini adalah deskriptif. 

Informan penelitian dalam penelitian ini adalah kepala bidang pasar dinas 

perindustrian, perdagangan, sebagai pusat pengelola pasar di kecamatan 

sanggu, petugas pasar minggu yang dipercayakan oleh disperindagkop, 

pembeli dan pedagang. Teknik analisa dengan model kualitatif dengan 3 

tahap redukasi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. hasil 

penelitian menunjukkan kurang efektifnya evaluasi pengelolaan pasar 

tradisional di pasar minggu kecamtan meliau kabupaten sanggu. 

2. Implementasi peraturan daerah  kota pekanbaru (studi  retribusi pelayanan 

pasar tahun 2014 pada pasar cik puan kota pekanbaru)  jurnal Jumaiti 2014 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi peraturan daerah  

kota pekanbaru (studi  retribusi pelayanan pasar tahun 2014 pada pasar cik 

puan kota pekanbaru) dimana di pasar cik puan masih banyak wahib 

retribusi yang tidak membayar retribusi. Jenis penelitian yang digunakan 

deskriptif kualitatif. Populasi sampel kepala dinas, petugas pemungutan 

retribusi, pengelola pasar, pedagang. Teknik analisa dengan model 
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kualitatif dengan 3 tahap redukasi data, pemaparan data, dan penarikan 

kesimpulan. Hasil penelitiannya cukup baik dalam implementasi perda 

retribusi pelayanan pasar tahun 2014. 

3. Pengelolaan pasar kaget oleh dinas pasar kota Pekanbaru di kecamatan sail 

jurnal Saprul Sinaga (2015) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengelolaan pasar kaget oleh dinas pasar kota Pekanbaru di kecamatan sail 

dimana pada pada pasar kaget di kecamatan sail masih belum dikelola 

dengan baik. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif. Narasumber 

kepala kebersihan dan ketertiban dinas pasar kota Pekanbaru,kepala 

pengelola pasar sail bagian umum dan pedagang. Teknik analisanya 

menggunakan Teknik analisa dengan model kualitatif dengan 3 tahap 

redukasi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 

menunjukkan kurang efektif. 

 

2.6 Defenisi Konsep 

Defenisi konsep dalam penelitian digunakan agar tidak terjadi kesalahan 

persepsi dalam pemahaman terhadap tulisan, dimana ditulilah batasan-batasan 

pengertian konsep yang digunakan untuk pembahasan yaitu : 

a. Kebijakan publik dalam kamus administrasi publik Chanler dan Plano 

dalam (Harbani Pasolong 2014:38), Mengatakan bahwa kebijakan publik 

adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada 

untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. 
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b. Pasar Higenis (sehat) dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

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

Penyelenggraan Pasar Sehat, dijelaskan bahwa  pasar higenis (sehat) 

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

kerjasama seluruh stakeholder terkait dalam menyediakan bahan pangan 

yang aman dan bergizi bagi masyarakat.  

c. Penyelenggaraan Pasar Higenis (sehat) dalam Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/MENKES/SK/VI/2008 

Tentang Pedoman Penyelenggraan Pasar Sehat di jelaskan Pedoman 

penyelenggaraan pasar sehat ini merupakan pemberian panduan mengenai 

langkah-langkah penyelenggaraan pasar sehat, melalui pelaksanaan 

advokasi dan sosialisasi,Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, 

Analisis situasi, Prioritas rencana kerja, Implementasi rencana kerja, 

Pembinaan dan pengawasan, Mekanisme pelaporan. 
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2.7 Konsep Operasional 

Untuk memudahkan dalam pelaksanaan penelitian maka dibuatlah konsep 

operasional yang akan mengacu pada pendapat teoritis, akan tetapi lebih 

dikonkritkan dalam melakukan penelitian. 

Tabel 2.1 

Konsep Operasional 

Konsep  Indikator Sub indicator 

Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik 

Indonesia Nomoe 

519/Menkes/Sk/Vi/2008 

Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pasar 

Sehat. 

1. Advokasi Dan 

Sosialisasi 

 

 

 

 

2. Peningkatan 

Kapasitas 

Sumberdaya 

Manusia 

3. Analisis Situasi  

 

 

 

 

 

1.Advokasi untuk Memperoleh 

dukungan politis dari 

pengambilan kebijakan 

2. Sosialisasi terhadap pihak 

terkait dalam pengembangan 

pasar.  

1. Pelatihan pengembangan 

pasar melalui pelatihan pelatih 

(TOT) 

 

1. Melakukan survei 

pendahuluan untuk mendapat 

gambaran mengenai kondisi 

pasar. 

2. Melakukan analisis data dan 

pengambilan keputusan. 
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4. Prioritas 

Rencana Kerja 

 

 

 

 

 

5. Implementasi 

Rencana Kerja 

 

6. Pembinaan Dan 

Pengawasan 

7. Mekanisme 

Pelaporan 

1.  Menetapkan prioritas 

masalah yang akan ditangani. 

2.  Menetapkan sumber daya 

yang akan digunakan. 

3.  Menetapkan rencana kerja. 

4.  Menetapkan peran pihak 

terkait. 

1. Perbaikan infrastruktur dan 

operasional. 

2.  Promosi Hygenis 

1. Tim atau petugas pembinaan 

dan pengawas pasar 

1. Petugas yang melaporkan  

Hasil pemantauan dan evaluasi. 

Sumber:  Keputusan menteri kesehatan republik indonesia Nomor 519/ 

MENKES/SK/VI/2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat 

 

2.9 kerangka berpikir 

Kerangka berpikir adalah untuk membantu menjelaskan pemikiran dan 

konsep dalam menganalisis dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam 

Penyelenggaraan Pasar Higenis Madani Kota Pekanbaru. Adapun kerangka 

berpikir yang digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

kerangka berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  Keputusan menteri kesehatan republik indonesia Nomor 519/ 

MENKES/SK/VI/2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat. 

Keputusan menteri kesehatan republik indonesia 

Nomor 519/MENKES/SK/VI/2008 Tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat. 

. 

Pasar higenis madani 

kota Pekanbaru 

1.  Advokasi dan sosialisasi. 

2. Peningkatan pelatihan sumber 

daya manusia. 

3. Analisa situasi. 

4. Prioritas rencana kerja. 

5. Implementasi rencana kerja. 

6. Pembinaan dan pengawasan. 

7. Mekanisme pelaporan. 


