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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Pengertian Pasar

Dalam pengertian sederhana, pengertian pasar adalah sebagai tempat

bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual-beli barang dan

jasa. Sedangkan arti pasar adalah suatu tempat dimana pada hari tertentu para

penjual dan pembeli dapat bertemu untuk jual-beli barang. Adapun definsi pasar

menurut Kuntowijoyo (1994) adalah sebagai mekanisme (bukan hanya sekedar

tempat) yang dapat menata kepentingan pihak pembeli terhadap kepentingan

pihak penjual.

Mekanisme tersebut jangan hanya dimengerti sebagai cara pembeli dan

penjual bertemu dan kemudian berpisah, tetapi lebih dari itu harus dimaknai

sebagai tatanan atas berbagai bagian, yaitu para pelaku seperti pembeli dan

penjual, komoditas yang diperjual belikan, aturan main yang tertulis maupun tidak

tertulis yang disepakati oleh para pelakunya, serta regulasi pemerintah yang saling

terkait, berinteraksi, dan secara serentak bergerak bagaikan suatu mesin.

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan

sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk

orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat

pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari

perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual

untuk item pertukaran. Persaingan sangat penting dalam pasar, dan memisahkan
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pasar dari perdagangan. Dua orang mungkin melakukan perdagangan, tetapi

dibutuhkan setidaknya tiga orang untuk memiliki pasar, sehingga ada persaingan

pada setidaknya satu dari dua belah pihak. Pasar bervariasi dalam ukuran,

jangkauan, skala geografis, lokasi jenis dan berbagai komunitas manusia, serta

jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Beberapa contoh termasuk pasar

petani lokal yang diadakan di alun-alun kota atau tempat parkir, pusat

perbelanjaan dan pusat perbelanjaan, mata uang internasional dan pasar

komoditas, hukum menciptakan pasar seperti untuk izin polusi, dan pasar ilegal

seperti pasar untuk obat-obatan terlarang.

Pasar dimana para pembeli dan para penjual melakukan interaksi dapat

dibedakan menjadi pasar komoditas dan pasar faktor. Pasar komoditas adalah

interaksi anatara para pembeli dan paa penjual dari suatu komoditas dalam

menentukan jumlah dan harga barang atau jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan

pasar faktor adalah interaksi antara para pengusaha (pembeli faktor-faktor

produksi) dengan para pemilik faktor produksi untuk menentukan harga

(pendapatan) dan jumlah faktor-faktor produksi yang akan digunakan dalam

menghasilkan barang dan jasa yang diminta masyarakat.

Pasar sendiri memiliki tiga fungsi, yaitu: fungsi distribusi, fungsi

pembentukan harga, dan fungsi promosi. Sedangkan menurut fisiknya, janis pasar

dibedakan ke dalam pasar konkret dan pasar abstark. Pasar konkret merupakan

tempat pertemuan antara pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi secara

langsung. Barang yang dijual belikan juga tersedia di pasar tersebut. Sedangkan
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pasar abstrak merupakan pasar tidak nyata dimana transaksi antar penjual dan

pembeli hanya dilakukan melalui telepon, internet.

Interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli akan menentuakn tingkat

harga suatu komoditas (barang atau jasa) dan jumlah komoditas yang diperjual

belikan. Sehingga dalam ilmu ekonomi bila kita berbicara tentang pasar, maka

secara otomatis kita akan membicarakan mengenai pertemuan antara penjual dan

pembeli, barang/jasa yang dijual, serta harga tertentu atas barang/jasa yang dijual

tersebut.

Dalam ilmu ekonomi mainstream, konsep pasar adalah setiap struktur

yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa dan

informasi. Pertukaran barang atau jasa untuk uang adalah transaksi. Pasar peserta

terdiri dari semua pembeli dan penjual yang baik yang memengaruhi harga nya.

