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BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis  dan Demografis Pasar Arengka Pekanbaru

1. Letak geografis

Pasar Pagi Arengka terletak dijalan Arengka dan Soekarno Hatta

Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damaisebagai tempat

aktivitas kegitan pasar. Luas Pasar Arengka Pekanbaru lebih kurang

6000m di atas tanah milik Igk Pudja.

Dilihat  dari posisi geografisnya, Pasar Pagi Arengka Pekanbaru

terletak pada:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Adi Sucipto

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Arengka ujung

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Soebrantas

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Arengka 1

Posisi geografis tersebut sangat strategis yaitu berada di tengah-tengah

Kota Pekanbaru.

2. Demografis

Pasar Pagi Arengka Pekanbaru adalah pasar tradisional yang

menjual bermacam-macam kebutuhan seperti mulai dari sayur-mayur,

barang, klontong, pakaian dan kebutuhan sehari-hari.
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Jumlah pedagang di pasar ini tidak dapat data yang jelas, tetepi

berdasarkan wawancara kepada kapala pasarnya terdapat lebih kurang 400

pedagang.1 Hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini;

Tabel 2.1
Jumlah pedagang berdasarkan jenis dagangannya

dan jenis kelaminnya

Jenis dagangan Laki-laki Perempuan Jumlah Persentase
Sayur-mayur 45 41 86 21.5
Pakaian, sepatu,
sandal

40 20 60 15

Klontong 20 8 28 7
Daging, ayam,
ikan

130 10 140 35

Buah-buahan 20 8 28 7
Kebutuha

sehari-hari
50 8 58 14.5

Jumlah 305 95 400 100%
Sumber: data olahan 2013

Dari tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa pedagang perempuan

yang ada di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru sebanyak 95orang dan laki-laki

sebanyak 305orang. Sebagian besar, yaitu sebanyak 86 oarang atau 21.5%

berjualan sayur mayur, kemudian sebanyak 60 oarang atau 15% berjualan

pakaian,sepatu, sandal, sebanyak 28 orang atau 7% berjualan klontong,

sebanyak 140 orang atau 35% berjualan daging, ayan,ikan, kemudian 28

orang atau 7% berjualan buah-buahan, dan 58 orang atau 14.5% berjualan

kebutuhan sehari-hari.2

Dalam suatu wilayah  keberadaan sosial,budaya, pendidikan dan

kependudukan sudah menjadi hal yang penting untuk menggambarkan

1 Igk Pudja. Kepala Pasar, Wawancara, (Pekanbaru: 10 Januari 2014)
2Ibid.
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keadaan demografis suatu wilayah tertentu. Keberadaan social, budaya,

pendidikan dan kependudukan serta perkembangan sangat penting untuk

diketahui sebab dengan mengetahui perkembangan

social,budaya,pendidikan dan kependudukan akan membantu dalam

rencana pembangunan.

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam menciptakan

manusia yang berkualitas,apa lagi dalam menjalani kehidupan

eraglobalisasi sekarang ini. Dalam hubungan ini kita melihat

perkembangan manusia seutuhnya dari aspek pendidikan yang ada

dalam masyarakat

Berdasarkan wawancara penulis kepada kepala Pasar Arengka

Pekanbaru,Bahwa masyarakat pedagang Pasar Pagi Arengka pada

umumnya mempunyai pendidikan tingkat SMA/sederajat. Hal ini

dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel.2.2
Klasifikasi Pendidikan Pedagang Pasar Arengka Pekanbaru

No Alternatif jawaban Frekuensi Persentase
1 Perguruan tinggi 80 20
2 STA 140 35
3 SLTP 80 20
4 SD 100 25
5 Tidak berpendidikan 0 -

Jumlah 400 100%
(Sumber Data: Kepala Pasar Arengka Pekanbaru)

Dari tabel di atas,dapat kita ketahui bahwa seluruh pedagang

yang ada di Pasar Arengka Pekanbaru berpendidikan.Sebagai besar
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dari mereka berpendidikan S1, hal ini terbukti dengan sebanyak

20%pedagang yang telah memgikuti perkuliahan,sebanyak 35% orang

pedagang yang berpendidikan SLTA, ditambah 20% pedagang

berpendidikan SLTP dan untuk yang berpendidikan SD 25%pedagang

sedangkan yang tidak berpendidikan tidak ada (0%).3

b. Kehidupan beragama

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mejemuk yang

terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama.begitu pula

masyarakat yang ada di Pekanbaru terdiri dari bermacam-macam suku

bangsa dan agama. Islam tidak melarang umatnyauntuk melalukan

transaksi perdagangan, dengan catatan perdagangan itu tidak

menyalahi aturan-aturan yang telahditetapkan dalam Islam.

