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BAB IV 

GAMBARAN UMUM                                                                                        

4.1 . Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Pasar 

Dinas Pasar Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 dan Perubahan Peraturan DaerahNomor 8 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kedudukan dan Tugas Pokok 

Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Dinas Pasar mempunyai 

tugas membantu Walikota dalam melaksanakan kebijaksanaan Walikota dalam 

bidang pengelolaan pasar. 

A. Visi dan Misi 

Dinas Pasar mempunyai visi misi, yaitu: 

Visi : Terwujudnya pasar sebagai pusat jual beli dan pelayanan menuju 

masyarakat yang berbudaya dan berwawasan lingkungan. 

Misi :  1.  Menumbuh kembangkan kesempatan bekerja dan berusaha. 

   2.  Meningkatkan kualitas SDM Aparatur, Pengelola dan pedagang. 

   3.  Meningkatkan kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar. 

   4.  Meningkatkan pelayanan kepada pedagang dan pengunjung.  
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B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pasar Kota Pekanbaru 

Dinas Pasar merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang 

dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pasar memiliki tugas pokok 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 601 Dinas 

Pasar Kota Pekanbaru mempunyai fungsi: 

1. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pengaturan, pemungutan, 

  pengumpulan dan pemasukan Pendapatan Daerah di bidang pengelolaan 

pasar berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala daerah dan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2. Mengadakan penelitian dan menilai tata cara pemungutan retribusi pasar 

dan sebagainya, sepanjang hal itu menjadi hak dan wewenang daerah, 

maupun tugas pembantuan guna menciptakan dan atau mencari cara-cara 

yang lebih berdaya guna dan berhasil guna. 

3. Mengkoordinasikan seluruh usaha di bidang pengelolaan pasar dalam Kota 

Pekanbaru berdasarkan ketentuan-ketentuan baik yang telah digariskan 

Oleh pemerintah daerah maupun instansi yang tinggi. 

4. Mengikuti perkembangan keadaan secara terus-menerus dan 

memperhatikan akibat atau pengaruh-pengaruh dari keadaan itu terhadap 

pelaksanaan tugas pokok. 

5. Mengumpulkan , mengelompokkan dan mengolah data dan bahan-bahan 

mengenai atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok. 
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6. Membuat rancangan dan program yang diperlukan bagi penyelenggaraan 

tugas pokok. 

7. Membuat perkiraan keadaan dan memberikan saran-saran atau 

pertimbangan kepada Kepala Daerah sebagi bahan guna menetapkan 

kebijaksanaan tentang per-pasar-an yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

8. Mempersiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dan atau kebijaksanaan 

pasar di daerah. 

9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Kepala Dinas Pasar dalam melaksakan rincian tugas sebagaimana dimaksud 

pada pasal 601 menyelenggarakan fungsi : 

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pasar. 

2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum; 

3. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi. 

4. Pembinaan dan pelaporan. 

5. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas. 

6. Pelaksanaan tugas-tugas lain. 
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C. Susunan dan Struktur Organisasi Dinas Pasar Kota Pekanbaru 

Susunan Organisasi Dinas Pasar Kota Pekanbaru terdiri dari: 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretaris 

3. Sub Bagian Kepegawaian, umum dan perlengkapan 

4. Sub Bagian Keuangan 

5. Sub Bagian Penyusunan Program 

6. Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar 

7. Seksi Perencanaan dan Penelitian 

8. Seksi Pengembangan Pasar 

9. Seksi pembinaan pedagang kaki lima 

10. Bidang ketertiban dan kebersihan 

11. Seksi ketertiban 

12. Seksi kebersihan 

13. Seksi pengawasan 

14. Bidang Retribusi Pasar 

15. Seksi Adminstrasi Penerimaan 

16. Seksi Perhitungan dan Pendapatan Daerah 

17. Seksi Administrasi Pembukuan dan Pengendalian 

18. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

19. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

 



39 
 

Gambar IV.1 

Struktur Organisasi Dinas Pasar Kota Pekanbaru 
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4.2. Uraian Tugas Bagian Pada Dinas Pasar Kota Pekanbaru 

1. Sekretaris 

Adapun tugas dari sekretaris adalah sebagi berikut : 

1. Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, 

perlengkapan, keuangan dan penyusunan program dinas; 

2. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan; 

3. Menkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan 

dilingkungan dinas; 

4. Mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak 

berada di tempat; 

5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian; 

6. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman 

dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, 

perlengkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan dinas; 

7. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat 

dinas, upacara serta keprotokolan; 

8. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan tahunan dan 

evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban dinas; 

9. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan 

keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan 

gedung kantor; 

10. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan 

agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing; 
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11. Mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang 

diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut; 

12. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada atasan secara lisan 

maupun tertulis; 

13. Memfasilitasi dan asisten tugas Sekretariat dengan cara konsultasi, 

kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis; 

14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

2. Sub Bagian Kepegawaian, Umum Dan Perlengkapan 

Adapun tugas dari Sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan 

mempunyai rincian tugas : 

1. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian, 

tata usaha, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kearsipan 

berdasarkan perundang-undangan yang berlaku; 

2. Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan; 

3. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penghimpunan dan sosialisasi 

perturan perundang-undangan, kebijakan teknis, petunjuk teknis serta 

bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang k epegawaian, 

umum/tata usaha dan perlengkapan; 

4. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan dokumentasi sert pengolahan 

data dan informasi yang berhubungan dengan bidang kepegawaian , 

umum,dan perlengkapan; 
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5. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan yang 

berhubungan dengan bidang kepegawaian, pembinaan Aparatur (BINAP) 

serta peningkatan kualitas pegawai; 

6. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan admnistrasi, inventaris kantor 

dan dokumentasi kegiatan kantor; 

7. Melaksanakan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait 

sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat; 

8. Melaksanakan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, 

upacara-upacara, dan rapat-rapat dinas; 

9. Merumuskan dan melaksanakan urusan rumah tangga dinas, urusan dalam, 

akomodasi dan perjalanan dinas; 

10. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penyusunan kebutuhan dan 

materiil bagi unit kerja di lingkungan dinas; 

11. Menyusun tindaklanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional 

dan pengawasan lainnya; 

12. Merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan kebersihan, ketertiban, 

kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta 

pengamanan di lingkungan dinas; 

13. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi 

pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, 

kenaikan gaji berkal, Buku Induk Pegawai, menyusun DUK dan PNS di 

lingkungan dinas; 
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14. Merumuskan dan melakukan pengelolaan data pegawai serta pengarsipan 

DP3 PNS; 

15. Merumuskan dan menyusun petunjuk teknis bidang pembinaan, 

peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai; 

16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpina sesuai tugas 

dan fungsinya. 

3. Sub Bagian Keuangan 

Adapun tugas dari sub bagian keuangan adalah sebagi berikut : 

1. Merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan bidang keuangan; 

2. Merencanakan program kerja meliputi koordinasi dan pembinaan bidang 

keuangan dinas berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

3. Melakukan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP); 

4. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM); 

5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan; 

6. Melakukan verifikasi laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara 

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 

7. Melakukan akuntansi dinas; 

8. Menyiapkan laporan keuangan dinas; 

9. Merncanakan program kerja pengelolaan dana perjalanan dinas; 

10. Merncanakan program kerja pengelolaan biaya operasional rumah tangga 

dinas; 
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11. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar 

dapat diproses lebih lanjut; 

12. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan 

agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya; 

13. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan asil kerja untuk mengetahui 

adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya; 

14. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis; 

15. Mengevaluasi tugas pembinaan bidang keuangan dinas berdasarkan 

informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih 

lanjut; 

16. Melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan dinas kepada 

atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan 

evaluasi bagi atasan; 

17. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

4. Sub Bagian Penyusunan Program 

Adapun tugas dari sub bagian penyusunan program mempunyai rincian tugas : 

1. Mengkoordinasikan usulan setiap bidang dan pengelolaan data serta 

informasi tentang dinas; 

2. Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan; 

3. Mengumpulkan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan 

sarana dan prasarana dinas; 

4. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian dan pelaporan; 
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5. Merumuskan, melaksanakan dan menghimpun petunjuk teknis yang 

berhubungan dengan penyusunan program; 

6. Merumuskan Renstra,Renja dan program pembangunan tiap tahunnya di 

lingkungan dinas; 

7. Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas; 

8. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar 

dapat diproses lebih lanjut; 

9. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan 

agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya; 

10. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui 

adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya; 

11. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis; 

12. Mengevaluasi tugas pembinaan bidang keuangan dinas berdasarkan 

informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih 

lanjut; 

13. Melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan dinas kepada 

atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan 

evaluasi bagi atasan; 

14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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5. Bidang Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pasar 

Adapun tugas bidang pengembangan sarana dan prasarana pasar 

mempunyai rincian tugas : 

