
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kebijakan Publik 

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik 

Menurut E. Hugh Heclo (dalam Inu Kencana Syafiie, 2007: 85), kebijakan 

adalah cara bertindak yang sengaja untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. 

Henz Eula dan Kenneth Previt merumuskan kebijakan sebagai keputusan yang 

tetap, ditandai dengan kelakuan yang berkesinambungan dan berulang-ulang pada 

mereka yang membuat kebijakan dan yang melaksanakan kebijakan itu.  

Kebijakan publik tidak pernah muncul di “ruang khusus”. Seperti yang 

dituliskan oleh Kraft dan Furlong, kebijakan publik tidak dibuat dalam keadaan 

vakum. Kebijaka publik dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi, nilai politik 

yang berlaku dan suasana hati masyarakat pada suatu waktu, struktur 

pemerintahan, dan norma nasional serta norma budaya lokal, merupakan variable 

yang lain. (dalam Riat Nugroho, 2015: 105) 

Secara Konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari kamus Administrasi 

Publik Chandler dan Plano (dalam Harbani Pasolong, 2008: 38) , mengatakan 

bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-

sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. 

Dye dalam (Solihuddin Kusumanegara, 2010: 5) menjelaskan bahwa 

kebijakan publik merupakan subdisiplin yang tidak asing lagi dibahas dalam ilmu 

politik. Terbukti dalam studi awal ilmu politik yang dilakukan oleh para filosof, 
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telah memandang penting fenomena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, apa 

kekuatan-kekuatan yang membentuknya, dan akibat yang ditimbulkan terhadap 

masyarakat.  

Chief J. O. Udoji, seorang pakar dari Nigeria (1981) dalam (Solichin 

Abdul Wahab, 2014: 15), telah mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu 

tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling 

berkaitan dan memengaruhi sebagian besar warga masyarakat. 

Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik, beberapa konsep 

kunci yang termuat dalam kebijakan publik menurut Young dan Quinn dalam (Edi 

Suharto, 2012: 44) : 

a. Tindakan pemerintah yang berwenang. 

b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. 

c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. 

d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, 

e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. 

Mengacu pada Hongwood dan Gunn dalam (Edi Suharto, 2013: 4), 

kebijakan publik sedikitnya mencakup hal-hal sebagai berikut: 

a. Bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan-

pernyataan yang ingin dicapai. 

b. Proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-keputisan pemerintah 

yang telah dipilih. 

c. Kewenagan formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintahan. 
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d. Program, yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana 

penggunaan sumber daya lembaga dan strategi pencapaian tujuan. 

e. Keluaran (output), yaitu apa yang nyata telah dissediakan oleh 

pemerintah, sebagai produk dari kegiatan tertentu. 

f. Teori yang menjelaskan bahwa jika kita melakukan X, maka akan diikuti 

oleh Y. 

g. Proses yang berlangsung dalam periode waktu tertentu yang relatif 

panjang. 

Kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan 

lembaga pemerintahan dalam artian yang luas yang berarti lembaga non 

pemerintahan juga secara implisist termasuk di dalamnya dengan alasan karena 

mereka pun adalah juga sebagai pelaku dan faktor yang memepengaruhi. (dalam 

Faried Ali, 2012:14) 

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh 

badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, karakteristik khusus dari kebijakan 

publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebut 

David Easton sebagai “otoritas” dalam sistem politik, yaitu para senior, kepala 

tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja, dan 

sebagainnya. Easton mengatakan bahwa mereka-meraka yang berotoritas dalam 

sistem politik dalam rangka memformulasikan kebijakan publik itu adalah orang-

orang yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai 

tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada satu titik mereka 

diminta untuk mengambil keputusan dikemudian hari kelak diterima serta 
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mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.(dalam Leo 

Agustino, 2008:6-10) 

 

2.1.2  Proses Perumusan Kebijakan 

Proses perumusan kebijakan yaitu analisis kebijakan, pengesahan 

kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. 

a. Analisis Kebijakan 

E. S. Quade mengatakan dalam (Harbani Pasolong, 2008: 41), 

mengatakan bahwa asal mula analisis kebijakan disebabkan oleh 

banyaknya kebijakan yang tidak memuaskan. Begitu banyak kebijakan 

yang tidak memecahkan masalah kebijakan, bahkan menciptakan 

masalah baru. William N. Dunn, mengatakan bahwa analisis kebijakan 

adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode 

penelitian dan argument untuk menghasilkan dan memindahkan 

informasi relevan dnegan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan 

ditingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. 

