
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pekanbaru merupakan pusat dan ibu kota Provinsi Riau yang memiliki 

julukan kota Madani. Sebagian  besar masyarakatnya bersuku melayu dan banyak 

suku pendatang seperti batak, jawa, minang, dan lain-lain. Setiap tahunnya kota 

Pekanbaru melakukan pembangunan yang cukup pesat mulai dari pembangunan 

fasilitas umum dan swasta. Seperti pembangunan jalan, pasar rakyat, rumah sakit, 

tempat ibadah, taman, gedung-gedung, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan 

lain-lain.  

Dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari masyarakat 

membutuhkan sarana dan prasarana dalam pemenuhannya. Salah satunya yaitu 

Pasar. Pasar sebagai salah satu fasilitas pemenuhan kebutuhan sehari-hari selama 

ini sudah menyatu dan memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat. 

Bagi masyarakat, pasar bukan sekedar tempat bertemunya penjual dan pembeli. 

Pasar juga sebagai wadah interaksi sosial dan representasi nilai-nilai tradisional.  

Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, 

baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi 

perdagangan. Bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran 

terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Sedangkan Pasar 

Rakyat merupakan tempat usaha yang ditata, dikelola oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha 
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Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh 

pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha 

mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-

menawar. 

Pasar Rakyat dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Pekanbaru pada bidang Pasar. Namun Pasar Rakyat yang di miliki oleh 

Pemerintah Kota Pekanbaru terbagi menjadi dua, yaitu Pasar yang di kelola oleh 

Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pasar pemerintah Kota Pekanabaru yang di 

kelola pihak ke III (Investor). Pasar-pasar yang dikelola oleh pemerintah Kota 

Pekanbaru tersebar di beberapa tempat di kawasan Kota Pekanbaru yaitu: 

Tabel 1.1 

Daftar Jumlah Pasar yang dikelola Pemerintah Kota Pekanbaru 

No Nama Pasar Alamat 

1 Pasar Agussalim Jl. H. Agussalim 

2 Pasar Cik Puan Jl. Tuanku Tambusai 

3 Pasar Labuhan Baru Jl. Palapa 

4 Pasar Rumbai Jl. Sekolah 

5 Pasar Simpang Baru Jl. H.R. Soebrantas 

6 Pasar Lima Puluh Jl. Sultan Syarif Qasim 

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru 

Kemudian ada juga  pasar pemerintah kota Pekanbaru yang dikelola pihak 

ke III (Investor) yaitu: 

Tabel 1.2 

Daftar Jumlah Pasar yang dikelola Pihak ke tiga 

No Nama Pasar  Alamat 

1 Pasar Bawah Jl. Saleh Abbas 

2 Plaza Sukaramai Jl. Jendaral Sudirman 

3 Pasar Sail Jl. Hangtuah 

4 Pasar Senapelan Jl. Ahmad Yani 

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru 
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Selain pasar milik pemerintah kota, juga terdapat beberapa pasar milik 

swasta, Pasar yang tidak dikelola oleh pemerintah kota Pekanbaru sebagai berikut: 

Tabel 1.3 

Daftar Jumlah Pasar Milik Swasta 

No Nama Pasar Alamat 

1 Pasar Dupa Jl. Jendral Sudirman 

2 Pasar Arengka Jl. Soekarno Hatta 

3 Pasar Tangor Jl. Lintas Timur 

4 Pasar Sago Jl. Ir. H. Juanda 

5 Pasar Jondul Jl. Lokomotif 

6 Pasar Yos Sudarso Jl. Yos Sudarso 

7 Pasar Palas Jl. Arengka II 

8 Pasar Teleng Jl. Pepaya 

9 Pasar Kartini Jl. Kartini 

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru 

Dari data diatas jumlah pasar yang dikelola oleh dinas perindustrian dan 

perdagangan pada bidang Pasar yaitu sebanyak 10 pasar. Yang terdiri dari 6 pasar 

yang dikelola oleh pemerintahan kota pekanbaru dan 4 pasar pemerintah kota 

yang dikelola pihak ke tiga (investor). Sementara pasar swasta yang tidak dikelola 

oleh pemerintah kota pekanbaru yaitu sebanyak 10 pasar.  

Selain pasar yang terdapat dalam tabel diatas, masih terdapat pasar di Kota 

Pekanbaru yang izin serta tata kelolanya belum diatur oleh pihak Pemerintah Kota 

Pekanbaru yaitu Pasar Kaget. Pasar Kaget di Kota Pekanbaru merupakan Pasar yang 

sudah sangat menjamur di kota Pekanbaru, hampir di setiap Kecamatan di Kota 

Pekanbaru dapat di temukan Pasar Kaget. 

Data yang di peroleh penulis dariDinas Pasar Kota Pekanbaru jumlah Pasar 

Kaget di 12 Kecamatan di Kota Pekanbaru ada sekitar 35 titik dengan jumlah 

Pedagang sperti yang terdapat dalam tabel di bawah ini : 
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Tabel 1.4 

Jumlah Pedagang Pasar Kaget 

 

No. Nama Kecamatan Jumlah 

1 Tampan 2.120 

2 Pekanbaru Kota - 

3 Bukit Raya  1.370 

4 Sukajadi - 

5 Senapelan - 

6 Lima Puluh 260 

7 Marpoyan Damai 1.335 

8 Rumbai 440 

9 Payung Sekaki 880 

10 Sail 216 

11 Rumbai Pesisir 400 

12 Tenayan Raya 783 

 Jumlah 7.804 

Sumber: Disperindag Kota Pekanbaru, 2017 

Dari data diatas jumlah pedagang pasar kaget sebanyak 7.804 pedagang. 

