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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas tentang perumusan kebijakan revitalisasi pasar di kota Banjarmasin, 

serta performa kekuasaan yang terjadi dalam revitalisasi pasar. Penulis mengambil daerah 

penelitian pasar tradisional terapung muara kuin siring kota Banjarmasin dikarenakan sangat 

memiliki potensi yang meliputi jumlah pelanggan tetap yang semakin meningkat dan dikenal 

meluas sampai ke seluruh Indonesia. Oleh karenanya, dalam kebijakan revitalisasi pasar 

menganalisis interaksi aktor yang terlibat dalam proses perumusan sebuah kebijakan, mengetahui 

keterlibatan pedagang pasar dalam perumusan sebuah kebijakan, dan mengetahui performa 

kekuasaaan dalam kebijakan tersebut akan dipantau atau disoroti dalam penelitian ini. Penelitian 

menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan data kualitatif. Data didapat dari hasil 

wawancara, obeservasi dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat 

disimpulkan bahwa interaksi antara pemerintah kota dan DPRD pada proses perumusan 

kebijakan revitalisasi pasar tradisional dimana terjalin sebuah koneksi atau kerjasama diantara 

pihak yang terlibat. Keikutsertaan dari pedagang pasar dalam bentuk aspirasi sangat membantu 

untuk terselenggaranya proses perumusan kebijakan.  

Kata Kunci : Performa Kekuasaan, Formulasi Kebijakan, Revitalisasi Pasar 

 

ABSTRACT 

This study discusses the market revitalization policy formulation in Banjarmasin city, as well as 

the performance of power that occurred in the revitalization of the market. The author takes the 

traditional market research areas Muara Kuin Floating siring Banjarmasin city very much 

because it has the potential that includes the number of fixed subscribers increasing and known 

to extend to the whole of Indonesia. Therefore, in the revitalization of the market to analyze the 

interaction of the actors involved in the process of formulating a policy, knowing involvement in 

the formulation of a market trader policies, and determine the performance of the powers in the 

policy will be monitored or are highlighted in this study. The research uses descriptive method 

with qualitative data. Data obtained from interviews, observation and documentation study. 

Based on these results, it can be concluded that the interaction between the city government and 
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parliament on the policy formulation process to revitalize traditional markets where established a 

connection or cooperation among the parties involved. The participation of the merchant market 

in the form of aspiration to help  process of formulating appropriate policies that suit your needs. 

Keywords: Performance Power, Policy Formulation, Market Revitalization 
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PENDAHULUAN 

 Kumunculan pasar modern sangatlah menjadi tuntutan bagi sebuah gaya hidup yang 

modern yang berkembang di masyarakat kita. Tidak hanya tuntutan modern yang berada di kota 

besar di Indonesia melaikan juga kota-kota kecil yang ada di Indonesia. Sangatlah mudah 

menjumpai menjumpai pasar- pasar modern seperti minimarket di sekeliling kita. Tempat 

modern tersebut menjanjikan tempat yang aman baki para konsumen. Dikarenakan citra pasar 

tradisional yang kurang baik menjadikan citra pasar tradisioanal semakin di tinggalkan dan harus 

mendapatkan penangan yang serius dari pemerintah. Perbaikan pasar tradisional haruslah 

menjadi titik perhatian bagi pemerintah untuk menjadikan pasar tradisional menjadi tempat 

berbelanja yang nyaman dan tidak kalah saing oleh banyaknya pasar-pasar modern yang 

bermunculan seperti minimartket. Pemerintah harus membangun citra pasar tradisional yang 

lebih baik lagi untuk melakukan sejumlah perubahan pelayanan kepada public layaknya pasar 

modern yang harus juga dikembangkan oleh pasar tradisional agar tidak tersingkir dari dunia 

perkenomian dan juga dalam perebutan konsumen. Kemunculan pasar-pasar modern juga 

membuat dampak bagi kegiatan ekonomi rakyat yang ada di pasar-pasar tradisional. 