Nugroho (dalam Harbani Pasolong, 2008: 41) mengatakan bahwa 

analisis kebijakan pemahaman akan suatu kebijakan atau pula 

pengkajian untuk merumuskan suatu kebijakan.  

b. Pengesahan Kebijakan 

M. Irfan Islamy (dalam Harbani Pasolong, 2008: 51) , 

mengatakan bahwa proses pengesahan kebijakan dapat dilakukan 

sebagai pembuatan keputusan. Oleh karena suatu usulan kebijakan yang 

dibuat oleh orang atau badan dapat saja usulan itu disetujui oleh 
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pengesah kebijakan. Suatu usulan kebijakan diadopsi atau diberikan 

pengesahan oleh orang atau badan yang berwenang, maka usulan 

kebijakan tersebut berubah menjadi sasaran dari kebijakan tersebut. 

Oleh karena setiap kebijakan yang telah disahkan berarti telah siap 

untuk diimplementasikan.  

Proses pengesahan kebijakan adalah proses penyesuian dan 

penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan 

ukuran-ukuran yang diterima. Landasan utama untuk melakukan 

pengesahan kebijakan ialah variable sosial seperti sisten nilai 

masyarakat, ideologi negara, sistem politik dan sebagainya. (dalam 

Harbani Pasolong, 2008: 51) 

c. Implementasi Kebijakan 

Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardo (dalam Harbani 

Pasolong, 2008:57) mengatakan bahwa implementasi adalah proses 

mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Hinggis 

mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan 

yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain 

untuk mencapai sasaran strategi.  

Gordon (dalam Harbani Pasolong, 2008: 58) mengatakan bahwa 

implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada 

realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk 

mengorganisir, menginterprestasikan dan menerapkan kebijakan yang 

telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit 
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dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan 

interprestasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program ke 

dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima. 

Menerapkan berarti menggunakan instrument-instrumen mengerjakan 

atau memberikan pelayan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. 

Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-

tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan 

implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang 

berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan 

atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang diserahi 

tugas melaksanakan program. (dalam Harbani Pasolong, 2008: 57-580) 

d. Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi digunakan untu mempelajari tentang hasil yang 

diperoleh dalam suatu program untuk dikaitkan dalam pelaksanaanya, 

mengendalikan tingkah laku dari orang-orang yang bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan program, dan mempengaruhi respon dari mereka 

yang berada diluar lingkungan politik. Evaluasi, tidak saja berguna 

untuk menjastifikasikan kegunaan dari program yang sedang berjalan, 

tetapi juga untuk melihat kegunaan program dan inisiatif baru, 

peningkatan efektivitas manajemen dan administrasi program, dan 

mempertanggung jawabkan hasil kepada pihak yang mensponsori 

program tersebut Rossi dan Freeman. (dalan Harbani Pasolong, 2008: 

60)  
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2.1.3 Faktor-faktor yang Memepengaruhi Kebijakan 

George C. Edwards III mangajukan empat variable atau faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, 

dan struktur birokrasi. Variable-variabel tersebut tidak saja selalu berdiri sendiri-

sendiri, namun dapat saja saling terkait satu sama lain. Variabil tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Komunikasi  

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana 

harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan 

pelaksana kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga 

harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran 

kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resisitensi dari kelompok 

sasaran. Dengan demikian untuk kepentingan tersebut perlu dilakukan 

sosialisi yang intensif tentang kebijakan yang dimaksud. Sosialisai dalam 

hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya melalui media 

cetak ataupun media elektronik. 

b. Sumber daya  

Keberhasilan implementasi kebijakan selain ditentukan oleh 

kejelasan informasi, juga ditentukan oleh sumber daya yang memadai, 

tentu implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumber 

daya sebagai pendukung implementasi kebijakan dapat berwujud sumber 

daya manusia yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. 

Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan 
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agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa 

sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi sekedar angan-angan ataupun 

dokumen diatas kertas semata. 

c. Disposisi 

Disposisi yang dimaksud di sini adalah menyangkut watak dan 

karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti; komitmen, 

kejujuran, sifat demokratis dsb. Disposisi yang dimiliki oleh implementor 

menjadi salah satu variable penting dalam implementasi kebijakan. 

Apabila implentor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat 

menjalankan kebijakan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh 

pembuat kebijakan. 

