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Abstract: Research on the Initiation Society and Government Response Pekanbaru 

(Shocked at KecamatanTampan Market Study 2011-2012). The research was done at all 

surprised that the market operates from three o'clock until sunset kecamatanTampan se. as for the 

formulation of the problem in the formulation of the problem, namely diriumuskan How 

Initiation of Community and Government Response Against presence Pekanbaru in Pekanbaru 

shocked markets in Sub Handsome? 

In this study, the authors used the descriptive method, which is done by analyzing the 

data and facts. This method as a process of solving a problem that is examined by explaining the 

state of an object of research based on the facts available. To obtain the necessary data the 

authors observed at the sites shock market kecamatanTampan se, Pekanbaru and do 

wawancaradengan parties. 

 

The results showed that the presence of the market shock is helpful masyarakt around 

housing located far from the shopping center and the town center for shopping. The existence of 

market surprised not only makes people around to buy daily necessities or weekly, but the price 

of the goods sold are relatively cheaper, so people find it easier and cheaper in the shop. 

However, its market presence surprised a negative impact on the environment and public order, 

such as cause congestion, the market looks shabby because of shanties and garbage strewn, and 

cause odor. To that end, the Government's response Pekanbaru City is in need of that market 

shock well ordered and neat, and perform an audit to shock market improper and violate city 

layout. For that, the Government should make Pekanbaru regulations aimed at controlling 

Market Shocked so neatly arranged and beneficial for all. 
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ABSTRAK 

Penelitian tentang Inisiasi Masyarakat dan Respon Pemerintah Kota Pekanbaru (Studi 

Pasar Kaget di Kecamatan Tampan 2011-2012). Penelitian ini di lakukan di seluruh pasar kaget 

yang beroperasi dari jam tiga sore sampai magrib se-Kecamatan Tampan. adapun perumusan 

masalah dirimuskan  dalam perumusan masalah yaitu Bagaimana Inisiasi Masyarakat dan 

Respon Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap keberadaan pasar kaget di Kota Pekanbaru khusus 

di KecamatanTampan? 

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, dimana dilakukan dengan 

menganalisa data dan fakta yang ada. Metode ini sebagai sebuah proses pemecahan suatu 

masalah yang diteliti dengan menerangkan keadaan sebuah objek penelitian berdasarkan fakta-

fakta yang ada. Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis melakukan observasi di lokasi 

penelitian pasar kaget sekecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dan melakukan wawancara dengan 

pihak yang terkait. 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa keberadaan pasar kaget sangat membantu masyarakt 

disekitar perumahan yang jaraknya jauh dari pusat perbelanjaan serta pusat Kota untuk 

berbelanja. Keberadaan pasar kaget tidak hanya mempermudah warga sekitar untuk berbelanja 

keperluan sehari-hari atau mingguannya, akan tetapi harga barang yang dijual yang relative lebih 

murah, sehingga masyarakat merasa mudah dan murah dalam berbelanja. Akan tetapi 

keberadaan pasar kaget juga memberikan dampak yang negative terhadap lingkungan serta 

ketertiban umum, seperti menimbulkan kemacetan, pasar terlihat kumuh karena lapak dan 

sampah yang berserakan, serta menimbulkan bau tak sedap. Untuk itu, respon Pemerintah Kota 

Pekanbaru sangat dibutuhkan agar pasar kaget tertata dengan baik dan rapi serta melakukan 

penertiban terhadap terhadap pasar kaget yang tidak layak dan menyalahi tata ruang Kota. Untuk 

itu maka Pemerintah Kota Pekanbaru hendaknya membuat regulasi yang bertujuan untuk 

mengendalikan Pasar Kaget supaya tertata dengan rapi dan bermanfaat untuk semua. 

 

Kata Kunci: Inisiasi Masyarakat, Respon Pemerintah Kota pekanbaru, Pasar Kaget 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk social yang cendrung hidup berkelompok yang bertujuan untuk 

saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kelompok tersebut lama-

kelamaan akan menjadi pemukiman, dalam pemukiman yang semakin berkembang akan 

timbulnya berbagai kebutuhan di sekitar pemukuman tersebut, seperti fasilitas umum, salah 

satunya yaitu keberadaan pasar.  

