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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau yang secara geografis 

berlokasi sangat strategis yakni terletak diperbatasan Negara Tetangga (Malaysia 

dan Singapura). Kondisi ini menyebabkan Kota Pekanbaru menjadi kota untuk 

mencari kehidupan yang lebih layak dan memiliki daya tarik tersendiri bagi 

beberapa kelompok. Hal ini sesuai dengan visi Kota Pekanbaru itu sendiri yakni 

“Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan 

serta Pusat Kebudayaan Melayu, menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan 

Iman dan Taqwa”. Untuk dapat mewujudkan visi kota tersebut tentunya tidak 

terlepas dari peran sumber daya manusianya, karena penduduk merupakan aset 

bagi kota yang memberikan warna dan harapan serta ancaman jika tidak dikelola 

dengan baik. 

Dalam mengantisipasi perkembangan serta dinamis masyarakat, selaras 

dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman 

dan ketertiban umum merupakan kebutuhan yang mendasar bagi seluruh 

masyarakat di suatu daerah. Aktivitas perekonomian disuatu wilayah salah 

satunya ditandai dengan banyak sedikitnya fasilitas perekonomian yang terdapat 

diwilayah tersebut seperti pertokoan, kios dan pasar. Tempat-tempat ini 

merupakan unsur penting dalam menunjang pemenuhan kebutuhan hidup 

masyarakat. Pasar merupakan salah satu sarana perekonomian sebagai pusat 

kegiatan perbelanjaan yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi 
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kebutuhannya serta dimanfaatkan oleh pedagang sebagai tempat usaha yang 

disediakan  oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta. Pasar rakyat ini terbagi 

menjadi dua bagian yaitu pasar modern dan pasar tradisional. 

Dalam sektor perdagangan di Kota Pekanbaru dicirikan dengan adanya 

perdagangan tradisional dan modern, adapun pasar tradisional merupakan ruang 

publik yang menjadi identitas kota. Pasar tradisional yang dianggap berhasil 

adalah pasar yang ramai oleh aktivitas ekonomi dan sosial, yang ditandai dengan 

tersedianya kultural.  Walau ditengah perkembangan pusat perbelanjaan modern 

ini, Pemerintah Kota tetap terus berusaha untuk menjadikan pasar tradisional yang 

ada di Kota Pekanbaru tetap bertahan, diantaranya dengan melakukan peremajaan, 

memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukungnya. Beberapa pasar tradisional 

yang ada di Kota Pekanbaru antara lain : Pasar Cik Puan, Pasar Bawah, Pasar 

Raya Senapelan ( Pasar Kodim), Pasar Rumbai, Pasar Palapa dan lain-lain. Selain 

pasar tradisional,  kegiatan pasar modern atau sering juga disebut sebagai toko 

modern di Kota Pekanbaru yaitu seperti pasar-pasar swalayan berskala besar dan 

juga Mall. 

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 

70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, Pasal 1 bahwa Toko Modern 

adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang 

secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, 

Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. Izin Usaha Toko Modern 

(IUTM) adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko modern. 
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Toko modern merupakan tempat terjadinya transaksi antara penjual dan 

pembeli. Toko modern sedikit berbeda dengan pasar tradisional yang telah 

berjalan sebelumnya. Di toko modern ini, pembeli dapat mengambil sendiri 

barang yang diinginkan tanpa harus menunggu diambil oleh penjual. Akan tetapi, 

ada juga yang menyediakan layanan pramuniaga dari toko modern itu sendiri. 

Toko modern mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan pasar 

tradisional, seperti : 

1. Tempatnya yang bersih. 

2. Barangnya yang lengkap dan terbaru. 

3. Pelayanan yang ramah dan nyaman. 

4. Kebebasan pembeli untuk memilih sendiri produk yang diinginkan. 

5. Ada tingkat kepuasan tersendiri. 

Perkembangan toko modern mengalami peningkatan dari tahun ke tahun 

terutama dari segi omset penjualan, sementara untuk pasar tradisional hanya 

tumbuh dan bertahan, salah satu contoh dari pasar tradisional yang sering terlihat 

di pinggir jalan atau di pemukiman penduduk yang biasa disebut pedagang 

kelontong atau warung tradisional. Fenomena ini menyebutkan bahwa porsi 

perdagangan eceran sejumlah produk, terutama pabrikan, satu per satu mulai 

diambil oleh pasar modern. 