Sudah menjadi rahasia umum, bagaimana sebuah kebijakan yang 

bagus kadangkala harus kandas ditengah jalan, ataupun salah sasaran 

karena perilaku dari implementor kebijakan. Dengan kata lain, pada tahap 

ini komitmen dan kejujuran dari implementor kebijakan sangat diperlukan. 

d. Struktur Birokrasi 

Birokrasi merupakan struktur organsasi yang bertugas untuk 

mengimplementsikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan 

implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasional yang 

standar (Standard Operational Procedures atau SOP). SOP diperlukan 

sebagai pedoman opersional bagi setiap implementor kebijakan. Selain itu, 

struktur organisasi birokrasi juga harus dirancang sedemikian rupa untuk 
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menghindari prosedur yang terlalu panjang dan berbelit-belit serta 

tentunya untuk memudahkan pengawasan. (dalam Suharno, 2013:170-171) 

 

2.2 Pengelolaan  

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara 

etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (to manage) dan biasanya 

merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. 

Meskipun banyak ahli yang memberikan pengertian tentang pengelolaan yang 

berbeda-beda, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama. 

Sebagaimana Prajudi dalam (Rahardjo Adisasmita, 2011: 21) mengatakan bahwa 

pengelolaan adalah pengendalian dan pemanafaatan semua faktor sumber daya 

yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja 

tertentu.  

Menurut Baldertun (dalam Rahardjo Adisasmita, 2011: 21), 

mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu 

menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk 

memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. 

Sedangkan Moekijat (dalam Rahardjo Adisasmita, 2011: 21) mengemukakan 

bahwa pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalaian dan pengawasan 

Selanjutnya Soekanto dalam (Rahardjo Adisasmita, 2011: 22) 

mengemukakan bahwa pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu 

proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, 

penggerakan sampai dengan proses terwujudnya tujuan. 
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan memiliki 

pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian 

dari proses manajemen karena didalamnya harus diperhatikan mengenai proses 

kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan 

mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik. 

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pengelolaan yang telah 

dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan bukan 

hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi meruapakan rangkaian kegiatan 

yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien. 

i. Perencanaan 

Perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan 

secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu 

tujuan. Handoko mengemukakan bahwa perencanaan adalah (1) pemilihan 

atau penetapan tujuan organisasi dan (2) penentuan strategi, kebijakan, 

proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan.  

Lembaga Administrasi Negara merumusakan pengertian 

perencanaan sebagai berikut: 

a. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses 

mempersiapakan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan 

dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. 
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b. Perencanaan adalah proses penentu tujuan, penentu kegiatan dan 

penentu aparat pelaksana kegiatan untuk mencapai tujuan. 

c. Perencanaan adalah usaha yang diorganisasikan berdasarkan 

perhitungan-perhitungan untuk memajukan perkembangan tertentu. 

Agar perencanaan dapat menghasilkan suatu produk rencana yang 

baik, maka langkah-langkah penting yang harus diperhatikan adalah : 

a. Tujuan harus dibuat secara lengkap dan jelas, tujuan yang kabur akan 

sulit dimengerti dan karenanya sulit pula direncanakan. 

b. Rumusan kebijakan atau pedoman yang mengarahkan dan sekaligus 

membatasi tindakan yang akan dilakukan. 

c. Analisis dan penetapan cara dan sasaran untuk mencapai tujuan dalam 

kerangka kebijakan yang telah dirumuskan. 

ii. Pelaksanaan  

Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat dijumpai dalam 

proses administrasi, hal ini sejalan dengan penegertian yang dilakukan 

oleh The Liang Gie et, al. Lebih lanjut Bintoro Tjokroadmudjoyo (1995: 

98) dalam (Rahardjo Adisasmita, 2011: 24) mengemukakan bahwa 

pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian 

kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka 

kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.  

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (1985: 460) 

dalam (Rahardjo Adisasmita, 2011: 24) merumuskan pengertian 

pelaksanaan atau penggerakan sebagai upaya agar tiap pegawai atau tiap 
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anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah 

direncanakan. 

iii. Pengawasan  

Dari fungsi-fungsi manajemen terdahulu tidak akan efektif tanpa 

fungsi pengawasan (controlling), atau sekarang banyak digunakan istilah 

pengendalian, menurut Handoko (dalam Rahardjo Adisasmita, 2011: 25) 

pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk 

menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah 

ditetapkan. 

