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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari satu urusan), maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang 

lain) dan ingat kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap…”  
(QS. Al Insyiroh: 6-8) 

 
 
“Hidup tanpa ilmu bagaikan berjalan di tengah malam yang gelap gulita tanpa secerca 

cahaya.” 
 

“menjadi penting itu baik, tetapi menjadi baik itu lebih penting. Big is powerfull, 
Medium is wonderfull, Small is beautifull.” 

 
“Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali sgala yang telah terjadi. 
Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugrah. Tetap jalani hidup ini melakukan yang 
terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasaNya bagi hambaNya yang 

sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah.”  
(Ryan D’Masiv) 

 
“Kemenangan kita yang paling besar bukanlah karena kita tidak pernah jatuh, 

melainkan karena kita bangkit setiap kali jatuh”  
(Confusius) 

 
 

“Kehidupan berawal dari rahim seorang ibu. Ridho Ibu adalah ridho Alloh. Maka 
hormati dan sayangilah ibu”  

(Penulis) 
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ABSTRAK 

Farida Qori Anitawathi, D 0106056, “Kinerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota 
Surakarta Dalam Mengelola Sarana Dan Prasarana Pasar Tradisional. Skripsi, 
Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta, 124 halaman. 

 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui: Untuk mengetahui Bagaimana Kinerja 

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dalam Mengelola Sarana & Prasarana Pasar 
Tradisional.  

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode 
pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Untuk menjamin validitas data yang digunakan penulis menggunakan teknik 
trianggulasi data dan analisa pemikiran yang digunakan adalah analisa model 
interaktif yaitu reduksi data, pengumpulan data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja DPP dalam 
mengelola sarana dan prasarana pasar tradisional sudah cukup baik, namun hasil yang 
dicapai belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Dari indikator efektivitas, terdapat 
salah satu program yang pencapaian targetnya cukup rendah, yaitu program 
Pembangunan Pasar Pedesaan dengan pencapaian target hanya sekitar 65%. Hal ini 
disebabkan oleh adanya pengurangan anggaran setiap SKPD serta ketidakcocokan 
pendapat antara rencana DPP dengan pedagang serta masyarakat. Dalam program 
pengembangan wilayah cepat tumbuh dan strategis, Peningkatan kebersihan/pengelolaan 
persampahan  pasar tradisional, dan Peningkatan keamanan, kenyamanan dan 
ketertiban pasar tradisional, pencapaian targetnya sudah cukup baik yaitu 76,65%; 
91,77%; dan 81,45%. Untuk indikator responsivitas DPP Kota Surakarta cukup baik 
dalam pengelolaan sarana dan prasarana pasar tradisional dilihat dari penanganan 
keluhan dari masyarakat. Hambatan dalam pelaksanaan prinsip responsivitas adalah 
banyaknya keinginan masyarakat yang berbeda-beda serta sikap masyarakat yang 
kurang baik. Dari segi akuntabilitas, kinerja DPP dalam mengelola sarana dan 
prasarana pasar tradisional dapat dikatakan cukup akuntabel. Hal ini dilihat dari 
adanya sistem pertanggungjawaban yang akuntabel baik dari sisi transparansi dana 
maupun pelaporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan aspirasi 
masyarakat. 
 Untuk mengatasi masalah pencurian listrik DPP perlu mengadakan SIDAK. 
Sementara untuk mengefektifkan pengelolaan sarana dan prasarana kebersihan, DPP 
perlu menggalakkan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan serta 
menumbuhkan budaya hidup bersih aman, nyaman dan tertib bagi pedagang dan 
pembeli. Dalam mengatasi masalah sikap masyarakat yang tidak baik, hal yang perlu 
dilakukan oleh DPP adalah pendekatan secara khusus kepada oknum-oknum yang 
terkait. Kemudian untuk meningkatkan kualitas pegawai, DPP perlu melakukan 
pelatihan kepada seluruh pegawai di masing-masing bidang. 
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ABSTRACT 
 
Farida Qori Anitawati, D 0106056. ”The Performance of City Market 
Management Agency of Surakarta in Managing Facility and Infrastructure of 
Traditional Market” Thesis. Department of Administration. Faculty of Social and 
Political Science. Sebelas Maret University of Surakarta. 
 

This research purposes are, To know the performance of City Market 
Management Agency of Surakarta in managing Facility and Infrastructure of 
Traditional market,  

This research can be classified as descriptive qualitative research. Data 
collecting method was using Interview, Observation, and Documentation. To assure 
the validity of the data used in this research, the writer used Data triangulation 
method and the thought analysis used was Interactive Model Analysis, those were: 
data reduction, data collection, and taking conclusion. 

The result of this research shown that in general, the performance of DPP in 
managing facility and infrastructure of traditional market in Surakarta was fairly 
good, but the result got haven’t meet the expectation. From effectivity indicator, there 
was program which the target achievement was low, that was Village market 
Development program which only got 65% of the target. This was mainly caused by 
the budget reduction of each SKPD and the mismatch opinion between DPP plan and 
sellers and also the society. In Fast Growing and Strategic area development program, 
advancement in Traditional Market’s Cleaning and Trash management program, 
Increasing the security, comfortability and orderliness traditional market program, the 
target achievement was good enough, it reach 76,65%; 91,77% and 81,45%. For 
Responsivity indicator of DPP Surakarta in managing facility and Infrastructure of 
traditional market, can be seen on society’s complaint handling. The obstacles in 
Implementing Responsivity principles were the various expectation of the society and 
the bad attitude of the society. From accountability side, the performance of DPP in 
managing facility and Infrastructure of Traditional market was Accountable enough. 
This can be seen from responsibility system which was accountable, from budget 
transparation and activity result report which done appropriately with society’s 
aspiration. 

To solve electricity theft, DPP needs to do Incidental Inspection. To 
streamlined cleaning facility and infrastructure management, DPP needs to Increase 
socialization on the importance of keeping the cleanness and grow the culture of 
living clean, comfort, and orderly from the seller and buyer. In handling the bad 
attitude problem of the society, the action needs to be done by DPP is lobbying the 
stakeholders. Then, to increase the Employee Quality, DPP needs to make a 
continuous training to all employees in each sector. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Semakin meningkatnya dinamika kehidupan masyarakat di perkotaan 

maupun di pedesaan, telah menimbulkan berbagai alternatif kegiatan ekonomi. 

Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya daya beli, berkembangnya 

kemampuan produksi dan permintaan barang dan jasa. Baik dari segi kuantitas, 

kualitas, pelayanan, serta tuntutan masyarakat konsumen atas preferensi lainnya. 

Dalam menghadapi tuntutan masyarakat tersebut, timbul fenomena baru. Antara 

lain munculnya pasar-pasar modern, seperti mall, supermarket, department store, 

dan shopping centre. Hal itu kadang dalam perkembangannya kurang terencana. 

Khususnya dalam penempatan lokasi dan sinergisitas dengan pedagang kecil, 

menengah, koperasi, dan pasar tradisional. Akibatnya, keberadaan pasar-pasar 

tradisional semakin hari semakin tersingkirkan dan terhimpit oleh kehadiran 

pasar-pasar modern. 

Secara makro, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran 

pasar modern telah mengancam eksistensi pasar tradisional. Fakta ini antara lain 

diungkap dalam penelitian AC Nielsen (Nielsen, C. 2003) yang menyatakan 

bahwa pasar modern telah tumbuh sebasar 31,4%. Bersama dengan itu, pasar 

tradisional telah tumbuh secara negatif sebesar 8%. Sementara menurut data 

yang diperoleh dari Euromonitor (2004) hypermarket merupakan peritel dengan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



2 

 

tingkat pertumbuhan paling tinggi (25%), koperasi (14.2%), minimarket / 

convenience stores (12.5%), independent grocers (8.5%), dan supermarket 

(3.5%) (http://akmaldarmawansyarief.blogspot.com).  

Selain mengalami pertumbuhan dari sisi jumlah dan angka penjualan, 

peritel modern mengalami pertumbuhan pangsa pasar sebesar 2.4% pertahun 

terhadap pasar tradisional. Berdasarkan survey AC Nielsen (2006) menunjukkan 

bahwa pangsa pasar dari pasar modern meningkat sebesar 11.8% selama lima 

tahun terakhir. Jika pangsa pasar dari pasar modern pada tahun 2001 adalah 

24.8% maka pangsa pasar tersebut menjadi 32.4% tahun 2005. Hal ini berarti 

bahwa dalam periode 2001 – 2006, sebanyak 11.8% konsumen ritel Indonesia 

telah meninggalkan pasar tradisional dan beralih ke pasar modern 

(http://akmaldarmawansyarief.blogspot.com).  

Sedangkan VIVAnews menyebutkan bahwa Selama kuartal I 2009, baik 

pasar tradisional maupun pasar modern di Indonesia mengalami pertumbuhan. 

Pasar modern mencatat pertumbuhan tertinggi. Dari 50 kategori barang konsumsi 

di kedua pasar, tradisional dan modern pada kuartal I 2009 meningkat 8,1 persen 

dibandingkan dengan 2008. 12,7 persen disumbangkan dari pasar modern dan 

pasar tradisional 5,5 persen. Sedangkan pertumbuhan Maret 2009, terhadap bulan 

sebelumnya sebesar 8 persen dengan pertumbuhan pasar modern 13,2 persen dan 

pasar tradisional 5,0 persen. Perbandingan pada Maret 2009 dengan 2008 secara 

total mencapai 4,3 persen, dengan pertumbuhan pasar modern 11,2 persen. 
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Dari beberapa data tersebut di atas, yang menyatakan pertumbuhan pasar 

modern yang begitu pesat jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan pasar 

tradisional, maka dapat dikatakan bahwa pasar modern telah mampu menggusur 

peran pasar tradisional dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. 

Perkembangan pesat pusat perbelanjaan modern ini juga akan memberikan 

dampak pada keberadaan pasar tradisonal. Pusat perbelanjaan modern 

merupakan pesaing dan akan mengancam keberadaan pedagang di pasar 

tradisional. Meskipun pada dasarnya pasar modern dan pasar tradisional itu 

berbeda baik dilihat dari segi budaya maupun segi ekonomi, namun keberadaan 

pasar modern bisa menjadi pesaing bagi pasar tradisional seiring dengan 

perkembangan jaman.  

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan pasar modern dewasa 

ini sudah menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup modern yang 

berkembang di masyarakat kita. Tidak hanya di kota metropolitan tetapi sudah 

merambah sampai kota kecil di tanah air. Sangat mudah menjumpai minimarket, 

supermarket bahkan hipermarket di sekitar tempat tinggal kita. Tempat-tempat 

tersebut menjanjikan tempat belanja yang nyaman dengan harga yang tidak kalah 

menariknya. Di sana juga menyediakan barang-barang kebutuhan masyarakat 

yang sering kita jumpai di pasar tradisional, misalnya sayur-sayuran; daging; 

ikan; sembako dan lain sebagainya. Sedangkan pasar tradisional memiliki 

berbagai kelemahan yang telah menjadi karakter dasar yang sangat sulit diubah. 
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Faktor desain dan tampilan pasar, atmosfir, tata ruang, tata letak, keragaman dan 

kualitas barang, promosi penjualan, jam operasional pasar yang terbatas, serta 

optimalisasi pemanfaatan ruang jual merupakan kelemahan terbesar pasar 

tradisional dalam menghadapi persaingan dengan pasar modern.  

Ketika konsumen menuntut ’nilai lebih’ atas setiap uang yang 

dibelanjakannya, maka kondisi pasar pasar tradisional yang kumuh, kotor, bau, 

dengan atmosfir seadanya dalam jam operasional yang relatif terbatas tidak 

mampu mengakomodasi hal ini. Kondisi ini menjadi salah satu alasan konsumen 

untuk beralih dari pasar tradisional ke pasar modern. Artinya, dengan nilai uang 

yang relatif sama, pasar modern memberikan kenyamanan, keamanan, dan 

keleluasaan berbelanja yang tidak dapat diberikan pasar tradisional. Dengan 

fenomena tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa tahun ke depan 

pasar tradisional akan punah keberadaannya apabila kondisi pasar tradisional 

tetap pada karakter dasar yang sudah melekat pada pasar tradisional.  

Menjamurnya pasar modern (mall, supermarket, department store, dan 

shopping centre) di Surakarta membuat masyarakat cenderung memilih 

berbelanja kebutuhan di sana dibandingkan dengan berbelanja di pasar 

tradisional. Namun maraknya perkembangan pasar modern di Kota Surakarta 

tetap belum dapat menggantikan pasar tradisional sepenuhnya, karena pada 

dasarnya pasar tradisional memiliki keunggulan tersendiri yang tidak ditemukan 

dalam pasar modern, diantaranya: (1) masih adanya kontak sosial saat tawar 
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menawar antara pedagang dan pembeli. Tidak seperti pasar modern yang 

memaksa konsumen untuk mematuhi harga yang sudah dipatok; (2) keinginan 

masyarakat memperoleh produk dengan harga murah di saat krisis membuat 

pasar tradisional  terselamatkan dari desakan pasar modern; dan (3) pasar 

tradisional menggambarkan denyut nadi perekonomian rakyat kebanyakan. Di 

sana, masih banyak orang yang menggantungkan hidupnya, dari mulai para 

pedagang kecil, kuli panggul, pedagang asongan, hingga tukang becak. Oleh 

karena itu, persaingan tidak harus dihindari tetapi akan lebih baik jika 

dipertahankan, dan hal uatam yang harus dieprhatikan adalah bagaimana cara 

mengelola pasar tradisional agar tidak kalah bersaing dengan pasar modern 

misalnya pengelolaan sarana dan prasarana pasar (sarana bangunan; keamanan; 

kebersihan dan kelengkapan lainnya seperti musola dan lahan parkir), 

pengawasan mutu barang, serta pembinaan dan penataan pedagang berdasarkan 

jenis barang yang dijual. Langkah penataan dan pembenahan itu, harus 

diutamakan pada pasar tradisional yang kondisinya sangat memprihatinkan. 

Untuk itu, Pemerintah Kota Surakarta sedang merenovasi pasar-pasar tradisional 

secara bertahap. 

Pada dasarnya Surakarta merupakan kota yang padat penduduknya, 

sedangkan kondisi wilayahnya tidak memungkinkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan atau taraf perekonomian dari sektor agraris. Hal tersebut 

dikarenakan kondisi wilayah Kota Surakarta di bagian Utara, Timur, dan Selatan 
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merupakan daerah tandus. Sehingga urat nadi perekonomian Kota Surakarta 

bertumpu pada sektor perdagangan. Sementara sarana dan prasarana untuk 

menunjang laju perekonomian tersebut telah disediakan oleh Pemerintah Kota 

Surakarta, sarana tersebut diantaranya adalah berupa alat transportasi, pasar dan 

sebagainya. 

Kota Surakarta yang merupakan pusat perdagangan bagi daerah-daerah 

sekitarnya, yang tergabung dalam SUBOSUKOWONOSRATEN (Surakarta, 

Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, dan Klaten), mempunyai peran penting 

dalam laju perkembangan perdagangan di daerah-daerah tersebut. Sebagai pusat 

perdagangan, Kota Surakarta memiliki banyak pasar tradisional. Pasar tradisional 

tersebut ada yang kondisinya sudah baik namun ada pula pasar-pasar tradisional 

yang kondisinya masih sangat memprihatinkan. Keadaan di dalam pasar pun 

masih semrawut. Hal tersebut disebabkan kurangnya tempat bagi para pedagang 

untuk menggelar dagangannya serta penataan pedagang yang kurang tertata. 

Untuk mengetahui pasar tradisional yang ada di Kota Surakarta, dapat dilihat 

pada Tabel 1.1 berikut ini: 

Tabel 1.1 

Jumlah Kios dan Los Pasar Tradisional di Kota Surakarta 

   Tahun 2010 

No Nama Pasar Kelas Luas 
Jumlah 
Kios 

Jumlah 
Los 

Plataran 

1 P. Legi IA 16.640 205 1.545 647 
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2 P. Klewer IA 12.950 2.069 135 643 
3 P. Cinderamata IA - 41 48 - 
4 P. Singisaren IA 4.900 243 68 24 
5 P. Notoharjo IB 17.276 1018 - 72 
6 P. Gede IB 5.607 134 664 244 
7 P. Nusukan IB 6.531 208 666 254 
8 P. Harjodaksino IB 8.997 80 909 443 
9 P. Jongke IB 12.254 104 868 171 
10 P. Rejosari IIA 2.477 24 160 295 
11 P. Turisari IIA 2.750 36 251 79 
12 P. Purwosari IIA 1.272 14 189 133 
13 P. Sidodadi IIA 1.784 14 254 341 
14 P. Ledoksari IIA 494 20 39 28 
15 P. Kadipolo IIA 1.496 7 439 76 
16 P. Tanggul IIB 2.400 9 142 93 
17 P. Depok IIB 4.480 0 185 83 
18 P. Kabangan IIB 3.660 47 143 35 
19 P. Penumping IIB 1.200 2 112 27 
20 P. Ayam IIB 11.220 0 272 70 
21 P. Kliwon IIB 2.301 242 167 20 
22 P. Jebres IIB 2.684 17 90 218 
23 P. Kembang IIB 1.409 39 80 185 
24 P. Ayu Balapan IIB 1.375 37 0 - 
25 P. Proliman IIB 818 0 152 123 
26 P. Mebel IIB 5.755 18 67 - 
27 P. Windujenar IIB 2.384 0 195 - 
28 P. Ngemplak IIIA 947 14 60 30 
29 P. Mojosongo IIIA 1.190 11 151 84 
30 P. Bangunharjo IIIA 1.116 5 44 18 
31 P. Sidomulyo IIIA 840 0 58 64 
32 P. Gading IIIA 2.283 33 195 155 
33 P. Sangkrah IIIA 1.122 4 140 93 
34 P. Tanggulsari IIIA 740 19 137 40 
35 P. Jurug IIIA 540 36 0 - 
36 P. Dawung IIIA 800 0 0 - 
37 P. Mojosongo P IIIB 1.498 3 128 18 
38 P. Ngumbul IIIB 428 11 46 - 
39 P. Bambu IIIB 450 0 0 22 
40 P. Besi IIIB 15.120 0 309 - 
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41 P. Joglo IIIB 1.005 29 70 14 
Jumlah 163.247 4.788 9.178 4.904 

Sumber : Arsip Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta 

Bila dilihat dari jumlah los, kios, dan pelataran serta luas pasar tradisional 

yang ada di Kota Surakarta, maka dapat dikatakan bahwa potensi pasar 

tradisional dalam meningkatkan kegiatan ekonomi sangat berperan aktif. Hal ini 

harus diimbangi dengan usaha Pemerintah Kota Surakarta dalam mengelola 

sarana dan prasarana pasar tradisional (sarana bangunan; keamanan; kebersihan 

dan kelengkapan lainnya seperti musola dan lahan parkir) sehingga 

keberadaannya tetap terpelihara. 

Usaha Pemerintah Kota Surakarta dalam mengelola sarana dan prasarana 

pasar tradisional sudah mulai tampak dengan banyaknya pasar tradisional yang 

direnovasi, baik dari segi bangunan, penataan pedagang maupun sarana dan 

prasarananya. Meskipun sudah dilakukan renovasi bangunan pasar, namun dalam 

kenyataannya masih banyak tempat-tempat (los, kios, plataran) dan juga sarana 

prasarananya yang belum berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan 

bahwa kebijakan Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pengelolaan Pasar 

Kota Surakarta belum dapat diterapkan secara maksimal. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa program perenovasian belum berfungsi dengan baik. 

Mengacu pada Perda Kota Madya Daerah Tingkat II Surakarta No. 3 

Tahun 1993 tentang Pasar, Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta merupakan 

pihak yang berwenang dalam pengelolaan pasar tradisional. Sehingga dalam 
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masalah ini peran Dinas Pengelolaan Pasar sangat penting mengingat tugas 

pokok dan fungsinya sebagai badan penyelenggara urusan pemerintah khusunya 

dalam bidang pengelolaan pasar tradisional di Kota Surakarta. Sebagai pihak 

yang berwenang dalam masalah pengelolaan pasar tradisional, Dinas 

Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dituntut agar mampu memaksimalkan 

kinerjanya. Oleh karena itu Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas 

Pengelolaan Pasar melakukan perenovasian baik bangunan maupun sarana dan 

prasarana pasar tradisional di Kota Surakarta. Tujuan dari program perenovasian 

ini adalah untuk menciptakan pasar tradisional yang bersih, sehat (higienis), 

aman, tertib dan ruang publik yang nyaman sehingga keberadaan pasar 

tradisional tidak termonopoli oleh keberadaan pasar modern. 