Pengaruh ini merupakan studi utama ekonomi dan telah melahirkan beberapa teori

dan model tentang kekuatan pasar dasar penawaran dan permintaan. Ada dua

peran di pasar, pembeli dan penjual. Pasar memfasilitasi perdagangan dan

memungkinkan distribusi dan alokasi sumber daya dalam masyarakat. Pasar

mengizinkan semua item yang diperdagangkan untuk dievaluasi dan harga.

Sebuah pasar muncul lebih atau kurang spontan atau sengaja dibangun oleh

interaksi manusia untuk memungkinkan pertukaran hak (kepemilikan) jasa dan

barang.
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2.2. Klasifikasi pasar

a. Pasar tradisional

Pasar tradisional menurut Herman Malono (2011) merupakan tempat

bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual

pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan

biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka

oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan

sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur,

daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula

yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak

ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar

memudahkan pembeli untuk mencapai pasar

b. Pasar modern

Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar

jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransakasi secara langsung melainkan

pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada

dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau

dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan

makanan seperti; buah, sayuran, daging; sebagian besar barang lainnya yang

dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari pasar modern adalah

hypermart, pasar swalayan (supermarket), dan minimarket.

Pasar dapat dikategorikan dalam beberapa hal. Yaitu menurut jenisnya,

jenis barang yang dijual, lokasi pasar, hari, luas jangkauan dan wujud.
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c. Pasar Menurut Luas Jangkauan

1. Pasar Daerah

Pasar Daerah membeli dan menjual produk dalam satu daerah

produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar daerah melayani

permintaan dan penawaran dalam satu daerah.

2. Pasar Lokal

Pasar lokal adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam

satu kota tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar lokal

melayani permintaan dan penawaran dalam satu kota.

3. Pasar Nasional

Pasar nasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk

dalam satu negara tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar

nasional melayani permintaan dan penjualan dari dalam negeri.

4. Pasar Internasional

Pasar internasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk

dari beberapa negara. Bisa juga dikatakan luas jangkauannya di seluruh

dunia.

d. Pasar Menurut Wujud

1. Pasar Konkret

Pasar Konkret adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli

yang dilakukan secara langsung. Misalnya ada los-los, toko-toko dan lain-

lain. Di pasar konkret, produk yang dijual dan dibeli juga dapat dilihat

dengan kasat mata. Konsumen dan produsen juga dapat dengan mudah
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dibedakan. contohnya adalah: bursa komoditi, bursa saham dan

sebagainya.

2. Pasar Abstrak

Pasar Abstrak adalah pasar yang lokasinya tidak dapat dilihat

dengan kasat mata.konsumen dan produsen tidak bertemu secara langsung.

Biasanya dapat melalui internet, pemesanan telepon dan lain-lain. Barang

yang diperjual belikan tidak dapat dilihat dengan kasat mata, tapi pada

umumnya melalui brosur, rekomendasi dan lain-lain. Kita juga tidak dapat

melihat konsumen dan produsen bersamaan, atau bisa dikatakan sulit

membedakan produsen dan konsumen sekaligus.

e. Pasar Menurut Barang yang Diperjualbelikan

1. Pasar Barang Konsumsi

Pasar barang konsumsi adalah pasar yang menjual barang-barang

yang dapat langsung dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Misalnya,

pasar yang memperjualbelikan beras, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan,

alat-alat rumah tangga, pakaian, dan lain sebagainya.

2. Pasar Barang Produksi

Pasar barang produksi adalah pasar yang memperjualbelikan

faktor-faktor produksi. Dalam pasar ini diperjualbelikan sumber daya

produksi. Misalnya, pasar mesin-mesin, pasar tenaga kerja, dan pasar

uang.
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f. Pasar Menurut Waktu Penyelenggaraan

1. Pasar Harian

Pasar harian adalah pasar yang kegiatan jual belinya dilakukan tiap

hari. Pasar harian ini umumnya terdapat di desa dan kota.