Dalam pengertian sederhana, Pasar adalah tempat terjadinya transaksi jual beli yang 

dilakukan oleh penjual dan pembeli pada tempat dan waktu tertentu. Sedangkan  menurut 

Peraturan Presiden No 112 Tahun 2007, 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. Dari pengertian tersebut terdapat 

beberapa unsur pokok yaitu adanya penjual, pembeli, tempat dan waktu serta kesepakatan 

transaksi. Pasar yang demikian disebut juga sebagai Pasar Tradisional.  

Beberapa tahun terakhir muncul fenomena tentang pasar, yaitu munculnya pasar kaget di 

Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tampan. Dengan memanfaatkan tanah kosong 

disekitar permukiman masyarakat, para pedagang menggelar dagangannya, umumnya menjual 

barang kebutuhan sehari-hari. Ini disebabkan atas pertumbuhan penduduk dan pemukiman yang 

terus meningkat, sehingga secara otomatis jumlah kebutuhan juga meningkat. Dalam kondisi 

demikian maka perlunya pasar tradisional dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan 

demikian sehingga menuntut para pedagang untuk kreatif dalam mencari tempat berjualan atau 

berdagang yang mudah dijangkau oleh masyarakat disekitar pemukiman. 

Definisi pasar kaget tidak dapat ditemukan dalam peraturan perundangan sehingga secara 

inplisit dapat dinyatakan bahwa pemerintah belum menganggap perlu pengawasan dan 

pengelolaan jenis pasar tersebut. Sementara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Pasar Kaget adalah pasar sesaat yang terjadi ketika terdapat sebuah keramaian atau perayaan 

(Peter Salim: 1084).namun bagi masyarakat pekanbaru, sebutan Pasar Kaget adalah salah satu 

jenis pasar tradisional dengan kegiatan pasar yang sifatnya sementara dengan wadah berjualan 

yang tersedia tidak permanen atau semi permanen dan aktivitasnya hanya untuk waktu-waktu 

tertentu dimana operasinya biasanya hanya satu kali dalam seminggu dan berlangsung hanya 

beberapa jam saja, baik pada pagi hari ataupun sore hari, tapi pada umumnya dilakukan pada 

sore hari yaitu antara pukul tiga sore sampai magrib. 
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Tabel 1. 

Jumlah pasar kaget di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2011-2012 

NO NAMA PASAR Kelurahan OP 

1 Jalan Melur Ujung Sidomulio B Minggu 

2 Jalan. Bangau Sidomulio B Minggu 

3 Perum Cipta Karya Indah Tuah Karya Jumat 

4 Jalan. Kualu Tuah Karya Selasa 

5 Jalan. Tarai Tuah Karya Jumat 

6 Perum Bumi Palu Damai Tuah Karya Selasa 

7 Kampung baru Tuah Karya Kamis 

8 Pasar Minggu Tarai Tuah Karya Minggu 

9 Perum Graha Panam Permai Tuah Karya Rabu 

10 Perum Rajawali Sakti Delima Senin 

11 Jalan Swadaya Delima Senin 

12 Jalan. Melati Delima Selasa 

13 Perum UNRI Panam Simp. Baru Rabu 

14 Jalan. Melati Simp. Baru Jumat 

15 Jalan. Uka pasar kaget sore Simp. Baru Minggu 

Sumber: Hasil survey di lapangan 

 

Keberadaan pasar kaget di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan tampan sangat 

dilematis. Pasar Kaget sebagai salah satu bentuk pasar tradisional yang tumbuh secara tiba-tiba 

dan tidak dikelola oleh sebuah badan usaha ataupun Pemerintah, belum  diatur oleh Peraturan 

Perundangan yang telah ada. Dengan demikian, tanpa adanya campur tangan Pemerintah, 

Pemerintah Daerah atau sebuah badan usaha, maka pengelolaan dan pengendalian pasar tersebut 

tidak akan optimal.  