Dengan melihat permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peniliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Kinerja Dinas Pengelolaan Pasar 

Kota Surakarta dalam Mengelola Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional”. 
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B. Rumusan Masalah 

Untuk membatasi masalah agar tidak memberikan penafsiran yang 

bermacam-macam, serta untuk mencari penyelesaian permasalahan yang telah 

dituliskan diatas maka perlu dibuat perumusan masalah yang merupakan 

pertanyaan-pertanyaan mendasar yang ada sangkut pautnya dengan permasalahn 

diatas. Berdasarkan hal itu, maka penulis menyusun perumusan masalah sebagai 

berikut : 

”Bagaimana Kinerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dalam 

Mengelola Sarana & Prasarana Pasar Tradisional?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat tujuan dari penelitian, yaitu: 
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 ”Untuk mengetahui Kinerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta 

dalam Mengelola Sarana & Prasarana Pasar Tradisional.” 

 

D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian akan lebih berharga jika hasilnya memberikan manfaat 

bagi setiap orang yang menggunakannya. Adapun manfaat dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan 

khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ilmu manajemen 

khususnya tentang pengelolaan sarana & prasarana pasar tradisonal, faktor 

penghambat dan upaya mengatasi hambatan. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta 

Untuk memberi masukan dalam meningkatkan kinerjanya dan upaya   

untuk mengatasi faktor penghambat khususnya di bidang pengelolaan 

sarana & prasarana pasar tradisional. 

b. Bagi peneliti sangat berguna dalam usaha memahami permasalahan kinerja 

dan sebagai tambahan referensi, serta menambah kepustakaan. 

 

E. Kerangka Teori 
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I. Kinerja 

a. Pengertian Kinerja 

Kinerja adalah sebuah kata dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata 

dasar “kerja” yang menterjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. Dapat 

pula diartikan hasil kerja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 

570) kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dicapai, prestasi yang 

diperlihatkan dan kemampuan kerja. Pengertian kinerja dalam organisasi 

merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan. 

Kinerja secara etimologis berasal dari kata performance. Lijan Poltak 

Sinambela (2006: 136) mengemukakan bahwa performance berasal dari 

kata to perform yang mempunyai arti yaitu melakukan, memenuhi atau 

menjalankan sesuatu, melaksanakan sesuatu tanggungjawab dan 

melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang. Sehingga dapat 

diartikan bahwa kinerja adalah melakukan sesuatau kegiatan dan 

menyempurnakan pekerjaan tersebut sesuai dengan tanggungjawabnya 

sehingga dapat mencapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.  

Kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi (Nasucha, 

2004: 24). Sedangkan menurut Joko Widodo (2008: 78), kinerja adalah 

melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan 

tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.  
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 Sementara itu, Suyadi Prawirosentono mengartikan kinerja sebagai 

suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang 

dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 

masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan 

secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika 

(dalam Widodo, 2008: 78).  

Swanson dan Holton III dalam Yeremias (2004: 193) membagi kinerja 

atas tiga tingkatan yaitu kinerja organisasi, kinerja proses, dan kinerja 

individu. 

Menurut Joko Widodo (2008: 79) kinerja individu perorangan 

(individual performance) dan organisasi (organizational performance) 

memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak 

bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang 

digerakkan atau dijalankan oleh sekelompok orang yang berperan aktif 

sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Sekelompok 

orang tersebut memiliki tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan 

sesuai dengan standar ketentuan yang ada.  

Definisi kinerja dalam International Journal of Knowledge 

Management yang ditulis Michael Zack dkk, vol.13 no.6 tahun 2009 hal 

393 dalam www.emeraldinsight.com di definisikan sebagai berikut: 

“.... performance itself is a useful metric, the ultimate measure of 
value is the ability to support an organization’s competitive 
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strategy.”(kinerja itu sendiri adalah metrik yang bermanfaat, yang 
merupakan pengukuran pokok suatu nilai yaitu kemampuan untuk 
mendukung strategi persaingan organisasi). 
 
Dalam jurnal tersebut, kinerja dinyatakan sebagai sebuah metrik atau 

sistem yang bermanfaat sebagai pengukuran suatu nilai. Nilai yang 

dimaksud adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mendukung 

strategi persaingan yang dimiliki organisasi. 

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi, visi organisasi. (Pedoman Penyusunan LAKIP, LAN RI 1999, 

dalam Joko Widodo,2008: 78-79). 

Kinerja akan dianggap memenuhi standart apabila permintaan akan 

informasi ditangani dengan segera dan sangat membantu dalam semangat 

“can do/will do” dan disampaikan dalam bentuk yang dikehendaki oleh 

pemakai informasi (Surya Darma, 2005: 82). 

Sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Ruky (2002: 159) penilaian 

kinerja dilakukan pada akhir periode yaitu dengan membandingkan antara 

hasil sebenarnya diperoleh dengan yang direncanakan. Dengan kata lain, 

sasaran-sasaran tersebut harus diteliti satu per-satu, mana yang telah 

dicapai sepenuhnya (100%), mana yang di atas standar (target) dan mana 

yang di bawah target atau tidak tercapai penuh. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



15 

 

Menurut Surya Dharma (2005: 101) bahwa penilaian kinerja 

didasarkan pada pemahaman pengetahuan, keahlian, kepiawaian, dan 

perilaku diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan baik dan 

analisis tentang atribut perilaku seseorang sesuai kriteria yang ditentukan 

untuk masing-masing pekerjaan. Beliau juga mendiskripsikan bahwa 

kriteria bagi penilaian kinerja harus berimbang antara:  

a. Pencapaian dalam hubungannya dengan berbagai sasaran. 

b. Perilaku dalam pekerjaan sejauh mempengaruhi peningkatan 

kinerja. 

c. Efektifitas sehari-hari. 

Penilaian kinerja merupakan inti dari aktivitas pengukuran kinerja dan 

hakikat penilaian adalah membandingkan antara realita dengan standart 

yang ada. Sedangkan pengukuran kinerja didefinisikan sebagai aktivitas 

menilai kinerja yang dicapai oleh organisasi, dalam melaksanakan kegiatan 

berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja 

digunakan untuk penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan 

kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah 

(Joko Widodo, 2008: 94-95). 

Dalam melakukan penilaian kinerja dapat dilakukan dengan 

menggunakan berbagai kriteria. Ukuran kinerja harus dapat merefleksikan 
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visi dan misi organisasi yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan 

perbedaan ukuran kinerja antara organisasi yang satu dengan organisasi 

yang lain. Dalam pengukuran kinerja organisasi publik berbeda dengan 

organisasi swasta, karena organisasi public lebih mengarah pada 

kepentingan dan kebutuhan masyarakat sebagai pelanggan utama, bukan 

pada perolehan keuntungan. Organisasi publik mempunyai stakeholders 

yang jauh lebih banyak dan kompleks dari pada organisasi swasta. 

Stakeholders dari organisasi publik seringkali memiliki kepentingan yang 

berbenturan antara yang satu dengan yang lain. Sehingga ukuran kinerja 

organisasi publik menjadi berbeda-beda bagi setiap stakeholder. 

Seperti dalam Applying Population Ecology models to Understand a 

leader’s Influence on Organizational Performance Vol. 1. No. 1. 2006 M. 

R. Buckley (2006: 2) menyatakan bahwa “…performance variables are 

affected by forces beyond a leader’s immediate control”. 

(http://www.inderscience.com) Dari definisi tersebut dapat dijelaskan 

bahwa kinerja adalah variabel yang dapat mempengaruhi kekuatan-

kekuatan dari luar yang dapat dikontrol langsung oleh seorang pemimpin. 

Untuk mengetahui kinerja suatu instansi (institusi) tertentu, harus 

dilakukan kegiatan evaluasi. Evaluasi kinerja merupakan analisis dan 

interpretasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja. Seperti yang 
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dijelaskan di atas, bahwa kegiatan evaluasi baru dapat dilakukan jika 

kegiatan pengukuran kinerja telah dilakukan.  

Salah satu langkah untuk mengevaluasi kinerja suatu instansi 

(lembaga) tertentu yaitu dengan mengevaluasi program karena menurut 

Mahmudi (2005: 77) dalam sistem pengendalian manajemen evaluasi 

kinerja terdiri dari: 

1. Evaluasi Kinerja Organisasi 

Evaluasi kinerja organisasi merupakan penilaian kinerja organisasi 

secara keseluruhan. Penilaian ini dimaksudkan untuk menilai kinerja 

manajer pusat pertanggungjawaban. Penilaian kinerja organisasional 

berdampak pada pemberian penghargaan, kritik yang sifatnya 

membangun, kenaikan pangkat, penugasan kembali, atau pemberhentian 

dan pemecatan kepada manajer pusat pertanggungjawaban. 

2. Evaluasi Program 

Dalam jurnal internasional yang ditulis oleh Gene Shackman, 

Ph.D.dijelaskan tentang evaluasi program: 

“… Program evaluation is: the systematic assessment of the 
operation and/or outcomes of a program or policy, compared to a 
set of explicit or implicit standards as a means of contributing to 
the improvement of the program or policy…”  
(…evaluasi program adalah: sebuah penilaian sistematis terhadap 
operasi dan atau hasil-hasil dari satu kebijakan atau program, 
yang dibandingkan dengan standar-standar yang digunakan 
sebagai alat dalam mendukung peningkatan 
kebijakan/program…)  
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“What is Program Evaluation” Free Resources for Methods in 
Program Evaluation hal :2 Dalam 
http://gsociology.icaap.org/methods 

 
Laporan kinerja dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan 

evaluasi program. Pelaksanaan program yang tidak optimal memerlukan 

revisi anggaran program. Jika evaluasi program menunjukkan bahwa 

program yang dilaksanakan tidak efektif, maka manajer perlu mengkaji 

ulang terhadap strategi untuk mencapai tujuan atau bahkan merevisi 

tujuan. 

Pengukuran kinerja merupakan elemen pokok dari akuntabilitas 

organisasi publik dan merupakan suatu alat manajemen yang digunakan 

untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas 

dalam rangka menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan / 

program / kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi. 

Pengukuran kinerja seseorang atau aktivitas dapat mempunyai 

beberapa tujuan yang berbeda. Hasil dari pengukuran kinerja dapat 

digunakan untuk menentukan beberapa hal antara lain: 

 

1. Menentukan bahwa keuntungan dan pengaruh yang sedang berjalan 

dapat dicapai; 

2. Memperoleh jaminan bahwa tujuan dapat dan sedang dicapai; 
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3. Memonitor dan mengontrol perkembangan dari rencana yang telah 

ditetapkan; 

4. Memastikan penggunaan sumber-sumber daya; 

5. Menilai efektivitas dan efisiensi dari sebuah aktivitas; 

6. Menyediakan sebuah dasar untuk menghitungkan penghargaan dan 

insentif; 

7. Menentukan bahwa value for money dapat diperoleh (Nasucha, 2004: 

110). 

Kesulitan dalam menilai kinerja birokrasi publik muncul karena tujuan 

dan misi birokrasi publik sangat kabur dan bersifat multidimensional 

dimana banyak stakeholders dengan kepentingan yang seringkali 

berbenturan membuat birokrasi publik mengalami kesulitan untuk 

merumuskan nilai yang jelas. Penilaian kinerja birokrasi publik tidak cukup 

hanya dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang melekat 

pada birokrasi seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi juga harus melihat 

karakteristik dari pengguna jasa, akuntabilitas dan responsivitas. 

 

 

 

b. Indikator - Indikator Kinerja 
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Untuk mengukur tingkat kinerja suatu organisasi dapat menggunakan 

indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau 

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau 

tujuan yang telah ditetapkan. Karena itu, indicator kinerja harus merupakan 

sesuatu yang dapat dihitung atau diukur untuk digunakan sebagai dasar 

untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan 

(exante), tahap pelaksanaan (ongoing), maupun tahap setelah kegiatan 

selesai dan berfungsi (expost) (Joko Widodo, 2008: 97). 

Joko Widodo (2008: 91-92) juga mengemukakan bahwa indikator 

kinerja dapat dijadikan patokan (standar) menilai keberhasilan atau 

kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai misi dan visi 

organisasi. Terdapat lima macam indikator kinerja, yaitu: 

1. Indikator masukan (inputs), 

Indikator masukan merupakan sesuatu yang dibutuhkan agar 

pelaksanaan kegiatan dan program berjalan untuk menghasilkan 

keluaran. 

2. Indikator Keluaran (outputs), 

Indikator keluaran merupakan segala sesuatu berupa produk sebagai 

hasil langsung pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan 

masukan yang digunakan. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



21 

 

3. Indikator Hasil (outcomes), 

Indikator hasil merupakan sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 

keluaran kegiatan pada jangka menengah mengenai seberapa jauh 

setiap produk/jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan harapan 

masyarakat. 

4. Indikator manfaat (benefits), 

Indikator manfaat merupakan kegunaan suatu keluaran yang dirasakan 

secara langsung oleh masyarakat, dapat berupa tersedianya fasilitas 

yang dapat diakses publik. 

5. Indikator Dampak (impacts). 

Indikator dampak merupakan ukuran tingkat pengaruh sosial, 

ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lain yang dimulai oleh 

capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. 

Sementara itu, Levine et al menyebutkan lima indikator untuk 

mengukur kinerja sektor publik, yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, 

responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.  

1. Produktivitas adalah ukuran seberapa besar pelayanan publik itu 

menghasilkan yang diharapkan, dari segi efisien dan efektivitas.  

2. Kualitas pelayanan adalah ukuran citra yang diakui masyarakat 

mengenai pelayanan yang diberikan, yaitu masyarakat merasa puas 

atau tidak puas. 
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3.  Responsivitas adalah ukuran kemampuan organisasi untuk mengenali 

kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, 

serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat.  

4. Responsibilitas adalah ukuran apakah pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.  

5. Akuntabilitas adalah ukuran seberapa besar kebijakan dan kegiatan 

organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat atau 

konsisten dengan kehendak rakyat (dalam Nasucha,  2004: 25). 

 Ratminto dan Atik Winarsih (2005: 174) menjelaskan bahwa indikator 

kinerja sangat bervariasi sesuai dengan fokus dan konteks penelitian yang 

dilakukan dalam proses penemuan dan penggunaan indikator tersebut 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Mc. Donald dan Lawton 

dalam Ruminto dan Atik, (2005: 174) mengemukakan beberapa 

indikator: output oriented measure throughput, afficiency, 

affectiveness. 

a. Efficiency atau afisiensi 

adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan 

terbaik antara masukan dan keluaran dalam suatu penyelenggaraan 

pelayanan publik. 
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b. Effectiveness atau 

efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan baik itu 

bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. 

2. Salim dan Woodward dalam 

Ratminto dan Atik, (2005: 174) mengemukakan beberapa indikator 

yaitu: economy, efficiency, effectiveness, equity. 

a. Economy atau ekonomis adalah penggunaan sumber daya yang 

sedikit mungkin dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. 

b. Efficiency atau efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan 

tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran 

dalam suatu penyelenggaraan pelayanan publik. 

c. Effectiveness atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah 

ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang 

maupun misi organisasi. 

d. Equity atau keadilan adalah pelayanan publik yang diselenggarakan 

dengan memperhatikan aspek-aspek kemerataan. 

3. Zeithaml, Parasuraman, dan 

Berry dalam Ratminto dan Atik Septi, (2005: 174) menjelaskan 

beberapa indikator, diataranya adalah: tangibles, reliability, 

responsiveness, assurance, empathy. 
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a. Tangibles atau ketampakan fisik, artinya ketampakan fisik dari 

gedung, peralatan, pegawai dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki 

oleh providers. 

b. Reliability atau reabilitas adalah kemampuan untuk 

menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat. 

c. Responsiveness atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong 

customers dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas. 

d. Assurance atau kepastian adalah pengetahuan dan kesopanan para 

pekerja dan kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan 

kepada customers. 

e. Empathy adalah perlakuan atau perhatian pribadi yang diberikan 

oleh providers keapada customers. 

Sementara menurut Agus dwiyanto (2002:48-49), indikator-

indikator yang digunakan untuk menilai kinerja orgnisasi pubik antara 

lain: 

a. Produktivitas 

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi 

juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami 

sebagai rasio antara input dan output. 

b. Kualitas Layanan 
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Isu dalam kualitas layanan cenderung sangat penting dalam 

menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak 

pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik 

muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas 

pelayanan publik. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter 

untuk menilai kinerja organisasi.  

c. Responsivitas 

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali 

kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan. 

Selain itu juga mengembangkan program-program pelayanan 

publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 

Responsivitas menunjuk pada keselarasan antara program dan 

kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 

Responsivitas digunakan sebagai indikator kinerja karena 

responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan 

organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

d. Responsibilitas 

Menurut Levine dalam Agus Dwiyanto (2002:49), responsibilitas 

menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu 

dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



26 

 

atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit 

maupun yang implisit. Semakin kegiatan organisasi publik itu 

dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan 

peraturan serta kebijakan organisasi, maka kinerjanya akan dinilai 

semakin baik. 

e. Akuntabilitas 

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan 

kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang 

dipilih oleh rakyat. Akuntabilitas publik dapat digunakan untuk 

melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu 

konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Suatu kegiatan 

organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi jika kegiatan 

itu dianggap benar dan sesuai dengan norma yang berkembang 

dalam masyarakat. 

c. Kinerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dalam Mengelola 

Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional 

Dari beberapa penjelasan mengenai kinerja seperti yang telah 

dijelaskan oleh para ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa kinerja 

merupakan hasil kerja/kegiatan yang dicapai oleh seseorang atau kelompok 

dalam organisasi, sesuai dengan tanggungjawab dan wewenangnya 
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masing-masing sehingga tercapai tujuan yang diharapkan secara legal, 

tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. 

Sedangkan kinerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dalam 

mengelola sarana dan prasarana pasar tradisional adalah hasil dari seluruh 

rangkaian kegiatan maupun program dalam mengelola sarana dan 

prasarana pasar tradisional yang dicapai oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota 

Surakarta sesuai dengan tanggungjawab dan wewenangnya di dalam sistem 

Pemerintahan Daerah Kota Surakarta sehingga tercipta pasar tradisional 

yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman 

secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. 

Menurut Yeremias (2004: 193), pencapaian hasil/kinerja sebenarnya 

dapat dinilai menurut pelaku, yaitu hasil yang diraih oleh individu (kinerja 

individu), oleh kelompok (kinerja kelompok), oleh institusi (kinerja 

organisasi), oleh suatu program atau kebijakan (kinerja 

program/kebijakan). Kinerja individu menggambarkan sampai seberapa 

jauh seseorang telah melaksanakan tugas pokoknya sehingga dapat 

memberikan hasil yang telah ditetapkan oleh kelompok atau institusi. 

Kinerja kelompok menggambarkan sampai seberapa jauh suatu kelompok 

telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pokoknya sehingga mencapai hasil 

sebagaimana ditetapkan oleh institusi. Kinerja institusi berkenaan dengan 

sampai seberapa jauh suatu institusi telah melaksanakan semua kegiatan 
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pokok sehingga mencapai misi dan visi institusi. Sedangkan kinerja 

program atau kebijakan berkenaan dengan sampai seberapa jauh kegiatan-

kegiatan dalam program atau kebijakan telah dilaksanakan sehingga dapat 

mencapai tujuan program atau kebijakan tersebut. 

Dilihat dari kedudukan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta yaitu 

sebagai suatu institusi dalam sistem Pemerintahan Daerah Kota Surakarta, 

maka kinerja DPP Kota Surakarta dalam mengelola sarana prasarana pasar 

tradisional merupakan kinerja organisasi/institusi. Kinerja Dinas 

Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dalam mengelola sarana dan prasarana 

adalah ukuran keberhasilan sampai seberapa jauh Dinas Pengelolaan Pasar 

Kota Surakarta dalam mengelola sarana dan prasarana pasar tradisional 

yang sudah ada sehingga tercipta pasar tradisional yang bersih, sehat 

(higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman. Untuk mengetahui 

kinerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dalam mengelola sarana 

dan prasarana pasar tradisional, maka peneliti akan melakukan penilaian 

terhadap kinerja Dinas Pengelolaan Pasar tersebut. Dalam melakukan 

penilaian tersebut, peneliti akan menggunakan beberapa indikator kinerja 

sebagai tolok ukur penilaian kinerja.  

