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ABSTRACT 
This research is research on Implementation of Government Policy on 

Healthy Market Cileunyi in Bandung Regency. This study aims to find out and 
illustrate the implementation of Government Policy of Healthy Market 
Cileunyi in Bandung Regency and analyze the obstacles and efforts 
undertaken by implementing policies related to communication process, 
resources, disposition and bureaucratic structure. 

The research method used in this study is a qualitative research 
method with in-depth interview. This researchs apply observation and 
documentation study data collection techniques. 

Based on the result of the research, it can be concluded that the 
Implementation of Government Policy on Healthy Market Cileunyi in Bandung 
Regency is related to the following factors: 1) Implementation of policies 
that have not been socialized from policy implementers to policy targets, 
2) Insufficient resources, incompetent in their fields research and 
physical facilities well maintained, 3) The disposition of policy 
implementers to policy targets has not been effective in the implementation 
of healthy markets 4) Bureaucratic structure has not been implemented 
optimally. 

So the researcher's suggestion is: 1) Policy implementer must be able 
to directly or indirectly socialize to the target policy consistently, 2) 
Improving the quality of resource and doing maintenance to physical 
facility resources to be able to support to the success of policy, 3) 
Improving professionalism attitude of policy implementer to the policy 
target group, 4) Conducting guidance, education and evaluation on the 
bureaucracy structure that has not run optimally. 
Keywords:  Implementation of policy, communication, resources, 

disposition, bureaucratic structure. 
 
 

A. LATAR BELAKANG 
Peran pasar tidak dapat dilepaskan pada kehidupan masyarakat. Sebagai 

salah satu fasilitas yang menyediakan segala kebutuhan sehari-hari. 
Berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 Tahun 2007 
tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan 
Toko Modern. Menurut Pasal 2 huruf c bagian pertama dalam penataan Pasar 
Tradisional, yaitu menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional 
yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman. 

Pasar tradisional seringkali menimbulkan rasa tidak nyaman untuk 
dikunjungi karena identik dengan tempat yang kotor, berbau tidak sedap, 
becek dan pengap. Selain itu, pasar juga sering menjadi tempat 
perkembangbiakan binatang penular penyakit, seperti kecoa, lalat dan 
tikus. Pasar yang tidak sehat tentu berdampak pada penjualan makanan yang 
tidak aman. 
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Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk membentuk pasar sehat 
yaitu dengan dibuatnya pedoman penyelenggaraan pasar sehat, yang tertuang 
dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 519 Tahun 2008 
huruf a yang berisi: bahwa dalam rangka menindaklanjuti pengembangan 
Program Kabupaten/Kota Sehat dan untuk mengantisipasi terjadinya 
penyebaran dan penularan penyakit berpotensi wabah diantaranya termasuk 
Avian Influenza, perlu dikembangkan Program Pasar Sehat guna mewujudkan 
pasar yang bersih, aman, nyaman dan sehat khususnya pasar tradisional. 

Pasar Sehat merupakan salah satu tatanan di dalam pengembangan program 
Kabupaten/Kota seperti yang sudah tertuang dalam Peraturan bersama Menteri 
Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No. 34 Tahun 2005 dan No. 1138/Menkes 
/PB/III/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat,yang isi hurufa 
pasal tersebut bahwa: dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai 
dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
pemerintah daerah Kabupaten/Kota perlu menyelenggarakan Kabupaten/Kota 
Sehat danisihurufb bahwa:Untuk mewujudkan penyelenggaraan Kabupaten/Kota 
Sehat perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku 
masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta pemerintah 
secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan. Oleh karena 
itu pasar sehat mutlak diperlukan dalam mewujudkan Kebupaten/Kota Sehat di 
mana keberadaannya merupakan salah satu faktor utama yang dapat 
mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat.   

Tujuan dari Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 
Kesehatan No. 34 Tahun 2005 dan No. 1138/Menkes/PB/III/2005 yaitu 
terwujudnya pasar yang bersih, aman, nyaman, dan sehat melalui kemandirian 
pasar. Khususnya tersedianya pasar dengan infrastruktur yang memenuhi 
persyaratan kesehatan, terselenggaranya pengelolaan pasar yang 
memenuhipersyaratan dan berkesinambungan, terwujudnya perilaku pedagang, 
pengelola dan pengunjung untuk hidup bersih, sehat, dan higienis.  

Kabupaten Bandung merupakan salah satu Pemerintah Daerah di Provinsi 
Jawa Barat yang melakukan pembangunan pasar sehat. Saat ini jumlah pasar 
di Kabupaten Bandung adalah sebanyak 48 pasar. Dari ke 48 pasar yang ada 
di wilayah Kabupaten Bandung hanya 3 pasar yang masuk ke dalam kriteria 
pasar sehat, yaitu Pasar Banjaran (4), Pasar Margahayu (2) dan Pasar 
St’Majalaya (9). Sedangkan 45 pasar yang lainnya belum masuk ke dalam 
kriteria pasar sehat, bahkan banyak pasar yang jauh dari kriteria standar 
pasar sehat. Pada umumnya kondisi pasar tersebut dilihat dari lokasi tidak 
mendukung, pengelolaan pasar yang belum baik, hal ini terutama dilihat 
dari segi kebersihan banyak sampah-sampah berserakan serta lapak-lapak 
pedagang yang tidak beraturan. 

Melihat kondisi pada umumnya pasar yang ada di Kabupaten Bandung jauh 
dari layak, maka pemerintah daerah berupaya merubah pasar-pasar 
tradisional menjadi pasar sehat. Salah satu upaya pemerintah untuk 
melaksankan program tersebut telah di tetapkannya Pasar Cileunyi di 
Kabupaten Bandung sebagai Pasar Sehat. Pasar Sehat mengacu kepada 
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 519 Tahun 2008. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 519 Tahun 2008 kriteria 
pasar sehat harus mengatur enam (6) aspek kriteria lingkungan pasar yang 
dianggap sehat, yaitu lokasi, bangunan, sarana pendukung higiene dan 
sanitasi, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), keamanan dan fasilitas 
pendukung lainnya. 

Pembangunan Pasar Sehat Cileunyi Kabupaten Bandung dilakukan oleh 
pihak swasta atas kerja sama pihak pemerintah daerah dan investor sebagai 
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pihak pengembang untuk kedepannya menjadi pihak pengelola pasar. Pasar 
Sehat Cileunyi di Kabupaten Bandung dibangun dengan lokasi yang cukup 
luas, dan sarana-sarana penunjang lainnya yang terdapat di dalam kriteria 
pasar sehat. Dengan kondisi tersebut tujuan awal pembangunan Pasar Sehat 
Cileunyi adalah sebagai sebuah percontohan Pasar Sehat di Kabupaten 
Bandung. 

Pasar Sehat Cileunyi di Kabupaten Bandung didirikan diarea seluas 
28.267 𝑚2, sedangkan area yang terbangun hanya sekitar 7.295,4 𝑚2, 
memiliki lapak kios dengan ukuran 2 x 1,5 𝑚2 telah diresmikan pemakaiannya 
sejak tahun 2011 yang lalu. Tanah yang digunakan untuk pembangunan Pasar 
Sehat Cileunyi di Kabupaten Bandung merupakan tanah yang dimiliki oleh 
beberapa pihak di antaranya, PT. Biladi Karya Abadi seluas 22.000 𝑚2, 
tanah milik Pemkab. Bandung seluas 4.497 𝑚2 dan tanah milik Desa Cileunyi 
wetan seluas 1.770 𝑚2. 

Walaupun pembangunan Pasar Sehat Cileunyi di Kabupaten Bandung 
berjalan sesuai rencana yang di usulkan oleh pihak pemerintah dan 
berdasarkan kriteria pasar sehat, akan tetapi kondisi dan Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat masih jauh dari kriteria pasar sehat. Hal yang menunjukan 
Pasar Sehat Cileunyi di Kabupaten Bandung belum sesuai dengan kriteria 
pasar sehat yaitu masih banyaknya sampah yang berserakan, karena kurangnya 
kesadaran pelaku jual beli Pasar Sehat Cileunyi di Kabupaten Bandung, 
pengangkutan sampah tidak rutin, sehingga sampah menggunung dan 
menyebarkan bau yang tidak sedap. 

Perilaku pedagang yang belum mencerminkan hidup bersih dan sehat 
seperti membuang sampah sembarangan mengakibatkan pasar menjadi kotor dan 
tidak tertata dengan nyaman. Selain itu masih banyak pedagang kaki lima 
(PKL) yang tidak menempati kios yang sudah di sediakan. Hal ini 
mengakibatkan masih banyak kios-kios yang kosong.Jumlah kios yang ada 
sebanyak 837 kios baru terisi 454 kios, fasilitas lain yang tersediapun 
masih terdapat kekurangan seperti tempat parkir yang tersedia luas tetapi 
tidak tertata dengan baik, kondisi toilet yang kotor dan bau mengakibatkan 
keadaan pasar menjadi tidak nyaman. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilaksanakan oleh peneliti, 
menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan tentang Pasar Sehat Cileunyi di 
Kabupaten Bandung terhadap terwujudnya pasar sehat belum tercapai. Hal ini 
dilihat dari indikator sebagai berikut: 
1) Sosialisasi kabijakan tentang Pasar Cileunyi Kabupaten Bandung sebagai 

pasar sehat dari pemerintah ke pengelola pasar kemudian ke pedagang 
belum intensif dilakukan, sehingga baik pengelola pasar maupun pedagang 
belum sepenuhnya mengerti kebijakan pasar sehat. 

2) Kurangnya pemahaman pihak pengelola pasar, para pedagang, dan pihak 
yang terkait lainnya tentang kriteria pasar sehat. 

3) Masih terdapat kios yang kosong sedangkan pedagang kali lima (PKL) 
masih terdapat di area pasar dan belum mau menempati kios pasar. 
Keberadaan PKL yang dinilai cukup menganggu ketertiban, kenyamanan dan 
kebersihan, mengakibatkan pasar menjadi kotor dan tidak tertata. 

4) Belum adanya kesadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terutama 
dari para pedagang, sehingga masih ada sampah yang dibuang sembarangan. 

5) Fasilitas pendukung seperti tempat pembuangan sampah yang kurang 
memadai sehingga sampah menumpuk dan berceceran ke luar bak 
penampungan, menyebabkan kondisi pasar yang bau tidak sedap. 

6) Kurangnya pemeliharaan fasilitas umum (Toilet dan Mushola) sehingga  
kotor dan tidak terawat. 
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Mengacu pada permasalahan di atas, maka peneliti akan melakukan 
penelitian tentang: 
1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pasar Sehat 

Cileunyi di  Kab. Bandung terkait komunikasi, sumberdaya, disposisi, 
dan struktur birokrasi? 

2) Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan 
Pemerin-tah tentang Pasar Sehat Cileunyi di Kab. Bandung? 

3) Upaya-upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 
Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pasar Sehat Cileunyi di Kab. 
Bandung? 

 
 

B. TINJAUAN TEORI DAN KONSEPTUAL 
1. Kebijakan Publik 

Anderson dalam Agustino (2012: 7) mendefinisikan kebijakan publik, 
dalam bukunya Public Policy Making, sebagai berikut: “serangkaian kegiatan 
yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh 
seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu 
permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.  