 

Tinjauan Pustaka 

a) Pemerintah Daerah 

Membahas otonomi daerah di Indonesia akan berkaitan dengan Konsep dan teori 

pemerintahan local (local government) dan bagaimana aplikasinya dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah di Indonesia. Oleh karena local government merupakan bagian Negara 

maka konsep local government tidak dapat dilepaskan dari konsep-konsep tentang kedaulatan 

Negara dalam sistem unitary dan Federal serta sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan 

tugas pembantuan. Konsep local government berasal dari barat untuk itu, konsep ini harus 

dipahami sebagaimana orang barat memahaminya. Bhenyamin Hoessein (2001:3) menjelaskan 

bahwa Local Government dapat mengandung tiga arti. Pertama, berarti pemerintahan local. 

Kedua, pemerintahan local yang dilakukan oleh pemerintahan local. Ketiga berarti, daerah 

otonom. Dalam konteks Negara Kesatuan, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah di 

Indonesia mendasarkan dari pada tiga pola, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan medebewind 

(tugas pembantuan).Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah 

kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan. Desentralisasi mengandung segi 

positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya dan 

pertahanan keamanan, karena dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan:  
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1. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang 

terjadi dengan cepat; 

2. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien; 

3. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif; 

4. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, 

komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.  

Hal-hal yang diatur dan diurus oleh pemerintah daerah ialah tugas-tugas atau urusan-

urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk diselenggarakan 

sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuan daerah. Jadi desentralisasi adalah 

penyerahan wewenang di bidang tertentu secara vertikal dari institusi/lembaga/pejabat yang lebih 

tinggi institusi/lembaga/pejabat bawahannya sehingga yang diserahi atau dilimpahi wewenang 

tertentu itu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tersebut. Ada dua jenis 

desentralisasi, yaitu desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional.  

Menurut Ryaas Rasyid, tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah menjaga  

ketertiban dalam kehidupan  masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan 

secara tenang, tenteram dan damai. Pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan 

kepada masyarakat, pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri. Pemerintah 

dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang 

memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi 

mencapai kemajuan bersama (dalam  Haryanto dkk, 1997 : 73). 

Secara umum fungsi pemerintahan mencakup tiga fungsi pokok yang seharusnya 

dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (H. Nurul Aini 

dalam  Haryanto dkk, 1997 : 36-37). 

 

b) Fungsi Pemerintah Daerah 

Menurut Ryaas Rasyid, tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah menjaga  

ketertiban dalam kehidupan  masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan 

secara tenang, tenteram dan damai. Pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan 

kepada masyarakat, pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri. Pemerintah 

dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang 

memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi 

mencapai kemajuan bersama (dalam  Haryanto dkk, 1997 : 73). 

Secara umum fungsi pemerintahan mencakup tiga fungsi pokok yang seharusnya 

dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (H. Nurul Aini 

dalam  Haryanto dkk, 1997 : 36-37). 

 

 Fungsi Pengaturan. 

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan 

untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang 

mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. 

Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi 

pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh 

Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. 

Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara 

DPRD dengan eksekutif.pemerintah daerah harus berfungsi sebagai pembuat peraturan 

yg akan mengikat warganya. selain membuat, pemerintah juga harus mensosialisasikan, 
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menegakkan dan mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut. Menurut Udang-Undang No 

32 Tahun 2004 pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa urusan yang mencakup Pemerintah 

Kabupaten/kota yaitu diantaranya: 

a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; 

b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 

c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 
 

 Fungsi Pelayanan.  

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah  Pusat dan 

Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah 

pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter 

dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (Public 

service) dan pelayanan sipil (Civil service) yang menghargai kesetaraan. Fungsiini akan 

membuahkan keadilan dalam kehidupan  bermasyarakat dan bernegara. Pemerintah 

berfungsi sebagai pelayan masyarakat bisa diwujudkan dengan menyediakan sarana dan 

prasara umum yang memadai bagi masyarakat. Menurut Udang-Undang No 32 Tahun 

2004 pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa urusan yang mencakup Pemerintah 

Kabupaten/kota yaitu diantaranya: 

d. penyediaan sarana dan prasarana umum; 

e. penanganan bidang kesehatan; 

f. penyelenggaraan pendidikan; 

g. penanggulangan masalah sosial; 

h. pelayanan bidang ketenagakerjaan; 

i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; 

j. pengendalian lingkungan hidup; 

k. pelayanan pertanahan; 

l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; 

m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; 

n. pelayanan administrasi penanaman modal; 

o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; 

 

 Fungsi Pemberdayaan. 