Pedagang di Pasar Arengka Pekanbaru mayoritasnya adalah

pedagang yang beragama Islam. Dan ada juga pedagang yang

nonmuslim namun jumlahnya sangat sedikit bila dibandingkan dengan

yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan wawancara yang

dilakukan oleh penulis kepada bagian keuangan Pasar Arengka

Pekanbaru. yaitu400 padagang  pakaian 395 diantaranya beragama

Islam dan 5 lainnya beragama Kristiani.4 Hal ini dapat dilihat dalam

tabel dibawah ini:

3Ibid
4 Ibid
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Tabel2.3
Klasifikasi AgamaSemua Pedagang Pasar

Pagi Arengka Pekanbaru

No Agama Frekuensi Persentase
1 Islam 395 98.75
2 Kristiani 5 1.25

Jumlah 400 100%
Sumber: data olahan 2013

Daritabel di atas menjelaskan semua agama pedagang di Pasar

Pagi Arengka Pekanbaru dapat diketahui bahwa 395 orang atau

98.75% pedagang yang beragama Islam, 5 orang atau 1.25% pedagang

yang beragama kristiani.5

c. Social budaya

Pasar merupakan salah satu tempat pertemuan antara pedagang

dan pembeli. Sebagai tempat mempertemukan antara penjual dan

pembeli tentunya pasar menjadi tempat berkumpulnya orang-orang

yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Sebagaimana yang

terdapat di Pasar Arengka Pekaanbaru , keadaan masyarakat sangat

mejemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa di antaranya suku

Melayu,Minang, Batak,Jawa.dan bahasa Minang merupakan bahasa

yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, hal ini di

karenakan mayoritas masyarakat pedagang di Pasar Arengka

Pekanbaru bersuku bangsa Minang,walaupun sebenarnya suku bangsa

yang lain juga terdapat disana namun jumlahnya sedikit bila

dibandingkan dengan suku Minang.6

5Ibid
6 Sunari , Personalia dan Keuangan, Wawancara, (Pekanbaru: 11 Januari 2014)
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Tabel 2.4
Bermacam Suku Bangsa yang Terdapat di Pasar

Pagi Arengka Pekanbaru

No Suku Bangsa Frekuensi Persentase
1 Minang 200 50
2 Melayu 100 25
3 Batak 30 7.5
4 Jawa 70 17.5

Jumlah 400 100%
Sumber: data olahan 2013

Dari tabel di atas menjelaskan suku bangsa semua pedangang di

Pasar Pagi Arengka Pekanbaru. Dapat diketahui bahwa 200 orang atau

50% mengatakan suku bangsa Minang, 100 orang atau 25%

mengatakan suku Melayu, 30 orang atau 7.5% mengatakan suku

Batak, 70 orang atau 17.5% mengatakan suku bangsa Jawa.

B. Sejarah Singkat Pasar Pagi  Arengka Pekanbaru Dan Proyeksi Kedepan

Pasar Pagi Arengka Pekanbaru merupakan salah satu pasar yang berada

di Kota Kekanbaru tepatnya diwilayah Kelurahan Sidomulyo Timur

Kecamatan Marpoyan Damai. Kalau dilihat letak posisinya Pasar Arengka

Pekanbaru berada pada posisi yang sangat strategis  yaitu berada di tengah-

tengah Kota Pekenbaru.

Pasar Arengka Pekanbaru sebelum menjadi salah satu pasar tradisional

yang besar dikota Pekanbaru pada awalnya hanyalah berupa pasar lingkungan

Kecamatan dengan sarana dan prasarana seadanya, yaitu berupa kios-kios, los

dan kaki lima, untuk menampung atau memenuhi kebutuhan masyarakat

sekitarnya dan berada dibawah wewenang Kecamatan Marpoyan

Damai.Namun seiring dengan berkembangnya kota Pekanbaru, secara
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otomatis Pasar Arengka Pekanbaru berkembang pula menjadi besar seperti