2. Pasar Mingguan

Pasar mingguan adalah pasar yang kegiatan jual belinya hanya satu

kali dalam seminggu. Pasar mingguan ini terdapat di daerah-daerah

pedesaan.

3. Pasar Bulanan

Pasar bulanan adalah pasar yang kegiatan jual belinya dilakukan

setiap sebulan sekali.

4. Pasar Tahunan

Pasar tahunan adalah pasar yang kegiatan jual belinya dilakukan

setiap setahun sekali.

5. Pasar Temporer

Pasar temporer adalah pasar yang diselenggarakan

organisasi/instansi pada acara tertentu, atau diadakannya hanya sewaktu-

waktu (tidak tetap)

g. Pasar Menurut Organisasinya

1. Pasar Persaingan Sempurna

Dalam pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual atau

pembeli yang sama-sama telah mengetahui keadaan pasar. Barang yang

diperjualbelikan dalam pasar persaingan sempurna homogen (sejenis).
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Selain itu, baik penjual ataupun pembeli tidak bebas menentukan harga,

karena harga ditentukan oleh kekuatan pasar.

2. Pasar Persaingan Tidak Sempurna

Dalam pasar persaingan tidak sempurna, para penjual maupun

pembeli mempunyai kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah

barang yang akan diperjualbelikan. Dalam hal ini berarti pembeli dan

penjual dapat memengaruhi harga. Jenis dan kualitas barang yang

diperdagangkan pada pasar ini bersifat heterogen. Pasar persaingan tidak

sempurna dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.

3. Pasar monopoli dan monopsoni

Pasar monopoli adalah pasar yang hanya terdapat satu penjual

untuk suatu jenis barang tertentu. Pasar monopsoni adalah pasar yang

dikuasai oleh seorang pembeli untuk suatu jenis barang dan jasa,dan juga

bersifat mendunia. Output yang dihasilkan tidak mempunyai substitusi.

4. Pasar persaingan monopolistis

Dalam pasar ini terdapat banyak penjual dan pembeli. Penjual bisa

melakukan monopoli karena keistimewaan produk masing-masing.

Pembeli bebas menentukan pilihannya dalam berbelanja. Jadi, pasar ini

ada unsur persaingan dan monopoli.

5. Pasar oligopoli dan oligopsoni

Pasar oligopoli adalah pasar yang hanya ada beberapa penjual.

Istilah beberapa penjual iniumlah penjual tidak terlalu banyak sehingga

pengaruh penjual sangat kecil, dan tidak ada penjual yang berkuasa segala-
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galanya. Adapun Oligopsoni merupakan jenis pasar yang hanya ada

beberapa pembeli.

2.3. Kelembagaan Dinas Pasar

Sondang P. Siagian dalam Ulbert Silalahi (1989:124) mengatakan

bahwa “Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih

yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama dan terikat secara formal

dalam suatu ikatan hierarki diman selalu terdapat hubungan antara seorang atau

sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau sekelompok orang

yang disebut bawahan. Jadi menurut Sondang P. Siagian, bahwa hakekat

organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang :

1. Organisasi dapat dipandang sebagai wadah, yaitu tempat kegiatan-kegiatan

administrasi dan manajemen dijalankan dan sifatnya adalah “relatif statis”.

2. Organisasi dapat dipandang sebagai proses, yaitu interaksi antara orang-

orang yang menjadi anggota organisasi dan sifatnya “dinamis”.

LAN RI (2003:115) dalam bukunya SANKRI (Sistem Administrasi

Negara Kesatuan Republik Indonesia) dikatakan bahwa : “Pada penataan dan

pembentukan Dinas Pasar, perlu dipertimbangkan kharakteristik sebagai berikut :

1. Dinas sebagai institut birokrasi adalah penyedia barang dan jasa didaerah.

Dalam hal ini dinas melaksanakan tugas pelayanan umum kepada

masyarakat sebagai fasilitas penyedia barang/jasa kebutuhan masyarakat.
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2. Dinas tidak berorientasi pada keuntungan semata,karena sebagai pelayan

masyarakat,institusi ini berperan sebagai fasilitator dan bukan sebagai

instansi penambang keuntungan dari layanan yang diberikan kepada

masyarakat.