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut   

pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan  kewenangan  yang cukup dalam pengelolaan 

sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk 

itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam 

kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat 

dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada 

jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini 

pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, 

sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Lebih-

lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam 

tindakan nyata pemerintah.Pemerintah harus mampu memberdayakan warganya sehingga 

dapat menjadi sumber daya manusia yg tangguh dan berkompeten demi meningkatkan 

ketahanan bangsa, 
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Sedangkan Menurut  Davey (1980:21-24), fungsi-fungsi pemerintahan regional dapat 

digolongkan dalam lima pengelompokan,yaitu: 

a.    Fungsi penyediaan pelayanan yang berorientasi lingkungan dan kemasyarakatan;   

b.    Fungsi pengaturan-yakni perumusan dan penegakan (enforce) peraturan-peraturan; 

c.    Fungsi pembangunan, yaitu keterlibatan langsung pemerintah dalam bentuk-bentuk 

kegiatan ekonomi; 

Dari pengelompokan tersebut, terlihat luasnya fungsi yang harus dijalankan oleh 

pemerintah daerah, seperti fungsi koordinasi dan perencanaan. Fungsi ini menjadi penting 

sekurang-kurangnya sebagai mediator untuk menyamakan persepsi dalam suatu jalinan 

kerjasama, atau menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin timbul pada 

pemerintahan local. Namun efektivitas dan jangkauannya sangat tergantung pada faktor 

yang lain seperti tersedianya berbagai sumber daya. Menurut Udang-Undang No 32 

Tahun 2004 pasal 14 ayat 2 menyatakan bahwa urusan yang mencakup Pemerintah 

Kabupaten/kota yaitu diantaranya: 

(2) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputiurusan 

pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan,dan potensi unggulan daerah yang 

bersangkutan. 

 

F. Metode penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan menggunakan metode penelitian deskriptif dan bersifat 

kualitatif yang bermaksud mencari fakta yang sebanyak-banyaknya untuk kemudian 

diambil suatu kesimpulan (Winarno Surakhman, 1978:143). 

 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di kecamatan Tampan, Pekanbaru. Disini penulis melihat 

bahwa di Kecamatan Tampan keberadaan pasar kaget relative banyak, padahal 

kecamatan tampan diapit oleh dua pasar tradisional, yaitu pasar pagi arengka dan pasar 

tampan. 

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Data primer: data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada informan 

yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan guna mendapatkan data. 

b. Data sekunder yaitu data atau informasi serta keterangan yang didapatkan tidak langsung 

dengan cara membaca berbagai buku, jurnal, laporan-laporan, dan media massa. 

 

      4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalm penelitian ini dilakukan dengan teknik 

sebagai berikut: 

a. Wawancara yaitu kegiatan Tanya jawab langsung dengan informan untuk mendapatkan 

data yang diinginkan. 

b. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap daerah penelitian mengenai gejala 

yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mendapat perilaku nyata yang wajar agar dapat diambil data yang actual 
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5. Teknik Analisa Data 

Analisis data yang diperlukan untuk menjamin keakuratan suatu penelitian. Dalam 

penelitian ini data akan dianalisis dengan cara deskriptif dan disusun secara sistematis, 

kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu memberikan gambaran mengenai 

keadaan masyarakat yang sebenarnya, menyangkut inisiasi masyarakat dan respon 

pemerintah kota pekanbaru (studi: tentang pasar kaget 2011-2012). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Gambaran Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Batas wilayah 

kecamatan Tampan yaitu: 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung sekaki 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan       