Untuk mmenilai keberhasilan suatu proses kegiatan apakah sudah 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau menyimpang dan 

rencana, maka dibutuhkan suatu pengawasan. Sujamto (dalam Rahardjo 

Adisasmita, 2011: 25) mengemukakan mengenai pengertian pengawasan 

sebagai usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang 

sebenarnya dangan semestinya. 

Dalam fungsi pengawasan tersebut terdapat tindakan pelaporan 

yang merupakan bagian atau siklus manajemen. Pelaporan penting 

dilakukan agar tindakan lanjut pengawsan dapat dilakukan karena akan 

diketahui tahapan-tahapan pelaksanaan sesuai sengan kenyataan di 

lapangan sehingga lebih mudah untuk mengadakan pengendalian. (dalam 

Raharjo Adisasmita, 2011: 21-26) 
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2.3 Pasar Rakyat 

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 

07/M-DAG/PER/12/2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pasar adalah area tempat jual 

beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat 

Perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun 

sebutan lainnya. 

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 

2014 pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, 

baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi 

perdagangan.  

Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau 

Badan Usaha 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. (Perda Kota Pekanbaru No 9 tahun 2014) 

Dalam perda kota Pekanbaru nomor 9 tahu 2014 Pasar Rakayat terbagi 

menjadi dua, yaitu pasar rakyat induk dan pasar rakyat penunjang. Pasar Rakyat 

Induk adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang menampung hasil 

produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual 

kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan di pasar-

pasar eceran diberbagai tempat mendekati para konsumen. Sedangkan Pasar 
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Rakyat Penunjang adalah bagian dari pasar induk yang membeli dan menampung 

hasil produksi petani yang berlokasi jauh dari pasar induk yang bertugas sebagai 

penampung sementara karena komoditi yang berhasil ditampung akan 

dipindahkan ke pasar induk untuk selanjutnya dilelang ke pedagang tingkat 

eceran. 

 

2.4 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 

Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan 

tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Propinsi maupun 

daerah kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

maupun Kabupaten Kota. Kewenangan daerah dalam membentuk Peraturan 

Daerah secara legalitas ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang pemerintahan Daerah dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Perundang-undangan lainnya. 

Keberadaan peraturan daerah merupakan penjewatahan dari pemberian 

kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya 

sendiri, karena ada bagian dari urusan-urusan daerah selain diatur dalam undang-

undang dan harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah.Berkaitan dengan 

kewenangan membentuk Peraturan Daerah (Perda) telah dipertegas dalam. UU 

No. 32 Tahun 2004 Pasal 42 ayat (1) huruf a ditentukan bahwa: "DPRD 

mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala 

daerah untuk mendapat persetujuan bersama". Selanjutnya dipertegas lagi dengan 

UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR,DPD dan DPRD ditentukan : DPRD 

provinsi mempunyai tugas dan wewenang: membentuk peraturan daerah provinsi 
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bersama gubernur, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan 

daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan 

oleh gubernur. Sedangkan kewenangan DPRD Kabupaten/Kota ditegaskan dalam 

Pasal 344 ditentukan : (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan 

wewenang, membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama 

bupati/walikota, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan 

daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang 

diajukan oleh bupati/walikota. (dalam jurnal, A. Zarkasi, :104-107) 

Perkembangan Kota Pekanbaru sebagai tempat tujuan investasi di 

Indonesia khususnya di Pulau Sumatera yang semakin hari semakin mengalami 

peningkatan berdampak pada tumbuhnya secara subur berbagai sarana 

perdagangan yang didukung dengan kepemilikan modal yang besar seperti Toko 

Swalayan, Pusat Perbelanjaan, Perkulakan yang bersifat grosir termasuk juga 

rantai distribusi yang bersifat umum terutama waralaba telah membuat entitas 

Pasar Rakyat yang merupakan urat nadi perekonomian masyarakat menengah ke 

bawah menjadi semakin tersaingi dan bahkan terdistorsi. 

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka Pemerintah Kota Pekanbaru 

terutama Dinas sektoral terkait yakni: Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

haruslah mengupayakan pengendalian dan pertumbuhan sarana perdagangan yang 

didirikan oleh penanam modal berskala besar, baik di dalam maupun yang berasal 

dari luar negeri (domestic and foreign investment) yang memiliki rantai dan 

manajemen serta distribusi yang modern. 