Dari berbagai standard penilaian  kinerja (indikator kinerja) yang telah 

dikemukakan di atas, maka dal;am penelitian ini penulis memilih 

menggunakan beberapa indikator kinerja yang relevan, yaitu:  
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1. Efektivitas 

Efektivitas menurut Mc. Donald dan Lawton dalam Ratminto dan 

Atik, (2005: 174) adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan baik 

itu bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. 

Alasan pemilihan indikator ini yaitu untuk mengetahui efektivitas 

dari pelaksanaan pengelolaan sarana & prasarana  pasar tradisional 

yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta. 

Pengelolaan ini dilakukan guna terciptanya pasar tradisional yang 

bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman. 

Pengelolaan sarana & prasarana pasar tradisional ini meliputi 

pembangunan pasar, pemeliharaan pasar, pengelolaan persampahan 

pasar, peningkatan keamanan dan ketertiban pasar. 

2. Responsivitas   

Menurut Levin at al responsivitas adalah ukuran kemampuan 

organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda 

dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program 

pelayanan publik sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. (dalam 

Nasucha,  2004: 25). 

Sedangkan menurut Zeithaml, Parasuraman dan Berry dalam 

Ratminto dan Atik (2005: 174) Responsiveness atau responsivitas 
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adalah kerelaan untuk menolong customers dan menyelenggarakan 

pelayanan secara ikhlas. 

Responsivitas merupakan daya tanggap dari organisasi terhadap 

suatu permasalahan. Indikator penilaian responsivitas menurut 

Dwiyanto dalam Dwiyanto et al (2002:61), antara lain: 

1. terdapat tidaknya keluhan dari pengguna jasa selama 1tahun 

terakhir 

2. sikap aparat birokrasi dalam merespon keluhan dari pengguna 

masyarakat 

3. pengguna keluhan dari pengguna jasa sebagai referensi bagi 

perbaikan penyelenggaraan pelayanan pada masa mendatang 

4. berbagai tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan 

pelayanan kepada pengguna jasa 

5. penempatan pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem 

pelayanan yang berlaku 

Alasan pemilihan indikator ini adalah untuk mengetahui apakah 

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta memiliki responsivitas 

dengan kemampuan untuk mengenali kebutuhan dan aspirasi para 

pedagang, pembeli, dan orang-orang yang menggantungkan 

kehidupannya di pasar tradisional dengan mengetahui dan menindak 

lanjuti keluhan yang dialami oleh para pedagang. Dalam indikator ini 
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dijelaskan bagaimana hubungan komunikasi antara Dinas Pengelolaan 

Pasar Kota Surakarta dengan para pedagang maupun pembeli dan 

orang-orang yang berkepentingan di pasar tradisional tersebut. 

3. Akuntabilitas  

Menurut Levine at al akuntabilitas adalah ukuran seberapa besar 

kebijakan dan kegiatan organisasi publik dapat 

dipertanggungjawabkan kepada rakyat atau konsisten dengan 

kehendak rakyat (dalam Nasucha,  2004: 25). Sedangkan menurut 

Agus dwiyanto (2002: 49) Akuntabilitas publik menunjuk pada 

seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada 

para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Akuntabilitas publik 

dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan 

organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. 

Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi 

jika kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan norma yang 

berkembang dalam masyarakat. 

Indikator ini dipilih karena jika dilihat dari akuntabilitas akan 

dapat menunjukkan bagaimana kinerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota 

Surakarta dalam mengelola sarana & prasarana yang telah 

dilaksanakan, apakah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta 
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bertanggungjawab terhadap para pedagang maupun pembeli yang ada 

di pasar tradisional. 

Penulis hanya membatasi penggunaan indikator-indikator sebagaimana 

yang telah disebutkan di atas dengan alasan bahwa indikator-indikator 

tersebut dinilai relevan dan kompeten dengan kenyataan di lapangan, serta 

dinilai sebagai indikator-indikator pengukuran yang paling sederhana, 

namun tepat atau valid dan langsung pada inti permasalahan. 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Atmo Soeprapto dalam Hessel Nogi (2005: 181-182) mengemukakan 

bahwa kinerja suatu organisasi akan sangat dipengaruhi oleh faktor internal 

maupun faktor eksternal seperti berikut ini: 

1. Faktor eksternal yang terdiri dari: 

a. Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan 

kekuasaan Negara yang berpengaruh pada keamanan dan 

ketertiban, yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk 

berkarya secara maksimal. 

b. Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang 

berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli 

untuk menggerakkan sektor-sektor lainnya sebagai suatu sistem 

ekonomi yang lebih besar. 
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c. Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di tengah 

masyarakat, yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos 

kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi. 

2. Faktor internal yang terdiri dari: 

a. Tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin 

diproduksi oleh suatu organisasi. 

b. Struktur organisasi, sebagai hasil desain antara fungsi yang akan 

dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada. 

c. Sumber daya manusia, yaitu kualitas dan pengelolaan anggota 

organisasi sebagai penggerak jalannya organisasi secara 

keseluruhan. 

d. Budaya organisasi, yaitu gaya dan identitas suatu organisasi dalam 

pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang 

bersangkutan. 

Ruky dalam Hessel Nogi (2005: 180) mengemukakan faktor-faktor 

yang berpengaruh langsung terhadap tingkat pencapaian kinerja organisasi 

yaitu:  

1. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang 

digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh 

organisasi, semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan 

semakin tinggi tingkat kinerja organisasi tersebut 
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2. Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi. 

3. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan 

ruangan, dan kebersihan. 

4. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada 

dalam organisasi yang bersangkutan. 

5. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota 

organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi. 

6. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, 

imbalan, promosi dan lain-lainnya. 

Untuk melakukan kajian secara lebih mendalam tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi efektivitas penilaian kinerja di Indonesia maka perlu 

melihat beberapa faktor penting berikut ini seperti yang dikemukakan oleh 

Yeremias T. Keban (2007:203): 

Pertama, kejelasan tuntutan hukum atau peraturan perundangan untuk 

melakukan penilaian secara benar dan tepat, merupakan faktor 

penting.dalam kenyataannya, orang menilai secara subyektif dan penuh 

dengan bias tetapi tidak ada suatu aturan hukum yang mengatur atau 

mengontrol perbuatan tersebut. 

Kedua, manajemen sumber daya manusia yang berlaku memiliki 

fungsi dan proses yang sangat menentukan efektivitas penilaian kinerja. 

Aturan main menyangkut siapa yang harus menilai, bagaimana menilai, 
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kapan menilai, kriteria apa yang digunakan dalam sistem penilaian kinerja 

sebenarnya diatur dalam manajemen sumber daya manusia tersebut. 

Dengan demikian manajemen sumber daya manusia merupakan kunci 

utama keberhasilan sistem penilaian kinerja. 

Ketiga, kesesuaian antara paradigma yang dianut oleh manajemen 

suatu organisasi dengan tujuan penilaian kinerja.apabila paradigma yang 

dianut masih berorientasi pada manajemen klasik, maka penilaian selalu 

bias kepada pengukuran tabiat atau karakter pihak yang dinilai, sehingga 

prestasi kerja yang seharusnya menjadi fokus utama kurang diperhatikan. 

Keempat, komitmen para pemimpin atau manajer organisasi publik 

terhadap pentingnya suatu penilaian kinerja. Bila mereka selalu 

memberikan komitmen yang tinggi terhadap efektivitas panilaian kinerja, 

maka para ahli yang ada di bawah otoritasnya akan selalu berusaha 

melakukan penilaian secara tepat dan benar. 

Sedangkan menurut Soesilo dalam Hessel Nogi (2005: 180-181), 

mengemukakan bahwa kinerja suatu organisasi birokrasi di masa depan 

dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini: 

1. Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan 

fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi. 

2. Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi. 
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3. Sumber daya manusia, yang berkaitan dengan kualitas karyawan untuk 

bekerja dan berkarya secara optimal. 

4. Sistem informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan 

data base untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi. 

5. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan 

penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap 

aktivitas organisasi. 

 

II. Pasar 

Menurut Mankiw (2006: 78), Pasar adalah sekelompok pembeli dan 

penjual dari sebuah barang atau jasa tertentu. Sebagai sebuah kelompok, para 

pembeli menentukan seberapa banyak permintaan barang tersebut, dan 

sebagai suatu kelompok yang lain para penjual menentukan seberapa banyak 

penawaran barang tersebut. 

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Sadono Sukirno (2002: 

41-42) yang mendefinisikan pasar sebagai “ tempat dimana para pembeli dan 

para penjual dari suatu barang atau jasa melakukan interaksi untuk 

menentukan jumlah dan harga barang atau jasa yang diperjualbelikan” 

Adapun pengertian Pasar Tradisional yang dijelaskan dalam Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan 

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern adalah 
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pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, 

Swasta, BUMN dan BUMD termasuk kerjasama dengan swasta dengan 

tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki / dikelola oleh 

pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha 

skala kecil, modal kecil, dengan proses jual beli barang dagangan melalui 

tawar menawar. 

Sementara di dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 3 tahun 1993 

tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 5 tahun 

1983 tentang Pasar menjelaskan bahwa pasar adalah tempat yang ditentukan 

oleh Pemerintah Daerah untuk berjual beli bagi umum dan tempat 

berkumpulnya para pedagang mendasarkan dan menjual dagangannya baik 

dengan atau tidak dengan melakukan usaha kerajinan dan pertukangan kecil. 

F. KERANGKA BERFIKIR 

Berdasarkan teori-teori yang disampaikan oleh penulis, maka diperlukan 

adanya suatu kerangka pemikiran yang jelas. Kerangka pemikiran dibuat dengan 

tujuan untuk memudahkan pembaca dan penguji dalam memahami penelitian 

mengenai “Kinerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dalam Mengelola 

Sarana-Prasarana Pasar Tradisional”. Selain itu, kerangka pemukiran merupakan 

landasan berpikir bagi penulis yang digunakan sebagai pemandu dan penunjuk 

arah yang hendak dituju. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



38 

 

Secara ringkas terdapat tiga (3) komponen utama dalam kerangka 

pemikiran ini, antara lain: pertama, RENJA SKPD tahun 2009 Dinas 

Pengelolaan Pasar Kota Surakarta. di dalam RENJA akan dibahas tentang 

program-program yang menjadi rencana DPP pada tahun 2009. Ke dua, kinerja 

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dalam mengelola sarana & prasarana 

pasar tradisional. Pengukuran kinerja tersebut didasarkan pada indikator 

efektivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Indikator ini dipilih karena ketiga 

indikator tersebut dirasa dapat berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja 

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta baik dari sisi internal organisasi maupun 

eksternal. Sehingga dengan melihat indikator-indikator tersebut dapat diketahui 

apakah kinerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dalam mengelola sarana 

& prasarana pasar tradisional telah berhasil atau belum. Kedua komponen 

tersebut akan dibandingkan apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum 

dengan menggunakan acuan LAKIP dan hasil wawancara dengan beberapa 

pihak. Ke tiga, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas 

Pengelolaan Pasar Kota Surakarta. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja DPP Kota Surakarta diantaranya adalah faktor 

penghambat dan pendukung, dimana pada masing-masing faktor akan dilihat dari 

internal maupun eksternal organisasi. Faktor eksternal organisasi diantaranya 

faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Sedangkan faktor internal 
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tersebut adalah tujuan organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia, dan 

budaya organisasi (Atmosoeprapto dalam Hessel Nogi, 2005:181-182).  

Adapun kerangka pemikirannya sebagai berikut: 

Gambar 1.1 

Bagan Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

G. METODE PENELITIAN 

Metode merupakan cara yang telah diatur dan berpikir baik-baik untuk 

mencapai sesuatu maksud dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, 2008: 585). Menurut Theodorson et.al. mengartikan 

penelitian sebagai suatu usaha untuk mempelajari suatu problem (permasalahan) 

secara sistematik dan obyektif dengan maksud menarik prinsip-prinsip umum 

(dalam Y. Slamet, 2006: 1). 

Dengan demikian pengertian metode penelitian adalah cara yang diatur 

dan terpikir dengan baik secara sistematik dan obyektif guna mempelajari suatu 

RENJA SKPD TAHUN 
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Kinerja PP Kota Surakarta: 

1. Efektivitas 
2. Responsivitas 
3. Akuntabilitas  

Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja: 

1. Faktor Pendukung: Internal  & 
eksternal Organisasi 

2. Faktor Penghambat: Internal & 
Eksternal Organisasi 
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problem (permasalahan).Dalam penulisan ini, peneliti akan menggunakan 

metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptifdan bersifat kualitatif. Penelitian Diskriptif bermaksud untuk 

memberikan uraian mengenai suatu gejala social yang diteliti. Peneliti 

mediskripsikan suatu gejala berdasarkan pada indikator – indikator  yang dia 

jadikan dasar dari ada tidaknya suatu gejala yang dia teliti (Y Slamet, 2006: 

7). 

Menurut H.B Sutopo (2002:35) dengan penelitian deskriptif kualitatif 

data yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar 

memiliki arti lebih dari sekedar angka-angka atau frekuensi. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini Penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor 

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta. Adapun pertimbangan penulis 

dalam mengambil lokasi di Kantor Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta 

adalah sebagai berikut: 

Kesan pasar tradisional yang kotor, bau, rawan kejahatan, sesak, tidak 

tertib dan tidak nyaman menjadi tantangan bagi Dinas Pengelolaan Pasar 

Kota Surakarta dalam mengelola sarana dan prasarana pasar tradisional. 
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Untuk itu peneliti tertarik menjadikan Dinas Pengelolaan Pasar Kota 

Surakarta sebagai lokasi penelitian sehingga didapatkan informasi yang tepat 

tentang bagaimana kinerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dalam 

mengelola sarana dan prasarana pasar tradisional. 

3. Teknik Pengambilan Sampel.  

Dalam peneitian ini untuk menentukan sumber data digunakan teknik 

penarikan sample dengan purposive sampling dan snowball sampling. 

Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono,2009:54). Pertimbangan 

Penggunaan teknik snowball sampling di mana pemilihan informan pada 

waktu di lokasi penelitian berdasarkan petunjuk dari informan sebelumnya, 

dan seterusnya begulir sehingga didapatkan data yang legkap dan akurat. 

Dalam penelitian ini sampelnya adalah pegawai Dinas Pengelolaan Pasar 

Kota Surakarta yang dianggap memiliki informasi mengenai pengelolaan 

sarana dan prasarana pasar tradisional, pedagang serta pembeli di pasar 

tradisional. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan tiga (3) macam teknik pengumpulan data 

yang meliputi : 

a. Wawancara 
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Teknik wawancara adalah cara yang dipakai untuk memperoleh 

informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang 

diteliti. Di dalam interaksi itu peneliti berusaha mengungkap gejala yang 

sedang diteliti melalui kegiatan Tanya jawab (Y Slamet, 2006: 101). 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara tidak terstruktur 

atau disebut wawancara mendalam, sehingga diperoleh informasi yang 

jelas, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait dan tahu tentang 

informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Obyek dalam melakukan 

wawancara ini diantaranya adalah pegawai Dinas Pengelolaan Pasar Kota 

Surakarta yang membidangi hal-hal yang berkaitan (pengelolaan sarana & 

prasarana pasar tradisional), Pedagang serta Pembeli di pasar-pasar 

tradisional di Kota Surakarta. Wawancara dilakukan dalam waktu dan 

kondisi yang dianggap paling tepat guna mendapatkan kajalasan tentang 

hal-hal yang berkaitan dengan Kinerja Dinas Pengelolaan Pasar dalam 

Mengelola Pasar Tradisional. 

b. Observasi  

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat 

nonverbal. Sekalipun dasar utama daripada metode observasi adalah 

penggunaan indera visual, tetapi dapat juga melibatkan indera-indera lain 

seperti pendengaran, rabaan dan penciuman (Y Slamet, 2006: 85-86). 

Dalam penelitian ini, peneliti hanya bertindak sebagai peneliti pasif 
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dimana peneliti hanya mendatangi lokasi, tetapi sama sekali tidak 

berperan sebagai apapun selain sebagai pengamat pasif. 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi yaitu dilakukan dengan mencatat dan mengambil 

sumber-sumber tertulis yang ada, baik berupa dokumen atau arsip. 

Dokumen atau arsip merupakan bahan tertulis yang bergayutan dengan 

suatu peristiwa atau aktifitas tertentu (H.B Sutopo, 2002 :54). Data yang 

diambil merupakan dokumen atau arsip Dinas Pengelolaan Pasar Kota 

Surakarta yang berhubungan dengan penelitian ini, media massa serta 

literatur sebagai pelengkap informasi dalam penelitian. 

 

5. Validitas Data 

Validitas data menunjukkan sejauh mana kualitas data dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya, untuk mendapatkan validitas data 

dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah triangulasi. Menurut 

Maleong (2006: 178) triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatun yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini, 

menggunakan validitas data triangulasi data yaitu penelitian menggunakan 

beberapa sumber data untuk mengumpulkan data yang sama. 
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6. Teknik Analisis Data 

Analsis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil 

penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses 

pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, 

sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data  (Lexy J. Moleong, 2006:103) 

Analisis dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen pokok 

yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan dengan verifikasinya 

(H.B. Sutopo, 2002: 94). 

Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis 

interaktif  atau yang lebih dikenal dengan “Interactive Model Of Analysis”. 

Dalam bentuk ini peneliti tetap bergerak di antara tiga komponen analisis 

dengan proses pengumpulan data selama kegiatan pengumpulan data 

berlangsung. Sesudah pengumpulan data berakhir, peneliti bergerak diantara 

tiga komponen analisisnya (H.B Sutopo, 2002: 95). Untuk lebih jelasnya 

teknik analisa data tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :  

Gambar 1. 2 

Bagan Teknik Analisis Data 

Pengumpulan 
data 

Sajian data Reduksi 
data 

Penarikan 
simpulan/ 
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(Sumber gambar: H.B Sutopo, 2002: 96) 

Adapun penjelasan dari tahap - tahap tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Data 

Merupakan proses pencarian data dari berbagai sumber yang relevan 

dengan pokok masalah yang diteliti dalam penelitian ini guna 

memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. 

b. Reduksi Data 

Merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses 

seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data dari filenote. 

Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian. 

 

 

c. Penyajian Data 
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Sebagai komponen analisis kedua, sajian data merupakan satuan rakitan 

organisasi informasi, diskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan 

simpulan peneliti dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat 

yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, akan bisa 

mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti 

untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan 

pemahamannya tersebut. 

d. Penarikan Simpulan 

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang ditemui dengan 

melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyatan - 

pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan 

berbagai proposisi, akhirnya peneliti menarik simpulan. (H.B Sutopo, 

2002:91-93). 

 

 

 

 

BAB II 

DESKRIPSI LOKASI 

 

A. Sejarah Singkat Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta 
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Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 

tentang pedoman pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, yang 

memberikan kemungkinan kepada Daerah untuk membentuk Dinas yang 

dibutuhkan, maka dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah 

Tingkat II Kota Surakarta No. 188.3/103/1980 tertanggal 3 November 1980 

dibentuklah Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta. 

Berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061.1/2749/JJ 

tertanggal 3 Maret 1987 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa 

Tengah No. 061/9358 tertanggal 30 Maret 1987 dipandang perlu meningkatkan 

pengelolaan pasar agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu 

peningkatan dan penataan organisasi Dinas Pasar sangat diperlukan. Dengan 

alasan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Surakarta dipandang perlu untuk 

menetapkan peraturan daerah tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Surakarta. 

Perkembangan selanjutnya adalah diterbitkannya Peraturan Daerah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 1 Tahun 1988 tentang Pembentukan 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya Daerah 

Tingkat II Surakarta. 

Seiring dengan perkembangan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar 

Kotamadya Surakarta, maka peraturan daerah yang berlaku saat ini adalah 
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Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. 