 Pemerintah daerah haruslah memunculkan program revitalisasi pasar tradisional di 

wilayah sebagai upaya untuk menjaga ataupun menyeimbangkan pertumbuhan pasar modern.
1
 

Pasar tradisional haruslah di revitalisasi agar tidak tergusur oleh banyaknya pasar-pasar modern 

yang bermunculan. Pasar tradisional juga memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian 

masyrakat sekitar sehingga keberadaan pasar tradisional haruslah di jaga dengan baik. Dengan 

memperbaiki system pasar serta lingkungan pasar tradisional yang memiliki citra buruk dari para 

konsumen, yang beranggapan bahwasanya pasar tradisional sangatlah jadul dan kotor serta 

barang dagangan yang dijual jauh dari kata higienis. Pemerintah dearah sekitar haruslah 

menjauhkan presepsi ini dan memperbaiki citra pasar dengan menagguli pasar dengan cara 

merevitalisasi pasar tradisional tersebut  sehingga pada nantinya pasar tradisionaol akan 

memiliki citra yang baik dan juga menjadikan lingkungan dari pasar tradisional menjadi 

lingkungan yang bersih dan nyaman bagi para konsumen sehingga menjadikan pasar tradisional 

mampu menyaingi banyakanya pasar- pasar modern yang bermunculan. 
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 Pembangunan infrastruktur untuk pasar tradisional menjadi kurang, dan membutuhkan 

pengelolaan yang lebih baik lagi. Pemerintah haruslah memfokuskan program revialisasi untuk 

pembangunan pasar tradisional. Hal ini mengingatkan bahwa di tengah fokusnya pemerintah 

merevitalisasi bangunan pasar perlu juga diimbangi dengan adanya pelatihan manajemen 

pengelolaan pasar, penyusunan model pembangunan berkelanjutan dan pengeloaan pasar.
2
 

Revilitasi pasar tradisional berarti membangun atau mensinergikan sumber daya potensial yang 

dimiliki oleh pasar tradisional dengan mempertimbangkan seluruh aspek secara menyeluruh 

sehingga mampu meningkatkan daya saing bagi pasar tradisional dengan tetap mempertahankan 

kearifannya maupun keunggulan yang dimiliki oleh pasar tradisional tersebut. Revitalisasi pasar 

tradisional seharusnya dapat dilakukan dengan menata ulang dan membenahai pasar tradisional, 

dimana kelemahan-kelemahan pada pasar tradisional yang cenderung menyebabkan penurunan 

daya saing pasar tradisional sendiri harus segera dibenahi.
3
 Pasar tradisional haruslah maju 

bersamaan dengan tuntutan dan kebutuhan dari masyarakat. Revitalisasi pasar tradisional 

membutuhkan sebuah kebijakan yang berpihak , baik pemerintah maupun seluruh stakholder 

yang terhubung. Adapun kebijakan-kebijakan yang dapat dijalankan oleh pemerintah dalam 

rangka merevitalisasi pasar tradisional.
4
 Dimana mampu merubah wajah pasar tradisional yang 

sebelumnya memiliki citra buruk dari para masyarakat menjadi lebih higienis,menjadi lebih 

nyaman dan lebih teratur. 

 Untuk menjalankan proses Revilitasi pasar tradisional harus adanya sebuah kebijakan 

dari pemerintah daerah yang bekerjasama dengan DPRD setempat agar proses revitalisasi pasar 

tradisional dapat berjalan dengan baik.
5
 Dalam meningkatkan peran sebuah pasar tradisional 

pada proses berjalannya ekonomi masyarakat bahwa sangat memerlukan adanya keseriusan 

tentang sebuah kebutuhan rill masyarakat pada daerah tersebut.
6
 Sehingga solusi dapat tercipta 

dikarenakan benar-benar akan bisa untuk memenuhi perilaku konsumen dan tetap 

mempertimbangkan kemampuan para pedagang pasar. Masalah lain yakni infrastruktur 
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FISIP. Vol.5, No.2  
3 Mubdiatun Nida, Mufna. 2014. Evaluasi Kebijakan Revilitasi Pasar Tradisional di Kota Surakarta. Surakarta : 

Universitas Diponogoro, FISIP. Vol. 10, No.2  
4 Indah Masitha, Annisa. 2010. Dampak Sosial Ekonomi Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Pedagang. Jakarta : 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Lingkungan. Vol. 2, No. 1  
5 Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik : Teori dan Proses ( 2nd ed.). Jakarta : PT. Buku Kita. Hlm. 17 
6 Syarifuddin. Didin. 2018. Pasar Tradisional Dalam Prespektif Nilai Daya Tarik Wisata. Bandung : ARS 