yang ada pada saat sekarang ini,hal tersebut sangat membantu memenuhi

kebutuhan masyarakat yang semakin besar pula jumlahnya.7

Pasar Pagi Arengka Pekanbaru didirikan pada tahun 1990 atas tanah

milik Igk Pudja,dengan luas tanah 6000m. pada saat sekarang Pasar Pagi

Arengka Pekanbaru memiliki 75  kios, 450 los, dan 60 pedagang kaki lima

yang terdiri dari bermacam-macam pedagang pedagang pakaian,pedagang

sepatu, barang harian makanan/minuman,sayur-sayuran, rempeh-rempah dan

semua jenis barang-barang yang umumnya di pasar tradisional.8

Pasar sebagai urat nadi perekonomian masyarakat juga semakin

meningkat. Salah satu pasar terkenal di Pekanbaru adalah Pasar Pagi Arengka

yang terletak di Jl Arengka atau Soekarno Hatta. Dilokasi tersebut juga

terdapat sebuah pusat perbelanjaan/ Pasar yang biasa disebut Pasar Pagi

Arengka. Pasar Pagi Arengka terletak dipersimpangan tepatnya disisi kiri

kanan jalan Soekarno Hatta. Pasar tersebut panjangnya kira-kira 20 meter

dihitung dari simpang lampu merah.

Begitu juga diseberangnya, masih Jalan Soekarno Hatta.

Dipersimpangan tepatnya disebelah kiri begitu banyak pedagang kaki lima

yang berjualan disana. Seperti penjual goreng pisang, air tebu, sate, dan lain

sebagainya. Ruko-ruko yang berjejeran juga semakin menambah ramai daerah

tersebut.Kawasan Pasar Pagi Arengka merupakan salah satu kawasan yang

masih semrawut sampai saat ini. Untuk mengatasi hal itu saat ini pemerintah

7Ibid.
8Ibid.
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Kota Pekanbaru berencana melakukan pembangunan jalan layang atau fly over

di simpang empat Jalan HR Soebrantas dan Soekarno – Hatta.

Guna menunjang rencana pembangunan fly over di simpang empat

Jalan HR Soebrantas dan Soekarno Hatta, Pemko akan menertibkan kawasan

yang ada di daerah ini seperti kawasan Pasar Pagi Arengka yang masih saja

semrawut baik pagi hingga siang hari.Rencana pembangunanfly overini adalah

tahun 2014 jadi salah satu persiapannya dengan menertibkan pedagang yang

berjualan di kawasan Pasar Pagi ini, seperti pedagang yang masih berjualan di

badan jalan dan jalur hijau akan kita tertibkan sehingga kembali berjualan ke

dalam area pasar. Hal ini karena lahan di tengah-tengah pasar masih banyak

yang kosong dan bisa digunakan untuk berjualan.

Kondisi u-turn Jalan Soekarno-Hatta yang berada di depan Pasar Pagi

Arengka juga selalu tergenang air. Kondisi ini telah berbulan-bulan terjadi,

sehingga sangat dikeluhkan oleh sejumlah pengendara yang melintasinya.

Kondisi genangan air yang terjadi di u-turn tersebut telah lama terjadi, namun

belum mendapat perhatian dari pihak terkait.Sebab perbaikan jalan berupa

pengaspalan yang dilakukan tidak menyentuh u-turn. Sedangkan setiap

harinya puluhan kendaraan bahkan lebih selalu memutar di u-turn ini.

Proses penertiban pedagang ini akan dilakukan tim terpadu Pemko

Pekanbaru yang terdiri dari dinas pasar dan dinas terkait lainnya. Bila

dibutuhkan anggota tim yustisi dari Satpol PP Pekanbaru juga akan diturunkan

oleh Pemko. Saat ini fungsi jalan diseputaran Pasar Pagi Arengka sudah

banyak diambil untuk aktifitas para pedagang. Sehingga kemacetan kerap
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terjadi dan tentunya mengganggu aktifitas lalu lintas kendaraan. Padahal,

lokasi tersebut merupakan jalan lintas penghubung Kota.9

Sulit untuk diungkapkan, wajah Pasar Pagi Arengka membuat nama

kota Pekanbaru yang terkenal dengan Adipuranya langsung sirna ketika

melewati pasar tersebut, bagaimana tidak kondisi pasar tersebut sangat kumuh,

becek, dan tidak teratur.

Ketegasan dari pemerintah kota sendiripun hingga saat ini masih belum

nampak, padahal ini sudah sorotan sejak beberapa tahun belakangan ini.

Harapan demi harapanpun terkuak kepermukaan untuk mengembalikan fungsi

jalur lambat yang dijadikan pasar saat ini. Namun sayangnya itu hanya sebuah

wacana saja.