Tambang  Kabupaten Kampar 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan damai 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru memiliki luas wilayah 6.579 Hektar. Lahan yang 

ada di Kecamatan Tampan Kota pekanbaru memiliki kondisi alam yang berbentuk tanah kering 

dan tanah pekarangan. Dari kondisi tanah tersebut wilayah Kecamatan tampan Kota pekanbaru 

lebih didominasi oleh kondisi tanah pekarangan. Adapun luas tanah kering adalah 1.324 Hektar 

dan tanah pekarangan seluas 5.253 hektar. Jumlah RW yang ada di Kecamatan Tampan sebanyak 

50 RW dan 259 RT. 

 

B. Pembahasan 

Inisiasi Masyarakat dan Respon Pemerintah Kota Pekanbaru dam Pembentukan 

Pasar Kaget di Kecamatan Tampan 

 

Pekanbaru merupakan sebuah kota dengan Pertumbuhan penduduk yang lumayan cepat 

dan padat, serta perkembangan pembangunan yang relative cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya pembangunan-pembangunan infrastruktur yang terlihat hampir merata di setiap 

wilayah Kota pekanbaru, begitu pula dengan  pambangunan perumahan, baik yang di buat secara 

individu maupun pembangunan perumahan yang dibuat oleh developer begitu banyak 

keberadaan nya di Pekanbaru sehingga secara otomatis akan terbentuknya permukiman baru di 

dalam kota maupun pinggir-pinggir kota.  

Dengan demikian maka kebutuhan masyarakat dalam suatu pemukiman tersebut akan 

semakin banyak dan beragam, terutama tentang keberadaan fasilitas umum, salah satunya yaitu 

kebutuhan akan keberadaan pasar tradisional, ini dikarenakan bahwa pasar sangat dibutuhkan 

masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupan sehari-hari, seperti  berbelanja untuk 

kebutuhan sembako dan kebutuhan lainnya. 

Atas dasar tuntutan masyarakat tersebut, beberapa tahun terakhir ini muncul fenomena 

tentang pasar, yaitu munculnya pasar kaget di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tampan. 

Dengan memanfaatkan tanah kosong disekitar permukiman masyarakat, para pedagang 

menggelar dagangannya, umumnya menjual barang kebutuhan sehari-hari. 

Faktor kemudahan dan efektifitas warga dalam berbelanja adalah yang menyebabkan 

munculnya pasar kaget di Kota Pekanbaru, terutama di Kecamatan Tampan. Dengan adanya 
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pasar kaget masyarakat tidak kesulitan lagi untuk menjangkau pasar tradisional. Selain itu, 

kepekaan para pedagang atas tuntutan masyarakat tersebut sehingga para pedagang berjualan di 

permukiman warga atau perumahan masyarakat tersebut.  

Keberadaan pasar kaget di Kecamatan Tampan menurut pembentukannya ada dua cara 

yaitu: 

 

a) Terbentuk Secara Alami 

Terbentuknya pasar kaget ini berawal dari satu atau dua orang pedagang yang 

berjualan di lahan kosong dalam pemukiman warga, seiring waktu semakin banyak 

pembeli dan pedagang yang berjualan sehingga terbentuklah pasar kaget. 

 

Tabel 3.1 

Jumlah Pasar Kaget yang munculnya secara Alami 

No Nama Pasar Kaget Kelurahan 

1 Perum Griya Bina Widya UNRI Simpang Baru 

2 Jalan Melati Simpang Baru 

3 Perum Rajawali sakti Delima 

4 Perum Graha Panam Permai Tuah Karya 

5 Kampung Baru Tuah Karya 

6 Cipta Karya Indah Tuah Karya 

 

b)  Terbentuk atas Inisiatif Masyarakat 

Terbentuknya pasar kaget ini memang sengaja dibuat oleh masyarakat, karena 

masyarakat menginginkan fasilitas pasar yang mudah dijangkau yang bertujuan supaya 

lebih efektif dan efisien.  