Pada setiap kebijakan, apapun dimensinya sebagaimana kebijakan 
pemerintah dalam dimensi pemeritahan, menurut Ali dan Alam (2012) setiap 
kebijakan kegiatannya yang berlangsung secara kontinu maupun hanya dalam 
jangka waktu tertentu, selalu memiliki tiga aspek, yaitu perumusan, 
implementasi, dan evaluasi. 

Pertama mengenai Perumusan. Pemahaman terhadap kebijakan dari sisi 
perumusan baik itu dalam konteks sistem, proses maupun dari sisi analisa. 
Pada tahapan ini akan dapat diungkapkan, bagaimana kebijakan itu 
dirumuskan dalam konteks mikro, dan dalam konteks makro serta bagaimana 
analisa yang digunakan dalam rangka perumusan kebijakan. Nilai-nilai yang 
dipandang sebagai penyebab kebijakan adalah nilai-nilai idiogis yang 
biasanya menjadi pandangan hidup suatu bangsa dan dipandang sebagai nilai 
dasar suatu negara sebagaimana nilai-nilai Pancasila bagi Negara Republik 
Indonesia.  

Kedua mengenai Impelentasi. Implementasi kebijakan yang menempatkan 
kebijakan dalam pengaruh berbagai faktor dalam rangka pelaksanaan 
kebijakan itu sendiri. Disini akan dapat dipahami, bagaimana kinerja dari 
suatu kebijakan, bagaimana isi yang berinteraksi dengan kelompok sasaran 
dan bagaimana sejumlah faktor yang berasal dari lingkungan (politik, 
sosial dam lain-lainnya).  

Ketiga mengenai Evaluasi. Evaluasi kebijakan yang menempatkan 
kebijakan dalam penilaian atas pelaksanaan dan akibatnya, memberi 
pemahaman bahwa ada model yang dapat dijadikan penilaian baik dalam 
pelaksanaannya maupun akibat-akibat yang akan terjadi. Akibat yang segera 
dapat dipahami disebut sebagai effect sedang yang akan dapat dipahami 
dalam waktu yang lama sebagai hasil akhir dari suatu kebijakan disebut 
sebagai impact. Baik effect maupun impact itulah yang menjadi dampak yang 
harus diketahui lewat evaluasi kebijakan. (Ali dan Alam, 2012: 25). 

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edwards 
III dalam Agustino (2006: 156-160) disebut dengan Direct and Indirect 
Impact on Implementation. Dalam pendekatan yang diungkapkan oleh Edwards 
III, terdapat empat faktor yang sangat menentukan keberhasilan 
implementasi suatu kebijakan, yaitu: komunikasi; sumberdaya; disposisi; 
dan struktur birokrasi. 
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2. Pasar Sehat 
Pertama, Lokasi merupakansalah satu faktor penting dalam persyaratan 

lingkungan pasar sehat, sehingga lokasi pasar harus sesuai dengan Rencana 
Umum Tata Ruang setempat (RUTR) agar orang-orang yang berada di lokasi 
merasa aman dan nyaman sesuai Kepmenkes No. 519 Tahun 2008. 

Kedua, Bangunan merupakan tempat untuk mewadahi suatu fungsi agar 
dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam persyaratan lingkungan 
pasar sehat bangunan terdiri dari bangunan umum, penataan ruang dagang, 
ruang kantor pengelola, tempat menjual bahan pangan dan makanan, area 
parkir, kontruksi tangga, ventilasi, pencahayaan dan pintu sesuai sesuai 
Kepmenkes No. 519 Tahun 2008. 

Ketiga, Sarana Pendukung Higiene dan Sanitasi. Sanitasi merupakan 
usaha dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia 
bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya 
dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. 
(Kepmenkes No. 519 Tahun 2008). 

Keempat, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Sekumpulan perilaku yang 
dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang 
menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang 
kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. 
(Kepmenkes No. 519 Tahun 2008). 

Kelima adalah Keamanan. Keadaan yang aman, tentram, dan nyaman sangat 
didambakan oleh setiap kalangan masyarakat. Sehingga untuk mewujudkan 
keamaan, di harapkan sudah tersedianya pemadam kebakaran dan tersedia pos 
keamanan yang dilengkapi dengan personil dan peralatannya. 

Keenam adalah Fasilitas Pendukung Lainnya. Sarana untuk memudahkan dan 
melancarkan pelaksanaan pasar sehat yaitu dengan melengkapi sarana dan 
prasarana yang telah di tentukan. Seperti tempat sarana ibadah, tempat 
penjualan unggas dan pos pelayanan. 

 
 

C. METODOLOGI PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, 

karena peneliti beranggapan bahwa dengan penelitian kualitatif, penelitian 
ini akan lebih mendalam untuk mengungkapkan fenomena sosial yang terjadi 
terkait Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pasar Sehat Cileunyi di 
Kabupaten Bandung. Hal ini sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor dalam 
Basrowi dan Suwandi (2008: 20) menyatakan bahwa metode kualitatif adalah: 
“Sebagai  prosedur penelitian yang menghasilkan deskriftif berupa kata-
kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. 

Dari pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam metode 
penelitian kualitatif, data yang dihasilkan berupa narasi atau jalan 
cerita. Artinya, peneliti berusaha menemukan kejadian/interaksi sosial 
mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pasar Sehat, dimana 
peneliti terlibat langsung di dalamnya. 

Tahapan penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) tahap orientasi, 2) 
tahap eksplorasi; dan 3) tahap membercheck. Dengan teknik pengumpulan data 
adalah: 1) observasi, 2) wawancara, dan dokumentasi. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari informan 
dan dokumen. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan sejumlah informan 
secara purposive, yakni informan yang dipandang memiliki informasi penting 
berkenaan dengan permasalahan implementasi pasar sehat. Informan untuk 
diminta keterangan atau informasinya adalah:Kepala UPTD Pasar Sehat 
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Cileunyi di Kabupaten Bandung; Pengelola Pasar Sehat Cileunyi di Kabupaten 
Bandung. Direktur PT. Biladi Karya Abadi; Koordinator Kebersihan; Petugas 
Kebersihan; Juru Parkir; Pedagang: Pedagang Beras, Pedagang Buah-buahan, 
Pedagang Daging, Pedagang Sayuran; sedangkan dari pihak Pembeli:Ibu rumah 
tangga, Karyawan Swasta. Apabila informasi yang peneliti perlukan masih 
belum cukup, maka peneliti akan menggunakan teknik snowball sampling, 
yaitu proses penentuan informan berdasarkan informan atau reponden 
sebelumnya tanpa menentukan jumlah secara pasti. 

Terakhir adalah pemeriksaan keabsahan data menurut Moleong (2013:327-
330) adalah dengan menggunakan 1) perpanjangan keikutsertaan; 2) ketekunan 
pengamatan, dan 3) triangulasi.  

 
 

D. PEMBAHASAN 
1. Implementasi Kebijakan Pasar Sehat Cileunyi Kabupaten Bandung 

Implementasi kebijakan tujuan dan sasaran kebijakan telah ditetapkan 
terlebih dahulu. Seperti kebijakan Kepmenkes No. 519 Tahun 2008 tentang 
pedoman penyelenggaraan pasar sehat yang memiliki tujuan umum dan tujuan 
khusus. Tujuan umum dari Kepmenkes No. 519 Tahun 2008 yaitu terwujudnya 
pasar yang bersih, aman, nyaman, dan sehat melalui kemandirian komunitas 
pasar dan tujuan khusus tersedianya pasar dengan infrastruktur yang 
memenuhi persyaratan kesehatan dan berkesinambungan, terwujudnya perilaku 
pedagang, pengelola dan pengunjung untuk hidup bersih, sehat dan hygienis. 
Sementara sasaran dari kebijakan tersebut adalah lembaga pemerintah 
terkait, pengelola pasar, asosiasi pedagang, asosiasi pasar, serta 
pemangku kepentingan lainnya. Dengan tercapainya tujuan dan sasaran 
kebijakan yang telah ditentukandapat memberikan manfaat bagi berbagai 
pihak dengan adanya pasar sehat adalah produsen primer (petani dan 
pelayan), pedagang, pemerintah daerah, manajer pasar, masyarakat sekitar, 
masyarakat umum, dan konsumen. 

Pada awal diresmikannya Pasar Sehat Cileunyi Kabupaten Bandung 
tepatnya pada tanggal 26 November 2011, Bupati Bandung menyampaikan bahwa 
tujuan dibangunnya Pasar Sehat Cileunyi Kabupaten Bandung mengacu kepada 
Kepmenkes No. 519 Tahun 2008 tentang pedoman penyelenggaraan pasar sehat. 
Hal ini merupakan syarat yang diberikan kepada pengelola pasar untuk 
mendapatkan ijin dalam pembangunan dan mengelola Pasar Sehat Cileunyi 
Kabupaten Bandung. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan langsung dari 
Direktur PT. Biladi Karya Abadi (Informan 2) yang mengatakan: “Untuk 
mendapatkan ijin pembangunan dan kewenangan membangun serta  mengelola 
Pasar Sehat Cileunyi Kabupaten Bandung, kami selaku pengelola pasar harus 
memenuhi salah satu syarat yang diberikan olehBupati Bandung yaitu dengan 
mengacu kepada Kepmenkes No. 519 Tahun 2008 tentang pedoman 
penyelenggaraan pasar sehat. Sehingga kami sebagai pengelola telah sadar 
hukum mempelajari dan melengkapi persyaratan tersebut. (Hasil wawancara, 
tanggal 31 Desember 2016)”. 

Bupati Bandung mempunyai cita-cita memiliki pasar yang sehat dengan 
harapan dapat diwujudkan di Pasar Sehat Cileunyi. Untuk mewujudkan 
pembangunan Pasar Cileunyi harus memenuhi persyaratan yang cukup banyak, 
seperti: sanitasi, ventilasi, dan kebersihan tempat penjualan yang harus 
baik dan memenuhi standar kebersihan. Dengan menggandeng developer PT. 
Biladi Karya Abadi sebagai pengelola pasar, Pemkab Bandung akan 
mengupayakan agar bisa mendekati standar yang telah ditetapkan dalam 
kebijakan tersebut.  
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Sebelum kebijakan penyelenggaraan pasar sehat diimplementasikan, 
tentunya kebijakan tersebut perlu diketahui dan dipahami terlebih dahulu 
baik oleh pelaksana kebijakan maupun oleh kelompok sasaran kebijakan. 
Sebagai pelaksana kebijakan, Diskoperindag melalui UPTD tentunya perlu 
memahami dengan baik kebijakan tersebut, namun sayangnya kebijakan 
tersebut belum diketahui apalagi dipahami oleh Kepala UPTD Pasar Sehat 
Cileunyi Kabupaten Bandung (informan 1) mengatakan bahwa: “Untuk kebijakan 
dari Kepmenkes No. 519 Tahun 2008 sendiri saya tidak mengetahuinya, secara 
globalnya yang saya ketahui saat saya study banding ke pasar lain pasar 
sehat adalah pasar yang seperti layaknya pasar Kopo Sayati Margahayu enak 
dilihat, nyaman, baik dari penataan, keamanan, masalah sampah dapat 
teratasi dengan baik”. (Hasil wawancara, tanggal 20 Desember 2016). 

Hal tersebut sudah cukup menjelaskan bahwa selaku pelaksana kebijakan 
Kepala UPTD Pasar Sehat Cileunyi (informan 1) belum mengetahui apalagi 
memahami kebijakan Kepmenkes No. 519 Tahun 2008. Seharusnya sebagai 
pelaksana kebijakan Kepala UPTD Pasar Sehat Cileunyi (informan 1) 
mengetahui dan memahami dengan baik kebijakan agar penyelenggaraan pasar 
sehat dapat berjalan sesuai kebijakan tersebut. 