B. Visi dan Misi 

a. Visi 

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta mempunyai Visi Organisasi sebagai 

berikut “Mewujudkan citra pasar yang bersih, tertib, dan aman bertumpu 

pada perekonomian kota”. 

b. Misi 

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dalam rangka mewujudkan visi 

organisasinya, mempunyai beberapa misi organisasi yaitu diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

1) Meningkatkan kesempatan bekerja dan berusaha 

2) Meningkatkan ketertiban dan keamanan pasar 

3) Meningkatkan pelayanan kepada para pedagang 

4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) 

C. Tugas Pokok dan Fungsi 

a. Tugas Pokok 

Tugas pokok Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta adalah 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar. 

b. Fungsi 
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Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pengelolaan Pasar Kota 

Surakarta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

1) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas 

2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan 

3) Pengelolaan pendapatan pasar 

4) Pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan pasar 

5) Pengewasan dan pembinaan pedagang pasar dan pedagang kaki lima 

6) Pengaturan los dan kios pasar 

7) Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pasar dan pedagang kaki lima 

8) Penyelenggaraan sosialisasi 

9) Pembinaan jabatan fungsional 

D. Struktur Organisasi 

Di dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 6 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, khususnya BAB V 

Bagian Ke Duabelas telah diatur mengenai Susunan Organisasi Dinas 

Pengelolaan Pasar Kota Surakarta yaitu terdiri dari: 

Kepala Dinas, membawahkan 

a. Sekretariat, membawahkan: 

1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan 

2) Subbagian Keuangan 

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian 
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b. Bidang Pendapatan Pasar, membawahkan: 

1) Seksi Pendapatan dan Penetapan 

2) Seksi Penagihan dan Penerimaan 

3) Seksi Pembukuan 

c. Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar, membawahkan: 

1) Seksi Peralatan dan Kebersihan 

2) Seksi Pemeliharaan Fasilitas Pasar 

3) Seksi Pemeliharaan Bangunan 

d. Bidang Pengawasan dan Pembinaan, membawahkan: 

1) Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Pedagang 

2) Seksi Keamanan dan Ketertiban 

3) Seksi Pengawasan Pedagang 

e. Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, membawahkan: 

1) Seksi Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima 

2) Seksi Pengendalian Pedagang Kaki Lima 

 

f. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan 

Jabatan Fungsional masing-masing, berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah 
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tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 

bidang keahliannya. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor DPP Kota Surakarta dibantu 

oleh pegawai fungsional yang terdiri dari: 

1) Pranata Komputer 

2) Arsiparis 

Berikut gambar struktur organisasi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta: 
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Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta 
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E. Uraian Tugas Jabatan Struktural 

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta No. 22 Tahun 2008 tentang 

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan pasar Kota 
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Surakarta, berikut ini adalah uraian tugas dari masing-masing jabatan struktural 

di lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta: 

a. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar  

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas 

Pengelolaan Pasar Kota Surakarta. Tugas tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut:  

1. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja Dinas 

2. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada 

bawahan. 

3. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, 

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas 

sesuai dengan bidang tugas. 

4. Menyelenggarakan system pengendalian intern pelaksanaan kegiatan 

agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

5. Menyelenggarakan pengelolaan kesekretariatan: perencanaan, evaluasi, 

pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian. 

6. Menerapkan Standar Pelayanan Minimal. 

7. Menyusun rencana operasional dan pengembangan di bidang 

pendapatan pasar, bidang kebersihan dan pemeliharaan pasar, bidang 

pengawasan dan pembinaan pedagang pasar dan bidang pengelolaan 

PKL. 
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8. Menyusun kebijakan teknis di bidang pendapatan pasar, kebersihan dan 

pemeliharaan pasar, pengawasan dan pembinaan pedagang pasar dan 

pengelolaan PKL. 

9. Menyusun kebijakan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan 

terhadap urusan pengelolaan pasar dan PKL. 

10. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dan/atau 

perizinan di bidang pengelolaan pasar. 

11. Menyelenggarakan sosialisasi di bidang pengelolaan pasar. 

12. Menyusun indicator dan pengukuran kinerja di bidang pengelolaan 

pasar. 

13. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, 

LAKIP, LKPJ, LPPD, dan EKPPD Dinas.  

14. Menyelenggarakan pembinaan kelompok jabatan fungsional. 

15. Menyelenggarakan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

Dinas. 

16. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. 

17. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodic. 

18. Memberikan usul dan saran kepadan atasan. 

19. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasa kepada atasan sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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b. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara 

terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan bidang perencanaan, 

evaluasi, dan pelaporan, keuangan, umum, dan kepegawaian. 

Untuk melaksanakan tugas, secretariat mempunyai fungsi: 

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 

administrasi, dan pelaksanaan dibidang perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan. 

2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 

administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan. 

3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 

administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian. 

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Sekretariat membawahkan: 

1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
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Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu di bidang 

perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 

2) Subbagian Keuangan 

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian 

penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan 

pelaksanaan di bidang keuangan,meliputi: pengelolaan keuangan, 

verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan Dinas. 

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan admi 

nistrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi: 

pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi, dan 

tata laksana ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan di 

lingkungan Dinas. 

c. Bidang Pendapatan Pasar 
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Bidang pendapatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan penetapan, penagihan 

dan penerimaan, serta pembukuan. 

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pendapatan Pasar mempunyai 

fungsi: 

1) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

dan pelaksanaan di bidang pendataan dan penetapan. 

2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

dan pelaksanaan di bidang penagihan dan penerimaan. 

3) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

dan pelaksanaan di bidang pembukuan. 

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bidang Pendapatan Pasar membawahkan: 

1) Seksi Pendataan dan Penetapan 

Subbagian Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan 

penetapan, meliputi: pendataan dan penetapan retribusi pasar dan PKL, 

pengaturan dan pembagian kios, los, perijinan, dan hak penempatan 

pedagang. 

2) Seksi Penagihan dan Penerimaan 
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Subbgaian Penagihan dan Penerimaan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan dan 

penerimaan, meliputi: penagihan dan penerimaan retribusi pasar dan PKL 

serta penyusunan laporan perhitungan pendapatan pasar dan PKL. 

3) Seksi Pembukuan 

Subbagian Pembukuan mempunyai tugas malakukan penyiapan bahan 

keperluan kebijakan teknis di bidang pembukuan, meliputi: melakukan 

pembukuan semua hasil penagihan dan retribusi pasar dan PKL, 

penyiapan data secara periodik penerimaan dan tunggakan retribusi pasar 

dan PKL. 

d. Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar 

Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang peralatan dan 

kebersihan, pemeliharaan fasilitas pasar, dan pemeliharaan bangunan pasar. 

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar 

mempunyai fungsi: 

1) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, perumusan dan 

perencanaan di bidang peralatan dan kebersihan. 

2) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

dan pelaksanaan di bidang pemeliharaan fasilitas pasar. 
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3) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

dan pelaksanaan dibidang pemeliharaan bangunan pasar. 

4) Melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai tugas dan fungsinya. 

Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar membawahkan: 

1) Seksi peralatan dan Kebersihan  

Seksi Peralatan dan Kebersihan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan 

pelaksanaan di bidang peralatan dan kebersihan, meliputi: penyediaan 

peralatan, pengaturan penggunaanya dan menyusun jadwal pelaksanaan, 

pengawasan serta perbaikan sarana dan prasarana pasar. 

2) Seksi Pemeliharaan Fasilitas Pasar 

Seksi Pemeliharaan fasilitas Pasar mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan 

pelaksanaan di bidang pemeliharaan fasilitas pasar, meliputi: pengelolaan 

fasilitas, menyusun jadwal pengawasan dan perbaikan serta pemeliharaan 

pasar. 

3) Seksi Pemeliharaan Bangunan Pasar 

Seksi Pemeliharaan Banguanan Pasar mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan 

pelaksanaan di bidang pemeliharaan bangunan pasar, meliputi: 
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pengelolaan bangunan, menyusun jadwal pengawasan dan pengelolaan 

bangunan serta perbaikan dan pemeliharaan bangunan pasar. 

e. Bidang Pengawasan dan Pembinaan 

Bidang Pengawasan dan pembinaan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan tekn is di bidang pemberdayaan dan 

pembinaan pedagang, keamanan dan ketertiban serta pengawasan pedagang. 

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengawasan dan Pembinaan mempunyai 

fungsi: 

1) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang pemberdayaan dan pembinaan pedagang. 

2) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang keamanan dan ketertiban. 

3) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang pengawasan pedagang. 

4) Melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dianas 

sesuai dengan tugas danj fungsi. 

Bidang Pengawasan dan Pembinaan membawahkan: 

1) Seksi Pemberdayaan dan pembinaan Pedagang  

Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Pedagang mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang pemberdayaan dan pembinaan pedagang, meliputi: 
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perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan dan pembinaan pedagang 

pasar. 

 

2) Seksi Keamanan dan Ketertiban 

Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang keamanan dan ketertiban, meliputi: keamanan, 

ketertiban, menyusun jadwal, dan membentuk satuan penertiban serta 

patorli pasar. 

3) Seksi Pengawasan Pedagang 

Seksi Pengawasan Pedagang mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 

pengawasan pedagang pasar, meliputi: perncanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi kegiatan pengawasan pedagang pasar. 

f. Bidang Pengelolaan Pedagang Kali Lima (PKL) 

Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang penataan dan pembinaan PKL serta pengendalian 

PKL. 

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan PKL mempunyai fungsi: 
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1) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang penataan dan pembinaan PKL. 

2) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang pengendalian PKL. 

3) Melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Pengelolaan PKL membawahkan : 

1) Seksi Penataan dan Pembinaan PKL 

Seksi Penataan dan Pembinaan PKL mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang penataan dan pembinaan PKL, meliputi: penyiapan 

bahan petunjuk teknis penempatan, rekomendasi penempatan, dan 

penyuluhan kepada PKL. 

2) Seksi Pengendalian PKL 

Seksi Pengendalian PKL mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 

pengendalian PKL, meliputi: penyiapan bahan petunjuk teknis 

pengendalian mengenai kualitas dan kuantitas PKL. 

F. Kepegawaian Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta 
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Jumlah keseluruhan pegawai kantor Dinas Pengelolaan Pasar Kota 

Surakarta adalah 110 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), terdiri dari 82 orang 

(74,5%) pegawai laki-laki dan 28 orang (25,5%) pegawai perempuan, sedangkan 

247 orang tercatat sebagai tenaga Honorer, terdiri dari 229 orang (92,7%) laki-

laki dan 18 orang (7,3%) perempuan. 

Pegawai-pegawai yang bertugas pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota 

Surakarta ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda baik dari segi jenis 

kelamin dan tingkat pendidikan. Berikut ini akan disampaikan komposisi 

pegawai yang ada pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta berdasarkan 

jenis kelamin dan tingkat pendidikan formalnya. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada table di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1 

Komposisi Pegawai 
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Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta 

Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Formal 

Tingkat 

Pendidikan  

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

(∑) (%) (∑) (%) (∑) (%) 

S2 8 9,76 1 3,58 9 8,18 

S1 14 17,07 11 39,28 25 22,73 

D3 3 3,67 2 7,14 5 4,54 

SMA 36 43,90 14 50 50 45,46 

SLTP 8 9,76 - - 8 7,27 

SD 13 15,84 - - 13 11,82 

TOTAL 82 100 28 100 110 100 

Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta 2007 

Berdasarkan tabel komposisi pegawai Dinas Pengelolaan Pasar Kota 

Surakarta berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan formal di atas, dapat 

kita ketahui bahwa prosentase terbesar pegawai adalah lulusan SMA yaitu 

sebesar 45, 46%. Sedangkan jumlah pegawai yang menyelesaikan studi 

Diploma-3 sampai dengan jenjang Strata -2 berjumlah 39 pegawai atau 3, 45% 

dari keseluruhan pegawai yang ada di DPP Kota Surakarta. 

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata pegawai Dinas Pengelolaan Pasar 

Kota Surakarta memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi, meskipun 

ada beberapa pegawai yang berlatar belakang pendidikan SD maupun SMP. 
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Dengan demikian, maka kualitas SDM yang dimiliki oleh Dinas Pengelolaan 

Pasar Kota Surakarta sudah cukup bagus. Hal tersebut sangat mendukung dalam 

output kebijakan yang dirumuskan dalam upaya mengoptimalisasikan kegiatan 

pengelolaan sarana dan prasarana pasar. 

G. Sekilas Tentang Pasar Tradisional Kota Surakarta 

Saat ini jumlah pasar tradisional di kota Surakarta adalah sebanyak 42 

titik pasar yang tersebar di wilayah kota Surakarta. Dari ke-42 titk pasar tersebut, 

oleh DPP digolongkan kedalam 6(enam) kelas yaitu diantaranya, kelas Ia, Ib, IIa, 

IIb, IIIa, dan IIIb. Pembagian pasar ke dalam kelas tersebut, didasarkan atas 

beberapa hal. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam pembagian kelas 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Luas pasar 

2. Jumlah kios dan dasaran 

3. Fasilitas 

4. Pemasukan dan pengelolaan 

5. jumlah jam operasi. 

Menurut hasil observasi yang telah peneliti lakukan, kondisi pasar 

tradisional di wilayah Kota Surakarta, tergolong dalam kondisi baik. Namun 

tidak semua kondisi pasar tradisional yang ada dapat dikatakan baik. Masih ada 

sebagian kecil dari pasar-pasar tersebut yang kondisinya kurang dikelola dengan 
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baik. Untuk itu sejak tahun 2006 lalu, DPP Kota Surakarta telah melakukan 

berbagai perbaikan pasar tradisional baik di bidang bangunan, sarana dan 

prasarana, pengelolaan dan pembinaan pedagang pasar, dan sebaginya. Langkah 

tersebut dilakukan guna mewujudkan pasar tradisional yang bersih, sehat 

(higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman sehingga keberadaan 

pasar tradisional tidak termonopoli oleh keberadaan pasar modern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta tahun 2009 
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, 

transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, DPP Kota Surakarta selalu 

berusaha untuk menjadi organisasi publik yang dapat memberikan pelayanan 

yang maksimal sesuai dengan aspirasi masyarakat. Untuk itu merencanakan 

beberapa program sebagai perwujudan pelayanan yang maksimal sesuai dengan 

aspirasi masyarakat. Program-program tersebut dijelaskan di dalam Rencana 

Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta tahun 2009. RENJA merupakan 

tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi penilaian dalam evaluasi 

akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2009. 

Khusus dalam pengelolaan sarana dan prasarana pasar tradisional, DPP 

kota Surakarta mempunyai beberapa program prioritas tahun 2009. Program-

program tersebut diantaranya: 

1. Program pengembangan dan pembangunan infrastruktur 

pedesaan/peningkatan bangunan pasar: 

a. Pasar Pasar Windujenar Tahap II,  

b. Pasar Ngarsopuran,  

c. Pasar Legi bagian belakang,  

d. Pasar Gading Mangkutronik (lanjutan), 

e.  Pasar Panggungrejo, dan 

f. Pembangunan pasar baru Pasar Pucang Sawit. 
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2. Peningkatan sarana- prasarana dan fasilitas pasar juga kegiatan 

pemeliharaan bangunan pasar. 

3. Peningkatan kebersihan pasar tradisional. 

4. Peningkatan keamanan, kenyamanan dan ketertiban pasar tradisional. 

Program prioritas tersebut merupakan serangkaian kegiatan (proses) yang 

dilakukan oleh DPP Kota Surakarta untuk mewujudkan kinerja yang berkualitas. 

Seperti yang disampaikan oleh bapak Lancer selaku Kepala Seksi Pemeliharaan 

Fasilitas Pasar: 

“untuk mencapai kinerja yang berkualitas tentunya harus melalui beberapa 
proses. Salah satu diantaranya yaitu membuat sebuah program semacam 
renstra begitulah mbak. Dan tahun 2009 ini kita mempunyai beberapa 
program yang menjadi prioritas kami. Program tersebut ya seperti yang 
telah dijelaskan di dalam RENJA tahu 2009 itu mabk” (wawancara 
tanggal 20-05-2010). 
 

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Taufan selaku Kepala Seksi 

Pemeliharaan Bangunan Pasar: 

“…dari permasalahan yang ada, lalu dibuat sebuat rencana 
strategis/program untuk menangani permasalahan yang terjadi” 
(wawancara tanggal 21-05-2010). 
 

Dari pernyataan tersebut di atas, jelas bahwa program prioritas seperti 

yang telah dijelaskan di dalam RENJA 2009 (seperti di atas), merupakan salah 

satu proses untuk mengolah input (permasalahan yang terjadi di Kota Surakarta), 
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agar dapat diselesaikan sebagai sebuah kinerja yang berkualitas. Berikut 

merupakan daftar rencana kinerja tahunan tahun 2009 DPP Kota Surakarta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1 

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2009 

No Sasaran Program 
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Uraian Indikator Target Uraian Indikator
1 2 3 4 5 6 7 

1. Mewujudkan 
peningkatan sarana 
prasarana dan fasilitas 
pasar baik dari segi 
kualitas maupun 
kuantitas sebagai 
upaya dalam 
pemberian pelayanan 
prima kepada 
pedagang dan 
masyarakat. 

Peningkatan kualitas 
bangunan, sarana 
prasarana dan fasilitas 
pasar 

100% Pengembangan 
wilayah strategis 
dan cepat tumbuh 

Perencanaa
n 
pengemban
gan  

Input: dana 
Output: Peningkatan dan 
pemeliharaan fasilitas 
pasar, fasilitas mekanikal 
elektrikal pasar dan 
peremajaan instalasi listrik 
pasar 
Outcome: Terawat dan 
terpeliharanya fasilitas 
pasar serta peningkatan 
pelayanan pedagang dan 
konsumen 

2 Mewujudkan 
peningkatan sarana 
dan prasarana 
bangunan pasar 

Terwujudnya 
peningkatan bangunan 
pasar 

100% Pembangunan 
infrastruktur 
pedesaan 

a. Pembang
unan 
pasar 
pedesaan 

Input: dana 
Output:  
- Merenovasi bangunan 

pasar 
- Konsulatsi 

perencanaan 
pengawasan, IMB, Tim 
pendampingan, dll

- DED Pasar 
Outcome: Terlaksananya 
renovasi bangunan pasar

     b. Rehabilit
asi/pemel
iharaan 
pasar 
pedesaan 

Input: dana 
Output: memelihara 
bangunan gedung seluruh 
pasar 
Outcome: terpeliharanya 
bangunan gedung seluruh 
pasar 

3 Mewujudkan 
peningkatan 
kebersihan pasar 
sebagai upaya dalam 
pemberian pelayanan 
prima kepada 
pedagang dan 
masyarakat 

Peningkatan sarana 
prasarana pengelolaan 
persampahan di pasar-
pasar 

100% Pengembangan 
kinerja 
pengelolaan 
persampahan  

Penyedia
an sarana 
prasarana 
pengelola
an 
persampa
han 

Input: dana 
Output:  
· Menyediaan sara

prasarana kebersihan 
pasar 

· Perencanaan pengawasan 
pasar 

Outcome : 
· Tersedianya sarana dan 

prasarana kebersihan 
pasar (10 kontainer, 1 
ovverool, TPS dibawah 
tanah) 

· Terlaksananya 
pengawasan pasar
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4 Menciptakan kemanan 
dan ketertiban 
lingkungan pasar yang 
berdampak pada 
peningkatan 
pendapatan dari sektor 
retribusi 

Terciptanya kemanan 
dan ketertiban 
lingkungan pasar yang 
berdampak pada 
peningkatan 
pendapatan dari sektor 
retribusi 

100% Peningkatan 
keamanan dan 
kenyamanan 
lingkungan 

Pengenda
lian 
keamana
n 
lingkung
an  

Input: dana 
Output: 
· Meningkatnya 

keamanan dan 
ketertiban seluruh 
pasar 

· Pengadaan alat 
komunikasi 

· Jasa pihak ketiga 
keamanan 
Outcome: 
Terciptanya pasar yang 
aman, rapi, indah dan 
tertib dan terbayarny
jasa keamanan pasar.

Sumber: DPP Kota Surakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Kinerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta 
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Kinerja merupakan  tingkat pencapaian keberhasilan suatu organisasi 

dalam mencapai tujuan, visi dan misisnya. Dengan melakukan penilaian terhadap 

kinerja organisasi, maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan dengan 

lebih terarah dan sistematis. Perbaikan kinerja organisasi akan memberikan 

dampak yang luas khususnya dalam upaya memperbaiki pelayanan kepada 

masyarakat. Dengan melakukan penelitian terhadap kinerja organisasi, maka 

dapat dilihat sejauh mana kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh organisasi 

tersebut. 

