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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan retribusi jasa 

pasar di Kota Banjarmasin sudah dapat berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari. 

pelaksanaan aspek-aspek dalam mengelola retribusi pasar yang meliputi sistem 

adminitrasi yang sudah cukup baik. 

Realisasi penerimaan retribusi pasar di Kota Banjarmasin sudah terlaksana 

dengan baik, 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 dasarnya pemanfaatan hasil retribusi ini oleh pihak pasar tidak 

dapat dimanfaatkan secara langsung untuk pengelolaan pasar sehingga apabila 

diperlukan penyediaan sarana dan prasarana, penangananya dilaporkan dahulu ke 

Dinas Pasar agar segera ditindaklanjuti. Dinas Pasar Kota Banjarmasin sendiri dalam 

melakukan peremajaan terhadap fasilitas pasar tradisional tidak hanya menekankan 

pada perbaikan (renovasi) fisik bangunan pasar, akan tetapi juga diikuti dengan 

aktivitas perawatan atau pemeliharaan bangunan fisik pasar. 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. 
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B. Saran 

Dari kesimpulan diatas, maka saran penulis adalah: 

1. Kepada Dinas Pasar Kota Banjarmasin, terkait anggaran, bahwa di Kementerian 

Perindustrian ada anggaran yang cukup besar disediakan pemerintah pusat. Jadi, 

tinggal bagaimana Dinas Pasar menindaklanjutinya untuk mendapatkan dana 

tersebut. Dan program perbaikan dan revitalisasi pasar tradisional difokuskan pada 

satu atau dua pasar saja agar terlihat jelas hasilnya. 

2. Kepada wajib retribusi, agar tidak hanya memenuhi kewajibannya dalam 

membayar jasa retribusi pasar, tetapi juga harus menjaga kebersihan, baik 

kebersihan barang yang diperdagangkan maupun kebersihan disekitar lingkungan 

tempat berdagang agar dapat bersaing dengan pasar modern seperti swalayan yang 

terkesan bersih dan nyaman. 

 

 