Berbeda dengan pernyataan Pengelola Pasar Sehat Cileunyi/Direktur PT. 
Biladi Karya Abadi (informan 2) yang mengatakan bahwa: “Sudah 
mengetahuinya, karena itu merupakan salah satu syarat yang diberikan 
Bupati Bandung agar pengelola pasar mendapatkan ijin membangun pasar. 
Namanya persis dengan Kepmenkes No. 519 Tahun 2008 yaitu Pasar Sehat 
Cileunyi karena merupakan nama yang diberikan dalam rangka memenuhi 
persyaratan hukum”. (Hasil wawancara, tanggal 31 Desember 2016). 

Sebagai pelaksana kebijakan pengelola pasar sudah mengatahui kebijakan 
yang disampaikan oleh Bupati Bandung sebagai syarat untuk mendapatkan ijin 
dalam pembangunan pasar. Pasar Sehat Cileunyi Kabupaten Bandung merupakan 
nama pasar yang diberikan dalam rangka memenuhi persyaratan hukum. Lebih 
lanjut dikatakan oleh Direktur PT. Biladi Karya Abadi (informan 2) menurut 
sepengetahuan beliau terhadap  kebijakan Kepmenkes No. 519 Tahun 2008 
mengatakan: “... yang saya ketahui mengenai kebijakan tersebut yaitu 
terciptanya pasar yang bersih, nyaman, aman dan sehat. Bagaimana 
meningkatkan kualitas pasar tradisional karena kesan pasar tradisional 
merupakan pasar yang kumuh, kebersihan, dan keamanan yang kurang baik”. 
(Hasil wawancara, tanggal 31 Desember 2016). Menurut penuturan dari 
Direktur PT. Biladi Karya Abadi (informan 2) tersebut membuktikan bahwa 
sebagai pelaksana kebijakan, pengelola pasar sudah mengetahui kebijakan 
tersebut dan ikut memikirkan bagaimana cara agar kualitas pasar 
tradisional meningkat. 

 
a. Komunikasi 

Sebagai pelaksana kebijakan UPTD seharusnya mengetahui dan memahami 
Kebijakan Kepmenkes No. 519 Tahun 2008 untuk di sosialisasikan kepada 
kelompok sasaran kebijakan namun sayangnya UPTD belum mengetahui apalagi 
memahami kebijakan tersebut. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala UPTD 
Pasar Sehat Cileunyi (informan 1) yang mengatakan: “Saya belum memahami 
dengan baik tujuan dan sasaran kebijakan Pasar Sehat Cileunyi”. (Hasil 
wawancara, tanggal 20 Desember 2016). Sama halnya dengan pengelola pasar 
yang belum memahami dengan baik kebijakan penyelenggaraan pasar sehat. 
Seperti yang dikatakan oleh Direktur PT. Biladi Karya Abadi (informan 2) 
bahwa: “Belum ada sosialisasi yang dilakukan oleh Pemda/Diskoperindag, 
tetapi untuk persyaratannya kami sudah memenuhinya sebagai salah satu 
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syarat yang diberikan Bupati Bandung agar mendapatkan ijin dalam 
pembangunan pasar”. (Hasil wawancara, tanggal 31 Desember 2016). Dari 
penuturan Direktur PT. Biladi Karya Abadi (informan 2) ketidakpahaman 
pengelola pasar terjadi karena belum adanya sosialisasi yang dilakukan 
kemudian untuk mendapatkan ijin pembangunan sebagai pengelola sudah 
memenuhi persyaratan yang telah diberikan oleh Bupati Bandung. 

Dalam implementasi kebijakan sosialisasi merupakan hal yang penting 
untuk dilakukan agar pelaksana dan kelompok sasaran kebijakan dapat 
memahaminya dengan baik seperti yang dikatakan oleh Pedagang Sayuran 
(informan 6, d) mengatakan bahwa: “Belum ada sosialisasi dari pihak 
pengelola sendiri bahkan saya belum mengetahui bahwa Pasar Cileunyi ini 
dibangun dengan konsep pasar Sehat. Yang saya rasakan pasar terasa sehat, 
bersih dan nyaman hanya pada awal peresmiannya saja. Para petugas 
kebersihannya pun sangat memperhatikan kebersihan pasar. Berbeda dengan 
kondisi sekarang yang jauh dari kata bersih dan nyaman”. (Hasil wawancara, 
tanggal 20 November 2016). 

Dari perkataan pedagang sayuran (informan 6, d) sudah cukup jelas 
bahwa sosialisasi belum dilakukan oleh pengelola pasar. Bahkan beliau baru 
mengetahui dari peneliti tujuan di bangunnya Pasar Sehat Cileunyi 
Kabupaten Bandung dengan konsep pasar sehat. Terciptanya pasar yang sehat, 
bersih dan nyaman hanya pada awal peresmian pasar saja karena petugas yang 
selalu memperhatikan kebersihan pasar, namun berbeda dengan kondisi pasar 
pada saat ini yang jauh dari kata bersih maupun nyaman. 

Meskipun belum ada sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana 
kebijakan, secara umum sebagian besar para pedagang dan pembeli sudah 
mengetahui apa yang dimaksud dengan pasar sehat. Sosialisasi merupakan 
tahapan yang penting dalam implementasi suatu kebijakan, menurut beberapa 
narasumber diatas peneliti sangat menyayangkan karena sosialisasi masih 
belum berjalan dengan baik di Pasar Sehat Cileunyi Kabupaten Bandung 
padahal hal ini perlu dilakukan untuk menyadarkan diri pada cara pandang 
pihak yang terkait dalam kebijakan pasar sehat (kelompok sasaran). 
Sosialisasi diartikan sebagai upaya untuk membuat masyarakat tahu dan 
sadar bahwa ada suatu kebijakan yang akan diimplementasikan dan 
konsekuensi dari implementasi tersebut dapat berdampak positif (manfaat 
bagi sasaran kebijakan). 

Jadi dalam penyampaian informasi tentang penyelenggaraanPasar Sehat 
Cileunyi di Kabupaten  Bandungmasihbelum masih belum berjalan, maka tidak 
heran jika Pasar Sehat Cileunyi masih belum dikatakan sebagai pasar sehat. 
Pengelola pasar hanya menyediakan wadah/lahan saja, tanpa adanya 
penyampaian informasi yang dilakukan kepada sasaran kebijakan sebagai 
sasaran utama dalam kebijakan. 

 
b. Sumberdaya  

Dalam penyelenggaraan pasar sehat SDM yang dimiliki oleh UPTD untuk 
kualitas staff yang ada di Pasar Sehat Cileunyi Kabupaten Bandung Kepala 
UPTD Pasar Sehat Cileunyi (informan 1) mengatakan bahwa: “Masih perlu 
pembinaan”. (Hasil wawancara tanggal 20 Desember 2016). Dari penuturan 
yang dikatakan oleh Kepala UPTD Pasar Sehat Cileunyi (informan 1) masih 
perlu pembinaan maksudnya SDM yang dimilikidirasa belum memiliki 
keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya 
sehingga untuk mengatasi hal tersebut pembinaan masih perlu dilakukan oleh 
Diskoperindag selaku pemerintahan pusat. 
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Selain SDM yang dimiliki pihak UPTD yang masih perlu pembinaan, 
pengelola pasar juga memiliki SDM yang belum dapat dikatakan mendukung 
dalam penyelenggaraan pasar sehat. Hal ini seperti yang dituturkan oleh 
Direktur PT. Biladi Karya Abadi (informan 2) yang mengatakan: “Untuk 
keseluruhan SDM masih belum berjalan optimal”. (Hasil wawancara, tanggal 
31 Desember 2016). Dari penuturan Direktur PT. Biladi Karya Abadi 
(informan 2) peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa SDM yang belum 
berjalan dengan optimal bisa disebabkan oleh SDM yang dimiliki belum 
kompeten dibidangnya sehingga dalam melaksanakan tugasnya mereka belum 
melaksanakannya dengan optimal atau ketersediaan SDM yang belum mencukupi 
dalam penyelenggaraan pasar sehat. Lebih lanjut dikatakan oleh Direktur 
PT. Biladi Karya Abadi (informan 2): “Personil security yang hanya 
berjumlah 12 orang, masih belum mencukupi untuk menjaga pasar sebesar ini. 
Idealnya personil yang dimiliki adalah 48 personil security. Dalam 
melaksanakan tugasnya personil security memiliki 3 ship jam kerja yaitu:  
pada waktu pagi pukul (08:00-04:00), siang pukul (04:00-23:00) dan malam 
pukul (23:00-08:00). Yang setiap shipnya hanya dijaga oleh 4 personil 
security”. (Hasil wawancara tanggal, 31 Desember 2016). 

Dari perkataan dari Direktur PT. Biladi Karya Abadi (informan 2) bahwa 
SDM yang dimiliki oleh pengelola pasar masih belum berjalan dengan efektif 
dan mencukupi terutama di bagian keamanan tepatnya personil security. 
Pencapaian efektivitas pelaksanaan kebijakan tidak hanya mengandalkan 
banyaknya SDM tetapi untukkuantitas SDM juga harus diimbangi oleh keahlian 
atau kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung 
jawabnya. SDM tersebutpun harus mengetahui apa yang harus dilakukan 
(knowing what to do). 

Dalam hal ini koordinator kebersihan (informan 3) mengatakan bahwa: 
“Sudah mendukung baik itu SDM maupun sarana dan prasarana”. (Hasil 
wawancara, tanggal 14 Desember 2016).Menurut koordinator kebersihan SDM 
dan sarana prasarana yang dimiliki sudah mendukung akan penyelenggaraan 
pasar sehat. Lebih lanjut dikatakan oleh koordinator kebersihan (informan 
3) bahwa: “... petugas kebersihan seluruhnya ada 14 orang yang terdiri 
dari 9 orang pria dan 5 orang wanita dalam menunjang kegiatan mereka dalam 
membersihkan pasar, petugas kebersihan dibekali seragam (rompi) dan sepatu 
boot anti air”. (Hasil wawancara, tanggal 12 Desember 2016). Selain 
memiliki petugas kebersihan, Pasar Sehat Cileunyi Kabupaten Bandung pun 
memiliki juru parkir yang berfungsi untuk menjaga dan mengatur kendaraan 
pengunjung pasarmasuk dan keluar. Menurut penuturan juru parkir (informan 
5) mengatakan: “Saya rasa sudah cukup dengan adanya 10 orang petugas 
parkir”. (Hasil wawancara, tanggal 12 Desember 2016). 

Berdasarkan uraian diatas terkait SDM dalam ImplementasiKebijakan 
Pemerintah tentang Pasar Sehat bahwa SDM yang dimiliki oleh UPTD masih 
perlu dilakukan pembinaan karena kurang kompeten dibidangnya, sama halnya 
dengan SDM yang dimiliki oleh pengelola pasar yang belum berjalan dengan 
optimal. Namun koordinator dan juru parkir mengatakan hal yang berbeda, 
mereka mengatakan bahwa untuk SDM yang ada sudah cukup dan mendukung. 