Toko modern telah banyak berkembang pesat dan mulai menunjukkan 

dominasinya di Kota Pekanbaru, salah satunya yaitu Ritel Indomaret. Ritel 

Indomaret merupakan supermarket atau swalayan yang dapat dijumpai dengan 

mudah di setiap wilayah di Kota Pekanbaru. Gaya hidup modern yang menyukai 
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aspek kepraktisan menjadikan Supermarket dan Minimarket serta Swalayan kian 

digandrungi masyarakat Kota Pekanbaru. Hal tersebut jelas saja mendukung 

tumbuh suburnya usaha Ritel Indomaret di Kota Pekanbaru.  

Ritel Indomaret banyak disukai masyarakat sekarang ini karena barang 

yang dijual disana bisa dikatakan termasuk kategori lengkap. Selain itu ritel 

Indomaret juga ada yang melayani penjualan hingga 24 jam. Kepastian 

tersedianya produk-produk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tempat berbelanja 

yang nyaman, pelayanan prima, serta aneka promo belanja yang menjadi daya 

tarik yang ampuh menarik minat konsumen untuk berbelanja di ritel tersebut. 

Kehadiran ritel Indomaret ini sebenarnya mengancam kelangsungan 

pedagang kecil yang semakin kalah bersaing di Kota Pekanbaru. Hal ini sangat 

mempengaruhi penurunan terhadap penghasilan pedagang kecil yang ada di Kota 

Pekanbaru, dan bahkan ada yang sampai menutup dagangannya. Tidak hanya itu 

saja, jarak ritel Indomaret ini sangat berdekatan dengan pedagang kecil serta tidak 

adanya regulasi yang mengatur tentang jam operasional ritel Indomaret.  

Pertumbuhan Ritel Indomaret yang tanpa kontrol serta tidak 

memperhitungkan jarak pendirian antara toko modern dengan pedagang kecil dan 

pasar tradisional, membawa dampak kurang baik bagi pertumbuhan 

perekonomian masyarakat, terkhususnya bagi para pedagang. Pertumbuhan 

ekonomi memang semakin maju dengan tumbuhnya pasar modern dan toko 

modern jenis ritel Indomaret ini, akan tetapi pertumbuhan ekonomi juga harus 

memperhatikan kesejahteraan, sehingga perlu adanya keselarasan dan 
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keseimbangan antara toko modern dengan pedagang kecil seperti toko kelontong 

dan pasar tradisional. 

Sementara itu pemihakan Pemerintah yang memberikan izin terhadap 

usaha ritel, dikarenakan usaha ritel ikut berkontribusi dan berpartisipasi dalam 

pembangunan dan perkembangan Kota Pekanbaru. Salah satu kontribusi tersebut 

antara lain di bidang ekonomi yaitu memberikan pemasukan bagi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), terbukanya lapangan pekerjaan serta mengurangi pengangguran 

dan iklim investasi di Kota Pekanbaru. 

Dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah 

Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengeloloaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan 

dan Toko Swalayan yang didalamnya jelas mengatur bagaimana penataan pasar 

rakyat,pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebagaimana mestinya. Meski 