 

Tabel 3.2 

Jumlah pasar keget yang pembentukannya di inisiasi masyarakat 

No Nama Pasar Kaget Kelurahan 

1 Jalan Swadaya Delima 

2 Jalan Melati Delima 

3 Jalan Bangau SidoMulyo Barat 

4 Jalan Melur Ujung SidoMulyo Barat 

5 Jalan Uka Simpang Baru 

6 Pasar Minggu Tarai Tuah Karya 

7 Perum Bumi Palu Damai Tuah Karya 

8 Jalan Kualu Tuah Karya 

9 Jalan Kualu Perum tarai  Tuah Karya 

 

Dalam pembentukan pasar kaget ini harus melalui musyawarah terlebih dalu dengan 

beberapa pihak, yaitu antara RT, pedagang dan masyarakat. Adapun tata cara atau mekanisme 

pembentukan pasar kaget di sebagian pasar kaget di Keamatan Tampan, Kota Pekanbau dapat di 

lihat sebagai berikut : 

1. Rapat yang di hadiri oleh RT,elemen masyarakat, para pedagang dan pemilik tanah/lahan 

yang akan di jadikan tempat pasar kaget. 
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2. Selanjutnya pembentukan pengurus atau pengelola pasar kaget yang biasanya hanya 

terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara. Sedangkan yang lainnya di kelola bersama-

sama. 

3. Untuk menjaga kebersihan di tunjuk beberapa orang sebagai pengelola kebersihan. 

 

Manfaat dan Tujuan Pasar Kaget 

 

a) Bagi Konsumen 

 Keberadaan pasar kaget merupakan akibat dari usaha sebagian masyarakat dari sektor 

ekonomi yang memberikan kontribusi kepada warga kota pekanbaru dalam penyediaan 

kebutuhan hidup, terutama bagi masyarakat perumahan yang jauh dari pusat perbelanjaan, 

salah satunya pasar tradisional, sehingga dengan adanya pasar kaget mempermudah 

masyarakat dalam berbelanja keperluan harian atau mingguan.  

 

b) Bagi Pedagang 

Selain bermanfaat bagi konsumen atau masyarakat setempat atas keberadaan pasar kaget 

yang ada di permukimannya, para pedagang yang berjualan juga diuntungkan ketika mereka 

berjualan di pasar kaget. 

 

c) Bagi pengelola dan Pemuda setempat 

Manfaat bagi pemuda atas keberadaan pasar kaget di tempat mereka adalah para 

pemuda mendapat pekerjaan sampingan, yaitu pada hari aktivitas pasar kaget mereka 

menjadi petugas parker, dan ada pula yang bertugas sebagai kebersihan. selain itu. 

 

Dampak dari Keberadaan Pasar Kaget 

a.) Terhadap Lingkungan Lingkungan 

Dari hasil pengamatan langsung yang peneliti lakukan di lapangan terlihat bahwa 

sebagian besar dari tempat pasar kaget di Kecamatan Tampan terkesan kesan kumuh, 

kotor, bau,  

 

c) Terhadap Lalulintas Jalan Umum 

Sebagian besar pasar kaget di Kecamatan Tampan menimbulkan kemacetan ketika pasar 

tersebut sedang beroperasi, kemacetan tersebut terjadi antara pukul tiga sore sampai magrib. 

 

1. Respon Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Keberadaan Pasar Kaget 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yang diperbaharui dengan Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah di daerah, dimana undang-undang tersebut 

menekankan pada semangat otonomi daerah untuk merencanakan, melaksanakan kebijakan dan 

program sesuai dengan kemampuan dan potensi daerahnya masing-masing. Oleh sebab itu 

pemerintah daerah benar-benar diberikan keleluasan oleh pemerintah pusat untuk dapat 

merumuskan  dan melaksanakan suatu kebijakan dengan baik. Kebijakan yang dirumuskan tentu 

saja tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. 

Respon Pemerintah Kota dalam mengendalikan pasar kaget ini hendaknya sesegera 

mungkin dilakukan karena keberadaan pasar kaget di Kecamatan Tampan relative banyak serta 

letak atau keberadaannya belum teratur, dimana pasar kaget tersebut letaknya  disesuaikan 

dengan keinginan masyarakat dan pedagang saja tanpa memperhatikan tataruang kota, serta 
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keterlibatan Pemerintah setempat juga belum ada, seperti Kecamatan atau kelurahan sehingga ini 

akan menimbulkan masalah yang sulit di control oleh Pemerintah jika dibiarkan terlalu lama. 