 23 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 yang menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat yang meliputi sebagai 

berikut: 

a. Ketentuan Umum 

b. Penataan Pasar Rakyat 

c. Pemberdayaan Pasar Rakyat 

d. Pembinaan Pasar Rakyat 

e. Pengawasan Pasar Rakyat 

f. Perizinan 

g. Pelaporan 

h. Keuangan 

i. Kewajiban dan larangan 

j. Penyidikan 

k. Ketentuan Pidana 

Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dikelola oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha 

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. 
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2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan  

2.5.1 Kedudukan 

a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru merupakan unsur 

Pelaksana Pemerintah Kota Pekanbaru. 

b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dipimpin oleh 

seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

 

2.5.2 Tugas 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mempunyai tugas 

melaksanakan kewenagan Otonomi Daerah di Bidang Perindustrian dan 

Perdagangan. 

 

2.5.3 Fungsi 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mempunyai tugas: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan 

Kota. 

b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum. 

c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di 

Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kota. 

d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas. 
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2.5.4 Kewenangan 

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mempunyai kewenangan sebagai 

berikut: 

a. Penyelenggaraan barang dan jasa dibidang Industri dan Perdagangan. 

b. Mendorong penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah, besar, 

dan sektor ekonomi lainnya. 

c. Penyelenggaraaan perlindungan konsumen. 

d. Penyelenggaraan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan 

keamanan, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan dan moral. 

e.  Penyelenggaraan distribusi bahan-bahan pokok. 

f. Pemberian izin industri dan izin kawasan industri. 

g. Pemberian perizinan di bidang Industri dan Perdagangan, termasuk izin 

kawasan industri. 

h. Memfasilitasi pelatihan teknis manajemen untuk pengusaha kecil dan 

keterampilan pengrajin. 

i. Memfasilitasi permodalan bagi industri kecil dalam pengembangan 

usaha. 

j. Pengendalian pencemaran limbah industri. 

k. Pengawasan dan pengendalian industri dan produk tertentu yang 

berkaitan dengan keamanan,keselamatan umum, keselamatan 

lingkungan dan moral. 

l. Fasilitas kegiatan distribusi bahan-bahan pokok. 
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m. Penetapan tera dan tera isi ulang lat UTTP (Ukuran,Takaran, 

Timbangan, dan Perdagangan). 

n. Pemberian izin gudang. 

o. Penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal) Barang. 

p. Memfasilitasi permodalan, aspek permodalan, manajemen, 

kelembagaan, kemiotraan dan perniagaan, pemasatan untuk tumbuh dan 

berkembang nya Koperasi, Pengusah Kecil dan Menegah (PKM). 

q. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan industri dan 

perdagangan Dearah. 

r. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam 

bidang Indutri dan Perdagangan yang wajib dilaksanakan oleh Kota. 

s. Penyusunan rencana Industri dan Perdagangan Daerah. 

t. Perizinan di bidang Industri dan Perdagangan oleh Daerah. 

u. Penyelenggaraan ekspor dan impor hasil produksi Industri dan 

Perdagangan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang 

berlaku. 

v. Penyelenggaraan kualifikasai usaha jasa Industri dan Perdagangan. 

w. Penyelenggaraan sistem Industri dan Perdagangan. 

x. Penyelenggaraan promosi Industri dan Perdagangan. 

y. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama Industri dan Perdagangan. 

z. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama 

Daerah. 
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2.6 Pandangan Islam tentang Jual Beli 

Surah An-Nisa’ ayat 29: 

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن ِِتَارًَة َعن  يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تَْأُكُلوْا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ
 تَ رَاٍض مِّنُكمْ 

 

Artinya :  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta  

sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku suka sama suka di antara kamu. 

Ayat ini melarang manusia untuk melakukan perbuatan tercela dalam 

mendapatkan harga. Allah melarang manusia untuk tidak melakukan penipuan, 

kebohongan, perampasan, pencurian atau perbuatan lain secara bathil untuk 

mendapatkan harta benda. Tetapi diperbolehkan mencari harta dengan cara jual 

beli yang baik yaitu didasari atas suka sama suka. 

Surah Al-Baqarah ayat 198: 

ُغوْا َفْضاًل مِّن رَّبُِّكمْ   لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن تَ ْبت َ
 

Artinya: Tidak ada bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari 

tuhanmu. 