Dalam bab ini akan disajikan mengenai hasil penelitian dan 

pembahasan dalam hal penelitian tentang kinerja Dinas Pengelolaan Pasar 

Kota Surakarta dalam mengelola sarana dan prasarana pasar tradisional. 

Penilaian kinerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta difokuskan 

pada kriteria efektivitas, responsivitas dan akuntabilitas. Selain itu juga akan 

dijelaskan mengenai faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam 

pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana pasar tradisional Kota 

Surakarta. Dengan mengetahui kinerja Dinas Pengelolaan Pasar, diharapkan 

akan dapat digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan maupun peningkatan 

kinerja Dinas Pengelolaan Pasar selanjutnya serta untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan kepada pedagang dan masyarakat khususnya pengunjung 

pasar tradisional di Kota Surakartakarta. 
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I. Efektivitas 

Efektivitas dapat digunakan sebagai salah satu indikator pengukur 

baik buruknya kinerja suatu instansi/organisasi. Efektivitas dapat dilihat 

dari perbandingan antara target/ renstra Dinas Pengelolaan Pasar Kota 

Surakarta dengan realisasi yang sudah terlaksana.  

Pada dasarnya pengelolaan sarana dan prasarana pasar tradisional 

merupakan salah satu upaya Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta 

untuk menciptakan pasar tradisional yang bersih, sehat (higienis), aman, 

tertib dan ruang publik yang nyaman. Pasar tradisional Kota Surakarta 

dituntut untuk selalu bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan nyaman 

dengan beberapa alasan diantaranya:  

a. Pasar tradisional diduga berpotensi besar rentan sebagai pusat 

penyebaran penyakit. 

b. Agar mampu bersaing dengan pasar modern/supermarket. 

c. Mengangkat perekonomian masyarakat menengah kebawah. 

d. Pasar tradisional adalah tolak ukur perkembangan ekonomi daerah. 

e. Pasar tradisional menjadi indikator nasional untuk mengetahui 

pergerakan tingkat kestabilan harga. 

Target yang ingin dicapai dalam peningkatan pengelolaan sarana 

dan prasarana pasar tradisional Kota Surakarta pada tahun 2009, antara 

lain: 
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a. pengembangan wilayah cepat tumbuh dan strategis 

Yang dimaksud dengan wilayah cepat tumbuh dan strategis 

adalah bagian-bagian/fasilitas pasar yang tingkat perubahan baik 

kualitas maupun kuantitasnya sangat cepat sehingga perlu dilakukan 

perwatan secara rutin. Hal ini dilakukan agar fasilitas yang sudah ada 

tetap terawat dan mencukupi kebutuhan pasar sesuai dengan standar 

keamanan. Hal ini diungkapkan oleh bapak Lancer sebagai Kepala 

Seksi Pemeliharaan Fasilitas Pasar: 

“fasilitas cepat tumbuh itu memerlukan perhatian yang cukup 
serius. Kenapa hal ini dilakukan tidak lain adalah untuk 
menciptakan fasilitas pasar yang sesuai standar. Yang termasuk 
dalam wilayah cepat tumbuh diantaranya fasilitas pasar, 
fasilitas mekanikal elektrikal pasar dan instalasi listrik pasar” 
(wawancara tanggal 20-05-2010). 
 
Dari pernyataan di atas, jelas bahwa yang termasuk di dalam 

wilayah cepat tumbuh adalah fasilitas pasar, fasilitas mekanikal 

elektrikal pasar dan instalasi listrik pasar. Hal ini memerlukan 

perhatian yang cukup serius untuk menciptakan fasilitas pasar yang 

sesuai standar. Dalam program pengembangan wilayah cepat tumbuh 

dan strategis, terdapat beberapa output yang ingin dicapai oleh DPP 

Kota Surakarta.  Output  tersebut diantaranya adalah peningkatan dan 

pemeliharaan fasilitas pasar, fasilitas mekanikal elektrikal pasar dan 

peremajaan instalasi listrik pasar. Dengan output yang ada diharapkan 
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akan menghasilkan outcome terawat dan terpeliharanya fasilitas pasar 

serta peningkatan pelayanan pedagang dan konsumen. 

a) Peningkatan dan pemeliharaan fasilitas pasar 

Peningkatan dan pemeliharaan fasilitas pasar merupakan salah 

satu kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan oleh DPP Kota 

Surakarta. Fasilitas pasar yang sudah ada, perlu dipelihara agar 

terawat baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini disampaikan 

oleh bapak Lancer: 

“guna memenuhi kebutuhan, diperlukan berbagai fasilitas yang 
dapat mendukung berjalannya sebuah kegiatan. Kemudian baik 
atau buruknya fasilitas yang ada, itu ditentukan oleh 
bagaimana kita bisa merawatnya. Jadi kalo kita menginginkan 
fasilitas yang baik, ya kita harus mau merawat fasilitas yang 
sudah ada dengan baik” (wawancara tanggal 20-05-2010). 

 

Peningkatan dan pemeliharaan fasilitas pasar  meliputi banyak 

hal diantaranya perbaikan kios dan los pasar, dan penataan tenda-

tenda pedagang dan pengelolaan toilet (wc umum) yang bersih dan 

sehat. Kegiatan peningkatan dan pemeliharaan fasilitas pasar ini 

dilakukan di seluruh pasar tradisional yang ada di Kota Surakarta. 

Hal ini diungkapkan oleh bapak Lancer sebagai Kepala Seksi 

Pemeliharaan fasilitas pasar: 

“…fasilitasnya itu seperti pemeliharan kios dan los pasar, 
tenda-tenda pedagang, termasuk juga pemeliharaan toilet (wc) 
umum yang sehat, mbak. Kegiatan ini ditargetkan bisa 
mencapai seluruh pasar yang ada yaitu 41 pasar. Namun 
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biasanya tidak bisa terealisasi semuanya karena terbatasnya 
waktu pengerjaan serta kurangnya SDM lapangan yang kita 
miliki. Kalo faktor pendukung ya paling kedisiplinan yang 
diterapkan kepada semua petugas, terus kerjasama yang baik 
dengan pedagang dan masyarakat.”(wawancara tanggal 20-05-
2010). 

 

Dari pernyataan tersebut jelas bahwa target dalam peningkatan 

dan pemeliharaan fasilitas pasar meliputi pemeliharaan kios dan 

los pasar, tenda-tenda pedagang, dan toilet (wc) umum yang sehat. 

Kegiatan ini direncanakan dapat mencapai seluruh pasar yang ada 

yaitu 41 pasar tradisional. Hal ini juga dijelaskan di dalam RENJA 

tahun 2009 DPP Kota Surakarta. Hambatan yang ditemui dalam 

pelaksanaan kegiatan ini diantaranya terbatasnya waktu pengerjaan 

dan minimnya SDM lapangan yang dimiliki oleh DPP. Sementara 

faktor yang dapat mendukung jalannya kegiatan ini adalah 

kedisipilinan petugas dan adanya kerjasama yang baik dengan 

pedagang serta masyarakat. 

Dalam mengelola toilet (wc umum), DPP bekerja sama dengan 

pihak ketiga. Hal ini diungkapkan oleh ibu Tuti selaku staff bidang 

pendapatan pasar: 

“…untuk mengelola toilet, kita melakukan kerjasama dengan 
pihak pengelola dari luar, mbak..hal ini dilakukan untuk selain 
untuk meningkatkan kualitas toilet yang sehat dan bersih, ini 
juga untuk menambah pemasukan pendapatan DPP. Dengan 
melakukan kerjasama, pengelolaan toilet akan lebih baik 
sehingga toilet/wc tetap terawat. Jadi toilet itu tetap bersih, 
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sehat, cukup air bersih dan tidak bau pesing tentunya” 
(wawancara tanggal 24-05-2010). 

 

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa pengelolaan 

sarana toilet di setiap pasar tradisional Kota Surakarta dikelola 

oleh pihak dari luar DPP. Dalam hal ini pihak luar bekerjasama 

dengan DPP sebagai penyelenggara pengelolaan pasar tradisional. 

Dengan kerjasama ini DPP mendapatkan pemasukan pendapatan 

dari setoran hasil setiap bulan. Kebersihan dan kesehatan toilet 

serta persediaan air bersih lebih terjamin karena dengan dikelola 

oleh pihak luar maka toilet/wc umum akan lebih terawat. 

b) Peningkatan dan pemeliharaan mekanikal elektrikal pasar 

dan peemajaan instalasi listrik pasar. 

Kebutuhan pasar akan listrik sangatlah penting untuk 

diperhatikan. Hal ini untuk menunjang kelancaran kegiatan yang 

berjalan di pasar. DPP Kota Surakarta mempunyai target di dalam 

peningkatan infrasturktur listrik di pasar-pasar tradisional.hal ini 

diungkapkan oleh bapak Lancer sebagai Kepala Seksi 

Pemeliharaan Fasilitas Pasar: 

“…pada dasarnya pemeliharaan fasilitas itu bersifat rutin setiap 
tahun, agar fasilitas yang ada itu tetap terawat termasuk juga 
pemeliharaan infrastruktur listrik. Untuk tahun 2009, kami 
mempunyai beberapa target yaitu diantaranya peningkatan 
peralatan listrik habis pakai, peningkatan daya listrik pasar, 
pemeliharaan fasilitas mekanikan/ elektrikal pasar, peremajaan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



78 

 

instalasi listrik pasar, jasa pihak ke III teknisi listrik, dan 
membayar rekening listrik pasar-pasar. Untuk peningkatan 
daya listrik sebenarnya banyak pasar yang mengajukan untuk 
ditambah dayanya, tetapi kita tidak bisa memenuhi semuanya 
karena ya Mbak tau sendirilah, tunggakan rekening listriknya 
saja masih banyak yang menunggak, belum lagi banyaknya 
kasus pencurian listrik. Hal ini menjadi penghambat 
pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan” 
(wawancara tanggal 20-05-2010). 
 
Dari pernyataan di atas, dapat kita ketahui bahawa target yang 

ingin dicapai oleh DPP Kota Surakarta pada tahun 2009 dalam 

bidang peningkatan infrastruktur listrik adalah peningkatan 

peralatan listrik habis pakai, peningkatan daya listrik pasar, 

pemeliharaan fasilitas mekanikal/elektrikal pasar, peremajaan 

instalasi listrik pasar, jasa pihak ke III teknisi listrik, dan 

membayar rekening listrik pasar-pasar. Banyaknya kasus 

pencurian listrik di pasar-pasar tradisional mengakibatkan 

penunggakan pembayaran rekening listrik oleh masing-masing 

pasar. Hal ini mengakibatkan tertundanya program-program yang 

sudah direncanakan. 

Dari kedua output yang telah direncanakan di atas, pelaksanaan 

kegiatan selama tahun 2009 tecatat baru bisa terealisasi sebanyak 

76,65%. Hal ini mencakup seluruh kegiatan peningkatan dan 

pemeliharaan baik fasilitas pasar maupun komponen mekanikal 

elektrikal pasar dan peemajaan instalasi listrik pasar. Di dalam LAKIP 
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DPP Kota Surakarta direncanakan anggaran untuk kegiatan ini 

sebanyak Rp. 644.928.400 dan hanya terealisasi sebanyak Rp. 

494.359.725 dengan pencapaian target sebesar 76,65%. (lihat Lakip 

tahun 2009) 

 
b. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur 

pedesaan/peningkatan bangunan pasar 

a) Pembangunan Pasar Pedesaan 

Pengembangan dan peningkatan bangunan pasar meliputi 

renovasi dan pembangunan banguan pasar yang baru. Hal ini 

diungkapkan oleh Bapak Taufan selaku Kepala Seksi 

Pemeliharaan Bangunan Pasar: 

“…untuk bangunan pasar yang usianya sudah tua dan 
sudah rusak, maka tindakan yang diambil yaitu pemugaran 
bangunan pasar. Namun untuk bangunan pasar yang masih 
memungkinkan dari segi usia maupun kondisinya, maka 
apabila terjadi kerusakan maka cukup direnovasi bagian-
bagian yang rusak saja” (wawancara tanggal 21-05-2010). 
 
Dari pernyataan bapak Taufan tersebut diketahui bahwa, 

upaya peningkatan kualitas  bangunan pasar tradisional terdiri dari 

dua (2) macam cara. Pertama dengan cara renovasi bangunan 

untuk bangunan pasar yang tingkat kerusakannya kecil dan usia 

bangunan masih dalam batas aman. Yang kedua adalah pemugaran 

(pembangunan bangunan baru) bangunan pasar untuk bangunan 
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pasar yang kondisi serta usia bangunan yang sudah tidak 

memungkinkan untuk digunakan. Untuk pelaksanaan peningkatan 

bangunan pasar, setiap tahunnya rutin dilakukan, hal ini sesuai 

dengan rencana kerja DPP Kota Surakarta. di dalam RENJA di 

jelaskan bahwa output yang ingin dicapai adalah merenovasi 

bangunan pasar, konsultasi perencanaan pengawasan, IMB, Tim 

pendamping dll, DED pasar-pasar. Dengan outcome terlaksananya 

renovasi bangunan pasar. Untuk tahun 2009, pasar yang menjadi 

prioritas utama kegiatan renovasi meliputi 5 pasar dan pembuatan 

1 bangunan pasar baru. Hal ini diungkapkan oleh bapak Taufan 

selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Bangunan Pasar: 

“ seperti yang sudah direncanakan, yang menjadi prioritas 
renovasi tahun 2009 adalah Pasar Windujenar Tahap II, 
Pasar Ngarsopuran, Pasar Legi bagian belakang, Pasar 
Gading Mangkutronik (lanjutan) dan Pasar Panggungrejo 
tahap II. Sementara untuk program pembuatan bangunan 
pasar baru ditujukan pada Pasar Pucang sawit”(wawancara 
tanggal 21-05-2010). 

 
Dari pernyataan trsebut di atas, jelas bahwa pasar yang 

menjadi prioritas renovasi tahun 2009 adalah Pasar Windujenar 

Tahap II, Pasar Ngarsopuran, Pasar Legi bagian belakang, Pasar 

Gading Mangkutronik (lanjutan) dan Pasar Panggungrejo. 

Sementara program pembuatan pasar baru adalah pembuatan Pasar 

Pucang sawit. Pelaksanaan pembangunan Pasar Pucangsawit ini 
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memerlukan  dua tahap, yakni pada tahap I tahun 2009 dengan 

target selesai sekitar 60% dan ditargetkan pada tahun 2010 bisa 

selesai. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Taufan selaku Kepala 

Seksi Pemeliharaan Bangunan Pasar: 

“…peemugaran bangunan Pasar Pucangsawit ada dua 
tahap. Tahap pertama yaitu tahun 2009 dan tahap II adalah 
tahun 2010. Tahap I DPP mampu nenyalesaikan sekitar 
60% pembangunan bangunan pasar jadi sesuai dengan 
target yang telah direncanakan. Dan sisanya dilanjutkan 
nanti di tahap II yaitu tahun 2010 ini” (wawancara tanggal 
21-05-2010).  

 
Dari pernyataan tersebut di atas jelas bahwa pemugaran 

Pasar Pucangsawit yang dilakukan oleh DPP Kota Surakarta pada 

tahun 2009 telah memenuhi target yang sudah direncanakan. 

Sementara untuk renovasi pasar yang lainnya juga sudah 

terlaksana. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Taufan selaku Kepala 

Seksi Pemeliharaan Bangunan Pasar: 

“renovasi pasar Windujenar tahap II juga sudah selesai 
sekitar 99%. Pada tahap I tahun 2008, pembangunan sudah 
selesai 75% dan pada tahap II ini kami mampu 
menyelesaikan pekerjaan yang telah ditargetkan yaitu 
25%”(wawancara tanggal 21-05-2010). 

 
Dari pernyataan di atas, jelas bahwa renovasi pasar 

Windujenar tahap II telah selesai 99%. Sementara renovasi pasar 

Pucangsawit tahap I telah selesai sekitar 60%. Berikut gambar 

beberapa pasar yang telah yang telah di renovasi: 
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Gambar 3.1 

Pasar Tradisional Kota Surakarta 

1. Konsep Night Market Ngarsopuran 

 

2. Pasar Legi  bagian depan & belakang 
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3. Pasar gading 

 
4. Pasar Windujenar 
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5. Pasar Pucang Sawit  

6. Pasar Panggungrejo 

 
 

Di dalam LAKIP tahun 2009 DPP Kota Surakarta, 

dijelaskan bahwa perencanaan renovasi adalah tersedianya 

bangunan pasar yang baru 1 pasar dan terselenggaranya renovasi 

bangunan pasar 5 pasar dan realisasi program ini hanya mencapai 

65% dengan anggaran yang direncanakan sebanyak Rp. 
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7.680.750.000 dan terealisasi 5.041.206.167 (lihat Lakip tahun 

2009 DPP). Rendahnya tingkat pencapaian target perenovasian 

bangunan ini tidak lepas dari hambatan-hambatan. Hal ini 

diungkapkan oleh Bapak Taufan selaku Kepala Seksi 

Pemeliharaan Bangunan Pasar: 

“…untuk anggaran tahun 2009 dan tahun 2010 ini 
mengalami pengurangan. Hal ini disebabkan pada tahun ini 
(2010) Pemerintah Kota Surakarta sedang mengadakan 
hajatan besar yaitu Pemilukada. Jadi anggaran setiap 
SKPD-nya dikurangi untuk menyelenggarakan pemilukada 
itu. Selain itu setiap program perenovasian bangunan 
ataupun pembuatan pasar baru biasanya banyak masalah 
ketidakcocokan anatara rencana DPP dengan masyarakat. 
Hal ini juga menjadi salah satu penghambat, 
Mbak”(wawancara tanggal 21-05-2010) 

 
Dari pernyataan tersebut di atas, jelas bahwa pengurangan 

anggaran setiap SKPD menjadi salah satu hambatan dalam 

pelaksanaan renovasi bangunan pasar. Dengan adanya 

pengurangan nggaran tersebut, maka dana yang dibutuhkan dalam 

merenovasi bangunan pasar menjadi berkurang sehingga program 

menjadi terhambat jalannya. Sedangkan ketidakcocokan pendapat 

anatar DPP dengan masyrakat juga terbukti menjadi faktor 

penghambat dalam pelaksanaan program ini. Selain faktor 

penghambat, tentunya ada faktor yang dapat mendukung. Hal ini 

juga diungkapkan oleh Bapak Taufan selaku Kepala Seksi 

Pemeliharaan Bangunan Pasar: 
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“untuk faktor pendukung, saya rasa adanya proses 
negosiasi yang baik yang menjadi ciri khas kota Solo yaitu 
rerembug. Dengan adanya rerembug ini setiap 
permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan 
damai. Karna kita cinta damai. Selain itu juga manajemen 
yang baik serta kejasama yang baik dengan masyarakat dan 
pedagang. Oya paguyuban pasar juga termasuk factor 
pendukung mbak” (wawancara tanggal 21-05-2010). 

 
Dari hasil wawancara tersebut, jelas bahwa yang menjadi 

faktor pendukung dalam program renovasi adalah adanya 

rerembug (proses negosiasi), manajemen yang baik dan kerjasama 

yang baik dengan pedagang dan masyarakat serta adanya 

paguyuban pasar. 

b) Rehabilitasi/pemeliharaan pasar pedesaan 

Rehabilitasi/pemeliharaan bangunan pasar bertujuan untuk 

memelihara seluruh bangunan pasar yang sudah ada. Pemeliharaan 

tersebut diantaranya pemeliharaan talang, atap, saluran air, 

drainase, lantai dan tembok-tembok bangunan. Hal ini 

diungkapkan oleh bapak Taufan selaku Kepala Seksi Pemeliharaan 

Bangunan Pasar: 

“…bangunan yang sudah ada tetap harus dipelihara agar 
tetap terawat. Misalnya pemeliharaan talang, atap, saluran 
air, drainase, lantai dan tembok-tembok bangunan. Hal ini 
bertujuan agar bangunan yang sudah ada tetap terawatt dan 
terjaga kualitasnya” (wawancara tanggal 21-05-2010). 
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Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Ei, pedagang 

pasar Gede: 

“DPP itu rutin mengadakan pemeliharaan terhadap 
bangunan yang sudah ada misalnya lantai, itu biar gak 
becek kalo hujan, atap dan talang itu biar gak bocor kalo 
hujan. Trus saluran limbah itu agar pasar tidak baud an 
banyak lagi mbak” (wawancara tanggal 18-05-2010). 

