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IV.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi 

 

Berdasarkan Keputusan Walikota Metro Nomor 03 tahun 2004 tentang Penjabaran 

tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, Dinas Pasar mempunyai tugas pokok : 

menyelenggarakan kewenangan Pemerintah daerah Kota di bidang Pengelolaan 

Pasar, Pembangunan Pasar, Pembangunan Pasar Percontohan kelurahan, 

Penyediaan Tempat Usaha bagi Pedagang Informal. Untuk menyelenggarakan 

Tugas Pook tersebut, Dinas Pasar mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan, 

pendapatan, pembinaan dan penataan pedagang serta kebersihan 

b. Penyelenggaraaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

perencanaan dan pengembangan, pendapatan, pembinaan dan penataan 

pedagang serta kebersihan 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan 

pengembangan, pendapatan, pembinaan dan penataan pedagang serta 

kebersihan 

d. Penyelenggaraan Kesetariatan Dinas 

e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan unit pelaksana 

teknis (UPT) Dinas 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya. 
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IV.2.3 Visi dan Misi Dinas Pasar Kota Metro 

 

Visi Dinas Pasar Kota Metro 

Visi Kota Metro dalam rangka membangun 5 (lima) tahun kedepan adalah: 

“Terwujudnya Kota Metro sebagai Kota Pendidikan yang Asri, Maju, Makmur, 

Aman dan Demokrasi”. 

Guna mewujudkan visi Kota Metro tersebut, Dinas Pasar Kota Metro mempunyai 

visi : “Terwujudnya tatanan pasar yang bersih, aman dan tertib”.  

Makna visi Dinas Pasar Kota Metro adalah: 

1. Pasar yang bebas dari kotoran 

2. Adanya keadaan yang nyaman bagi pedagang dan terbebasnya dari bencana 

3. Adanya pasar yang sesuai dengan aturan  

 

Misi Dinas Pasar Kota Metro 

Suatu visi tidaklah akan berarti jika tidak dioperasikan, operasional visi tersebut 

diwujudkan dalam bentuk misi, yaitu: 

1. Meningkatkan prasarana pengelolaan kebersihan pasar 

2. Meningkatan pembinaan dan pengembangan pasar 

3. meningkatkan pengelolaan administrasi umum dan keuangan 

 

Makna misi Dinas Pasar Kota Metro tersebut adalah: 

1. Terciptanya pasar yang bersih 

2. Terciptanya pasar yang rapi dan tertib 

3. Terciptanya administrasi yang baik 
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IV.2.4 Tujuan Dinas Pasar Kota Metro 

 

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Pasar Kota Metro 

memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Tertatanya pasar yang rapi dan indah didukung dengan pelayanan yang baik 

2. Terwujudnyapasar yang bersih dan indah 

3. Terciptanya tertib administrasi 

 

IV.2.5 Sasaran Dinas Pasar Kota Metro 

 

Sasaran-sasaran yang yang ditetapkan oleh dinas Pasar Kota Metro, yang 

dirumuskan untuk masing-masing tujuan adalah sebagai berikut: 

1. Terwujudnya pasar yang bersih dan indah 

2. Meningkatkan sarana dan prasarana kebersihan 

3. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang fasilitas pasar 

4. Terciptanya tertib administrasi yang tertib 

 

IV.2.6 Strategi Dinas Pasar Kota Metro 

 

Strategi pembangunan adalah cara-cara atau langkah-langkah untuk menempuh 

tujuan yang diwujudkan dalam program-program prioritas, oleh karena itu 

strategi-strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut: 

1. Pelestarian SDA dan lingkungan hidup 

2. Optimalisasi kualitas lingkungan hidup pemukiman dan perkotaan 

3. Optimalisasi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana (FASOS, 

FASUM, Utilitas Infrastruktur) lingkungan perkotaan 
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4. Pengembangan manajemen kelembagaan dan kebijakan publik 

5. Meningktkan partisipasi masyarakat (lembaga ormas, partai, NGO) dalam 

pembangunan. 