1. Mengkoordinasikan dalam membina serta merumuskan penyusunana 

rencana, penelitian serta pengembangan pasar didalam Satuan Kerja Dinas 

dalam penyusunan rencana kerja tahunan; 

2. Merumuskan seluruh pelaksana kegiatan-kegiatan yang berhubungan 

dengan perencanaan, penelitian, serta pengembangan pasar; 

3. Mengkoordinasi serta membina, merumuskan, mengumpulkan, 

mensistemasikan, serta menganalisa setiap data pasar yang ada; 

4. Mengkoordinasi serta membina dan merumuskan program pengembangan 

pasar serta peremajaan dan pembangunan pasar;  

5. Mengkoordinasi serta membina dan merumuskan pelaksanaan, penelitian 

dan menganalisa rencana-rencana pengembangan pasar; 

6. Mengkoordinasi serta membina dan merumuskan penyusunan rencana dan 

penelitian serta pengembangan pasar terhadap pelaksanaan Satuan Kerja 

Tugas Dinas Pasar; 

7. Mengkoordinasi serta membina dan merumuskan penyusunan laporan 

hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugasnya; 

8. Mengkoordinasi serta membina dan merumuskan serta memberikan tugas 

teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

9. Mengkoordinasi serta membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain 

atas petunjuk pimpinan; 



47 
 

10. Mengkoordinasi serta membina dan merumuskan pelaksanaan tugas sub 

bidang masing-masing; 

11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

6. Seksi Perencanaan Dan Penelitian 

Seksi perenacanaan dan penelitian mempunyai rincian tugas : 

1. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja 

dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, 

menyediakan bahan dan peralatan kerja di tempat kerja, mudah diambil 

atau mudah digunakan; 

2. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara 

merencanakan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan hari-hari yang 

akan datang; 

3. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat 

diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai 

dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas; 

4. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan 

oleh kepala sub bidang dinas dalam menyusun kebijaksanaan, program, 

dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di 

bidang tugasnya; 

5. Merumuskan dan melaksanakan penerimaan serta menganalisa rencana-

rencana penerimaan retribusi pengelolaan pasar dan pembangunan pasar; 
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6. Merumuskan dan melaksanakan serta membuat rencana kerja/kegiatan 

dinas pasar secara umum untuk setiap tahun anggaran; 

7. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha ke arah yang 

dapat memantapkan kegiatan tugas di bidang tugasnya; 

8. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan 

pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya; 

9. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan di bidang 

tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, 

masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna 

pemecahan masalah; 

10. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja 

dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, 

menyediakan bahan dan peralatan kerja di tempat kerja, mudah diambil 

atau mudah digunakan; 

11. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara 

merinci dan mnjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari 

mendatang; 

12. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar diketahui 

hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan 

rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas; 

13. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan 

oleh kepala sub dinas dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan 
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prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan 

dibidang tugasnya; 

14. Merumuskan dan melaksanakan penelitian dibidang retribusi pengelolaan 

pasar khususnya yang menyangkut teknis administrasi; 

15. Merumuskan dan melaksanakan penelitian serta penyeragaman teknis dan 

prosedur penerimaan dan penyetoran retribusi pengelolaan pasar; 

16. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha kearah yang 

dapat memantapkan kegiatan tugas di bidang tugasnya; 

17. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan 

pembinaan terhadap semua upaya kegiatan dibidang tugasnya; 

18. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan dibidang 

tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, 

masalah yang dihadapi dan langkah-langkah kebijaksanaan yang diambil 

guna pemecahan masalah; 

19. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

7. Seksi Pengembangan Pasar 

Seksi pengembangan pasar mempunyai rincian tugas : 

1. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja yang 

diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja dan ditempat kerja, 

mudah diambil atau digunakan; 
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2. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara 

merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada harihari 

mendatang; 

3. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat 

diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai 

dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas; 

4. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan 

oleh kepala sub dinas dalam penyusunan kebijaksanaan, program prosedur 

kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang 

tugasnya; 

5. Merumuskan dan melaksanakan pengembangan pasar dibidang retribusi 

pengelolaan pasar khususnya yang menyangkut teknis administrasi; 

6. Merumuskan dan melaksanakan pengembangan pasar serta penyeragaman 

teknis dan prosedur penerimaan dan penyetoran retribusi pengelolaan 

pasar; 

7. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha kearah yang 

dapat memantapkan kegiatan tugas dibidang tugasnya; 

8. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan 

pembinaan terhadap semua upaya kegiatan dibidang tugasnya; 

9. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan dibidang 

tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, 

masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna 

pemecahan masalah; 
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10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

8. Seksi Pembinaan Pedagang Kaki Lima 

Adapun tugas seksi pembinaan pedagang kaki lima mempunyai rincian tugas : 

1. Penyediaan tempat usaha pedagang kaki lima; 

2.  Pembinaan pedagang kaki lima dan evaluasi output penataan keberhasilan 

pembinaan pedagang; 

3. Penempatan pedagang kaki lima dan penyeragaman teknik, prosedur 

penarikan retribusi; 

4. Perumusan dan pelaksanaan serta penempatan pedagang kaki lima kearah 

yang dapat memantapkan seluruh kegiatan; 

5. Pengendalian, pengawasan dalam pembinaan pedagang kaki lima; 

6. Penyusunan program kerja; 

7. Pelaksanaan pelayanan umum; 

8. Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya; 

9. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk 

pemecahan masalah; 

10. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan; 

11. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan; 

12. Pelaksanaan tugas-tugas lain. 
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9. Bidang Ketertiban Dan Kebersihan 

Bidang ketertiban dan kebersihan dalam melaksanakan rincian tugas harus 

dapat menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut : 

1. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyusunan rencana kerja; 

2. Pengkoordinasian, pembimbinaan dan perumusan, pengaturan serta 

penyelesaian masalah ketertiban dan kebersihan; 

3. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan di bidang ketertiban, 

keamanan dan kebersian pasar; 

4. Pelaksanaan tugas-tugas lain. 

10. Seksi Ketertiban 

Seksi ketertiban dalam melaksanakan rincian tugas harus dapat 

menyelenggarakan fungsi : 

1. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja; 

2. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja; 

3. Perumusan dan pelaksanaan, pengumpulan serta menganalisa laporan-

laporan dan peristiwa-peristiwa yang menyangkut ketentraman dan 

ketertiban pasar; 

4. Perumusan dan pelaksanaan rencana penggunaan, mengaur dan pembinaan 

petugas ketertiban pasar serta penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam 

lingkungan pasar; 

5. Perumusan dan pelaksanaan koordinasi dengan pihak keamanan yang lain 

sehubungan dengan pelaksanaan ketertiban dan keamanan di dalam 

lingkungan pasar dan Pelaksanaan tugs-tugas lain. 
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11. Seksi Kebersihan 

Seksi kebersihan dalam melaksanakan rincian tugas harus dapat 

menyelenggarakan fungsi : 

1. Penyiapan bahan dan peralatan kerja; 

2. Pengawasan, pemeliharaan kebersihan dan penghijauan pertamanan di 

lingkungan pasar; 

3. Pelaksanaan rencana penggunaan serta pengaturan petugas pelaksana 

kebersihan dan peralatan kebersihan didalam lingkungan pasar; 

4. Penyusunan program kerja; 

5. Pelaksanaan pelayanan umum; 

6. Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya; 

7. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk 

pemecahan masalah; 

8. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan; 

9. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan; 

10. Pelaksanaan tugas-tugas lain. 

12. Seksi Pengawasan 

Seksi pengawasan dalam melaksanakan rincian tugas harus dapat 

menyelenggarakan fungsi : 

1. Penyiapan bahan dan peralatan kerja; 

2. Melaksanakan program/laporan pengawasan atas usaha-usaha penerimaan, 

penagihan retribusi pengelolaan pasar; 

3. Pelaksanaan pengumpulan data dibidang retribusi pengelolaan pasar; 
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4. Pengwasan terhadap penerimaan pemasukan retribusi pengelolaan pasar; 

5. Pelaksanaan perkiraan keadaan serta memberikan masukan terhadap 

penerimaan retribusi pengelolaan pasar; 

6. Penyusunan program kerja; 

7. Pelaksanaan pelayanan umum; 

8. Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya; 

9. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk 

pemecahan masalah; 

10. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan; 

11. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan; 

12. Pelaksanaan tugas-tugas lain. 

13. Bidang Retribusi Pasar 

Bidang retribusi pasar dalam melaksanakan rincian tugas harus dapat 

menyelenggarakan fungsi : 

1. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyajian data wajib 

retribusi pengelolaan pasar dan membuat pete lokasinya dengan sub dinas 

terkait; 