Ayat ini menjelaskan bahwa perniagaan merupakan jalan yang paling baik 

dalam mendapatkan harta, di antara jalan yang lain. Asalkan jual beli dilakukan 

dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh syariat. 
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2.7 Definisi Konsep 

a. Kebijakan Publik merupakan Serangkaian kegiatan yang mempunyai 

maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor 

atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau 

suatu hal yang diperhatikan.” Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada 

apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan atau 

dimaksud. 

b. Pengelolaan merupakan upaya perencanaa, pemanfaatan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap suatu program kerja. 

c. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dikelola oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan 

Usaha 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. 

 

2.8 Konsep Operasional 

Adapun indikator penelitian tersebut diambil dari Tugas Pokok dan Fungsi 

dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Bidang Pasar dan 

Bidang Perdagangan adalah sebagai berikut: 

 

. 
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Tabel 2.1 

Indikator  

 

Referensi Indikator Sub Indikator 

Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru No. 8 tahun 

2008 

1. Pengembangan Pasar 

 

2. Peremajaan Pasar 

 

3. Pembinaan Pasar 

4. Perizinan Pasar 

a. Perencanaan  

b. Pemberdayaan 

a. Pemeliharaan 

b. Kebersihan 

a. Sosialisasi  

a. Syarat   

b. Ketentuan  

Sumber:  Tupoksi Bidang Pasar dan Bidang Perdagangan Disperindag Kota 

Pekanbaru 

 

 

2.9 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir  

  

Analisis Pengelolaan Pasar Rakyat 
oleh Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Pekanbaru 

Pasar Rakyat 

1. Pengembangan 

2. Peremajaan  

3. Pembinaan 

4. Perizinan 

 

Terlaksananya Pengelolaan 

Pasar Rakyat oleh Dinas 

Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Pekanbaru 
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2.10 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini peniliti menggunakan penilitian terdahulu sebagai 

referensi bacaan dalam melakukan penelitian : 

a. Dina Meiliati (2016) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

dengan Judul Analisis Pengelolaan Terminal Bandar Laksmana Indragiri 

oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan terminal Bandar 

laksmana Indragiri dan apa saja upaya yang dilaksanakan oleh Dinas 

Perhubungan untuk memfungsikan kembali terminal Bandar laksamana 

Indragiri. Adapun kesimpulan dari penelitian ini dinas perhubungan, 

komunikasi dan informatika kabupaten Indragiri hilir dalam melakukan 

pengelolaan terminal dan dalam upaya penertiban angkutan umum untuk 

memfungsikan kembali terminal Bandar laksmana Indragiri belum 

berjalan dengan semestinya atau belum efektif. 

b. Yogi Muhammad Akbar (2015) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

dengan judul Pengawasan Penyelenggaraan Warabala Oleh Badan 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 

(BPMPPTSP) Kabupaten Pandeglang (Studi Pada Jenis Warabala 

Minimarket Indomart dan Alfamart. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan gambaran bagaimana pengawasan penyelenggaraan 

warabala yang dilaksanakan oleh BPMPPTSP di kabupaten Pandeglang. 

Hasil penelitian bahwa pengawasan dari penyelengaraan warabala 

minimarket Indomart/Alfamart di Kabupaten Pandeglang belum optimal. 
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Karena masih terdapat warabala minimarket di Kabupaten Pandeglang 

yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 

Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Warabala ini disebabkan 

karena kurangnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara 

BPMPPTSP dan Tim Pelaksana Teknis dan kurangnya pengawasan dalam 

pelaksanaan penyelenggaraan warabala di Kabupaten Pandeglang 

khusunya pada saat proses perizinan ditempuh. 

c. Herman Ariko (2014) dengan Judul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa 

Pada Desa Petalabumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ppengelolaan keuangan Desa 

Petalabumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dan untuk 

mengetahui mekanisme pengelolaan keuangan Desa Petalabumi 

Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil penelitian ini 

menunjukkan pengelolaan keuangan Desa Petalabumi Kecamatan 

Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dimana dalam pengelolaan keuangan 

desa harus berdasarkan azas transparansi dapat dilihat dari hasil 

pengukuran indikator menyediakan informasi yang jelas, kemudahan akses 

informasi, meyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peratuaran yang 

dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap, meningkatkan arus 

informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non 

pemerintahan masih dalam katagori cukup baik, danmekanisme 

pengelolaan keuangan desa pada Desa Petalabumi Kecamatan Seberida 

Kabupaten Indragiri Hulu. 