3. Dinas dalam menjalankan pelayanan harus memiliki kejelasan siapa yang

dilayani yaitu masyarakat sebagai pengguna dan konsumen.

4. Dari aspek hukum,dinas memiliki kekuatan hukum secara menyeluruh

diwilayahnya,karena dinas adalah instansi pemerintah yang bertugas untuk

melaksanakan tugas pokoknya yang sah secara hukum yang mengatur

kepentingan masyarakat didaerahnya.

5. Dinas memiliki pelaksanaan kewenangan yang harus cocok dengan

kharakteristik daerah.misalnya : bila daerahnya merupakan pantai,maka

dapat dibentuk dinas yang melaksanakan kewenangan dalam pengelolaan

pantai.

6. Dinas tidak menjalankan fungsi pengawasan yang berlebihan, dalam hal

eksplorasi sumber-sumber daya serta jenis layanan yang diberikan kepada

masyarakat”.

7. Dinas berperan sebagai pengendali untuk memecahkan masalah

didaerahnya. Pengendali yang dimaksud bukan sebagai pelaksana

langsung dilapangan akan tetapi hanya untuk mengarahkan kebijakan agar

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Dinas mempunyai fungsi pengaturan yang lebih berat dibandingkan

perangkat daerah lainya,karena menyangkut berbagai aspek kehidupan dan
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kebutuhan masyarakat yang sangat kompleks dan bervariasi dalam hal

layanan yang diberikan.

Lebih lanjut LAN RI (2003:118) dalam SANKRI disebutkan bahwa

“Perangkat Daerah Kabupaten Kota terdiri dari yakni:

1. Sekretariat Daerah

2. Dinas Daerah

3. Lembaga Teknis Daerah

4. Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

5. Pemerintahan Desa

6. Otonomi Khusus.

Dinas Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana pemerintah

Kabupaten/Kota, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas

Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah

dalam hal pelaksanaan tugas desentralisasi. Pada dasarnya dalam melaksanakan

kewenangan desentralisasi, maka Dinas Kabupaten/Kota harus menyelenggarakan

kewenangan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah

Kabupaten/Kota yang meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan

kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman

modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan tenaga kerja.

Pada dinas Kabupaten/Kota dapat dibentuk unit pelaksanaan tekhnis dinas

yang berfungsi melaksanakan tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu

atau beberapa kecamatan.
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Fungsi fungsi yang dilakukan adalah meliputi :

a. Perumusan kebijakan tekhnis sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum.

c. Pembinaan terhadap UPTD.

2.4 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pasar Kota Pekanbaru

Berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Dinas

Pasar mempunyal tugas pokok “Membantu Walikota dalam melaksanakan

kebjaksanaan Walikota dalam bidang pengelolaan pasar”. Adapun fungsi Dinas

Pasar dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas tersebut adalah:

1. Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Pengelolaan Pasar.

2. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum Dibidang

Pengelolaan Pasar.

3. Pembinaan Terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar.

4. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan Dinas.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas agar beijalan dengan balk dalam

memberikan Iayanan kepada masyarakat, Dinas Pasar memiliki struktur organisasi

dengan rincian sebagal berikut:

1. Tugas Bidang Pasar

a. Menyediakan Fasilitas Pasar

b. Menyediakan Lapak Pedagang

c. Menentukan Harga Sewa Lapak
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2. Seksi Ketertiban Dan Penyuluhan

a. Melakukan tindakan penertiban terhadap pedagang kaki lima dan

pedagang kaki lima yang berjualan secara sembarangan dan

mengganggu ketertiban lalu lintas dan kebersihan lingkungan.

b. Mengawasi kegiatan jual beli serta mengontrol kegiatan pasar agar

berjualan dengan tertib, aman dan lancar.