Penuturan Direktur PT. Biladi Karya Abadi (informan 2) diatas bahwa 
dana yang dikeluarkan oleh pengelola pasar tidaklah sedikit. Pengelola 
pasar menghimbau agar para pelaku aktivitas pasar dapat menjaga dan 
memelihara fasilitas yang sudah ada. Untuk pemeliharaan pasar, pengelola 
pasar, menarik pembayaran retribusi kepada pera pedagang yang mencakup 
kebersihan, keamanan dan pemeliharaan.Untuk memenuhi persyaratan yang di 
berikan oleh Bupati Bandung, Pemerintah Daerah menggandeng developer PT. 
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Biladi Karya Abadi untuk pembangunan pasar sekaligus sebagai pengelola 
pasar. Dalam pembangunan pasar, lahan yang tersedia seluas 28.267 m2, 
sedangkan area yang terbangun sekitar 7.295,4 m2.Dalam hal infrastuktur 
Pasar Sehat Cileunyi terletak pada lokasi yang strategis dan rawan 
bencana, untuk bangunannya sendiri sebagian besar sudah memenuhi kriteria 
pasar sehat. 
Selain fasilitas lahan/bangunan yang tersedia, pengelola pasar juga 
menyediakan fasilitas sarana dan prasarana lainnya untuk mendukung 
keberhasilan penyelenggaraan pasar sehat. Seperti lahan parkir yang luas 
sehingga para pengunjung tidak perlu khawatir untuk menitipkan 
kendaraannya. 

Sayangnya lahan parkir yang tersedia belum tertata dengan rapi antara 
pengelompokan kendaraan antara motor dan mobil. Selain itu lahan parkir 
yang tersediapun dirasa tidak cukup aman. Hal ini dikatakan oleh seorang 
pegawai swasta (informan 7, b)sebagai pembeli mengatakan: “Lahan parkir 
belum tertata, pengelompokan kendaraan masih berantakan dan keamanan 
sendiri saya rasa masih kurang aman”. (Hasil wawancara, tanggal 12 
Desember 2016). Dari penuturan yang dikatakan pegawai swasta (informan 7, 
b) peneliti telah melakukan observasi untuk membuktikan bahwa untuk 
pengelompokan kendaraan yang berantakan dapat dilihat pada gambar 4.15 
lahan parkir Pasar Sehat Cileunyi di atas. Keamanan yang masih kurang 
terjaga dapat disebabkan karena juru parkir yang ada hanya pada saat 
pemberian karcis saja. Karcis diberikan juru parkir pada saat pengunjung 
memasuki pasar dan apabila terjadi kehilangan karcis parkir pengunjung 
wajib menunjukan STNK &KTP/SIM serta membayar denda Rp. 10.000 dan 
membayar tarif parkir. Namun untuk kepemilikan karcis parkir tersebut 
sebagian besar pengunjung tidak menghiraukannya. Padahal kepemilikan 
karcis parkir sangatah penting apabila terjadi hal yang tidak diinginkan 
sehingga ada pertanggung jawaban yang diberikan oleh juru parkir. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa sumberdaya 
yang dimiliki untuk penyelenggaraan pasar sehat masih dirasa kurang pada 
jumlah maupun kompeten yang dimiliki oleh SDM. Kemudian dalam wewenang 
yang di berikan oleh Bupati Bandung dalam pelaksanaannya pengelola pasar 
mempelajari kebijakan tersebut secara mandiri tanpa adanya pengarahan. 
Padahal seharusnya kebijakan tersebut harus disosialisasikan dengan baik 
dari Bupati Bandung agar pelaksana kebijakandapat lebih memahami kebijakan 
tersebut dengan baik.Sama halnya dengan informasi mengenai cara 
melaksanakan kebijakan pelaksana maupun sasaran kebijakan yang belum 
mengetahui secara jelas karena belum adanya sosialisasi apalagi informasi 
mengenai penyelenggaraan pasar sehat dari pihak pemerintah.Sumberdaya 
lainnya untuk sarana dan prasarana yang tersedia dalam pemeliharaanya 
masih belum terjaga dengan baik, terutama untuk ketersediaan tempat sampah 
yang disediakan pengelola pasar hanya tinggal beberapa buah saja karena 
dicuri oleh orang tidak bertanggung jawab. 

 
c. Disposisi 

Disposisi terkait penyelenggaraan pasar sehat di Pasar Sehat Cileunyi 
Kabupetan Bandung Kepala UPTD Pasar Sehat Cileunyi (informan 1) 
menyatakan: “Pengelola pasar sudah menjalankan tugasnya, namun UPTD Pasar 
tidak diberdayakan, sehingga belum memiliki tuposi yang jelas.” (Hasil 
wawancara, tanggal 20 Desember 2016). Menurut pernyataan Kepala UPTD Pasar 
Sehat Cileunyi (informan 1) dalam penyelenggaraan pasar sehat pihak 
pengelola sudah menjalankan tugasnya namun disisi lain pihak UPTD tidak 
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memiliki peran untuk penyelenggaraan pasar sehat karena tidak diikut 
sertakan dalam penyelenggaraan pasar sehat.  

Namun pada kenyataannya Direktur PT. Biladi Karya Abadi (informan 2) 
menyatakan: “Profesionalitas kerja staff pengelola pasar masih belum dapat 
mendukung keberhasilan kebijakan, karena jika ada masalah yang timbul 
mereka masih belum bisa menyelesaikannya sehingga menyerahkan 
penyelesaiannya kepada pimpinan pengelola pasar”. (Hasil wawancara, 
tanggal 31 Desember 2016).Lebih lanjut dikatakan oleh Direktur PT. Biladi 
Karya Abadi (informan 2) bahwa: “... pengelola sudah memiliki sifat hidup 
bersih dan sehat, klo untuk pedagang dan pembeli belum sepenuhnya dapat 
dikatakan memiliki sifat hidup bersih dan sehat”. (Hasil wawancara, 
tanggal 31 Desember 2016). Dari pernyataan Direktur PT. Biladi Karya Abadi 
(informan 2) bahwa disposisi yang dimiliki staff pengelola masih belum 
mendukung akan keberhasilan kebijakan karena kurangnya profesionalitas, 
namun jika dilihat dari sifat hidup bersih dan sehat mereka sudah cukup 
memahaminya. 

Selain pengelola yang memiliki prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), 
sebagai sasaran kebijakan pedagang dan pembeli juga harus memahami dan 
memilikinya untuk diterapkan didalam kehidupan sehari-hari. Ibu rumah 
tangga (informan 7, a) sebagai pembeli mengatakan bahwa: “Klo untuk sikap 
masing-masing pedagang berbeda-beda, ada yang terihat hygiene dan ada pula 
yang masih terlihat apa adanya. Sesuai jenis barang yang di dagangkan jika 
menjual pakaian mereka bersih dan lapaknya pun wangi. Berbeda dengan 
penjual pangan mereka bersikap dengan apa adanya”. (Hasil wawancara, 
tanggal 20 November 2016). 

Pedagang yang berjualan pakaian cenderung kondisi lapak dan lingkungan 
yang terjaga akan kebersihannya, penampilan pedagang yang berjualannyapun 
bersih sehingga nyaman untuk dikunjungi, berbeda dengan pedagang yang 
menjual pangan yang kondisi lapak dan lingkungannya kurang terjaga dan 
pedagang yang berpenampilan apa adanya.Sehingga secara umum pedagang belum 
dapat dikatakan seluruhnya memiliki PHBS. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
disposisi dari pelaksana kebijakan terhadap sasaran kebijakan dalam 
melaksanakan Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pasar Sehat 
Cileunyi di Kabupaten Bandung dirasa belum profesional. Hal tersebut 
berdasarkan sikap pelaksana kebijakan yang belum bisa mengatasi masalah 
yang ada. Sedangkan untuk perilaku hidup bersih dan sehat belum sepenuhnya 
pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran kebijakan memiliki dan 
memahaminya. 

 
d. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
implementasi kebijakan.Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal 
yaitu struktur birokrasi dan mekanisme. Aspek pertama adalah struktur 
birokrasi, birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering 
bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi 
tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi 
swasta. Stuktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan 
cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang 
rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi 
menjadi tidak fleksibel.  

Dalam implementasi kebijakan peran pelaksana kebijakan sangat penting, 
dalam melaksanakan kebijakan terutama pada aspek struktur birokrasi 
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pelaksana kebijakan tersebut. Namun sayangnya struktur birokrasi yang ada 
belum berjalan dengan efektif. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala 
UPTD Pasar Sehat Cileunyi (informan 1) yang mengatakan: “UPTD tidak 
dilibatkan dalam pengelolaan dan pengembangan pasar oleh pengelola 
sehingga belum memiliki tugas pokok dan fungsi”.(Hasil wawancara, tanggal 
20 Desember 2016).UPTD memiliki wewenang dalam pengelolaan dan 
pengembangan pasar, namun dari keterangan Kepala UPTD Pasar Sehat Cileunyi 
(informan 1) UPTD tidak terlibat dalam pengelolaan Pasar Sehat Cileunyi 
Kabupaten Bandung. Lebih lanjut dikatakan oleh Kepala UPTD Pasar Sehat 
Cileunyi bahwa: “Struktur organisasi belum efektif, sehingga untuk tingkat 
keberhasilannya dirasa masih belum mendukung”. (Hasil wawncara, tanggal 20 
Desember 2016). Dari pernyataan tersebut peneliti mendapatkan dua 
kemungkinan. Pertama karena UPTD sebagai pelaksana tidak dilibatkan 
sehingga mereka merasa tidak perlu melaksanakan struktur organisasi yang 
ada karena tidak digunakan. Kedua karena struktur birokrasi belum berjalan 
dengan efektif sehingga UPTD memberikan tanggung jawab kepada pengelola 
pasar. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Kepala UPTD Pasar Sehat Cileunyi 
(informan 1) untuk tupoksi yang ada: “Hanya ada untuk bagian Kepala UPTD 
dan Tata Usaha”. (Hasil wawancara, tanggal 20 Desember 2016).  

Pengelola pasar sebagai pelaksana yang bertanggung jawab atas 
penyelenggaraan pasar sehat pun belum memiliki struktur birokrasi yang 
belum efektif. Hal tersebut diungkapkan Direktur PT. Biladi Karya Abadi 
(informan 2) yang mengatakan bahwa: “Belum berjalan dengan efektif, karena 
staff yang dimiliki pengelola belum kompeten dibidangnya. Sehingga 
pengaruh terhadap keberhasilan kebijakan sangat minim”. (Hasil wawancara, 
tanggal 31 Desember 2016). Dari penuturan Direktur PT. Biladi Karya Abadi 
(informan 2) dapat diketahui bahwa meskipun struktur organisasi sudah 
diberikan kepada pengelola masih tetap belum berjalan dengan efektif hal 
ini di sebabkan oleh staff yang pengelola miliki belum kompeten 
dibidangnya. Sehingga dalam menjalankan kebijakan belum mendukung, 
seharusnya struktur organisasi yang ada dapat mendukung terhadap 
penyelenggaraan kebijakan pasar sehat. 

Aspek kedua dalam implementasi kebijakan adalah Standard Operational 
Procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam 
bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan 
sasaran kebijakan. Kegunaan SOP merupakan suatu pedoman tertulis yang 
dipergunakan untuk menggerakkan pelaksana dalam pembagian tugas agar 
organisasi yang dijalankan efektif sehingga tujuan yang ditetapkan dapat 
terealisasikan. Kegunaan SOP pada pelaksana kebijakan yaitu menjaga 
konsistensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengetahui 
dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi, 
memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap aparatur 
pelaksana, dan untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan.Sebagai 
pelaksana kebijakan SOP yang dibuat oleh pelaksana kebijakan harus mampu 
mendukung para sasaran kebijakan agar mereka turut serta dalam 
melaksanakan kebijakannya. SOP yang telah dibuat oleh pelaksana kebijakan 
dalam implementasi kebijakan Pasar Sehat Cileunyi di Kabupaten Bandung 
adalah SOP Petugas Kebersihan dan SOP Juru Parkir. 