International School Of Tourism. Vol. 15, No. 1  
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ditenggarai masih menjadi permasalahan yang dinilai serius di pasar tradisional ialah dimana 

bangunan pasar yang kondisinya sudah lama, kebersihan dan tempat pembuangan sampah yang 

sangat kurang terpelihara, kurangnya lahan  parkir, dan buruknya kondisi sungai yang 

mengakibatkan penumpukan sampah. Keberadaan pasar, khususnya yang tradisional, merupakan 

salah satu indikator yang paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Renovasi 

dan inovasi menjadi kunci untuk memunculkan kembali jaiti diri pasar tradisional jika tidak mau 

tertinggal dan menjadi sebuah sejarah yang terlupakan. Penataan dan revitalisasi pasar tradisional 

7
, menjadi upaya dimana agar pasar tradisional tidak terkesan kumuh, serta masyarakat lebih 

tertarik pada pasar tradisional. Selain hal tersebut, dalam menjalankan kebijakan revitalisasi 

kepada pasar-pasar tradisional harus tepat tujuan. Dimana agar kecenderungan untuk merugikan 

pedagang pasar tradisional bisa dihilangkan. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini berjalan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe 

penelitian deskriptif. fokus penelitian dalam penelitian yang dilakukan ini adalah bagaimana 

interaksi aktor yang terlibat dalam proses perumusan sebuah kebijakan, bagaimana keterlibatan 

pedagang pasar dalam perumusan kebijakan, dan bagaimana performa kekuasaaan dalam 

kebijakan tersebut yang akan disoroti dalam penelitian ini.
8
 Unit analisis yang digunakan pada 

penelitian ini adalah Lembaga. Lembaga yang dijadikan unit analisis pada penelitian ini adalah 

DPRD kota Banjarmasin dan pemerintah kota Banjarmasin dalam hal ini SKPD yang terkait 

dalam masalah penelitian ini. Subyek penelitian dalam penelitian adalah bapak jimmy selaku 

Kepala dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan kota Banjarmasin, bapak achmad maulana 

selaku sekertaris komisi II DPRD kota Banjarmasin, ibu halimah selaku KTU UPT pasar 

terapung muara kuin, bapak hadi, ibu cholida, dan ibu nailah selaku pedagang di pasar terapung 

muara kuin siring. Lokasi pengambilan penelitian ini berada di pasar terapung muara kuin di 

kota Banjarmasin Kalimantan selatan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, 

dokumentasi dan wawancara mendalam. Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan 

Teknik triangulasi sumber data yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil data yang 

                                                           
7 Izza, Nahdliyul. 2010. Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional (Studi Pengaruh Ambarukmo 

Plaza Terhadap Perekonomian Pedagang Pasar Desa Caturtunggal Nologaten Depok Sleman Yogyakarta). 

Yogyakarta : Universitas IAIN Sunan Kalijaga. Fakultas Dakwah. Vol. 3. No. 6 
8
 Miles, M.B. dan  A.M Huberman. 1992 Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press. Hlm. 32 
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diamati dengan data hasil wawancara dan hasil wawancara dengan dokumen yang terkait dengan 

penelitian, dan analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Teori William N dunn 

 Merujuk pada teori Willian N. Dunn kebijakan yang sudah ada dalam agenda sebuah 

kebijakan kemudian akan dibahas oleh para elit yang membuat kebijakan.
9
 Proses kebijakan baru 

dimulai ketika para perilaku kebijakan mulai menyadari bahwa adanya situasi permasalahan, 

yaitu situasi dimana adanya kesulitan atau kekecewaan dalam perumusan kebutuhan, nilai dan 

kesempatan. Masalah-masalah yang didefinisikan untuk proses pembuatan kebijakan kemudian 

akan dicari alternatif terbaik sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat, seperti merevitalisasi 

pasar tradisional sebagai alternatif yang diberikan agar masalah-masalah tersebut dapat 

terselesaikan.
10

 