3. Seksi Retribusi Dan Penagihan

a. Penyusunan dan penetapan retribusi kebersihan, pertamanan dan pasar.

b. Pengumpulan, penyusunan dan penagihan pemungutan retribusi

kebersihan, pertamaman dan pasar.

4. Bagian Tata Usaha .

Bagian tata usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina

dan menimuskan pengelolaan unisan umum, keuangan, kepegawaian dan

perlengkapan.

Uraian tugas dan bagian tata usaha adalah:

a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana dan program

kerja tahunan Bagian Tata Usaha

b. Mengkoordinasikan, membina dan menimuskan pedoman dan petunujuk

tatalaksana administrasi umum/perlengkapan, investasi, kepegawaian serta

keuangan.

c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana Anggaran Dinas

d. Mengkooordinasi, membina dan merumuskan pelayanan dan pengeturan

pelaksanaan rapat dinas dan upacara serta keprotokolan.
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e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan ketatausahaan dinas.

f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemeliharaan kebersihan,

ketertiban dan keamanan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan dan

gedung kantor.

g. Mengkoordinasikan, membma dan merumuskan Laporan Tahunan Bagian

Tata Usaha.

h. Bagian Tata usaha terdiri atas Sub Bagian Umum/penlengkapan, Sub

Bagian

Ketiangsn dan Sub Bagian Kepegawaian. Tiap-tiap sub bagian

dipimpin oleh seseorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

5. Sub Dinas Program

Sub dinas program mempunyal tugas mengkoordinasikan, membina

dan merumuskan rencana dan program keija dinas dan pengolahan data

statistik pasar. Uraian tugasnya antara lain adaiah: pertama

mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan rencana dan

program dinas serta penyusunan rencana kerja tahunan. Kedua,

mengkoordinasikan, membina dan menimuskan penyusunan program

perencanaan pengembangan objek-objek Retribusi Pengelolaan Pasar.

Ketiga, mengkoordinaslkan, membina dan merumuskan penyiapan bahan

penyusunan program teknis tahunan pengaturan dan penetapan tentang

pemasukan Pendapatan AsH Daerah (PAD) dan bidang pengelolaan pasar.
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Keempat, mengkoordrnasikan, membina dan merumuskan penyusunan

program.

pengembangan, peremajaan dan pembangunan pasar. Kelima,

mengoordinasikan, membina dan menimuskan pelaksanaan dan

pengendalian penerimaan Retribusi Pengeloiaan Pasar. Keenam,

mengoordinasikan, menibma dan menimuskan pelaksanaan dan

mengadakan kegiatan evaluasi terhadap penerimaan Retribusi Pengelolaan

Pasar dan memberikan laporan kepada Kepala Dinas.

6. Sub Dinas Perencanan dan Penelitian

Sub Dinas ini terdiri daii Seksi Perencanaan dan Seksi Penelitian

dan pengembangan. Adapun uraian tugas Sub Dinas Perencanaan dan

Penelitian adalah: Pertama, mengkoordinasikan, membina dan

merumuskan penyusunan rencana dan penelitian dinas serta penyusunan

rencana kerja tahunan. Kedua, mengkoordinasikan, membina dan

merumuskan seita melakasanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan

dengan perencanaan dan penelitian. Ketiga, mengkoordinasikan, membina

dan merumuskan, mengumpulkan, mensistematisasikan serta menganalisa

data-data setiap pasar. Keempat, mengoordinasi, membina dan

merumuskan penyusunan program pengembangan, peremajaan dan

pembangunan pasar. Kelima, mengoordinasilcan, membina dan

merumuskan serta melaksanakan penelitian dan menganalisa rencana-

rencana pengembangan pasar. Kelima, mengkoordmasikan, membma dan

merumuskan serta membuat rencana dan penelitian terhadap pelaksanaan
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tugas Dinas Pasar. Keenam, mengkoordinasikan, membina dan

menimuskan evaluasi dan pelaporan.