Selain SOP kebersihan, SOP keamanan dalam bidang parkir juga 
mendapatkan kendala salah satunya yang dilakatakan oleh juru parkir 
(informan 5)yang mengatakan: “... pengguna jasa parkir perlu mematuhi 
prosedur yang telah ada dengan membayar agar memiliki karcis parkir. 
Sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan petugas parkirpun 
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dapat ikut bertanggung jawab”. (Hasil wawancara, tanggal 12 Desember 
2016). Dari penuturan tersebut dapat diketahui jika pengunjung pasar belum 
mematuhi SOP yang ada padahal hal tersebut bertujuan untuk memberikan 
keamanan. Namun peneliti juga merasa jika tidak ada adanya ketegasan dari 
pengelola terhadap pengunjung pasar.  

Berdasarkan penelitian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa struktur 
birokrasi belum berjalan secara efektif hal tersebut ditandai dengan UPTD 
yang tidak turut serta menjadi pengelola pasar. Sementara pengelola pasar 
yang di pegang oleh PT. Biladi Karya Abadi juga masih belum efektif karena 
staff pengelola yang belum kompeten dibidangnya. Kemudian SOP yang dibuat 
oleh pengelola juga masih belum berjalan dengan efektif, hal tersebut 
ditandai dari tidak adanya respon dari pengelola dalam menunjang peralatan 
kebersihan. Selain itu SOP Keamanan pada bagian perparkiran masih belum 
efektif, hal tersebut ditunjukan oleh pengunjung pasar yang tidak mematuhi 
prosedur yang berlaku. 

 
2. Hambatan-Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Pasar Sehat Cileunyi 

Dalam implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan-hambatan yang 
dapat menghambat.Semua hambatan dapat dengan mudah dibedakan atas hambatan 
dari luar dan dalam. Hambatan dari dalam dapat dilihat dari ketersediaan 
dan kualitas input yang digunakan seperti sumberdaya dan struktur 
birokrasi yang harus digunakan sedangkan hambatan dari luar dapat 
dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak 
langsung kepada proses implementasi itu sendiri. 

 
a. Komunikasi 

Peran pelaksana sangat penting dalam menyampaikan kebijakan kepada 
sasaran kebijakan agar memahami tujuan dari kebijakan Kepmenkes No. 519 
Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat. Namun sebagai 
pelaksana sendiri pihak UPTD pasar belum mengetahui akan kebijakan 
tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala UPTD Pasar Sehat 
Cileunyi (informan 1) mengatakan: “Untuk kebijakan dari Kepmenkes No. 519 
Tahun 2008 sendiri saya tidak mengetahuinya”. Padahal sebagai pelaksana 
kebijakan dituntut harus mengetahui kebijakan tersebut secara menyeluruh. 
Lebih lanjut Kepala UPTD Pasar Sehat Cileunyi (informan 1) menambahkan 
jika : “... secara globalnya yang saya ketahui saat saya study banding ke 
pasar lain pasar sehat adalah pasar yang seperti layaknya pasar Kopo 
Sayati Margahayu enak dilihat, nyaman, baik dari penataan, keamanan, 
masalah sampah dapat teratasi dengan baik”. (Hasil wawancara, tanggal 20 
Desember 2016). Dari hasil wawancara tersebut ternyata jalas bahwa Kepala 
UPTD Pasar Sehat Cileunyi (informan 1) sebagai pelaksana kebijakan belum 
mengetahui kebijakan tersebut secara menyeluruh. Melainkan pemahamannya 
terhadap kebijakan tersebut setelah beliau melakukan study banding 
terhadap pasar-pasar yang sudah dikatakan sebagai pasar sehat. 

Tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana 
menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya. 
Hal tersebut ditunjukan oleh para pedagang yang belum mengetahui kebijakan 
tersebut salah satunya adalah pedagang daging (informan 6, c) yang 
mengatakan : “Tidak ada sosialisasi, yang saya tau hanya ada sosialisasi 
mengenai pembayaran retribusi dan untuk mewujudkan pasar yang bersih pihak 
pengelola pasar melalui petugas kebersihan melakukan pembersihan pasar 
rutin dari pagi hingga siang”. (Hasil wawancara, 20 November 2016).  
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Selain para pedagang yang tidak mengetahui kebijakan Kepmenkes No. 519 
Tahun 2008 tentang pedoman penyelenggaraan pasar sehat. Para pembeli juga 
tidak mengetahui akan kebijakan tersebut. Hal ini diungkapkan ibu rumah 
tangga (informan 7, a) sebagai pembeli mengatakan bahwa: “Saya rasa belum 
ada sosialisasi akan penyelenggaraan pasar sehat dari pihak pengelola baik 
itu pengelolaannya dibawah pemerintahan maupun swasta. Selama ini saya 
suka berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli kebutuhan 
usaha kecil-kecilan di rumah. (Hasil wawancara, 20 November 2016). 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor 
komunikasi yang dilakukan melalui sosialisasi belum dilaksanakan 
sebagaimana mestinya. Hal tersebut ditunjukan dari ketidaktahuan pelaksana 
dan kurangnya pemahaman kebijakan mengenai kebijakan Kepmenkes No. 519 
Tahun 2008 tentang pedoman penyelenggaraan pasar sehat yang menyebabkan 
sasaran kebijakan belum mengetahui mengenai kebijkan tersebut. Meskipun 
begitu sasaran kebijakan hanya mengetahui sosialisasi retribusi pasar. 

 
b. Sumberdaya 
 Kendala terkait dengan penempatan sumber daya manusia yang 
belummemiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas mengakibatkan suatu 
kebijakan tidak dapat berjalan dengan efektif. Sehingga peran pelaksana 
dalam kegiatan operasional pasar tidak berjalan secara optimal.Hal ini 
seperti apa yang diungkapkan oleh Kepala UPTD Pasar Sehat Cileunyi 
(informan 1)yang mengatakan: “Staff UPTD tidak memiliki pekerjaan yang 
jelas”. (Hasil wawancara, 20 Desember 2016). 

Padahal sebagai pelaksana UPTD harus memiliki pekerjaan yang jelas, 
sehingga dapat mewujudkan tujuan dan sasaran kebijakan Kepmenkes No. 519 
Tahun 2008 tentang pedoman penyelenggaraan pasar sehat. Selain peran UPTD 
sebagai pelaksana kebijakan, peran pengelola pasar sebagai pelaksana dan 
sasaran kebijakanpun sangat penting dalam menempatkan SDM yang mampu 
melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan kompetensinya. Namun 
diakui oleh Direktur PT. Biladi Karya Abadi (informan 2) bahwa: “Personal 
karyawan yang belum memiliki kemampuan/keahlian di bidangnya sehingga 
tidak sesuai standar.  

Kendala lain yang berkaitan dengan sumberdaya yang ada di Pasar Sehat 
Cileunyi Kabupaten Bandung ialah fasilitas fisikyang belum mendukung untuk  
keberhasilan kebijakan Kepmenkes No. 519 Tahun 2008 tentang pedoman 
penyelenggaraan pasar sehat. Seperti apa yang dituturkan oleh petugas 
kebersihan (informan 4) bahwa: “Belum adanya pergantian untuk peralatan 
kebersihan yang dilakukan pihak pengelola, meskipun sudah meminta 
pergantian tetapi belum ada respon”. (Hasil wawancara, tanggal 12 Desember 
2016). Dalam pengakuan petugas kebersihan (informan 4) belum adanya 
pergantian peralatan kebersihan mengakibatkan hasil kerja petugas 
kebersihan menjadi belum maksimal, padahal untuk menciptakan pasar yang 
sehat, pergantian peralatan kebersihan yang kotinue sangat diperlukan 
terhadap keberhasilan kebijakan, sehingga terciptanya pasar yang sehat, 
bersih dan nyaman saat melakukan aktivitas pasar.  

Pihak pengelola yang belum memberikan respon dapat menghambat akan 
penyelenggaraan kebijakan pasar sehat tersebut. Pedagang daging (informan 
6, c) mengungkapkan : “Ketersediaan tempat sampah yang kurang memadai”. 
(Hasil wawancara, tanggal 20 November 2016). Hal yang hampir sama yang 
diungkapkan pegawai swasta (infoeman 7, b) sebagai pembeli: “Untuk 
fasilitas tempat sampah masih kurang ketersediaannya, area parkir belum 
tertata, pengelompokan kendaraan masih berantakan dan keamanan sendiri 
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saya rasa masih kurang aman”. (Hasil wawancara, tanggal 12 Desember 2016). 
Dari apa yang dituturkan oleh pedagang daging (informan 6, c) dan pegawai 
swasta (informan 7, b) untuk fasilitas ketersediaan tempat sampah yang 
belum mendukung akan penyelenggaraan pasar sehat, selain itu tempat parkir 
yang belum tertata antara pengelompokan kendaraan membuat area parkir 
menjadi tidak rapih. Keamanan yang kurang terjaga berdampak kepada orang 
yang melakukan aktivitas pasar menjadi kurang nyaman. 

Selain masalah sampah yang terjadi di Pasar Sehat Cileunyi Kabupaten 
Bandung, menurut Kepala UPTD Pasar Sehat Cileunyi (informan 1) 
mengungkapkan: “Untuk pasar tradisional kebanyakan pasti ada PKL”. (Hasil 
wawancara, 20 Desember 2016). Dari hasil observasi yang dilakukan oleh 
peneliti memang benar untuk PKL masih ada keberadaannya di Pasar Sehat 
Cileunyi Kabupaten Bandung. Keberadaan PKL sulit untuk diatasi, kemudian 
karyawan swasta (informan 7, b) sebagai pembeli mengungkapkan: “Masih 
belum mendukung”.(Hasil wawancara, tanggal 12 Desember 2016). Masih belum 
mendukung yang diungkapkan oleh karyawan swasta (informan 7, b) dapat 
peneliti artikan bahwasannya sumberdaya dalam penyelenggaraan pasar sehat 
di Pasar Sehat Cileunyi Kabupaten Bandung  masih belum mendukung akan 
keberhasilan kebijakan Kepmenkes No. 519 Tahun 2008 tentang pedoman 
penyelenggaraan pasar sehat. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan 
pada faktor sumberdaya yang ada di Pasar Sehat Cileunyi Kabupaten Bandung 
terkait kebijakan Kepmenkes No. 519 Tahun 2008 dirasa masih belum 
mendukung akan keberhasilan kebijakan tersebut dengan SDM yang belum 
kompeten, fasilitas tempat sampah yang belum memadai dan pengangkutan 
sampah yang belum dilakukan secara kontinue sangat menghambat akan 
keberhasilan kebijakan tersebut. Selain itu keberadaan PKL membuat pasar 
menjadi tidak tertata dengan baik sehingga pasar menjadi kurang 
nyaman.Sumberdaya merupakan faktor yang berpengaruh secara langsung 
terhadap keefektifan pelaksana kebijakan. Kebijakan jika tidak didukung 
sumberdaya yang kompeten akan sulit untuk diimplementasikan.  

 
c. Disposisi 

Perilaku pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan 
suatu kebijakan, perilaku pelaksana yang kurang baik dapat menyebabkan 
kegagalan dalam implementasi kebijakan karena belum dapat mendukung akan 
keberhasilan kebijakan.Seperti yang dikatakan oleh Kepala UPTD Pasar Sehat 
Cileunyi (informan 1)bahwa: “Hal yang menyebabkan pasar belum dikatakan 
sebagai pasar sehat, pada dasarnya pengelolaan pasar dilakukan oleh pihak 
ke tiga yaitu PT. Biladi Karya Abadi. Memang pernah ada kesepakatan pihak 
UPTD akan diperbantukan oleh pengelola pasar untuk kantib (keamanan dan 
ketertiban) namun belum ada tindak lanjut, sehingga semakin kesini pihak 
UPTD tidak dilibatkan lagi. Yang saya ketahui intinya, dengan sering 
adanya pergantian kepemimpinan pengelola pasar hingga 3/4 kali bukannya 
untuk penataan pasar malahan punya misi lain yang saya kurang ketahui”. 
(Hasil wawancara, tanggal 20 Desember 2016). 