Pihak yang Terlibat dalam Formulasi Kebijakan 

 Pihak memiliki sebuah kewenagan pembuatan kebijakan dan berada pada pondasi 

pemerintahan yaitu dewan perwakilan rakyat daerah sebagai lembaga legislatif dan pemerintah 

yang berperan sebagai Lembaga eksekutif adapun pihak-pihak yang terlibat dalam formulasi 

kebijakan revitalisasi pasar, yakni DPRD kota Banjarmasin, pemerintah kota Banjarmasin, dan 

dinas koperasi perindustrian dan perdagangan. Peran pihak yang terlibat dalam formulasi 

kebijakan, DPRD kota Banjarmasin menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya, yakni fungsi 

legislasi, penganggaran, dan pengawasan dalam perumusan kebijakan. Meyiapkan anggaran 

terkait dengan perencanaan revitalisasi pasar. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 

dimana sebagai tercantum dalam tugas pokok Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 

kota Banjarmasin adalah menyelenggarakan sebagian urusan daerah di bidang 

koperasi,perindustrian,dan perdagangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan 

pengendalian dalam bidang koperasi,perindustrian,dan perdagangan sesuai dengan kebijakan 

yang dibuat oleh walikota dinas Koperasi,Perindustrian dan Perdagangan yang menaungi pasar 

di kota Banjaramasin selanjutnya melakukan pembahasan kebijakan Bersama dengan DPRD dan 

pemerintah kota Banjarmasin. Sebagai dinas yang ditunjuk dalam pelaksanaan revitalisasi Dinas 

                                                           
9 Naihasy, Syahrin. 2006. Kebijakan Publik Public Policy Menggapai Masyarakat Madani. Yogyakarta: Midi 

Pustaka. Hlm. 13 
10
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koperasi, perindustrian dan perdagangan melakukan pendataan kepada para pedagang pasar dan 

melakukan sosialisasi kepada para pedagang tersebut, serta membentuk sebuah tim dalam 

pelaksanaan revitalisasi dengan menunjuk Dinas pekerjaan umum dalam pembangunan dari segi 

fisik bangunan dari pasar terapung muara kuin siring. 

Interaksi dalam Formulasi Kebijakan Revitalisasi Pasar 

 Interaksi dalam formulasi kebijakan revitalisasi pasar. Dalam sebuah kebijakan 

revitalisasi pasar terapung muara kuin siring kota Banjarmasin, proses interaksi berbentuk 

asosiatif, interaksi dalam proses asosiatif diwujudkan dalam bentuk kerjasama.
11

 Dinas koperasi, 

perindustrian dan perdagangan Bersama dengan DPRD kota Banjarmasin memiliki sebuah 

keinginan yang sama dimana kota Banjarmasin memiliki pasar tradisional yang representatif, 

nyaman dan bersih yang tanpa meninggalkan unsur dari unsur tradisionalnya yang begitu khas. 

Interaksi Dinas koperasi, perindustrian, dan perdagangan Bersama dengan DPRD untuk 

membahas dan menetapkan kebijakan tidak terlepas dari aspirasi yang di ajukan oleh 

masyarakat. Pelaksanaan penjaringan aspirasi masyarakat adalah merupakan salah satu syarat 

untuk merumuskan sebuah kebijakan. Dalam proses penjaringan aspirasi tersebut diharapkan 

keikutsertaan masyarakat dalam bentuk saran dan pendapatnya sebagai sebuah masukan yang 

bermanfaat. Pedagang pasar sendiri menginginkan sebuah keadaan pasar yang bersih dan tertata 

dengan rapi dimana akan menambah minat bagi pembeli untuk berbelanja di pasar terapung. 

Keinginan baik dari Dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan dan DPRD diutarakan 

masing-masing dengan rapat Bersama untuk mencapai mufakat satu visi yang sama. 

Keterlibatan Pedagang Pasar dalam Formulasi Kebijakan Revitalisasi Pasar 

Keterlibatan pedagang pasar dalam formulasi kebijkan revitalisasi pasar.Sebagian besar 

pedagang sangat senang dengan adanya kebijakan revitalisasi, dengan harapan pasar tradisional 

yang selama ini merupakan tempat mereka berdagang  menjadi lebih baik dan menghilankan 

kesan negatif. Aspirasi pedagang pasar akan disampaikan melalui UPT pasar kemudian 

diteruskan kepada Dinas koperasi, perindustrian, dan perdagangan untuk kemudian di tampung. 