Langkah awal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota pekanbaru adalah bagaimana 

Pemerintah Kota Pekanbaru membuat suatu regulasi yang dijadikan payung hukum dalam 

pelaksanaan penataan dan penertiban pasar kaget nantinya di lapangan, seperti membuat 

Peraturan Walikato atau Peraturan Daerah tentang pasar kaget, dengan merujuk pada aturan yang 

lebih tinggi diatasnya yaitu Peraturan Presiden No 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan 

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Moderen serta Peraturan Menteri 

Perdagangan Repoblik Indonesia Nomor: 53/M DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan 

dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Moderen. 

Pentingnya regulasi berupa Peraturan Walikota, Peraturan daerah atau peraturan sejenis 

nya supaya instansi terkait yang berhubungan dengan pasar tidak dilematis dalam melakukan 

penataan dan penertiban pasar kaget. Ini terlihat ketika keterlambatan Pemerintah dalam 

merespon keberadaan pasar kaget sehingga keberadaan pasar kaget semakin banyak dan tanpa 

dikendalikan oleh pihak yang berwenang karena pihak-pihak yang terkait belum bisa berbuat 

sampai kelapangan, seperti dinas yang terkait yaitu dinas pasar, ini disebabkan belum ada 

regulasi dari Pemerintah Kota tentang pasar kaget dalam pengaturan dan penertibannya secara 

rinci berlandaskan hukum yang legitimet.  

Selain itu, dalam menyelesaikan permasalahan pasar kaget, maka Pemerintah Kota tidak 

cukup hanya melakukan penataan dan penertiban pasar kaget, akan tetapi juga melakukan 

penambahan fasilitas pasar yang ada di wilayah-wilayah yang memang butuh keberadaan pasar, 

terutama pasar tradisional. ini bertujuan mengurangi terbentuknya pasar kaget-pasar kaget di 

wilayah tersebut, karena tidak ada kesempatan dan prospek bagi para pedagang untuk berjualan 

lagi. 

Berdasarkan data dari Dinas Pasar Kota Pekanbaru, bahwa jumlah pasar tradisional di 

Kecamatan Tampan Baru dua buah pasar, yaitu pasar Pagi Arengka yang berada di simpang 

antara jalan Soekarno-Hatta dengan jalan HR. Soebrantas, dan pasar Tampan yang berada di 

jalan Soebrantas. Sedangkan Pemukiman-Pemukiman yang berada di Kecamatan Tampan 

sebagiannya terdapat jauh dari pusat kota dan jangkauan fasilitas pasar tradisional tersebut. 

Seperti di Kelurahan Tuah Karya, Kelurahan Simpang baru. 

Sehingga perlu didirikan beberapa pasar tradisional di daerah pedalaman di Kecamatan 

Tampan, ini diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan dan keinginan masyarakat, terutama 

dalam berbelanja untuk memenuhi kebuthan hidup masyarakat sehari-hari dibandingkan jauh-

jauh ke pasar arengka atau pasar tampan yang akan menguras banyak biaya. 

Dengan terlaksananya penataan, penertiban pasar kaget serta penambahan pasar 

tradisional di wilayah-wilayah yang jauh dari jangkauan pasar tradisional diharapkan dapat 

terorganisir dengan baik dan mengutamakan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban pasar dan 

wilayah sekitar pasar tersebut. Sehingga diharapkan tidak terjadi lagi permasalahan yang sering 

terjadi pada pelaksanaan pasar kaget yaitu jalan menjadi macet, sampah menumpuk, got mampet, 

kotor, bau tak sedap serta munculnya bedeng bedeng tempat penjualan yang dibangun seadanya 

di tempat-tempat umum, serta tidak muncul masalah sosial dengan adanya pungutan liar dan 

premanisme.  

