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ABSTRAK 

Hasan Basri. 2015. Retribusi Jasa Pasar dalam Peremajaan Pasar Tradisional Milik 

Pemerintah Kota Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dr. 

H. M. Hanafiah, M.Hum, (II) Hj. Rabiatul Adawiyah, S.Ag., M.Ag. 

Pasar tradisional terkesan kumuh, kotor, semrawut, bau dan seterusnya yang 

merupakan stigma buruk yang dimilikinya. Stigma yang melekat pada pasar tradisional 

secara umum dilatarbelakangi oleh fasilitas yang kurang memadai, sehingga 

mengakibatkan sebagian dari para pengunjung mencari alternatif tempat belanja lain, di 

antaranya mengalihkan tempat berbelanja ke pasar swalayan yang biasanya lebih 

mementingkan kebersihan dan kenyamanan sebagai dasar pertimbangan beralihnya tempat 

berbelanja. Dinas Pasar Kota Banjarmasin dituntut dalam rangka peningkatan mutu 

pelayanan kepada masyarakat termasuk penyediaan sarana dan prasarana perpasaran 

khususnya pasar tradisional. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang retribusi jasa 

pasar dalam peremajaan pasar tradisional milik Pemerintah Kota Banjarmasin. 

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian studi lapangan dengan 

menggunakan jenis kualitatif. Subjek penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada 

Dinas Pasar Kota Banjarmasin dan para pengelola retribusi jasa pasar di Kota Banjarmasin. 

Objek penelitian ini adalah retribusi jasa pasar dalam peremajaan pasar tradisional milik 

Pemerintah Kota Banjarmasin. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: dokumentasi dan wawancara. Kemudian metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif untuk mendiskripsikan data-data 

yang dikumpulkan dari hasil dokumentasi dan wawancara selama peneliti mengadakan 

penelitian pada Dinas Kota Banjarmasin. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengelolaan retribusi jasa pasar di Kota 

Banjarmasin sudah dapat berjalan cukup baik termasuk realisasi penerimaan retribusi pasar 

di Kota Banjarmasin, dimana seluruh hasil retribusi pasar akan masuk ke kas daerah dan 

apabila ada sarana dan prasarana yang perlu perbaikan Cabang Dinas tinggal mengajukan 

permohonan dana. Pada tahun 2015, Dinas Pasar Kota Banjarmasin melakukan perbaikan 

dan revitalisasi terhadap pasar 15 dan merevitalisasi 2 pasar tradisional. Selain itu, Dinas 

Pasar Kota Banjarmasin juga memberikan bimbingan teknis kepada para pedagang 

bersama para pengelola pasar tradisional tentang cara berjualan yang baik, seperti 

mengupayakan dan memelihara kebersihan pasar, cara berdagang yang baik dengan 

penataan barang dagangan yang menarik pembeli dan pengelolaan pasar. 

 