Peraturan Daerah tersebut telah disahkan, namun tidak dijalankan sesuai dengan 

ketentuan. Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, terdapat ketidaksesuaian 

antara jarak toko modern yang diatur pada Peraturan Daerah tersebut yaitu jarak 

antara toko modern dengan toko modern lainnya atau pasar tradisional minimal 

radius 350 meter. Beberapa titik Indomaret dan swalayan sejenis masih ditemukan 

berdampingan. Salah satunya di Jalan A. Yani.  Selain itu, mengenai jam 

operasional juga tidak sesuai, beberapa ritel Indomaret yang beroperasional 24 

jam. Seperti dijalan Harapan Raya, dijalan Tuanku Tambusai, jalan H.R 

Soebrantas, jalan Riau. Padahal dalam Peraturan Daerah juga disebutkan 

mengenai jam operasional toko modern yaitu untuk hari Senin sampai Jum’at dari 
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pukul 10.00-22.00 WIB dan pada hari Sabtu dan Minggu dari pukul 10.00-23.00 

WIB. 

 Dalam Pengawasan Pemberian Izin usaha ritel di Kota Pekanbaru, 

Instansi yang berwenang yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Pekanbaru. Surat Izin Toko Modern diajukan dan dikeluarkan oleh Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, melalui proses seperti bagan 

dibawah ini :  

Tabel 1.1 

Bagan Mekanisme Pengurusan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) Ritel 

Indomaret di Kota Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Data Olahan Penelitian 2017 

Pemohon mengurus 

izin prinsip dari 

Walikota Pekanbaru 

Pemohon mengambil 

formulir surat 

permohonan 

rekomendasi IUTM pada 

Disperindag Kota 

Pekanbaru 

Pemohon melengkapi persyaratan 

permohonan rekomendasi IUTM 

pada Disperndag Kota Pekanbaru 

Pemohon mengurus surat izin yang 

dibutuhkan untuk IUTM pada 

DPMPTSP Kota Pekanbaru, yaitu : 

1. Surat Izin Gangguang (HO) 

2. SIUP 

3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

Pemohon kembali lagi ke Disperindag 

Kota Pekanbaru untuk mengurus IUTM 

dengan syarat : 

1. Izin Prinsip Walikota Pekanbaru 

2. Surat Izin Gangguan (HO) 

3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

4. Akte Pendirian Perusahaan 

5. Rencana kemitraan 

6. Surat pernyataan kesanggupan untuk 

melaksanakan dan mematuhi 

ketentuan yang berlaku 

7. Surat pernyataan 

8. Surat sewa menyewa 

9. Rekomendasi lingkungan setempat 

10. Rekomendasi lurah 

11. Rekomendasi camat 

 

Disperindag melakukan 

pengecekan kelengkapan 

persyaratan  

lengkap 

Tidak lengkap 

Pemohon melengkapi 

kembali persyaratan 

sesuai ketentuan  

Disperindag melakukan verifikasi 

dan pengecekan lebih lanjut ke 

lapangan 

Tidak layak Layak 

Pemohon diberi waktu mencari 

lokasi baru atau rekomendasi izin 

tidak dikeluarkan 

Disperindag mengeluarkan 

Izin Usaha Toko Modern 

(IUTM)  
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Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 

Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Yakni 

Pasal 21  ayat 1 Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib : 

a. Memperhatikan keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Kecil dan Usaha 

Menengah yang ada di wilayaha yang bersangkutan dengan membuat 

kajian kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh lembaga 

independent yang berwenang; 

b. Memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan 

dengan Pasar Rakyat; 

c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) 

unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m2 (meter persegi) luas lantai 

penjualan pusat perbelanjaan dan/ toko swalayan; dan 

d. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib, dan ruang publik yang 

nyaman. 

 Adapun usaha ritel yang berdiri di Kota Pekanbaru wajib mengikuti 

aturan-aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, agar dalam 

pendirian setiap pelaku usaha wajib memiliki izin usaha disetiap daerah guna 

untuk menjaga keamanan, keutuhan dan keselamatan masyarakat lingkungan 

dimana suatu usaha berdiri, dengan diterapkannya sanksi-sanksi yang diterapkan 

oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. 