 
Dari pernyataan di atas, jelas bahwa pemeliharaan terhadap 

bangunan yang sudah ada perlu untuk dilakukan agar bangunan 

yang sudah ada tetap terjaga dan terawat. Hal-hal yang menjadi 

perhatian dalam pemelihraan bangunan biasanya mencakupi 

pemeliharaan talang, atap, saluran air, drainase, lantai dan tembok-

tembok bangunan. 

Di dalam RENJA DPP tahun 2009 dijelaskan bahwa output 

yang ingin dicapai adalah memelihara bangunan gedung seluruh 

pasar dengan outcome terpeliharanya bangunan seluruh pasar. 

Pencapaian target dalam pemeliharan bangunan pasar pedesaan ini 

adalah 93% dari rencana yang sudah ada. Dengan rencana 

penganggaran dana sebesar Rp.489.147.990 dan terealisasi sebesar 

Rp. 458.832.725 (lihat Lakip tahun 2009 DPP).  

Dalam pelaksanaan program ini hampir tidak ada hambatan 

yang ditemui.hal ini diungkapkan oleh bapak Taufan selaku 

Kepala Seksi Pemeliharaan Bangunan Pasar: 
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“hambatan yang ditemui saya kira tidak ada ya mbak, 
paling hanya keribetan yang dikarenakan pasar tetap 
beroprasi saat pembenahan salah satu bagian bangunan 
yang rusak. Tapi ini masih bisa diatasi, karena pedagang 
maupun pembeli juga mengerti dengan keadaan ini. Untuk 
faktor pendukung mungkin dana yang cukup dan petugas 
yang cukup.” 

 
Dari pernyataan tersebut diatas, jelas bahwa tidak ada 

faktor penghambat yang cukup berarti dalam pelaksanaan 

pemeliharaan bangunan pasar. Sementara faktor pendukungnya 

adalah cukupnya dana dan jumlah petugas yang mencukupi. 

c. Peningkatan kebersihan/pengelolaan persampahan  pasar 

tradisional.  

Pengelolaan persampahan merupakan hal utama yang harus 

diperhatikan dalam menciptakan pasar tradisional yang bersih, sehat 

(higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman. Untuk itu  

setiap pasar harus memiliki tempat pembuangan sampah sementara 

(TPS), tempat pembuangan sampah (TPS) yang tidak bau dan tidak 

ada sampah yang berserakan, tersedia tempat sampah di setiap kios, 

dan ada pemisahan sampah basah dan sampah kering. 

Untuk menciptakan pengelolaan persampahan yang baik, 

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta mempunyai 200 lebih petugas 

kebersihan pasar yang tersebar di masing-masing pasar, dimana 

jumlah petugas di setiap pasarnya berbeda-beda tergantung pada kelas-
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kelas pasar yang ada. Untuk pasar kelas I tersedia sekitar 15 petugas 

kebersihan, kemudian untuk pasar kelas II mempunyai sekitar 10 

petugas kebersihan, dan pasar kelas III mempunyai 3-5 petugas 

kebersihan. Hal tersebut diungkapkan oleh bapak Suhardi selaku 

Kepala Seksi Peralatan dan Kebersihan: 

“…untuk memelihara kebersihan pasar, DPP mempunyai lebih 
dari 200 petugas kebersihan. Jumlahnya tiap kelas berbeda-
beda. Untuk pasar kelas I, jumlahnya 15 orang, kelas II adalah 
10 orang, kedian kelas IIInya itu 3 sampai 5 orang mbak. 
Mereka bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Tugas 
mereka ada yang menyapu, mengangkut sampah dari blok-blok 
untuk dibawa ke tempat penampungan sampah sementara, dan 
ada yang bertugas sebagai pengambil sampah dari pasar-pasar 
tradisional untuk dibuang ke TPA Putri Cempo” (wawancara 
tanggal 23-05-2010). 

 
Dari hasil wawancara di atas, jelas bahwa banyaknya jumlah 

petugas kebersihan yang ada, merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan dalam bidang pengelolaan sampah di pasar tradisional 

Kota Surakarta. jumlah petugas yang mencukupi dan kedisiplinan 

serta budaya organisasi yang baik diharapkan akan memperlancar 

kinerja DPP Kota Surakarta. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Suhardi: 

“…dari jumlah petugas yang kami miliki saat ini, pada tahun 
ini dan tahun-tahun sebelumnya sudah mampu menangani 
masalah pengelolaan sampah yang ada di masing-masing pasar 
dengan baik. Ya mungkin untuk pasar yang kelas 3 yang jam 
operasinya rendah seperti yang adek katakan bahwa di pasar 
tersebut sering ada penumpukan sampah kadang sampai tiga 3 
hari bahkan seminggu, itu bukan karena patugasnya yang 
kurang , tapi hal ini disebabkan alat pengangkut (armada truk) 
yang kami miliki masih kurang mencukupi. Karena jam 
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operasinya sebentar jadi sampah yang ada juga sedikit. Untuk 
mensiasati kurangnya armada jadi kita mengambil sampahnya 
untuk pasar kelas III bisa sampai 3 hari sekali” (wawancara 
tanggal 23-05-2010). 

 
Untuk peralatan kebersihan seperti sapu, tempat sampah per 

blok, dan  keranjang pengangkut sampah disetiap pasar, disediakan 

oleh DPP Kota Surakarta. Setiap bulan DPP akan mendistribusikan 

alat-alat kebersihan ke setiap pasar. Besarnya jumlah alat yang 

didistribusikan tergantung pada pengajuan kebutuhan alat kebersihan 

dari masing-masing pasar. Hal ini diungkapkan oleh bapak Suhardi: 

“…untuk kebutuhan peralatan kebersihan, kami 
mempertimbangkan dari laporan-laporan kebutuhan peralatan 
kebersihan dari setiap pasar. Setiap bulan masing-masing pasar 
akan melaporkan berapa banyak alat kebersihan yang 
dibutuhkan, tentunya kelas-kelas pasar juga menjadi 
pertimbangan. Dari laporan-laporan yang ada akan kami 
tampung kemudian kami akan mendistribusikannya ke pasar-
pasar. Namun tidak semua kebutuhan bisa kami penuhi 100%. 
Kalau kebutuhannya terlalu banyak maka kami hanya mampu 
menyediakan sekitar 75% saja. Ya ini kembali lagi pada 
masalah kendala biaya mbak..” (wawancara tanggal 23-05-
2010). 

 
Dari pernyataan tersebut jelas bahwa pendistribusian peralatan 

kebersihan dipertimbangkan  dari laporan kebutuhan setiap pasar serta 

kelas-kelas pasar yang ada. Laporan kebutuhan peralatan kebersihan 

dari masing-masing pasar, akan ditampung dan dijadikan bahan 

pertimbangan dalam pendistribusian peralatan tersebut. Dari jumlah 

yang diajukan oleh masing-masing pasar, tidak semuanya dapat 
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dipenuhi 100%. Apabila jumlahnya terlalu banyak, maka DPP Kota 

Surakarta hanya memenuhi sekitar 75%. Hal ini dikarenakan 

minimnya anggaran yang diperuntukkan bagi penyediaan peralatan 

kebersihan. Seperti pernyataan bapak Suhardi berikut ini: 

“…untuk anggaran tahun 2009 ini mengalami pengurangan. 
Hal ini disebabkan pada tahun ini (2010) Pemerintah Kota 
Surakarta sedang mengadakan hajatan besar yaitu Pemilukada. 
Jadi anggaran setiap SKPD-nya dikurangi untuk 
menyelenggarakan pemilukada itu. Maka dari itu persediaan 
peralatan kebersihan di tahun ini juga berkurang jumlahnya” 
(wawancara tanggal 23-05-2010). 

 
Dari pernyataan di atas, jelas bahwa pengurangan anggaran 

setiap SKPD terbukti menjadi salah satu penghambat dalam program 

pengelolaan persampahan. Dalam LAKIP tahun 2009 DPP Kota 

Surakarta dijelaskan bahwa rencana anggaran untuk pengelolaan 

persampahan sebesar Rp. 600.886.450, sementara realisasinya hanya 

sebesar Rp. 551.441.000 (lihat Lakip tahun 2009 DPP). Pada tahun 

2009 direncanakan tersedia 10 kontainer yang sebelumnya DPP hanya 

memiliki 9 kontainer sehingga di tahun 2009 DPP akan menambah 1 

kontainer. Berikut gambar armada truk pengangkut sampah milik 

DPP: 
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Gambar 3.2 

Armada Truk Pengangkut Sampah Milik DPP Kota Surakarta 

Armada truk yang sedang mengangkut sampah di Pasar Jebres 

Selain itu DPP juga berencana mengadakan 1 buah ovverol dan 

TPS bawah tanah. Hal ini dijelaskan di dalam RENJA tahun 2009 

DPP Kota Surakarta. Pencapaian target yang dijelaskan di dalam 

LAKIP tahun 2009 DPP Kota Surakarta adalah sebesar 91,77% (lihat 

Lakip tahun 2009 DPP). Namun disamping keberhasilan dalam 

program pengelolaan persampahan tentunya ada faktor penghambat 

dan pendukungnya. Hal ini diungkapkan oleh bapak selaku Kepala 

Seksi Peralatan dan Kebersihan: 

“ hambatan yang kami temui diantaranya, kurangnya jumlah 
armada yang kita miliki, dan saat di TPA Putir Cempo pun 
kami harus ngantri dulu, Mbak. Jadi pekerjaan kami juga 
terhambat. Yang seharusnya 1 armada truk bisa mengambil 
sampah sebanyak 9 kali sehari jadi hanya 5-6 kali sehari. 
Untuk faktor pendukung itu manajemen pengelolaan 
persampahan yang baik dan sikap taat pada peraturan dari para 
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pedagang khususnya dalam menjaga kebersihan pasar” 
(wawancara tanggal 23-05-2010). 
 
Dari hasil wawancara di atas, jelas bahwa hambatan dalam 

pengelolaan persampahan selain terkendala oleh biaya, juga terkendala 

oleh kurangnya jumlah armada truk pengangkut sampah (container) 

serta antrian yang panjang di TPA Putri Cempo. Sementara faktor 

pendukungnya adalah manajemen pengelolaan persampahan yang baik 

dan sikap taat pada peraturan dari para pedagang khususnya dalam 

menjaga kebersihan pasar 

d. Peningkatan keamanan, kenyamanan dan ketertiban pasar 

tradisional. 

Untuk meningkatkan jumlah pengunjung pasar tradisional, 

salah satu hal yang harus diperhatikan adalah tingkat keamanan dan 

kenyamanan pasar bagi pengunjung. Yang dimaksud dengan 

keamanan adalah kondisi dimana lingkungan pasar terbebas dari 

tindakan-tidakan yang dapat mengganggu kenyamanan pedagang 

maupun pemebeli. Untuk menciptakan hal tersebut, DPP Kota 

Surakarta sampai saat ini telah memiliki 215 orang satpam yang 

tersebar di 41 pasar tradisional di Kota Surakarta. Dari jumlah satpam 

yang ada, tidak semua pasar mempunyai satpam dalam jumlah yang 

sama. Hal ini karena perbedaan kelas-kelas pasar yang mempunyai 

jam operasional dan luas wilayah yang berbeda sehingga kebutuhan 
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akan satpam sendiri juga berbeda. Hal ini seperti yang dikatakan oleh 

Bapak Pardiyo selaku Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban: 

“…keamanan pasar itu sangat penting mbak, karena saat ini 
kerawanan sosial yang meningkat di masyarakat itu 
mengakibatkan banyaknya tindak kejahatan di mana-mana. 
Misalnya perampokan, pembunuhan, pencopetan, keributan 
antar pedagang dan sebagainya. Untuk itu pasar tradisional 
juga harus menyediakan petugas keamanan demi menjaga 
keamanan dan kenyamanan pembeli maupun pedagang. Untuk 
saat ini kami memiliki sekitar 257 petugas keamanan yang 
tersebar di seluruh pasar. Jumlahnya ya tidak sama di tiap-tiap 
pasar, tergantung besar pasar dan jam operasinya” (wawancara 
tanggal 25-05-2010). 

 
Untuk meningkatkan kemampuan petugas keamanan, DPP 

mempunyai program peningkatan keamanan dan kenyamanan 

lingkungan. Hal ini diungkapkan oleh bapak Pardiyo selaku Kepala 

Seksi Keamanan dan Ketertiban: 

“…setiap tahun kita mengadakan pelatihan untuk 
meningkatkan pengetahuan dan kemampuan satpam dalam 
menjaga keamanan dan kenyamanan pasar. Pelatihan ini kita 
adakan dengan bekerjasama dengan pihak poltabes. Pelatihan 
yang diberikan meliputi cara menangani kasus kecil seperti 
pencopetan dan sebagainya. Untuk peserta yang mengikuti 
pelatihan tidak semua petugas yang ada bisa mengikutinya. 
Kira-kira 60 orang satpam yang berasal dari 15 Pasar. Petugas 
yang mengikuti pelatihan terbatas karena keterbatasan biaya. 
Dari perwakilan petugas yang mengikuti pelatihan, akan 
menyampaikannya kepada rekan-rekan sesame petugas 
keamanan di masing-masing pasar” (wawancara tanggal 25-05-
2010). 

 
Dari pernyataan tersebut diatas jelas bahwa petugas yang 

mengikuti pelatihan terbatas jumlahnya karena keterbatasan biaya. 
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Petugas yang mengikuti pelatihan diantaranya berasal dari 15 pasar 

yang berjumlah sekitar 60 orang satpam. Perwakilan dari masing-

masing pasar berkewajiban untuk menyampaikan pengetahuan yang di 

dapat dari pelatihan kepada rekan kerjanya. Dengan pelatihan target 

yang ingin dicapai oleh DPP Kota Surakarta adalah petugas keamanan 

pasar semakin paham mengenai tugas dan kewajiban sehingga 

kemungkinan penyelewengan yang dilakukan dapat diminimalisir. 

Selain melakukan pelatihan bagi para petugas keamanan, DPP 

juga mempunyai program pengadaan alat komunikasi. Hal ini 

diungkapkan oleh bapak Pardiyo selaku Kepala Seksi Keamanan dan 

Ketertiban: 

“kami juga mempunyai program untuk menambah jumlah alat 
komunikasi bagi petugas. Ini untuk memperlancar komunikasi 
antar petugas yang berjaga” (wawancara tanggal 25-05-2010). 
 
Dari pernyataan di atas, jelas bahwa  program penambahan alat 

komunikasi bagi petugas keamanan bertujuan untuk mempermudah 

komunikasi antar petugas yang berjaga. Untuk hambatan dan 

pendukung dalam peningkatan keamanan, kenyamanan dan ketertiban 

pasar tradisional diungkapkan oleh bapak Pardiyo selaku Kepala Seksi 

Keamanan dan Ketertiban: 

“..untuk hambatan saya rasa tidak ada. Selain petugas yang ada 
telah bekerja dengan maksimal, para pedagang pun juga sangat 
membantu kita dalam menjaga keamanan. Kesadaran dan 
solidaritas para pedagang sangat membantu kami dalam hal ini. 
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Wong Solo itu terkenal dengan persaudaraannya yang kuat. 
Budaya inilah yang menjadikan tingkat keamanan di pasar-
pasar tradisional di Surakrat menjadi hal yang patut untuk 
dicontoh” (wawancara tanggal 25-05-2010). 

 
Dari pernyataan tersebut diatas, jelas bahwa DPP tidak 

mengalami hambatan dalam menjaga keamanan dan kenyamanan 

pasar tradisional. Keamanan di pasar tradisional cukup terjamin karena 

solidaritas para pedagang dan budaya kekeluargaan yang erat 

dikalangan pedagang telah membantu tugas petugas keamanan dalam 

menciptakan pasar yang aman, rapi, indah dan tertib. Selain peran 

petugas keamanan (satpam), DPP juga bekerjasama dengan pihak 

ketiga dalam mengurus perparkiran. Kerjasama ini dilakukan untuk 

menjaga keamanan kendaraan para pedagang maupun pembeli. Hal ini 

dijelaskan dalam RENJA DPP tahun 2009. Dari output yang ingin 

dicapai oleh DPP yaitu meningkatnya keamanan dan ketertiban 

seluruh pasar, pengadaan alat komunikasi, serta jasa pihak ketiga 

keamanan, diharapkan dapat mewujudkan outcome terciptanya pasar 

yang aman, rapi, indah dan tertib serta terbayarnya jasa keamanan 

pasar. Dalam LAKIP DPP tahun 2009 dijelaskan, pencapaian target 

dalam Peningkatan keamanan, kenyamanan dan ketertiban pasar 

tradisional adalah sebesar 81,45% dengan rencana anggaran sebesar 

Rp. 931.117.215 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 758.443.200 (lihat 

Lakip tahun 2009 DPP). 
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Tabel.. 

Matriks Indikator Efektivitas 

Program Utama Sasaran Kegiatan Indikatro Kinerja Analisis Faktor  Penghambat 
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Output Outcome Internal Eksternal 
pengembangan 
wilayah cepat 
tumbuh dan 

Peningkatan 
kualitas 
bangunan, 
sarana dan 
prasarana,  
fasilitas pasar  

Perencanaa
n 
pengemban
gan  

Peningkatan 
dan 
pemeliharaan 
fasilitas pasar, 
fasilitas 
mekanikal 
elektrikal pasar 
dan peremajaan 
instalasi listrik 
pasar 

Terawat dan 
terpeliharan
ya fasilitas 
pasar serta 
peningkatan 
pelayanan 
pedagang 
dan 
konsumen 

peningkatan dan 
pemeliharaan 
fasilitas pasar 
meliputi 
pemeliharaan atap, 
talang, drainase, 
kios dan los pasar, 
tenda-tenda 
pedagang, dan toilet 
(wc) umum yang 
sehat. Pengelolaan 
sarana toilet di 
setiap pasar 
tradisional Kota 
Surakarta dikelola 
oleh pihak dari luar 
DPP.  Pelaksanaan 
kegiatan selama 
tahun 2009 tecatat 
baru bisa terealisasi 
sebanyak 76,65%. 

· Kurangnya 
anggar
an. 

· Terbatasn
ya 
waktu 
pengerj
aan 
kegiata
n. 
 

 

Banyakn
ya kasus 
pencuria
n listrik 
di pasar-
pasar 
tradision
al 
mengaki
batkan 
penungg
akan 
pembay
aran 
rekening 
listrik 
oleh 
masing-
masing 
pasar. 

Pengembangan 

pembangunan 
infrastruktur 
pedesaan/pening
katan bangunan 

Terwujudnya 
peningkatan 
bangunan pasar 

a. Pembangu
nan Pasar 
Pedesaan 

 
 
 
 
 
  
 

· Merenovasi 
bangunan 
pasar 

· Konsulatsi 
perencanaan 
pengawasan, 
IMB, Tim 
pendampinga
n, dll 

· DED Pasar 

Terlaksanan
ya renovasi 
bangunan 
pasar 

Untuk tahun 2009, 
pasar yang menjadi 
prioritas utama 
kegiatan renovasi 
meliputi 5 pasar 
dan pembuatan 1 
bangunan pasar 
baru. yang menjadi 
prioritas renovasi 
tahun 2009 adalah 
Pasar Windujenar 
Tahap II, Pasar 
Ngarsopuran, Pasar 
Legi bagian 
belakang, Pasar 
Gading 
Mangkutronik 
(lanjutan) dan Pasar 
Panggungrejo. 
Sementara program 

· penguran
gan 
anggar
an 
setiap 
SKPD. 
 

ketidakc
ocokan 
pendapa
t antara 
rencana 
DPP 
dengan 
pedagan
g serta 
masyara
kat. 
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pembuatan pasar 
baru adalah 
pembuatan Pasar 
Pucang sawit. 
Realisasi program 
ini hanya mencapai 
65% dari rencana 
yang sudah ada.  

b. Rehabilita
si/pemelih
araan 
pasar 
pedesaan 

· Memelihara 
bangunan 
gedung 
seluruh pasar 

Terpelihara
nya 
bangunan 
seluruh 
pasar 

Kegiatan yang 
dilakukan adlah 
pemeliharaan 
talang, atap, saluran 
air, drainase, lantai 
dan tembok-tembok 
bangunan. 
Pencapaian target 
sebesar 93%. 
 