Sosialisasi kepada pedagang untuk menggelar lapaknya di tempat-

tempat yang disediakan, bukannya di bahu dan badan jalan. Di persimpangan

jalan Soekarno Hatta, Adi Sucipto dan Jalan Subrantas, dijumpai begitu

banyak pedagang yang membuka lahan usaha mereka ditepi jalan. Dengan

pesatnya sistem kegiatan didaerah tersebut, maka sudah tentu sistem

pergerakan didaerah disana juga semakin banyak. Sehingga sering

menimbulkan berbagaipermasalahan transportasi. Adapun permasalahan

tersebut yaitu :

C. Permasalahan Pasar Arengka

Permasalahan pada pokok yang dihadapi oleh Pasar Pagi Arengka

Pakanbaru adalah: kemacetan dan bau busuk.10

9Ibid.
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Pada jam-jam tertentu seperti pagi, sore atau jam kerja, sangat sering

terjadi kemacetan lalulintas disekitar persimpangan tersebut. Kegiatan jual beli

di Pasar Pagi Arengka dan juga pedagang kaki lima disana menyebabkan

aktifitas pengendara kendaraan bermotor menjadi terganggu karena beberapa

pedagang menempatkan barang dagangannya ditepi jalan. Sehingga memakan

sedikit badan jalan di Soekarno Hatta tersebut.11

Tentu saja hal tersebut dapat memicu terjadinya kemacetan. Kemudian

Sampah sayur busuk dan keranjang bambu bekas kemasan sayur berserakan

menjadi satu dengan kemacetan. Sementara itu air berbau busuk berasal dari

dalam los pasar tidak memiliki draenase terus mengalir bercampur dengan

kendaraan yang terhenti bergerak akibat terjebak macet. Kemacetan ini selain

disebabkan oleh angkot yang seenaknya berhenti, juga akibat pedagang

memarkir kendaraannya yang berisi barang dagangan di badan jalan.12

Gambar 1. Kondisi Pasar Pagi Arengka

10Ketut Ridane, Kepala Keamanan, Wawancara, Pasar Pagi Arengka (Pekanbaru:
Tanggal 11 Januari 2014)

11Ibid.
12Ibid.
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Keberadaan petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP Kota

Pekanbaru, Dinas Perhubungan dan Kepolisian setiap pagi yang ditugaskan

untuk menertibkan pedagang pasar ini ternyata tidak menyelesaikan persoalan

semraut danjoroknya Pasar Pagi Arengka. Meskipun ada petugas, para

pedagang tetap santai menggelar dagangannya di pembatas tengah jalan

bahkan sampai ke badan jalan.13

Kondisi terparah terdapat di badan jalan di jalur lambat di depanPasar

Pagi Arengka Pekanbaru, yang kini sudah diisi ratusan PKL dan akhirnya

oplet tak bisa lagi masuk ke jalur lambat itu. Padahal semasa Wali Kota

Pekanbaru dipimpin Drs Herman Abdullah beberapa tahun lalu, jalur lambat

ini pernah dihidupkan. Tapi kini dimasa kepemimpinan Walikota Firdaus MT

jalur lambat ini dibiarkan semrawut dan macet akibat diisi oleh PKL liar. Tak

ada upaya petugas Satpol PP untuk mengusir PKL berjualan di daerah

terlarang ini.14

Jika hal ini terus berlanjut tanpa ada penyelesaian yang tegas oleh

pihak Satpol PP Kota Pekanbaru, maka kemungkinan akan semakin parah

dampak kedepannya seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk

dikota Pekanbaru.15

D. Struktur Organisasi

Sebagai pengelola pasar,kepala UPTD mempunyai fungsi untuk

mengawasi dan mengkoordinir pelaksanaan retribusi pasar dalam wilayah

wewenangnya,selanjutnya menyampaikan laporan periodic tentang

13Ibid.
14Ibid.
15Ibid.
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pemasukan keuangan dan bertanggung jawab atas kaamanan, ketertiban dan

keindahan pasar.

Sesuai dengan fungsinya yaitu bertanggung jawab atas keamanan,

ketetiban, dan keindahan pasar, maka Kantor UPTD tidak berada dalam

lingkingan kantor dinas pasar melainkan berada di tengah-tengah pasar.

Begitu pula UPTD pasar Arengka Pekanbaru itu sendiri.selain letak strategi

juga dimaksud untuk memudahkan memantau keadaan sekeliling pasar,untuk

menjalankan tugas dan fungsinya UPTD Pasar Arengka Pekanbaru membuat

struktur kepengurusan UPTD. Adalah sebagau berikut:

Gambar
Struktur Kepengurusan UPTD16

16 Igk  Pudja, Kepala Pasar, Wawancara,( Pekanbaru: 13 Januari 2014).
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