Ritel Indomaret sering disebut juga waralaba modern yang berkembang di 

Kota Pekanbaru dari tahun 2014 hanya diberikan izin mendirikan bangunan di 
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jalan-jalan arteri dan kolektor sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan 

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, 

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Pasal 22 Ayat 1. Jalan Arteri adalah 

merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri 

perjalanan jarak jauh,kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi 

secara berdayaguna. Sedangkan jalan kolektor adalah merupakan jalan umum 

yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri 

perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk 

dibatasi. 

Tabel 1.2 

Data Ritel Indomaret di Kota Pekanbaru  Tahun 2014 – 2016 

 

No. Tahun  Ritel Indomaret yang memiliki Izin 

1 2014 36 

2 2015 89 

3 2016 11 

Jumlah 136 

  Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2016 

Dari Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa terdapat hanya sebanyak 136 

Ritel Indomaret yang telah selesai mengurus persyaratan administrasi baik di 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian maupun di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga Ritel Indomaret tersebut dapat beroperasi 

di Kota Pekanbaru.  

Adapun fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan dilihat dari 

pengamatan peneliti yaitu : 
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1. Usaha Ritel Indomaret semakin meluas ke seluruh sudut Kota Pekanbaru, 

bahkan ada beberapa gerai yang berdiri di dalam lingkungan pemukiman 

penduduk. 

2. Banyak terdapat gerai Indomaret yang berdiri tidak jauh dari pasar 

tradisional dan usaha mikro lainnya. Hal ini ditakutkan akan mematikan 

pasar tradisional dan usaha mikro tersebut. 

3. Letak ritel Indomaret yang satu dengan yang lainnya terlalu dekat, bahkan 

bersampingan dengan Toko Modern lainnya sehingga persaingan dagang 

di dominasi oleh Indomaret. 

Berdasarkan permasalahan tersebut dan fakta-fakta yang ditemukan 

peneliti dilapangan, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh yang 

dituangkan dalam bentuk usulan penelitian dengan judul “Pengawasan Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian dalam Pemberian Izin Usaha Pendirian 

Indomaret di Kota Pekanbaru”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang masalah tersebut diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah Pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam 

Pemberian Izin Usaha Pendirian Indomaret di Kota Pekanbaru ? 

2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam Pengawasan Dinas Perdagangan 

dan Perindustrian dalam Pemberian Izin Usaha Pendirian Indomaret di 

Kota Pekanbaru ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

berkaitan dengan perumusan masalah diatas adalah : 

1. Untuk menganalisis Pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

dalam Pemberian Izin Usaha Pendirian Indomaret di Kota Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat dalam Pengawasan 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam Pemberian Izin Usaha 

Pendirian Indomaret di Kota Pekanbaru 

 

1.4 Manfaat  Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :  

a. Guna teoritis, yakni penelitian ini diharapkan dapat memacu 

perkembangan ilmu Administrasi, minimal dapat memperkaya inventaris 

hasil–hasil penelitian dibidang Administrasi, khususnya dibidang 

Administrasi Negara.  

b. Guna akademis, yakni penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi 

dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang 

sama. 

c. Guna praktis, ialah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

masukan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Bagi 

Penulis, berguna untuk mengembangkan, meningkatkan kemampuan dan 

melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama 

dibangku perkuliahan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penelitian ini penulis menguraikan sistematika penulisan 

dalam berbagai bab sebagai berikut :  

BAB I : PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

  Dalam bab ini menguraikan tentang deskripsi teori, kerangka 

berpikir, serta konsep operasional. 

BAB III  :   METODOLOGI PENELITIAN 

  Dalam bab ini meliputi tempat dan waktu penelitian, jenis dan 

sumber data, populasi dan sampel, tekhnik pengumpulan data, 

serta analisis data. 

BAB IV  :  GAMBARAN UMUM 

  Dalam bab ini menguraikan deskripsi lokasi penelitian, deskripsi 

hasil penelitian. 

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  Bab ini akan menguraikan mengenai analisa dari setiap indikator 

yang ada, mengelola data dan membuat hasil dari penelitian. 

BAB VI :   KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dan 

seluruh analisa yang telah dilakukan. 

 