- - 

Pengembangan 

Pengelolaan 
Persampahan 

Peningkatan 
sarana dan 
prasarana 
pengelolaan 
persampahan di 
pasar-pasar 

Penydiaan 
sarana dan 
prasarana 
pengelolaan 
persampaha
n 

· Menyediaan 
sarana dan 
prasarana 
kebersihan 
pasar 

· Perencanaan 
pengawasan 
pasar 

· Tersedianya 
sarana 
dan 
prasaran
a 
kebersiha
n pasar 
(10 
kontainer
, 1 
ovverool, 
TPS 
dibawah 
tanah) 

· Terlaksanan
ya 
pengawa
san pasar 

 

pendistribusian 
peralatan 
kebersihan 
dipertimbangkan  
dari laporan 
kebutuhan setiap 
pasar serta kelas-
kelas pasar yang 
ada. Dari jumlah 
yang diajukan oleh 
masing-masing 
pasar, tidak 
semuanya dapat 
dipenuhi 100% 
hanya sekitar 75% 
saja. Di tahun 2009 
DPP menambah 1 
kontainer, 1 buah 
ovverol dan TPS 
bawah tanah. 
Pencapaian target 
tahun 2009 sebesar 
91,77%. 

penguran
gan 
anggaran 
setiap 
SKPD 
terbukti 
menjadi 
salah satu 
pengham
bat dalam 
program 
pengelola
an 
persampa
han. 
kurangny
a jumlah 
armada 
truk 
pengangk
ut 
sampah 
(containe
r) 

antrian 
yang 
panjang 
di TPA 
Putri 
Cempo 
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Peningkatan 
keamanan dan 
kenyamanan 
lingkungan 

Terciptanya  
keamanan dan 
ketertiban serta 
kenyamanan 
lingkungan pasar 
tradisional 

Pengendalia
n keamanan 
lingkungan 

· Meningkatnya 
keamanan 
dan 
ketertiban 
seluruh pasar 

· Pengadaan alat 
komunikasi 

· Jasa pihak 
ketiga 
keamanan 

Terciptan
ya pasar 
yang 
aman, 
rapi, 
indah 
dan 
tertib 
dan 
terbayarn
ya jasa 
keamana
n pasar. 

DPP memiliki 215 
orang satpam yang 
tersebar di 41 pasar. 
Tidak semua pasar 
mempunyai satpam 
dalam jumlah yang 
sama. Untuk 
meningkatkan 
kemampuan 
petugas keamanan, 
DPP mempunyai 
program 
peningkatan 
keamanan dan 
kenyamanan 
lingkungan. 
Petugas yang 
mengikuti pelatihan 
diantaranya berasal 
dari 15 pasar yang 
berjumlah sekitar 
60 orang satpam. 
Program 
penambahan alat 
komunikasi bagi 
petugas keamanan. 
pencapaian target 
sebesar 81,45%. 

- - 
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II. Responsivitas 

Responsivitas pada penelitian ini menggambarkan kemampuan 

Pemeritah Kota Surakarta dalam melaksanakan tugasnya untuk 

menanggapi, memenuhi dan mengatasi kebutuhan, keluhan dan tuntutan 

pedagang pasar tradisional serta masyarakat pengunjung pasar 

tradisional.sebagai salah satu organisasi publik yang bertugas untuk 

memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat, DPP Kota 

Surakarta dituntut untuk selalu tanggap terhadap kebutuhan serta keluhan 

yang disampaikan oleh pedagang maupun masyarakat sebagai pengguna 

layanan. Dengan adanya tuntutan untuk selalu tanggap tersebut, akan 

membantu pihak DPP sendiri dalam mengevaluasi kinerjanya sehingga 

pihak DPP dapat meningkatkan kinerjanya. Seperti yang dikatakan oleh 

bapak Lancer: 

“…kami sebagai pihak pelayan, harus bisa menempatkan 
masyarakat/pedagang sebagai pihak yang kita layani. Jadi apapun 
yang menjadi kebutuhan masyarakat/pedagang merupakan PR bagi 
kita untuk dapat memenuhinya…”(wawancara tanggal 20-05-
2010). 

 
Dari pernyataan tersebut diatas, jelas bahwa DPP merupakan 

aparatur pemerintah yang bertugas untuk melayani masyarakat. Untuk itu 

DPP akan selalu menerima setiap aduan dari para pedagang maupun 

pembeli. Bagi DPP,  keberadaan pedagang meupakan hal yang penting 
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karena mereka merupakan pihak yang dilayani dan menjadi obyek utama 

dalam pengelolaan pasar tradisional. Hal ini diungkapkan oleh Bapak 

Lancer: 

“…Apabila ada pedagang yang menyampaikan keluhan ya kami 
tanggapi dengan baik. Biasanya keluhan itu disampaikan oleh 
pedagang kepada paguyuban kemudian oleh paguyuban akan 
disampaikan kepada kami” (wawancara tanggal 20-05-2010). 

 
Dari pernyataan tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa 

Paguyuban Pasar merupakan sarana bagi pedagang untuk menyampaikan 

keluhan untuk disampaikan kepada DPP. DPP akan menanggapi setiap 

keluhan yang disampaikan dengan tangan terbuka. 

Keluhan yang disampaikan adalah tentang kondisi bangunan pasar, 

biasanya mengenai kerusakan sarana dan prasarana pasar tradisional. 

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Lancer: 

““keluhan yang disampaikan paling kerusakan sarana dan 
prasarana, tapi saya rasa itu untuk pasar lama, tapi untuk pasar-
pasar baru masalah keleluasaan tempat, tempat barunya mungkin 
lebih sempit jika dibandingkan tempat julannnya sekarang yang 
dipinggir jalan seperti itu, tapi itu lebih baik dari pada mengganggu 
pengguna jalan seperti yang sekarang ini”(wawancara tanggal 1 
maret 2010). 

 

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Ngadiyem, salah satu 

pedagang oprokan di Pasar Pucangsawit yang sedang dipugar : 

“tempat yang baru nanti lebih sempit daripada yang sekarang 
soalnya setiap pedagang hanya disediakan lahan 1 meter untuk 
berdagang, padahal dagangan saya termasuk banyak” (wawancara 
tanggal 18-05-2010). 
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Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasannya yang 

menjadi keluhan pedagang pasar tradisional pada umumnya adalah 

masalah sarana prasarana. Kerusakan bangunan ataupun masalah atap 

bocor mengurangi kenyamanan para pedagang untuk berjualan. Hal 

tersebut seperti yang disampaikan Bapak Larto, pedagang Pasar Kliwon 

sebagai berikut: 

“Biasanya keluhannya itu masalah kebocoran, di sini kan kalau 
hujan pasti bocor”(wawancara tanggal 18-05-2010). 
 
Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Sri, pedagang di Pasar 

Jebres sebagai berikut: 

“…iya mbak, di sini kalau hujan juga bocor, sudah dua tahun saya 
di sini tetapi juga belum diperbaiki”(wawancara tanggal 18-05-
2010) 
 
Penyataan tersebut mempertegas bahwasannya masalah kebocoran 

masih menjadi masalah yang sering terjadi di pasar-pasar tradisional. 

Keluhan tersebut hampir di alami semua pedagang. 

Pernyataan keluhan juga disampaikan oleh pengunjung pasar 

tradisional. Hal ini disampaikan oleh Ibu Partini seorang pembeli di Pasar 

Jebres: 

“kadang saya itu malas ke sini karena di pasar itu selain bau, sek-
sekan (berdesakan), rawan copet, trus kalu musim penghujan sering 
becek” (wawancara tanggal 18-05-2010). 
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Dari pernyataan tersebut, bukan hanya pedagang yang 

mengeluhkan masalah kondisi pasar tetapi juga pembeli. Untuk itu DPP 

harus berupaya meminimalisir adanya keluhan dari para pedagang 

maupun pembeli dengan berbagai upaya perbaikan bangunan dan sarana 

prasarana pasar. 

Untuk menanggapi berbagai keluhan yang masuk, pihak DPP telah 

berusaha semaksimal mungkin untuk menangani berbagai permasalahan 

yang telah disampaikan. Keluhan-keluhan yang masuk akan dijadikan 

bahan pertimbangan dalam perencanaan program tahunan. Didalam 

menanggapi keluhan-keluhan yang ada, pihak DPP berusaha untuk 

bersifat responsiv. Sikap responsive DPP dapat dilihat dari bagaimana 

petugas DPP dalam memberikan tanggapan kepada para pedagang melalui 

paguyuban pasar. Hal ini disampaikan oleh Bapak Lancer: 

“meskipun belum 100% kita dapat memenuhi permintaan 
masyarakat melalui keluhan-keluhannya, namun kami sudah 
berusaha semaksimal mungkin. Ya kira-kira 80% program-program 
yang kami buat sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat.” 
(wawancara tanggal 18-05-2010). 
 
Dari pernyataan tersebut di atas, jelas bahwa program-program 

yang dijalankan oleh DPP Kota Surakarta merupakan program yang sesuai 

dengan aspirasi masyarakat meskipun tingkat kesesuaiannya baru 

mencapai 80%. Pihak DPP belum bisa sepenuhnya memenuhi 

keinginan/aspirasi rakyat dikarenakan begitu banyak dan 
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beranekaragamnya permintaan masyarakat, sehingga hal ini menjadi salah 

satu penyebab belum terpenuhinya aspirasi masyarakat maupun pedagang 

secara penuh. 

Pendapat masyarakat mengenai daya tanggap (responsivitas) DPP 

terhadap keluhan yang diajukan pun berbeda-beda. Sebagian masyarakat 

beranggapan bahwa DPP sudah cukup responsiv terhadap keluhan yang 

mereka sampaikan, namun ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa 

DPP kurang resnponsiv terhadap keluhan yang mereka sampaikan. Seperti 

yang disampaikan oleh Bapak Mujino salah seorang pedagang di Pasar 

Gede: 

“…biasanya ya langsung ditanggapi dengan baik mbak, petugas 
disini baik-baik orangnya mbak. Kalo ada pedagang yang 
mengajukan keluhan ya langsung di tindak lanjuti. Misalnya ada 
saluran listrik yang konslet, itu langsung dicari sumbernya dan 
segera di benahi. Kalo musim hujan kadang ada atap yang bocor, 
itu juga langsung dibenahi” (wawancara tanggal 19-05-2010). 
 
Hal yang bertolak belakang dari pernyataan pak Mujino 

disampaikan oleh ibu Warsini pedagang di Pasar Sibela Mojosongo: 

“..itu lho mbak, masalah sampah yang sering bikin bau soale sue 
jupuke yo kadang telung ndino pisan kadang malah seminggu 
pisan. Wis dilapori bola-bali yo tetep podo wae. Ora ono tindak 
lanjute (masalah sampah yang sering menimbulkan bau karena 
pengambilannya terlalu lama terkadang tiga hari sekali bahkan 
kadang sampai satu minggu sekali. Sudah sering dilaporkan namun 
tetap saja tidak ada perubahan. Tidak ada tindak lanjutnya)” 
(wawancara tanggal 19-05-2010). 
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Dari pernyataan di atas, kita dapat mengetahui bahwa tingkat 

perhatian DPP dalam menanggapi keluhan masyarakat tidak semuanya 

bisa di penuhi. Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada pihak DPP, maka 

pihak DPP pun memberikan tanggapannya. Hal ini disampaikan oleh 

bapak Lancer: 

“…ya kalo masalah keluhan itu memang banyak. Kita sebenarnya 
ingin memenuhi semua permintaan masyarakat, namun apa daya 
tangan tak sampai. Kemampuan kita juga sangat terbatas, selain 
terbatas oleh dana, kendala yang dihadapi adalah sikap masyarakat 
yang kurang baik, waktu, jumlah petugas yang kurang, dan 
keinginan masyarakat yang berbeda-beda” (wawancara tanggal 20-
05-2010). 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Taufan: 

“ …saat ini kami hanya memiliki 9 armada truk pengangkut 
sampah. Truk tersebut harus mengangkut sampah di 41 pasar 
tradisional yang tersebar di seluruh Kota Surakarta. tentu jumlah 
truk yang hanya 9 ini masih kurang karena untuk membuang 
sampah di Putri Cempo itu kita harus antri, hal ini menyebabkan 
pengambilan sampah jadi terhambat. Untuk itu kami tidak bisa 
mengambil sampah di semua pasar setiap hari. Untuk mensiasatinya 
bagi pasar yang kapasitasnya kecil, pengambilannya 3 hari sekali. 
Ya semuanya itu pasti ada kendalanya mbak..” (wawancara tanggal 
20-05-2010). 
 
Dari pernyataan di atas, hambatan yang dihadapi oleh DPP dalam 

menanggapi keluhan masyarakat adalah terbatasnya kemampuan DPP 

dalam memenuhi spirasi masyarakat. Keterbatasan biaya, waktu, jumlah 

petugas kebersihan yang kurang, dan keinginan masyarakat yang banyak 

dan beraneka ragam, terbukti menjadi hambatan bagi DPP untuk 

mewujudkan secara penuh aspirasi masyarakat. 
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Untuk membantu kinerja DPP dalam merespon keluhan-keluhan 

pedagang maupun masyarakat, pihak DPP bekerjasama dengan paguyuban 

pasar yang berperan penting didalam menyapaikan aspirasi masyarakat 

ataupun pedagang. Hal ini disampaikan oleh bapak Lancer: 

“…paguyuban pasar merupakan alat bagi para pedagang untuk 
menyampaikan keluhan maupun aspirasinya kepada DPP. Jadi 
kalau ada keluhan, pedagang tidak perlu berbondong-bondong ke 
DPP untuk menyampaikan keluhannya, namun cukup perwakilan 
dari paguyuban pasar yang menyampaikannya kepada kita. Jadi 
akan lebih efektif  dan tidak merepotkan DPP” (wawancara tanggal 
20-05-2010).  
 
Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa keberadaan 

paguyuban di setiap pasar tradisional memiliki peranan penting. Hal 

tersebut dikarenakan dengan keberadaan paguyuban, penyampaian apirasi 

lebih terorganisasi.  

Kegiatan yang selama ini dilakukan oleh DPP untuk mengatasi 

berbagai permaslahan yang timbul karena ketidak sepahaman/ketidak 

cocokan antara DPP dengan masyarakat diantaranya adalah rerembug. 

Rerembug merupakan proses negosiasi antara DPP dengan masyarakat 

untuk mencari jalan keluar terbaik dalam setiap ketidak cocokan yang 

terjadi. Hal ini disampaikan oleh bapak Lancer: 

“…rerembug itu dilakukan apabila DPP mempunyai suatu program, 
misalkan saja relokasi pedagang. Setiap ada relokasi pasti ada 
pedagang yang tidak suka atau tidak mau direlokasi. Untuk 
mengatasi ini, paguyuban pasar yang akan direlokasi akan 
mengundang para pedagang untuk melakukan rerembug bareng 
DPP. Melalui rerembug ini akan dicari jalan keluar yang terbaik 
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untuk semuanya. Misalkan dulu pas ada relokasi Pasar Klitikan, itu 
juga melalui rerembug, pedagang diajak makan bersama dengan 
pak Walikota di Pendopo Balaikota habis itu ditemukan 
kesepakatan untuk memindahkan pasar klitikan ke tempat yang 
baru. Saat perpindahan mereka diboyong dengan kirab budaya agar 
masyarakat tahu bahwa Pasar Klitikan dipindahkan tempat. Ini 
merupakan satu solusi untuk permasalahan yang ada. Jadi tidak 
pernah ada yang namanya keributan di Solo, seperti yang dibritakan 
di TV ketika merelokasi pedagang” (wawancara tanggal 20-05-
2010). 
 
Dari hasil wawancara tersebut di atas, jelas bahwa rerembug 

merupakan langkah yang diambil oleh DPP Kota Surakarta untuk 

mengatasi permasalahan yang timbul karena ketidak cocokan antara 

aspirasi masyarakat dengan DPP. Hal ini juga merupakan salah satu 

bentuk responsivitas DPP Kota Surakarta dalam menanggapi keluhan-

keluhan masyarakat. 
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Tabel 

Matriks Indikator Responsivitas 

N
o 

Indikator Analisis Faktor Penghambat Faktor Pendukung 
Output Outcome Internal Eksternal Internal Eksternal 

1 Menangg
api, 
memenuh
i dan 
mengatasi 
kebutuha
n, 
keluhan 
dan 
tuntutan 
pedagang 
pasar 
tradisiona
l serta 
masyarak
at 
pengunju
ng pasar 
tradisiona
l. 

Terciptan
ya 
organisas
i publik 
yang 
tanggap 
terhadap 
kebutuh
an, 
keluhan 
dan 
tuntutan 
pedagan
g pasar 
tradision
al serta 
masyara
kat 
pengunj
ung 
pasar 
tradision
al 

Paguyuban 
Pasar 
merupakan 
sarana bagi 
pedagang 
untuk 
menyampai
kan 
keluhan 
untuk 
disampaika
n kepada 
DPP. 
Keluhan 
yang 
disampaika
n adalah 
tentang 
kondisi 
bangunan 
pasar, 
biasanya 
mengenai 
kerusakan 
sarana dan 
prasarana 
pasar 
tradisional. 
Keluhan-
keluhan 
yang 
masuk 
akan 
dijadikan 
bahan 
pertimbang
an dalam 

waktu, 
jumlah 
petugas 
yang 
kurang, 
Keterbata
san biaya 

sikap 
masyara
kat yang 
kurang 
baik, 
dan 
keingina
n 
masyara
kat yang 
berbeda-
beda 

Adanya 
Rerembu
g, sikap 
petugas 
yang 
ramah 
dan 
responsi
ve 
terhadap 
keluhan 
masyara
kat. 

Adanya 
kerjasa
ma yang 
baik 
dengan 
paguyub
an 
pasar, 
kerjasa
ma yang 
baik 
serta 
sikap 
masyara
kat yang 
baik 
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perencanaa
n program 
tahunan. 
Program-
program 
yang 
dijalankan 
oleh DPP 
Kota 
Surakarta 
merupakan 
program 
yang sesuai 
dengan 
aspirasi 
masyarakat 
meskipun 
tingkat 
kesesuaian
nya baru 
mencapai 
80%. 
Rerembug 
merupakan 
proses 
negosiasi 
antara DPP 
dengan 
masyarakat 
untuk 
mencari 
jalan keluar 
terbaik 
dalam 
setiap 
ketidak 
cocokan 
yang 
terjadi. 
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III. Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan ukuran seberapa besar kebijakan dan 

kegiatan organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat 

atau konsisten dengan kehendak rakyat. Ukuran tersebut akan menjadi 

dasar atau pedoman penyelenggaraan pelayanan kepada pihak yang 

memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. 

Akuntabilitas dari Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta sebagai 

pelaksana kegiatan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas 

penyelenggaraan pelayanan dalam mengelola sarana prasarana. Hal 

tersebut dalam rangka memberikan kepuasan kepada pedagang dan 

masyarakat pengunjung pasar tradisional. Akuntabilitas kinerja DPP 

dipertanggungjawabkan kepada Walikota Surakarta dalam bentuk LAKIP 

(Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). LAKIP merupakan 

salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok 

dan fungsi dari Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta sebagai 

mana tertuang dalam Keputusan Walikota Surakarta No.22 tahun 2008 

tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 

Pengelolaan Pasar Kota Surakarta.  

Untuk melaporkan sebuah pertanggungjawaban kinerja tahunan, 

harus melalui beberapa tahap/prosedur. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Tri 

selaku pegawai di bidang Kesekretariatan DPP Kota Surakarta: 
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“… LAKIP itu merupakan sebuah laporan kinerja tiap tahun. 
Prosesnya, setiap bidang harus mengumpulkan laporan 
pelaksanaan kegiatan/program yang sudah direncanakan 
sebelumnya kebagian Kesekretariatan. Kemudian bagian 
Kesekretariatan akan menyusun semua laporan tersebut menjadi 
sebuah lakip SKPD kalo disini ya LAKIP DPP. Setelah LAKIP 
selesai disusun kemudian akan diserahkan ke bagian Organisasi 
Pemkot. Di bagian organisasi, LAKIP-LAKIP dari seluruh Dinas 
dan Instansi pemerintah se-Surakarta akan disusun menjadi satu 
dan kemudian baru diserahkan kepada pak Walikota” (wawancara 
tanggal 12-06-2010). 
 
Dari pernyataan tersebut di atas, jelas bahwa sebuah LAKIP harus 

melalui beberapa prosedur sebelum disampaikan kepada Walikota. 