Dalam data diatas lokasi Pasar Kaget tidak di jelaskan karena Pasar Kaget tersebut 

tidak menetap lokasinya.  

Pasar Kaget di Kota Pekanbaru merupakan pasar yang sangat membantu 

masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pangan dan sandang serta kebutuhan 

lainnya, selain dekat dengan jangkauan masayarakat setempat harga jual di Pasar 

Kaget juga jauh lebih murah di banding di Pasar Tradisional yang memiliki izin. 

Hal ini terjadi karena di Pasar Tradisional yang memiliki izin, para pedagang 

harus menyewa los atau ruko yang harganya bervariasi, sedangkan di pasar kaget 

pedagang hanya di kenakan iuran oleh pengelola Pasar Kaget tersebut. 

Dalam kegiatannya Pasar Kaget juga sangat membantu para masyarakat 

serta membantu Pemerintah, karena masyarakat dapat membuka peluang kerja 

sendiri secara mandiri dan mengurangi jumlah pengangguran, karena masayarakat 

yang pengangguran bisa berjualan di pasar kaget. Namun dengan adanya pasar 
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kaget memberikan dampak negatif yaitu pasar kaget merupakan salah satu 

penyebab kemacetan di beberapa daerah dikala pasar kaget tersebut beroperasi hal 

ini disebabkan karena lokasi yang digunakan untuk berdagang tersebut tidak 

memadai dengan jumlah pedagang yang banyak sehingga sebagian pedagang 

berjualan hingga ke bahu jalan dan menyebabkan kemacetan. 

  Akan tetapi walaupun kehadiran pasar kaget di kota Pekanbaru 

merupakan hal yang positif tetapi juga banyak hal negatif yang perlu diperbaiki 

dan ditata, serta dikelola ulang untuk memperbaiki hal-hal negatif yang 

ditimbulkan pasar kaget tersebut.  

Pasar kaget di kota Pekanbaru memang beroperasi hanya sehari dalam 

sepekan, sehingga tidak terlalu menarik perhatian kalau pasar kaget ini merupakan 

salah satu fenomena di kota Pekanbaru. Dalam berjualan para pedagangn bebas 

berkreasi, berkarya, tetapi harus tetap memiliki aturan sehingga pasar ini menjadi 

tertib, terperdayakan dan terkelola serta dapat memberikan masukan kepada 

daerah dalam bentuk retribusi. 

Beberapa hal-hal yang negatif yang di timbulkan oleh hadirnya Pasar 

Kaget di Kota Pekanbaru ini seperti, sampai saat ini peraturan yang mengatur 

tentang pasar kaget tersebut belum ada sehingga pihak dinas perindustrian dan 

perdagangan kota pekanbaru pada bidang pasar yang merupakan pihak yang 

berperan dalam menata pasar ini belum bisa melakukan tindakan, sehingga sampai 

saat ini pihak disperindag pada bidang pasar hanya bisa melakukan pendataan. 

Selain masalah peraturan pasar kaget juga merupakan salah satu penyebab macet 

di beberapa daerah dikala pasar kaget tersebut beroperasi, hal ini di sebabkan karena 
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lokasi yang di gunakan untuk berdagang tersebut tidak memadai dengan jumlah 

pedagang yang banyak sehigga sebagian pedagang berjualan hingga ke bahu jalan 

dan menyebabkan kemacetan. 

Dengan adanya pasar kaget sepinya pembeli di pasar rakyat yang dikelola 

oleh pemerintah sehingga pedagang mengalami penurunan penjualan dikarenakan 

kurangnya minat pembeli untuk berbelanja di pasar rakyat yang dikelola oleh 

pemerintah. Harga barang yang dijual di pasar kaget lebih murah dibandingkan 

dengan pasar yanga dikelola oleh pemerintah. Maka dari itu penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “ Analisis Pengelolaan Pasar Rakyat Oleh Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis mencoba 

merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana Pengelolaan Pasar 

Rakyat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Pasar Rakyat oleh Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam 

Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Pekanbaru. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis sendiri, untuk menambah pengetahuan dan penerapan serta 

pengembangan ilmu yang penulis peroleh. 



 7 

2. Penelitian ini sebagai tambahan khasanah perpustakaan dan referensi bagi 

pihak – pihak lain dalam meneliti masalah – masalah selanjutnya dimasa 

yang akan datang. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan   masalah, 

tujuan penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

  Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang melandasi 

pembahasan masalah yang di teliti. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

  Pada bab ini menguraikan lokasi penelitian, jenis penelitian, jenis 

dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Pada bab ini mengurai tentang gambaran kondisi umum Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, yaitu : Visi dan 

misi, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Menguraikan hasil tentang penelitian dan pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB VI : PENUTUP 

  Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang 

membangun bagi objek penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 