7. Sub Dinas Ketertiban dan Kebersihan Pasar

Sub dinas ketertiban dan kebersihan mempuyai tugas

mengicoordinasikan, membina dan meumuskan keteftiban dan keamanan

serta kebersihan di lingkungan pasar sesuai dengan kebijaksanaan yang

digariskan oleh kepala dinas. Uraian tugas Sub Dinas Ketertiban dan

Kebersihan Pasar antara lain adalah pertama, mengkoordinasikan,

membina dan menimuskan penyusunan ketertiban dan kebersihan serta

penyusunan rencana kerja tahunan. mengkoordinasikan, membina dan

merumuskan di bidang ketertiban, keamaan dan kebersihan pasar. Kedua,

mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan berkala

menyangkut bidang tugasnya Kepala Dinas Pasar. Ketiga,

mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta memberikan

petunjuk teknis pebksanaan tugas kepada bawahan.

Sub dinas ketertiban dan kebersihan terdiri dan dan Seksi

Ketertiban dan Seksi Kebersihan Pasar. Tiap-tiap seksi dipimpin oleh

seseorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada sub dinas ketertiban dan kebersihan. Seksi ketertiban mempunyal

tugas menimuskan dan melaksanakan analisa laporan laporan dan

peristiwa-peristiwa yang menyangkut dengan ketentranian dan ketertiban

pasar. Sedangkan Seksi kebersihan mempunyal tugas merumuskan dan

melaksanakan pemeliharaan kebersihan didalam lingkungan pasar.



25

8. Sub Dinas Retribusi Pasar
Sub Dinas Retribusi Pasar terdin dan Seksi Tata Usaha dan Seksi

Perhitungan dan Pendapatan Daerah.

9. Unit Pelaksanaaa Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) mempunyal kedudukan

sebagal unsur pelaksana teknis operasional dilapangan. Unit Pelaksana

Teknis Dinas mi dipimpin oleh seseorang kepala yang bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional mempunyal tugas melaksanakan kegiatan

teknis fungsional di bidang keuangan, pranata keuangan, pranata

komputer, serta jabatan fimgsional lainnnya, dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru. Keadaan Pegawai Pada

Kantor Dinas Pasar Kota Pekanbaru Dalam melaksanakan tugasnya,Dinas

Pasar didukung oleh 50 orang Pegawai Negeri Sipil. Selain itu Dinas

Pasarjuga memiliki tenaga Satpam sebanyak l2 orang yang merupakan

tenaga honorer, Tenaga Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan Kantor Dinas

Pasar dan 7 kanto UFFD sebanyak 12 orang yang menipkan Tenaga

Harlan lepas yang mendapatkan dan operasional dan Dana Rutm (Bebnja

Tidak Langsung) dan pembangunan (Belanja Langsung) APBD Kota

Pekanbaru.

Untuk mendukung kegiatan Dinas yang semakin lama semakin

meningkat, maka upaya pembinaan personil secara terus menerus dan

berkesinambungan tetap dilaksanakan guna menciptakan Aparatur yang
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terampil, jujur, berdisiplin dan berdedlkasi tinggi merupakan prioritas atau

perhatian yang utama dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan, antara

lain dengan memberikan kesempatan kepada pegawal untuk melanjutkan

pendidikan ke Pergunian Tinggi Negeni/Swasta, mengikuti kursus-kursus

dan pelatihan teknis maupun umum.