Menurut Kepala UPTD Pasar Sehat Cileunyi (informan 1) pasar belum 
dikatakan sebagai pasar sehat, hal tersebut dapat dirasakan oleh peneliti 
ketika terjun langsung ke Pasar Sehat Cileunyi Kabupaten Bandung. Kondisi 
pasar yang terkesan kotor, tidak tertata, sampah yang berserakan sangat 
jelas terlihat di lingkungan pasar. Kesepakatan yang telah dibuat antara 
pengelola pasar dan UPTD menjadi tidak jelas karena sering terjadinya 
pergantian kepemimpinan sehingga membuat pasar yang awal pembangunan 
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berkonsep sebagai pasar sehat menjadi tidak terfokus karena memiliki misi 
lain. 

Dari penuturan pedagang sayuran (informan 6, d)menunjukkan bahwa 
profesionalitas petugas kebersihan masih dirasa kurang mereka hanya 
mengepel lantai depan saja yang terlewati oleh orang-orang saja. Untuk 
pembersihan keseluruhan dilakukan oleh pedagang sendiri. Sehingga dapat 
diambil kesimpulan bahwa kesadaran akan pentingnya kebersihan bukan hanya 
tanggung jawab dari petugas kebersihan saja melainkan tanggung jawab dari 
para pedagang juga. Pengambilan sampah yang terlambat menimbukan aroma 
yang tidak sedap. Hal ini peneliti rasakan langsung saat berkunjung ke 
Pasar Sehat Cileunyi Kabupaten Bandung. 

Kesadaran diri akan pentingnya kebersihan wajib dimiliki oleh 
pelaksana maupun sasaran kebijakan.  Petugas kebersihan (informan 4) 
mengatakan: “Orang yang buang sampah tidak mengerti akan pentingnya 
kebersihan, sampah yang berasal dari pedagang dan warga sekitar entah 
datangnya dari motor/mobil. Pura-pura belanja padahal buang sampah ke 
TPS”. (Hasil wawancara, tanggal 12 Desember 2016). Menurut penuturan 
petugas kebersihan (informan 4) belum adanya pemahaman yang dimiliki oleh 
pedagang maupun warga sekitar mengenai pentingnya kebersihan. Warga 
sekitar yang membuang sampah ke TPS membuat volume sampah pasar menjadi 
meningkat mereka berpura-pura membuang sampah dengan menggunakan 
motor/mobil. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor 
disposisi kebijakan penyelenggaraan pasar sehat masih belum mendukung akan 
keberhasilan kebijakan. Dengan adanya pergantian kepemimpinan membuat 
tujuan dibangunnya pasar yang berkonsep sebagai pasar sehat menjadi tidak 
terfokus. Perilaku pelaksana dan sasaran kebijkan yang belum memiliki 
kesadaraan diri akan pentingnya kebersihan menjadi penghambat. 

 
d. Struktur Birokrasi 

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan 
keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Keberadaan birokrasi tidak hanya 
dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi 
swasta. Implementasi kebijakan Kepmenkes No. 519 tentang pedoman 
penyelenggaraan pasar sehat menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika 
struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, 
maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya 
pelaksanaan kebijakan. Seperti yang dituturkan oleh Direktur PT. Biladi 
Karya Abadi (informan 2): “Belum berjalan dengan efektif, karena staff 
yang dimiliki pengelola belum kompeten dibidangnya. Sehingga pengaruh 
terhadap keberhasilan kebijakan sangat minim”. (Hasil wawancara, tanggal 
31 Desember 2016). Dari penuturan Direktur PT. Biladi Karya Abadi 
(informan 2) staff yang belum kompeten terbatas atas suatu bidang, 
sehingga struktur organisasi  belum berjalan dengan efektif dan kecil 
kemungkinan keberhasilan kebijakan akan tercapai karena hambatan yang 
terjadi dalam struktur birokrasi. Lebih lanjut Direktur PT. Biladi Karya 
Abadi (informan 2) mengatakan: “… SOP yang belum berjalan dengan efektif, 
terutama dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA”. (Hasil wawancara, 
tanggal 31 Desember 2016). Mekanisme pengangkutan sampah yang belum 
efektif mengakibatkan terjadinya penggunungan sampah sehingga membuat 
pengelola mendapatkan keluhan dari para pedagang. 

Seperti apa yang sampaikan pedagang beras (informan 6, a) : 
“Pengambilan sampah yang belum dilakukan secara rutin sehingga menimbulkan 
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bau yang tidak sedap”. (Hasil wawancara, tanggal 20 November 2016). Dari 
apa yang disampaikan pedagang beras (informan 6, a) sangat dapat dirasakan 
oleh peneliti saat berada di Pasar Sehat Cileunyi Kabupaten Bandung 
terdapat sampah di TPS yang nampaknya sudah lama tidak ada pengangkutan 
sampah sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap dan mengganggu kegiatan 
jual/beli.  

Dari penuturan juru parkir (informan 5) menjelaskan bahwa kesadaran 
pengunjung masih kurang akan pentingnya membayar  dan kepemilikan karcis 
karena kebiasaan mereka yang dulu sebelum adanya fasilitas Gate Parking. 
Padahal kepemilikan karcis sangatlah penting jika terjadi hal yang tidak 
diharapkan sehingga mereka dapat ikut bertanggungjawab atas kehilangan 
kendaraan yang terjadi. Lebih lanjut dikatan juru parkir (informan 5) 
bahwa: “Kendaraan yang masuk ke area pasar/lorong pasar, padahal sudah 
dilarang karenamengganggu akan terlaksananya proses jual beli. Mekanisme 
perparkiran yang belum baik, arah masuk dan keluar kendaaan masih belum 
teratur,cenderung masih seenaknya. Pintu masuk dijadikan pintu keluar 
maupun sebaliknya”. (Hasil wawancara, tanggal 12 Desember 2016). 

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa hambatan dari faktor 
struktur birokrasi terkait implementasi kebijakan penyelenggaraan pasar 
sehat adalah struktur organisasi yang belum berjalan dengan efektif karena 
staff yang kurang kompeten dibidangnya sehingga dapat menghambat akan 
tugas-tugas yang diberikan, SOP yang belum berjalan dengan efektif dan 
belum adanya kesadaran dari sasaran kebijakan untuk mematuhi kebijakan 
yang baru akan sulit untuk diterapkan apabila para sasaran kebijakan 
menolak untuk mematuhinya. 

 
3. Upaya-Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan 

Pasar Sehat Cileunyi 
Masalah yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang 

Pasar Sehat Cileunyi di Kabupaten Bandung terkait dari komunikasi, 
sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Dalam menghadapi masalah-
masalah tersebut tentunya sudah ada upaya-upaya dalam mengatasi masalah 
Implementasi Kebijakan Penerintah tentang Pasar Sehat Cileunyi terkait 
komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. 

 
a. Komunikasi 

Permasalahan yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah 
tentang Pasar Sehat Cileunyi di Kabupaten Bandung ialah sosialisasi yang 
belum dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Sosialisasi sangatlah penting 
dilakukan oleh para pelaksana kebijakan ke seluruh sasaran kebijakan 
seperti para pedagang dan pembeli sehingga mereka mengetahui mengenai 
kebijakan tersebut. Dalam mengatasi hambatan upaya yang harus dilakukan 
adalah sosialisasi yang konsisten dari pelaksana kebijakan kepada sasaran 
kebijakan. Seperti yang dituturkan oleh Kepala UPTD Pasar Sehat Cileunyi 
(informan 1) yang mengatakan: “Perlu dilakukan sosialisasi yang konsisten 
ke pengelola pasar maupun para pedagang dan pembeli”. (Hasil wawancara, 
tanggal 20 Desember 2016). Dari yang diungkapkan Kepala UPTD Pasar Sehat 
Cileunyi (informan 1) tersebut perlu dilakukan sosialisasi yang konsisten 
kepada pelaksana sekaligus sasaran kebijakan sehingga para sasaran 
kebijakan dapat memahami tujuan dan sasaran kebijakan pasar sehat. 

 Pedagang daging (informan 6, c) menyarankan: “Dilakukannya 
sosialisasi dari pengelola”. (Hasil wawancara, tanggal 20 November 2016). 
Senada dengan yang dikatakan Pedagang daging (informan 6, c), pedagang 
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beras (informan 6, a) menyarankan hal yang hampir sama: “Sebaiknya 
dilakukan soslialisasi untuk konsep pasar sehat yang memang akan atau 
sudah ditetapkan di Pasar Sehat Cileunyi Kabupaten Bandung ini”. (Hasil 
wawancara, tanggal 20November 2016). Bagitupun dengan ibu rumah tangga 
(informan 7, a) sebagai pembeli yang juga menyarankan untuk: “Dilakuakan 
sosialisasi dan pembinaan agar sasaran kebijakan dapat mengerti dan 
memahaminya”. (Hasil wawancara, tanggal 20 November 2016).Sehingga menurut 
penuturan yang dikatakan oleh pedagang daging (informan 6, c), pedagang 
beras (informan 6, a) dan ibu rumah tangga (informan 7, a) yang dapat 
peneliti simpulkan bahwa dalam mengatasi permasalahan terkait komunikasi 
dalam kebijakan penyelenggaraan pasar sehat sangatlah penting untuk 
dilakukan sosialisasi agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat berjalan 
sesuai dengan apa yang diharapkan karena mereka juga turut serta dalam 
penyelenggaraan pasar sehat. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas upaya yang perlu dilakukan untuk 
mengatasi hambatan yang ada pada komunikasi kebijakan penyelenggaraan 
pasar sehat adalah sosialisasi yang konsisten agar para sasaran kebijakan 
mengetahui dan memahaminya. Sosialisasi yang di sampaikan dengan baik, 
jelas, dan konsisten dapat mendukung akan keberhasilan kebijakan yang akan 
dijalankan atau bahkan sudah dijalankan. 

 
b. Sumberdaya 

Selanjutnya sumberdaya merupakan hal yang penting dalam implementasi 
kebijakan, SDM yang cukup dirasa akan mendukung akan keberhasilan 
kebijakan namun berbeda jika SDM yang sudah cukup tetapi jika mereka tidak 
memiliki pekerjaan yang jelas,maka fungsi dari SDM tersebut menjadi tidak 
jelas karena tugas pokok dan fungsi yang tidak mereka miliki. Untuk 
mengatasi hambatan dari SDM tersebut sebagai pelaksana kebijakan UPTD 
sudah melakukan antisipasi yang harus dilakukan seperti apa yang sampaikan 
oleh Kepala UPTD Pasar Sehat Cileunyi (informan 1) mengatakan: “Telah 
melakukan pengurangan 10 orang lebih staff UPTD dan dipindahkan karena 
tidak memiliki pekerjaan yang jelas”. (Hasil wawancara, tanggal 20 
Desember 2016). Upaya yang dilakukan oleh Kepala UPTD Pasar Sehat Cileunyi 
(informan 1) dengan melakukan pengurangan staffnya sudah melalui 
pertimbangan yang matang agar mereka memiliki pekerjaan yang jelas sesuai 
dengan keahlian yang dimiliki. 