Prosedur tersebut diantaranya pertama, setiap bidang harus melaporkan 

hasil pelaksanaan kegiatan selama satu tahun ke bagian Kesekretariatan 

DPP. Kedua, bidang Kesekretariatan akan menyusun semua laporan 

pelaksanaan kegiatan dari semua bidang dan menyerahkannya ke bagian 

Organisasi Pemerintah Kota. Ketiga, bagian Organisasi akan menyusun 

kembali LAKIP yang sudah terkumpul dari seluruh SKPD yang ada di 

Surakarta. Keempat, setelah LAKIP tersebut selesai disusun, bagian 

Organisasi akan menyampaikannya kepada Walikota sebagai pemegang 

kekuasaan tertinggi di jajaran pemerintahan daerah Kota Surakarta. untuk 

lebih jelasnya berikut gambar prosedur penyampaian LAKIP: 
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Gambar 3.2 

Prosedur dalam penyampaian LAKIP 

 

 

 

 
Di dalam LAKIP tahun 2009 dijelaskan tentang beberapa program 

dan kegiatan yang dijalankan oleh DPP selama tahun 2009. Pada tahun 

2009 DPP merencanakan 9 program dan 21 kegiatan. Dari rencana kerja 

tersebut seluruh program dan kegiatan dapat diselesaikan dalam tahun 

anggaran 2009. Namun karena penulis hanya membatasi dalam masalah 

pengelolaan sarana dan prasaran pasar tradisional, maka program yang 

penulis bahas hanya mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah 

pengelolaan sarana dan prasarana pasar.  

Hasil yang telah dicapai dalam peningkatan bangunan pasar antara 

lain telah dibangunnya 1 buah pasar baru yaitu Pasar Pucang Sawit. 

Sementara renovasi sebagian bangunan pasar atau pembangunan pasar 

lanjutan sebanyak 5 buah pasar, diantaranya: Pasar Windujenar tahap II, 

Pasar Legi bagian belakang, Pasar Gading, Pasar Ngarsopuro, dan Pasar 

Panggungrejo tahap II. Hal ini dijelaskan di dalam LAKIP DPP Tahun 

2009 dan diungkapkan pula oleh Bapak Taufan selaku Kepala Seksi 

Pemeliharaan Bangunan: 

Laporan kegiatan 
setiap bidang 

Bagian Sekretariat 
DPP 

Bagian Organisasi 
Pemkot Surakarta 

Walikota 
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“di tahun 2009 kami telah menyelesaikan program pembangunan 
pasar baru Pucang Sawit dan renovasi sebagian bangunan pasar 
yaitu Pasar Windujenar tahap II, Pasar Legi bagian belakang, Pasar 
Gading, Pasar Ngarsopuro, dan Pasar Panggungrejo tahap II” 
(wawancara tanggal 21-05-2010). 
 
Dalam kegiatan pengembangan wilayah cepat tumbuh dan 

strategis  telah dicapai target sebesar 76,65%. Kemudian untuk kegiatan 

pembangunan pasar pedesaan telah mencapai target 65%, sementara 

kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan pasar pedesaan target yang dicapai 

adalah sebesar 93%. Untuk kegiatan pengembangan kinerja pengelolaan 

persampahan DPP dapat mencapai target sebesar  91,77%. Sedangkan 

kegiatan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dicapai 

target sebesar 81,45%. Hal ini dijelaskan di dalam LAKIP DPP tahun 

2009 (Lakip tahun 2009 DPP Kota Surakarta). Berikut tabel Pengukuran 

Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2009 DPP Kota Surakarta: 
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Tabel 3.2 

Pengukuran Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2009 

No Program Kegiatan 
Uraian Indikator Satuan Rencana Capaian

Target
1 2 3 4 5 6 
1. Pengembangan wilayah 

strategis dan cepat 
tumbuh 

Perencanaan 
pengembangan 
infrastruktur 

Input: dana 
Output: Peningkatan dan 
pemeliharaan fasilitas pasar, 
fasilitas mekanikal elektrikal pasar 
dan peremajaan instalasi listrik 
pasar 
Outcome: Terawat dan 
terpeliharanya fasilitas pasar serta 
peningkatan pelayanan pedagang 
dan konsumen 
Benefit: terciptanya keamanan dan 
kenyamanan pasar 
Impact: terciptanya pelayanan 
pasar 

Rp 
Pasar 
 
 
 
 
 
Pasar 
 
 
 
 
Pasar 
 
Pasar 

644.928.400
41
 
 
 
 
 
41
 
 
 
 
41
 
41

2 Pembangunan 
infrastruktur pedesaan 

a. Pembangunan 
pasar pedesaan 

Input: dana 
Output:  
- Tersedianya bangunan pasar  
- Terlaksananya renovasi 

bangunan pasar dan 
Outcome: terpenuhinya kebutuhan 
bangunan pasar. 
Benefit: terciptanya pelayanan 
masyarakat. 
Impact: terwujudnya peningkatan 
pelayanan pasar. 

Rp 
Pasar 
 
 
 
 
 
Pasar 

7.680.750.000
 
1 
5 
 
 
 

  b. Rehabilitasi/pem
eliharaan pasar 

Input: dana 
Output: terlaksananya 
pemeliharaan bangunan pasar 
Outcome: terciptanya kondisi 
bangunan pasar yang baik 
Benefit: terpenuhinya pelayanan 
masyarakat. 
Impact: terwujudnya peningkatan 
pelayanan masyarakat. 

Rp 
 

489.147.990

3 Pengembangan kinerja 
pengelolaan persampahan 

Penyediaan 
sarana prasarana 
pengelolaan 

Input: dana 
Output: tersedianya 
prasarana&sarana kebersihan 

Rp 
Pasar 
 

600.886.450
41
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persampahan Outcome: terpenuhinya sarana 
prasarana kebersihan 
Benefit: terciptanya kebersihan 
pasar 
Impact: terwujudnya kebersihan 
lingkungan pasar. 

Pasar  
 
Pasar  

41
 
41

4 Peningkatan keamanan dan 
kenyamanan lingkungan 
pasar. 

Pengendalian 
keamanan 
lingkungan 

Input: dana 
Output: tersedianya jasa tenaga 
keamanan pasar 
Outcome: terpenuhinya pasar yang 
aman, rapi, indah, tertib, dan 
terbayarnya jasa keamanan pasar 
Benefit: terciptanya kenyamanan 
dan keamanan pedagang dan 
pengunjung pasar. 
Impact: terwujudnya peningkatan 
kwalitas manajemen pasar. 

Rp 
Pasar 
 
Pasar  
 
 
Pasar  
 
 
Pasar  

931.117.215
15
 
15
 
 
15
 
 
15

Sumber: LAKIP DPP Kota Surakarta 
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Untuk menjadi instansi pemerintah yang menerapkan prinsip 

akuntabel, tentunya tidak terlepas dari faktor pendukung maupun fakor 

penghambat. Hambatan yang ditemui oleh DPP dalam menciptakan 

akuntabilitas kinerja diungkapkan oleh Bapak Lancer: 

“untuk memberikan pertanggungjawaban, atas program dan 
kegiatan yang kami laksanakan memang tidak terlalu banyak 
hambatan yang kami temui. Namun ada beberapa hal yang masih 
menjadi masalah yaitu keterbatasan waktu tahun anggaran. 
Misalnya program pembangunan belum selesai padahal tahun 
anggaran sudah berganti sehingga kami belum bisa memberikan 
pertanggungjawaban seperti yang diharapkan. Saya kira hanya itu 
permasalahan yang masih menjadi masalah” (wawancara tanggal 
20-05-2010). 

 
Dari pernyataan di atas, jelas bahwa keterbatasan waktu menjadi 

hambatan dalam menciptakan akuntabilitas kinerja yang akuntabel. 

Sementara faktor yang menjadi pendukung diungkapkan oleh Bapak 

Lancer sebagai berikut: 

“untuk faktor pendukung mungkin faktor budaya organisasi yaitu 
ketepatan waktu/kedisiplinan dalam bekerja, serta jumlah pegawai 
yang cukup” (wawancara tanggal 20-05-2010). 
 
Dari pernyataan di atas, jelas bahwa budaya organisasi yang baik 

yaitu kedisiplinan dalam bekerja serta jumlah pegawai yang cukup 

menjadi faktor pendukung dalam indikator akuntabilitas kinerja DPP. 
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Tabel 

Matriks Indikator Akuntabilitas 

No Indikator Analisis Faktor Penghambat
Output Outcome Internal 

1 Memberikan 
pelayanan yang 
akuntabel 
kepada 
masyarakat 

Menciptakan 
instansi 
pemerintah yang 
akuntabel dalam 
memberikan 
pelayanan 
kepada 
masyarakat  

Akuntabilitas kinerja DPP 
dipertanggungjawabkan kepada Walikota 
Surakarta dalam bentuk LAKIP (Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). 
Pada tahun 2009 DPP merencanakan 9 
program dan 21 kegiatan. Dari rencana kerja 
tersebut seluruh program dan kegiatan dapat 
diselesaikan dalam tahun anggaran 2009. 
telah dibangunnya 1 buah pasar baru yaitu 
Pasar Pucang Sawit. Sementara renovasi 
sebagian bangunan pasar atau pembangunan 
pasar lanjutan sebanyak 5 buah pasar, 
diantaranya: Pasar Windujenar tahap II, Pasar 
Legi bagian belakang, Pasar Gading, Pasar 
Ngarsopuro, dan Pasar Panggungrejo tahap 
II. Dalam kegiatan pengembangan wilayah 
cepat tumbuh dan strategis  telah dicapai 
target sebesar 76,65%. kegiatan 
pembangunan pasar pedesaan telah mencapai 
target 65%, kegiatan 
rehabilitasi/pemeliharaan pasar pedesaan 
target yang dicapai adalah sebesar 93% 
kegiatan pengembangan kinerja pengelolaan 
persampahan DPP dapat mencapai target 
sebesar  91,77%. Sedangkan kegiatan 
peningkatan keamanan dan kenyamanan 
lingkungan dicapai target sebesar 81,45%. 

keterbatasan 
waktu 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan  diketahui bahwa secara 

umum kinerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dapat dikatakan sudah 

baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa penjelasan indikator kinerja berikut: 

1. Efektivitas  

Secara umum kinerja DPP dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini dapat 

dilihat dari pencapaian target-target yang sudah direncanakan sebelumnya. 

Dalam mengelola sarana dan prasarana pasar tradisional, DPP Kota Surakarta 

mempunyai beberapa program diantaranya: 

· Pengembangan dan pembangunan infrastruktur pedesaan/ peningkatan 

bangunan pasar. Output  tersebut diantaranya adalah peningkatan dan 

pemeliharaan fasilitas pasar, fasilitas mekanikal elektrikal pasar dan peremajaan 

instalasi listrik pasar. Sementara outcome  yang direncanakan adalah terawat 

dan terpeliharanya fasilitas pasar serta peningkatan pelayanan pedagang dan 

konsumen. Dari kedua output yang telah direncanakan di atas, 

pelaksanaan kegiatan selama tahun 2009 tecatat baru bisa terealisasi 

sebanyak 76,65%. Banyaknya kasus pencurian listrik di pasar-pasar 

tradisional mengakibatkan penunggakan pembayaran rekening listrik 

oleh masing-masing pasar. 
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· Pengembangan dan pembangunan infrastruktur pedesaan/peningkatan bangunan 

pasar 

Terdapat dua kegiatan di sini yaitu; Pertama, pembangunan Pasar 

Pedesaan. Pasar yang menjadi prioritas renovasi tahun 2009 adalah 

pembangunan pasar baru Pasar Pucang Sawit dan Renovasi kembali 

bangunan Pasar Windujenar Tahap II, Pasar Ngarsopuran, Pasar Legi 

bagian belakang, Pasar Gading Mangkutronik (lanjutan) dan Pasar 

Panggungrejo. Realisasi program ini hanya mencapai 65%. Pengurangan 

anggaran setiap SKPD dan ketidakcocokan pendapat anatar DPP dengan 

masyrakat menjadi hambatan dalam pelaksanaan program ini. Sementara 

yang menjadi faktor pendukung dalam program renovasi adalah adanya 

rerembug (proses negosiasi), manajemen yang baik dan kerjasama yang 

baik dengan pedagang dan masyarakat serta adanya paguyuban pasar. 

Kedua, Rehabilitasi/pemeliharaan pasar pedesaan. output yang ingin dicapai 

adalah memelihara bangunan gedung seluruh pasar dengan outcome 

terpeliharanya bangunan seluruh pasar. Pencapaian target dalam 

pemeliharan bangunan pasar pedesaan ini adalah 93%. tidak ada faktor 

penghambat yang cukup berarti dalam pelaksanaan pemeliharaan 

bangunan pasar. Sementara faktor pendukungnya adalah cukupnya dana 

dan jumlah petugas yang mencukupi. 

· Peningkatan kebersihan/pengelolaan persampahan  pasar tradisional. 
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Setiap bulan DPP akan mendistribusikan alat-alat kebersihan ke 

setiap pasar. Besarnya jumlah alat yang didistribusikan tergantung pada 

pengajuan kebutuhan alat kebersihan dari masing-masing pasar. Pada 

tahun 2009 DPP akan menambah 1 kontainer. Selain itu DPP juga 

berencana mengadakan 1 buah ovverol dan TPS bawah tanah. 

Pencapaian target dalam program ini adalah sebesar 91,77%. Hambatan 

dalam pengelolaan persampahan selain terkendala oleh biaya, juga 

terkendala oleh kurangnya jumlah armada truk pengangkut sampah 

(container) serta antrian yang panjang di TPA Putri Cempo. Sementara 

faktor pendukungnya adalah manajemen pengelolaan persampahan yang 

baik dan sikap taat pada peraturan dari para pedagang khususnya dalam 

menjaga kebersihan pasar. 

· Peningkatan keamanan, kenyamanan dan ketertiban pasar tradisional. 

Surakarta sampai saat ini telah memiliki 215 orang satpam yang tersebar 

di 41 pasar tradisional di Kota Surakarta. tidak semua pasar mempunyai 

satpam dalam jumlah yang sama. Hal ini karena perbedaan kelas-kelas 

pasar yang mempunyai jam operasional dan luas wilayah yang berbeda. 

Untuk meningkatkan kemampuan petugas keamanan, DPP mempunyai 

program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Petugas 

yang mengikuti pelatihan diantaranya berasal dari 15 pasar yang 

berjumlah sekitar 60 orang satpam. Pencapaian target dalam Peningkatan 
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keamanan, kenyamanan dan ketertiban pasar tradisional adalah sebesar 

81,45%. DPP tidak mengalami hambatan dalam menjaga keamanan dan 

kenyamanan pasar tradisional. Keamanan di pasar tradisional cukup 

terjamin karena solidaritas para pedagang dan budaya kekeluargaan yang 

erat dikalangan pedagang. 

2. Responsivitas  

Dari segi responsivitas, kinerja DPP Kota Surakarta dapat 

dikatakan sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan sikap responsiv 

pegawai DPP dalam menanggapi keluhan-keluhan yang diajukan. 

Keluhan-keluhan yang masuk akan dijadikan bahan pertimbangan dalam 

perencanaan program tahunan. Program-program yang dijalankan oleh 

DPP Kota Surakarta merupakan program yang sesuai dengan aspirasi 

masyarakat meskipun tingkat kesesuaiannya baru mencapai 80%. 

keinginan/aspirasi rakyat dikarenakan begitu banyak dan 

beranekaragamnya permintaan masyarakat menjadi salah satu penyebab 

belum terpenuhinya aspirasi masyarakat maupun pedagang secara penuh. 

hambatan yang dihadapi oleh DPP dalam menanggapi keluhan masyarakat 

adalah terbatasnya kemampuan DPP dalam memenuhi aspirasi 

masyarakat. Keterbatasan biaya, waktu, jumlah petugas kebersihan yang 

kurang, dan keinginan masyarakat yang banyak dan beraneka ragam, 

terbukti menjadi hambatan bagi DPP untuk mewujudkan secara penuh 
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aspirasi masyarakat. DPP bekerjasama dengan paguyuban pasar yang 

berperan penting didalam menyampaikan aspirasi masyarakat ataupun 

pedagang. Kegiatan yang selama ini dilakukan oleh DPP untuk mengatasi 

berbagai permasalahan yang timbul karena 

ketidaksepahaman/ketidakcocokan antara DPP dengan masyarakat 

diantaranya adalah rerembug. 

3. Akuntabilitas 

Hasil yang telah dicapai dalam peningkatan bangunan pasar antara lain 

telah dibangunnya 1 buah pasar baru yaitu Pasar Pucang Sawit. Sementara 

renovasi sebagian bangunan pasar atau pembangunan pasar lanjutan sebanyak 

5 buah pasar, diantaranya: Pasar Windujenar tahap II, Pasar Legi bagian 

belakang, Pasar Gading, Pasar Ngarsopuro, dan Pasar Panggungrejo tahap II. 

Dalam kegiatan pengembangan wilayah cepat tumbuh dan strategis  telah 

dicapai target sebesar 76,65%. Kemudian untuk kegiatan pembangunan pasar 

pedesaan telah mencapai target 65%, sementara kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan 

pasar pedesaan target yang dicapai adalah sebesar 93%. Untuk kegiatan 

pengembangan kinerja pengelolaan persampahan DPP dapat mencapai target sebesar  

91,77%. Sedangkan kegiatan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 

dicapai target sebesar 81,45%. Keterbatasan waktu menjadi hambatan dalam 

menciptakan akuntabilitas kinerja yang akuntabel. Sementara budaya organisasi 

yang baik yaitu kedisiplinan dalam bekerja serta jumlah pegawai yang cukup menjadi 

faktor pendukung dalam indikator akuntabilitas kinerja DPP. 
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B. Saran  

1. Untuk mengatasi masalah pencurian listrik yang dilakukan oleh opnum-

opnum tidak bertanggungjawab, maka  langkah yang perlu dilakukan oleh 

DPP diantaranya dengan mengadakan SIDAK (Inspeksi Mendadak) di 

setiap pasar. Dengan SIDAK maka DPP dapat menangkap basah siapa 

yang sering melakukan pencurian/penggunaan listrik secara ilegal. Selain 

melakukan SIDAK, DPP juga perlu melakukan sosialisasi kepada para 

pedagang tentang pemakaian listrik yang sesuai peraturan agar kesadaran 

para pedagang akan penggunaan listrik yang legal dapat meningkat.  

2. Untuk mengefektifkan sarana & prasarana kebersihan yang ada di pasar 

tradisional, disamping melakukan perawatan terhadap sarana kebersihan 

yang sudah ada, DPP Kota Surakarta juga harus mensosialisasikan 

pentingnya menjaga kebersihan di pasar tradisional karena pasar yang 

bersih akan membuat nyaman dan lebih enak dilihat. Sosialisasi tersebut 

dapat dilakukan dengan cara pengarahan langsung kepada pedagang 

maupun pembeli yang sedang berada di pasar. Petugas DPP bisa datang 

langsung ke lokasi maupun bekerjasama dengan paguyuban pasar untuk 

ikut dalam program sosialisasi ini. Kegiatan ini bisa dilakukan sebagai 

kegiatan rutin bulanan yaitu satu atau dua kali dalam satu bulan guna 

menumbuhkan budaya untuk menciptakan suasana pasar yang bersih, 
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nyaman, aman dan tertib serta lebih menarik kepada pedagang dan 

pengunjung pasar tradisional, karena selama ini image pasar tradisional 

pemandangannya adalah sampah-sampah yang tidak beraturan letaknya 

sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. 

3. Untuk mengatasi masalah sikap masyarakat yang kurang baik, maka 

langkah yang perlu dilakukan oleh DPP adalah melakukan pendekatan-

pendekatan khusus kepada oknum-oknum/masyarakat yang diduga sering 

membuat masalah.  

4. Untuk meningkatkan kualitas pegawai Dinas Pengelolaan Pasar kota 

Surakarta, harus melaksanakan pelatihan (seminar, workshop, studi 

banding) agar pegawai Dinas Pengeolaan Pasar dapat melaksanakan 

tugasnya dengan baik seperti yang dilakukan oleh DPP dalam Peningkatan 

keamanan, kenyamanan dan ketertiban pasar tradisional. Seharusnya hal 

ini harus dilakukan pada setiap bidang. Sehingga pihak dinas pengelolaan 

pasar dapat lebih bersikap responsip dan diharapkan cepat dalam 

mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di pasar tradisional 
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