 

IV.2.7 Kebijakan Umum Dinas Pasar Kota Metro 

Isu-isu strategis yang merupakan substansi pokok permasalahan yang akan 

diangkat dan dijadikan isu sentral permasalahan pasar yang terjadi di Kota Metro 

adalah: 

1. Lingkungan hidup dengan fokus kajiannya adalah 

- Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan 

2. Pemerintahan dengan fokus kajiannya adalah 

- Pembangunan dan peme;iharaan sarana dan prasaranan publik 

- Peningkatan SDM aparatur 

- Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan 

 

Dan isu-isu tersebut maka disusunlah kebijakan umum pembangunan, yang 

merupakan landasan dalam mengarahkan implementasi pembangunan selama 

2005-2010, kebijakan umum yang ditetapkan adalah: 

1. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan yang diimbangi 

dengan pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan SDA 

2. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diimbangi 

dengan pembangunan sistem dan mekanisme pengelolaan sumber daya alam 

3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik 

guna mendorong pemerataan pembangunan, percepatan pertumbuhan ekonomi 

daerah serta pennganan dampak bencana alam 
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4. Meningkatkan fasilitas penyelenggaraan administrasi negara melalui penataan 

kelembagaan, manajemen publik dan peningkatan kapasitas SDM aparatur 

5. Meningkatka partisipasi dan pemberdampaan dalam penyelenggaraan 

pembangunan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik 

 

 IV.2.8 Program Dinas Pasar Kota Metro  

 

Program Dinas Pasar Kota Metro tahun 2005-2010 dan berdasarkan hasil 

penjabaran kebijakan umum dan strategi pembangunan adalah sebagai berikut: 

1. melibatkan elemen masyarakat dalam paya-upaya pemanfaatan potensi 

pembanguna dan pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan 

2. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan 

3. Peningkatan kesejahteraan petugas kebersihan 

4. Pembangunan, penataan dan pemeliharaan tman, sarana perekonomian, 

terminal serta fasilitas umum lainnya 

5. Pembangunan, penataan dan pemeliharaan taman, serta perekonomian, 

terminal serta fasilitas umum lainnya 

6. Upaya dan dukungan pemenuhan kebutuhan listrik bagi warga masyarakat 

perkotaan 

7. Penataan fungsi administrasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik 

8. Inventarisasi aset daerah, optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah dan 

jaminan kepastian hukum aset daerah 

9. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah 
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IV.2.9 Data Pasar Kota Metro Berdasarkan Tahun Pembangunan 

 

Tabel 5: 

Data Pasar Kota Metro 

 

No. Nama Pasar Tahun Dibangun 

1.  Ps. Shopping Center 1980 

2. Ps. Koppindo 1990 

3. Ps. Cendrawasih 1996 

4. Ps. Margorejo 2003 

5. Ps. Tejo Agung 2000 

6. Ps. Sumber Sari 1996 

7. Lk. RSU.A. Yani 2008 

8. Ruko Bertingkat 1980 

9. Ps. Ganjar Agung 2003 

10. Terminal Kota 1990 

Sumber: Dokumen Dinas Pasar Kota Metro 

 

IV.2.10 Data Pasar Ruko, Toko, Kios dan Los Se-Kota Metro Tahun 2006 

Tabel 6: 

Data Pasar Ruko, Toko, Kios dan Los Se-Kota Metro Tahun 2006 

 

 

No. 

 

Nama Pasar 

Jumlah Pedagang  

Jumlah Ruko Toko Kios Los 

1. Ruko Bertingkat 93 - - - 93 

2. Ps.Shopping 

Center 

- 312 5 - 317 

3. Ps. Koppindo 24 213 111 85 433 

4. Ps. Cendrawasih - 242 - 249 491 

5. Ps. Nuban Ria - 21 - - 21 

6. Ps. Terminal Kota - 40 - - 40 

7. Ps.Sumur 

Bandung 

66 - - - 66 

8. Ps. Tejo Agung, 

Loak 

- 24 63 63 150 

9. Ps. Margorejo - - 30 30 60 

10. Ps. Sumber Sari - 60 18 31 109 

11. Ps. Ganjar Agung - - 10 20 30 

Jumlah 183 912 242 473 1910 

Sumber: Dokumen Dinas Pasar Tahun 2006 
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