2.5 Penelitian Terdahulu

1. Kartika Tri Rahmawati “Analisis Dinas Pasar dalam menertibkan

pedagang kaki lima di pasar Pasuruan Kota”

2. Nafatali Febiyanti “Analisis peran dinas pasar dalam menertibkan

pedagang kaki lima di pasar rakyat Provinsi Banten”

3. Saharudin “Analisi Dinas pasar dalam menertibkan pedagang kaki lima

pasar cik puan Pekanbaru

2.6. Definisi Konsep

1. Pasar Tradisional

Pasar tradisional menurut Herman Malono (2011) merupakan

tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya

transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-

menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan

dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.

Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan

berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang

elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue
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dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di

Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar

memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.

2. Dinas Pasar

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang

Organisasi Perangkat Daerah Tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata

Kerja Dinas Pasar Adalah tindakan atau prilaku yang dilakukan oleh Dinas

Pasar dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau hak-haknya

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Tugas

Dinas Pasar Kota Pekanbaru memiliki tugas untuk melaksanakan

kewenangan otonomi daerah dibidang pasar, yang meliputi :

1) Pengawasan

2) Penegakan sanksi hukum kepada wajib retribusi

3) Penyelenggaraan sarana dan prasarana pasar.

4) Pengembangan pasar.

b. Fungsi

Adapun fungsi Dinas Pasar Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1) Pemberian bimbingan dan penyuluhan

2) Pelaksanaan pelayanan umum

3) Peningkatan kualitas aparat Dinas Pasar

4) Pembinaan hubungan organisasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas
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dan Cabang Dinas di bidang pasar Kota Pekanbaru.

5) Pengelolaan urusan administrasi Dinas.

3. Ketertiban Pedagang

Adalah Sistem kemasyarakatan, hubungan,dan kebiasaan yang

berlangsung secara lancar demi mencapai sasaran masyarakat . Jika orang

tidak menyadari apa yang bisa mereka harapkan dari orang lain, maka apa

yang diperoleh berupa sedikit. Ketertiban masyarakat tergantung dari

jaringan peran dimana setiap orang melakukan setiap kewajiban dan

menerima haknya. Bagaimana jaringan pelaksanaan kewajiban dan

penerimaan hak timbal balik itu berlangsung. Para ahli sosiologi

menggunakan istilah “Pengendalian Sosial (pengawasan sosial)”  yaitu

segenap cara dan proses yang ditempuh oleh sekelompok orang  atau

masyarakat sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai dengan yang

harapan kelompok  atau masyarakat tersebut.

2.7. Konsep Operasional

Masri Siangarimbun (dalam skripsi Ahmad Riyanto, 2012 : 30) konsep

operasional adalah  unsur-unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur

suatu variable sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa

saja sebagai pendukung untuk menganalisis dari variable tersebut.
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Table 2.1

Variabel Penelitian

No Variable Indicator Sub indicator
1 Dinas Pasar

Tupoksi
perda No. 7
Tahun 2001

1. Pengembangan Pasar

2. Ketertiban Dan
Penyuluhan

3. Retribusi Dan
Penagihan

4. Kebersihan pasar

1. Menyediakan lapak pedagang
2. Menentukan ukuran lapak

yang sesuai
3. Menentukan harga sewa

lapak
4. Memberikan penyediaan

listrik
5. Menyediakan fasilitas umum

sekitar pasar
1. Tersedianya Sarana dan

Prasarana
2. Melakukan Pengawasan

dinas pasar dari dalam
3. Melakukan Pengawasan dari

luar
4. Melakukan Penertiban

Penataan parkir
5. Menerapkan Aturan dinas

pasar kepada pedagang
6. Memberikan Kejelasan

informasi yang diberikan
petugas kepada pedagang

1. Retribusi yang harus dibayar
pedagang sewa los dan kios

2. Retribusi pelayanan pasar
3. Retribusi pelayanan sampah /

kebersihan

1. Melakukan Pengakutan
sampah

2. Menyediakan dan
Membersihkan Saluran
pembuangan limbah pasar

3. Penyediaan tong sampah