SDM lainnya yang harus diperhatikan yaitu kurangnya juru parkir dan 
security sehingga belum dapat mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi di 
lapangan. Pegawai swasta (informan 7, b) sebagai pembeli menyarankan: 
“Sebaiknya SDM yang menjaga parkir dan yang memberi karcis parkir 
merupakan orang berbeda jangan sama satu orang”. Sebagai pembeli di Pasar 
Sehat Cileunyi Kabupaten Bandung pegawai swasta (informan 7, b) juga 
merasakan keamanan yang kurang, padahal keamanan sangatlah penting. Lebih 
lanjut pegawai swasta (informan 7, b) menyarankan: “... dibuat peraturan, 
seperti gunakan kunci ganda. Sehingga keamananpun terjaga dan mendukung 
akan terlaksananya pasar sehat selain bersih pasarpun harus aman”. (Hasil 
wawancara, tanggal 12 Desember 2016). 

Dari hasil wawancara tersebut Pegawai swasta (informan 7, b) 
mengharapkan untuk fasilitas perparkiran agar bisa lebih ditingkatkan lagi 
baik itu dari penambahan personil juru parkir maupun dari segi keamanannya 
agar pengunjung merasa aman dengan kendaraan yang dititipkan. Personil 
security yang hanya ada 12 orang pun sangat kurang untuk menjaga dan 
mengawasi Pasar Sehat Cileunyi Kabupaten Bandung yang luasnya 28.267 m2. 
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Untuk mengatasi hambatan tersebut Direktur PT. Biladi Karya Abadi 
(informan 2) mengatakan bahwa: “Untuk mengatasi kekurangan personil 
security pihak pengelola bekerjasama dengan para pedagang untuk melakukan 
ronda malam karena kami saling membutuhkan maka harus terjalin kerjasama 
yang baik antara pengelola dan para pedagang. Manajemen membutuhkan 
pedagang maupun sebaliknya pedagang tanpa manajemen akan berantakan dan 
jadwal ronda masih bejalan hingga sekarang”. 

Upaya yang dilakukan pengelola dengan bekerjasama melakukan ronda 
malam dengan para pedagang dirasa cukup membatu untuk menjaga dan 
mengawasi Pasar Sehat Cileunyi Kabupaten Bandung. Kerjasama yang terjalin 
antara pengelola dan para pedagang yang hingga sekarang masih berjalan 
membuktikan bahwa mereka saling membutuhkan dan memiliki rasa peduli satu 
sama lain. 

Fasilitas TPS yang jaraknya terlalu dekat sehingga membuat pembeli 
merasa tidak nyaman dan mengganggu aktifitas jual/beli dengan bau yang 
ditimbulkan dari TPS. Hal ini dikeluhkan oleh ibu rumah tangga (informan 
7, a) sebagai pembeli yang menyarankan: “Untuk Tempat Penampungan 
Sementara (TPS) sebaiknya dipindahkan karena jaraknya berdekatan dengan 
pasar”. (Hasil wawancara, tanggal 20 November 2016). Dari saran yang 
disampaikan oleh ibu rumah tangga (informan 7, a) peneliti menyimpulkan 
bahwa selain jarak TPS yang berdekatan dengan pasar bau yang ditimbulkan 
dari TPS terjadi akibat mekanisme pengangkutan sampah yang belum berjalan 
secara kontinue. Sehingga dalam hal ini pemindahan TPS dengan jarah yang 
agak jauh dapat mengatasi masalah yang terjadi.  

 Berdasarkan hasil penelitian di atas upaya yang dilakukan untuk 
mengatasi permasalahan terkait sumberdaya agar implementasi kebijakan 
dapat berjalan dengan adanya kerjasama yang dilakukan pengelola dengan 
para pedagang dalam menghadapi kekurangan SDM.  Upaya yang dilakukan oleh 
pengelola dirasa cukup efektif untuk mengatasi hal tersebut. Selain itu 
sumberdaya terkait fasilitas yang dirasakan oleh petugas kebersihan perlu 
dilakukan penyediaannya perlengkapan kebersihan secara kontinue agar 
apabila ditemukan kekurangan dalam fasilitas tersebut dapat segera 
ditindaklanjuti/diatasi oleh pihak pengelola. Upaya yang harus dilakukan 
untuk fasilitas lain yang harus diperhatikan yaitu ketersediaan tempat 
sampah. Hal ini dirasakan oleh para pedagang dan pembeli akan pentingnya 
keberadaan tempat sampah. 

 
c. Perilaku (Disposisi) 

Disposisi atau sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan 
penyelenggaraan pasar sehat, harus dapat menjalankan kebijakan dengan baik 
seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. 
Pelaksana kebijakan apabila memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat 
kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. 
Hambatan yang terjadi di Pasar Sehat Cileunyi Kabupaten Bandung ketika 
pelaksana kebijakan belum sepenuhnya mengetahui dan memahami akan 
kebijakan Kepmenkes No. 519 Tahun 2008, Kepala UPTD Pasar Sehat 
Cileunyi(informan 1) menyarankan: “Pengelola masih perlu mencari solusi 
terbaik terhadap hambatan yang ada seperti melakukan sosialisasi, 
pembinaan terhadap para pelaksana maupun sasaran kebijakan”. (Hasil 
wawancara, tanggal 20 Desember 2016). Hal yang disarankan Kepala UPTD 
Pasar Sehat Cileunyi(informan 1) dapat peneliti simpulkan bahwa dalam 
penyelenggaraan pasar sehat sikap pengelola masih dirasa belum maksimal 
dalam menyelesaikan hambatan yang ada, sehingga pengelola harus bisa 
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mengatasi hambatan yang muncul dengan mengambil jalan keluar terbaik, 
dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan. Pelaksana maupun sasaran wajib 
mengetahui dan memahami kebijakan karena mereka turut serta dalam 
pelaksanaan kebijakan tersebut.  

Upaya lain yang dilakukan oleh UPTD sebagai pelaksana kebijakan dalam 
menertibkan PKL yaitu dengan mengingatkan dan memberikan saran kepada 
pengelola. Seperti yang dituturkan oleh Kepala UPTD Pasar Sehat 
Cileunyi(informan 1) mengatakan bahwa: “Sewaktu PKL masih berjumlah 
sekitar dua sampai tiga PKL pihak UPTD sudah mengingatkan dan memberikan 
saran ke pengelola pasar agar jangan dibiarkan karena akan menjamur. Pihak 
pengelola sendiri langsung menindaklanjuti dan sempat tidak ada PKL namun 
hal tersebut hanya bertahan sekitar dua minggu”. (Hasil wawancara, 20 
Desember 2016). 

Dari saran yang dituturkan oleh Kepala UPTD Pasar Sehat 
Cileunyi(informan 1) dapat peneliti simpulkan, bahwa upaya yang dilakukan 
UPTD sudah cukup efektif untuk mengatasi keberadaan PKL dengan 
mengingatkan dan memberikan saran ke pengelola pasar. Pihak pengelola yang 
langsung bertindak akan hal itu berhasil menertibkan keberadaan PKL 
meskipun hanya bertahan sekitar dua minggu lamanya. Untuk menindaklanjuti 
saran yang diberikan oleh UPTD, upaya yang dilakukan pengelola untuk 
menertibkan PKL yaitu dengan diberlakukannya kebijakan. Direktur PT. 
Biladi Karya Abadi (informan 2) mengatakan: “Dalam mengatasi adanya PKL 
yang semakin tidak terkendali pengelola pasar memberlakukan kebijakan 
bahwa PKL bisa berjualan hanya sampai jam 08.00, namun kebijakan tersebut 
berlangsung hanya dalam waktu satu bulan kurang”. (Hasil wawancara, 
tanggal 31 Desember 2016). Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti 
dengan Direktur PT. Biladi Karya Abadi (informan 2), dapat peneliti 
simpulkan bahwa dalam mengatasi keberadaan PKL pengelola sudah berusaha 
untuk menertibkan PKL dengan diberlakukannya kebijakan meskipun hanya 
berjalan sekitar dua minggu, efek yang dirasakan masih belum maksimal 
untuk penyelesaiannya. 

Sebagai pelaksana kebijakan pengelola dituntut agar dapat 
menyelesaikan permasalahan yang ada. Seperti yang dituturkan oleh petugas 
kebersihan (informan 4) mengatakan agar: “Pengawasannya lebih ditingkatkan 
lagi dan untuk yang buang sampah dari pihak luar pasar sebaiknya jangan 
mengacak-ngacak sampah jika sudah membuang sampah karena itu sangat 
menjijikan”. (Hasil wawancara, tanggal 12 Desember 2016). Petugas 
kebersihan (informan 4) mengeluhkan prilaku orang yang membuang sampah ke 
TPS dan  mengacak-ngacak sampah sehingga menimbulkan hal yang menjijikan 
terjadi. Petugas kebersihan (informan 4) yang mengharapkan agar pengawasan 
yang dilakukan oleh pengelola pasar dapat ditingkatkan lagi agar 
penyelenggaraan kebijakan pasar sehat dapat berjalan dengan baik. Upaya 
yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut diungkapkan oleh 
koordinator kebersihan (informan 3) yang mengatakan: “Sudah dilaporkan 
kepusat, tetapi masih belum terselesaikan”. (Hasil wawancara, tanggal 14 
Desember 2016). Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh koordinator 
kebersihan (informan 3) dapat peneliti simpulkan bahwa upaya yang 
dilakukan koordinator kebersihan (informan 3)untuk mengatasi orang yang 
membuang sampah ke TPS yaitu dengan melaporkannya langsung ke kantor pusat 
meskipun belum ada penyelesaiannya. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas terkait disposisi, upaya yang 
dilakukan dengan melakukan pembinaan terhadap pelaksana kebijakan dan 
sasaran kebijakan, sehingga dapat mendukung keberhasilan kebijakan pasar 
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sehat selain itu disarankan lebih ditingkatkan lagi pengawasan dan 
ketegasan pelaksana kebijakan dan diberlakukan sanksi yang tegas apabila 
terjadi pelanggaran. 

 
d. Struktur Birokrasi 

Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai pengaruh  
yang penting. Stuktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung 
melemahkan pengawasan.Kepala UPTD Pasar Sehat Cileunyi (informan 1) 
mengatakan: “Struktur organisasi belum efektif, sehingga untuk tingkat 
keberhasilannya dirasa masih belum mendukung.” (Hasil wawancara, tanggal 
20 Desember 2016).Sama halnya dengan struktur organisasi yang dimiliki 
oleh pengelola pasar Direktur PT. Biladi Karya Abadi(informan 2) 
mengatakan: “... masih belum berjalan dengan efektif, karena staff ada 
belum memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya”. (Hasil wawancara, 
tanggal 31 Desember 2016).Untuk mengatasi hambatan tersebut Kepala UPTD 
Pasar Sehat Cileunyi (informan 1) menyarankan: “Perlu adanya koordinasi 
yang dilakukanantara pihak UPTD dengan pengelola pasar”. Sedangkan 
Direktur PT. Biladi Karya Abadi(informan 2)mengatakan: “Upaya yang 
pengelola lakukan dengan melakukan evaluasi, edukasi, dan mencari solusi 
terbaik agar struktur organisasi yang ada dapat berjalan dengan efektif”. 
(Hasil wawancara, tanggal 31 Desember 2016). 

Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pasar Sehat Cileunyi 
di Kabupaten Bandung terdiri dari dua struktur organisasi yaitu struktur 
organisasi UPTD dan pengelola pasar (PT. Biladi Karya Abadi) sehingga 
perlu adanya koordinasi yang dilakukan agar keduanya dapat berjalan dengan 
efektif selain itu pegelola juga melakukan evaluasi atas kinerja para 
pelaksana kebijakan, memberikan pembelajaran, dan mencari solusi terbaik 
agar struktur organisasi yang ada dapat berjalan dengan efektif. 

Selain struktur organisasi yang mendukung, pengelola pasar harus 
memiliki Strandard Operating Procedures (SOP). Fungsi dari SOP yaitu 
menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Hambatan yang 
paling krusial yang terjadi di Pasar Cileunyi Kabupaten Bandung dalam 
penyelenggaraan pasar sehat adalah masalah sampah, untuk mengatasi hal 
tersebut pengangkutan sampah yang ada di TPS pengelola pasar telah 
melakukan beberapa upaya seperti yang dituturkan oleh Direktur PT. Biladi 
Karya Abadi(informan 2) yang mengatakan bahwa: “Untuk penanganan sampah, 
pengelola bekerjasama dengan Dispertasih, dilakukan perjanjian dan 
kesepakatan melalui kontrak bahwa pengambilan sampah dari TPS dilakukan 
satu minggu 4 kali pengangkutan dengan menggunakan truk. Pengangkutan satu 
kali truk hanya bisa mengangkut 5 kibik sedangkan sampah yang dihasilkan 
setiap harinya sekitar 7 kibik”.(Hasil wawancara, tanggal 31 Desember 
2016). 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa pengelola 
pasar sudah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi penumpukan sampah 
yang terjadi namun masih belum menemukan solusi terbaik. Kepala UPTD Pasar 
Sehat Cileunyi (informan 1) menyarankan untuk: “Pengangkutan sampah 
dilakukan dengan rutin/setiap hari maka masalah sampah dapat teratasi 
sehingga tidak terjadi penggungungan sampah”. (Hasil wawancara, tanggal 20 
Desember 2016). Senada dengan Kepala UPTD Pasar Sehat Cileunyi (informan 
1), pedagang beras (informan 6, a) juga menyarankan: “Sebaiknya 
pengambilan sampah dilakukan secara rutin agar tidak terjadi penumpukan 
sampah”. (Hasil wawancara, tanggal 20 Desember 2016). Dalam mekanisme 
pengangkutan sampah yang dituturkan Kepala UPTD Pasar Sehat Cileunyi 
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(informan 1) dan pedagang beras (informan 6, a) yang menyarankan hal yang 
sama yaitu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang dilakukan setiap hari 
agar masalah sampah dapat dengan mudah teratasi. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa 
struktur organisasi yang ada masih belum berjalan dengan efektif upaya 
yang dilakukan  perlu adanya koordinasi yang dilakukan antara UPTD dan 
pengelola pasar, melakukan evaluasi, edukasi, dan mencari solusi terbaik 
agar struktur organisasi yang ada dapat berjalan dengan efektifsementara 
untuk mekanisme pengangukatan sampah yang belum berjalan dengan efektif 
pegelola sudah malakukan berbagai upaya dengan bekerjasama dengan 
Dispertasih, menghubungi berbagai macam jasa pengangkutan sampah, bahkan 
membayar langsung jasa pengangkutan Dispertasih diluar kerjasama yang 
telah disepakati sebelumnya dengan harapan mekanisme tersebut dapat 
berjalan dengan efektif sehingga dapat mendukung kebijakan yang telah 
ditetapkan untuk diimplementasikan. 

 
 

E. PENUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyimpulkan bahwa: 

1. Diskoperindag melalui UPTD merupakan badan pemerintahan yang berperan 
sebagai pelaksana Kebijakan Pasar Sehat Cileunyi di Kabupaten Bandung 
tidak hanya badan pemerintahan yang berperan sebagai pelaksana 
kebijakan namun dari pihak swasta yaitu PT. Biladi Karya Abadi selaku 
pengelola pasar juga turut serta sebagai pelaksana sekaligus sasaran 
kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pasar Sehat 
Cileunyi di Kabupaten Bandung yang mengacu kepada Keputusan Menteri 
Kesehatan No. 519 Tahun 2008 tentang pedoman penyelenggaraan pasar 
sehat. Kondisi Pasar Sehat Cileunyi saat ini masih belum dapat 
dikatakan sebagai pasar sehat karena masih terlihat seperti pasar pada 
umumnya yang terkesan sebagai pasar yang kumuh, kotor, becek, sehingga 
menimbulkan bau yang tidak sedap hal ini di sebabkan karena mekanisme 
pengangkutan sampah yang belum rutin. 

2. Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pasar Sehat Cileunyi di 
Kabupaten Bandung belum berjalan sebagaimana mestinya, hal tersebut 
ditandai oleh: 
a. Faktor komunikasi yang belum dilakukan oleh pelaksana kebijakan 

baik itu dalam penyampaian (transmisi), kejelasan (clarity) dan 
kepastian (konsistensi). Hal ini ditandai oleh kelompok sasaran 
kebijakan yang belum mengetahui dan memahami dengan baik kebijakan 
Kepmenkes No. 519 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan pasar sehat. 

b. Faktor sumberdaya dalam mendukung Implementasi Kebijakan Pemerintah 
tentang Pasar Sehat Cileunyi dirasa belum efektif. 

c. Faktor perilaku (Disposisi) dari pelaksana kebijakan terhadap 
sasaran kebijakan dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan 
Pemerintah tentang Pasar Sehat Cileunyi Kabupaten Bandung dirasa 
belum profesional.  

d. Faktor struktur birokrasi pelaksana kebijakan belum berjalan secara 
efektif hal tersebut ditandai dengan UPTD yang tidak turut serta 
menjadi pengelola pasar. Sementara pengelola pasar yang di pegang 
oleh PT. Biladi Karya Abadi juga masih belum efektif  karena staff 
pengelola yang belum kompeten dibidangnya. Kemudian SOP yang dibuat 
oleh pengelola juga masih belum berjalan dengan efektif, hal 
tersebut ditandai dari tidak adanya respon dari pengelola dalam 
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menunjang peralatan kebersihan. Selain itu SOP keamanan pada bagian 
perparkiran masih belum efektif, hal tersebut ditunjukan oleh 
pengunjung pasar yang tidak mematuhi prosedur yang berlaku. 

3. Hambatan-hambatan yang ditemukan: 
a. Hambatan terkait faktor komunikasi adalah proses sosialisasi yang 

belum berjalan dengan baik.  
b. Hambatan terkait faktor sumberdaya pada Implementasi Kebijakan 

Pemerintah tentang Pasar Sehat Cileunyi, meliputi: 1) SDM baik di 
UPTD, pengelola pasar belum sesuai kompetensinya; 2) Kurangnya 
personil security/keamanan; 3) Fasilitas belum memadai seperti 
tempat sampah yang berada di lokasi pedagang tidak tersedia, tempat 
parkir belum tertata dengan baik. 

c. Hambatan terkait faktor disposisi pada Implementasi Kebijakan 
Pemerintah tentang Pasar Sehat Cileunyi di Kabupaten Bandung antara 
lain perilaku pedagang yang belum memiliki perilaku hidup bersih 
dan sehat (PHBS) meliputi PKL sehingga keberadaannya mengganggu 
ketertiban pasar.  

d. Hambatan terkait faktor struktur birokrasi terkait Implementasi 
Kebijakan Pemerintah tentang Pasar Sehat Cileunyi di Kabupaten 
Bandung, antara lain: 1) Struktur UPTD belum memiliki tugas pokok 
dan fungsi dan jelas sehingga belum dapat melaksanakan tugas dengan 
baik; 2) Struktur pengelola pasar yang ada belum efektif bekerja 
sesuai jabatan; 3) Mekanisme/SOP belum berjalan dengan baik seperti 
SOP perparkiran dan pengangkutan sampah. 

4. Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah: 
a. Untuk mengatasi hambatan dalam faktor komunikasi dalam implementasi 

kebijakan belum ada upaya yang dilakukan namun berharap kedepan 
proses sosialisasi dapat dilakukan secara konsisten. 

b. Upaya mengatasi hambatan faktor sumberdaya Implementasi Kebijakan 
Pemerintah tentang Pasar Sehat Cileunyi di Kabupaten Bandung: 1) 
Kerjasama pengadaan SDM security yang dilakukan pengelola dengan 
para pedagang dalam menghadapi kekurangan personil security (SDM) 
terkait keamanan pasar dengan melakukan ronda malam. 2) Penyediaan 
perlengkapan kebersihan secara berkala. 

c. Upaya mengatasi hambatan yang muncul pada faktor disposisi dengan  
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana kebijakan 
(UPTD dan pengelola pasar) dan kelompok sasaran kebijakan. 

d. Upaya mengatasi hambatan dalam stuktur birokrasi adalah: 1) 
Koordinasi yang dilakukan antara UPTD dan pengelola pasar dengan 
melakukan evaluasi, edukasi, dan mencari solusi terbaik agar 
struktur organisasi yang ada dapat berjalan dengan efektif. 2) 
Perbaikan mekanisme pengangkutan sampah dengan bekerjasama dengan 
Dispertasih. 

 
Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memberikan saran, yaitu: 

1. Pelaksana kebijakan harus dapat mensosialisasikan kebijakan Pasar Sehat 
Cileunyi di Kabupaten Bandung secara konsisten baik dalam bentuk 
sosialisasi langsung seperti melalui pembinaan dan ceramah maupun 
sosialisasi tidak langsung seperti melalui media cetak (spanduk, 
famplet, brosur) maupun media elektronik (televisi, radio, film) yang 
dilakukan kepada kelompok sasaran kebijakan. 

2. Pelaksana kebijakan seharusnya dapat meningkatkan kualitas SDM maupun 
sumber daya fisik agar dapat mendukung terhadap keberhasilan kebijakan. 

STIA
 BA

N
D

U
N

G



P a g e  | 104 

Jurnal Bina Administrasi (Volume IV, Nomor 1) 

3. Sikap pelaksana kebijakan terhadap kelompok sasaran kebijakan yang 
memiliki profesionalitas yang tinggi dapat diciptakan melalui 
pembinaan, edukasi, dan evaluasi. 

4. Struktur birokrasi dapat berjalan dengan efektif berkat peran dari 
pelaksana kebijakan yang sudah mengetahui dan memahami terhadap tugas 
dan fungsinya dengan baik, sehingga diharapkan dapat mendukung akan 
keberhasilan kebijakan Pasar Sehat Cileunyi Kabupaten Bandung. 
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