Pada akhirnya Kota menjadi rapi, bersih dan indah yang sesuai dengan visi Kota 

Pekanbaru yaitu terciptanya Keindahan, Ketertiban dan Keamanan. selanjutnya Bagi Pemerintah 

Daerah/Kota, keberadaan pasar kaget ini memberikan kontribusi terhadap pemasukan kota, 
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seperti restribusi untuk PAD yaitu melalui pemungutan restribusi kepada pedagang yang sesuai 

diatur dalam Peraturan Walikota yang akan dibuat. 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang telah diungkapkan pada bab-bab 

sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari Inisiasi Masyarakat dan respon 

Pemerintah Kota Pekanbaru (Studi Pasar Kaget di Kecamatan Tampan 2011-2012) adalah 

sebagai berikut: 

1. Keberadaan pasar kaget di Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tampan merupakan 

fenomena yang baru muncul beberapa tahun belakangan ini, keberadaan pasar kaget terjadi 

karena adanya tuntutan masyarakat akan fasilitas pasar yang mudah di jangkau serta murah.  

2. Manfaat dari keberadaan pasar kaget sangat besar dirasakan oleh berbagai pihak. Baik itu 

para konsumen, pedagang serta masyarakat setempat, yaitu: 

a). Masyarakat atau konsumen mudah berbelanja serta murah dibandingkan berbelanja di 

pasar pagi arengka atau pasar Tampan yang jauh dari pemukiman mereka. 

b). Pedagang mendapat penghasilan lebih selain berjualan harian dan berjualan di pasar 

tradisional lainnya. 

c). Pemuda dan pengelola mendapat pekerjaan sampingan, yaitu para sebagian pemuda 

sekitar pasar kaget menjadi juru parkir. Sedangkan pengelola dan pemilik tanah mendapat 

penghasilan dari restribusi dan biaya sewa tanah. 

3. Selain manfaat pasar kaget, juga terdapat dapak yang ditimbulkan atas keberadaan pasar 

kaget, yaitu: 

a). Berdampak terhadap lingkungan, dimana keberadaan pasar kaget terlihat, kotor, 

kumuh, dan menimbulkan bau yang tak sedap diakibatkan sampah yang menumpuk, 

lapak-lapak yang berserakan dan yang lainnya. 

b). Berdampak pada lalulintas umum, yaitu terjadinya kemacetan diwaktu beraktivitasnya 

pasar kaget, dikarenakan membludaknya pedagang dan pembeli dipasar kaget 

tersebut sehingga memakan pinggir jalan. 

4. Respon Pemerintah kota Pekanbaru terhadap keberadaan pasar kaget belumterlihat secara 

konkrit dan serius, ini terlihat dari beberapa hal yaitu: 

a).  Belum adanya regulasi yang dibuat oleh Pemerintah kota Pekanbaru dalam   terhadap 

pasar kaget, karena ini sangat dibutuhkan untuk melakukan penataan dan penertiban 

pasar kaget tersebut supaya teratur dan rapi. 

b). Belum adanya Tindakan persuasive Pemerintah Kota untuk melakukan dialog dan 

memcari solusi dengan pihak yang terlibat dengan pasar kaget. 

5. Sehingga belum bisa dilakukan penataan dan penertiban terhadap pasar kaget, ini 

disebabkan belum adanya regulasi yang bisa dijadikan sebagai payung hukum dalam 

melakukan tindakan dilapangan. 

  

B. Saran 

Dari kesimpulan tersebut, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, baik oleh warga, 

pengelola serta dari Pemerintah kota Pekanbaru yaitu: 

1. Diharapkan kepada masyarakat supaya objektif dalam mendirikan pasar kaget, yaitu 

mempertimbangkan berbagai aspek yang bertujuan terciptanya keindahan, kebersihan 

dan ketertiban. Seperti mempertimbangkan apakah area pasar kaget tersebut ideal atau 

tidak untuk didirikan di tempat tersebut 
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2. Pengelola pasar kaget perlu selalu mengawasi terutama pedagang, sehingga jual beli tidak 

terdapat di pinggir-pinggir jalan yang akan menimbulkan masalah, seperti kemacetan. 

3. Diharapkan pengelola pasar kaget betul-betul menjaga kebersihan, keindahan dan 

ketertiban areal pasar kaget. 

4. Pemerintah Kota Pekanbaru perlu membuat Regulasi terkait dengan keberadaan pasar 

kaget, sehingga Pemerintah Kota berwenang dalam melakukan penataan dan penertiban 

pasar kaget. 
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