2. Pengkoordinasiaan, pembinaan dan perumusan penyelenggaraan serta 

pengaturan pemungutan retribusi pengelolaan pasar; 

3. Pengkoordinasiaan, pembinaan dan perumusan kegiatan monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan penerimaan retribusi pengelolaan pasar; 
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4. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan pengaturan personil dan 

penempatan petugas pemungut retribusi pengelolaan pasar dengan kepala 

bagian tata usaha; 

5. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyiapan buku regristrasi 

data pedagang dan buku regristrasi pasar yang ada didalam lingkungan 

pasar; 

6. Pelaksanaan tugas-tugas lain. 

14. Seksi Administrasi Penerimaan 

Seksi administrasi penerimaan dalam melaksanakan rincian tugas harus 

dapat menyelenggarakan fungsi : 

1. Penyiapan bahan dan peralatan kerja; 

2. Pelaksanaan administrasi permintaan dan penyetoran tanda bukti 

pembayaran retribusi pengelolaan pasar; 

3. Pemeliharaan dokumen penagihan secara teratur kepada wajib retribusi; 

4. Penyelesaian tunggakan-tunggakan dari wajib retribusi berkoordinasi 

dengan sub bagian dan seksi lainnya yang terkait; 

5.  Penyusunan program kerja; 

6. Pelaksanaan pelayanan umum; 

7. Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya; 

8. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk 

pemecahan masalah; 

9. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan; 

10. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan;. 
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15. Seksi Perhitungan Dan Pendapatan Daerah 

Seksi perhitungan dan pendapatan daerah dalam melaksanakan rincian 

tugas harus dapat menyelenggarakan fungsi : 

1. Penyiapan bahan dan peralatan kerja; 

2. Pengelolaan data penerimaan retribusi pengelolaan pasar berkoordinasi 

dengan sub bagian dan lain yang terkait; 

3. Penyusunan rencana penerimaan retribusi pengelolaan pasar; 

4. Penyusunan perhitungan penerimaan retribusi pengelolaan pasar; 

5. Penyusunan program kerja; 

6. Pelaksanaan pelayanan umum; 

7. Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya; 

8. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk 

pemecahan masalah; 

9. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan; 

10. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan; dan 

Pelaksanaan tugas-tugas lain. 

16. Seksi Administrasi Pembukuan Dan Pengendalian 

Seksi administrasi pembukuan dan pengendalian dalam melaksanakan 

rincian tugas harus dapat menyelenggarakan fungsi : 

1. Penyiapan bahan dan peralatan kerja; 

2. Penyimpanan serta memelihara arsip yang berhubungan dengan retribusi 

pengelolaan pasar; 
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3. Perumusan dan pelaksanaan penyelenggaraan buku regristrasi data 

pedagang dan buku regristrasi pengelolaan pasar yang ada di lingkungan 

pasar berkoordinasi dengan sub bagian dan seksi lainnya yang terkait; 

4. Pelaksanaan tata pembukuan retribusi pengelolaan pasar secara sistematis 

dan kronologis dari penerimaan retribusi pengelolaan pasar; 

5. Penyusunan program kerja; 

6. Pelaksanaan pelayanan umum; 

7. Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya; 

8. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk 

pemecahan masalah; 

9. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan; 

10. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan dan 

Pelaksanaan tugas-tugas lain. 

 

4.3. Pasar Higenis Madani 

 Pasar higenis terletak di jalan Teratai kota Pekanbaru Kecamatan 

Senapelan di desa Padang bulan. Pasar higenis merupakan salah satu pasar yang 

dikelola oleh pemerintah melalui dinas pasar kota pekanbaru. Pasar ini baru di 

bangun setelah keputusan walikota Pekanbaru yang di  ditetapkan pada tanggal 14 

april 2016. Dapat kita lihat dibawah ini jumlah bangunan pasar higenis, yaitu: 

 

 

 



58 
 

Tabel 4.1 

Jumlah Bangunan Di Pasar Higenis Madani Kota Pekanbaru 

No Bangunan Jumlah 

1 Los kering  120 

2 Los basah 20 

Sumber: dinas Pasar Kota Pekanbaru 

Pasar ini menjual berbagai kebutuhan masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhannya sehari-hari seperti sayuran, ikan, buah-buahan dsb. Kekhususan 

pasar higenis madani adalah pasar ini diciptakan untuk memberikan tempat yang, 

sehat, bersih dan aman untuk para pedagang dan pembeli melakukan aktivitas jual 

beli di pasar tersebut. 

 