Meski tidak terlibat langsung dalam proses pembahasan, akan tetapi keikutsertaan dari para 

pedagang pasar dalam bentuk aspirasi akan membantu terwujudnya proses perumusan kebijakan 

                                                           
11 Kebijakan Publik http://www.artikelsiana.com/2015/11/kebijakan-publik-pengertian-contoh-ciri.html  , diakses 

pada tanggal 27 Januari 2019 
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yang tepat sesuai dengan kebutuhan dari semua kalangan. Pedagang pasar mendapat sosialisasi 

dari Dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan mengenai revitalisasi pasar. Proses 

perumusan kebijakan revitalisasi pasar dengan ini kemudian akan melibatkan para pedagang 

pasar dalam prosesnya.
12

 Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas koperasi, perindustrian dan 

perdagangan melalui UPT pasar untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pedagang pasar 

mengenai pelaksanaan revitalisasi pasar dan keterbukaan dalam berbagai proses pengambilan 

keputusan yang sama dengan adanya sosialisasi kepada para pedagang pasar akan sekaligus 

memberikan gambaran dan kejelasan mengenai rencana revitalisasi pasar yang merupakah ciri 

khas kota Banjarmasin tersebut. 

Performa Kekuasaan dalam Kebijakan Revitalisasi Pasar 

Performa kekuasaan dalam kebijakan revitalisasi pasar. Pasar terapung muara kuin siring 

merupakan pasar terbesar dan menjadi identitas kota Banjarmasin memiliki beberapa potensi 

yakni jumlah pelanggan tetap yang semakin meningkat dan dikenal meluas tidak hanya dari 

dalam kota sendiri, tapi juga dari luar kota , luar pulau bahkan dari mancanegara. Beberapa 

pedagang pasar mengharapkan adanya perubahan ada tempat mereka berjualan/berdagang. 

Masukan positif tersebut kemudian di tampung untuk kemudian dirumuskan menjadi sebuah 

kebijakan. Pedagang pasar bisa mengungkapkan keinginanya tersebut untuk disampaikan kepada 

UPT pasar dan diteruskan kepada Dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan  

 Aspirasi yang telah di tampung kemudian akan dilakukanya perumusan kebijakan oleh 

pemerintah kota Bersama dengan DPRD. DPRD kota Banjarmasin menjalankan peran sesuai 

dengan fungsinya, yakni fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dalam perumusan 

kebijakan. Meyiapkan anggaran terkait dengan perencanaan revitalisasi pasar. Dinas koperasi, 

perindustrian dan perdagangan  dimana yang tertuang dalam tugas pokok Dinas koperasi, 

perindustrian, dan perdagangan kota Banjarmasin adaah megadakan sebagian urusan daerah di 

bidang koperasi,perindustrian, dan perdagangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

pembinaan dan pengendalian dalam bidang koperasi, perindustrian, dan perdagangan. 

Kepentingan yang ada dari masing-masing pihak ini yang terlibat dalam perumusan terlihat saat 

adnya rapat pembahasan Bersama antra Dinas koperasi, perindusraian, dan perdagangan dengan 

                                                           
12 Joko Widodo. Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang : Bayu 

Media. 2009 
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DPRD.keduanya memiliki sebuah keinginan yang sama dimana meberdayakan pasar tradisional 

yang menjadi ciri khas kota Banjarmasin, dalam hal ini pasar terapung muara kuin siring. 

Perumusan kebijakan terbentuk manakala melaui proses rapat dan pembahsan pemerintah kota 

Bersama dengan DPRD kota Banjarmasin. 

 Pemerintah kota dalam hal ini menggunakan kewenanganya dengan memunculkan 

kebijakan yang mana memberdayakan pasar tradisional, dimana kebijakan yang dihasilkan yaitu, 

merevitalisasi pasar terapung muara kuin siring.
13

 Kebijakan tersebut untuk kemudian akan 

disosialisasikan kepada para pedangan pasar secara bertahap. Dimana pemerintah kota dalam hal 

ini Dinas koperasi, perindustrian, dan perdagangan yang mensosialisasikan hasil dari kebijakan 

tersebut kepada para pedagang pasar. Sosialisasi dilakukan secara bertahap kepada pedagang 

pasar dimana kebijakan tersebut dapat diterima dengan baik oleh pedagang pasar. Masyarakat 

dan pedagang pasar sangat mendukung kebijaikan tersebut diamana merupakan harapan dan 

manfaatnya dapat dirasakan sendiri oleh para pedagang pasar. 

 Dalam kebijakan revitalisasi pasar tradisional, pemerintah kota Banjarmasin dalam 

menjalankan kekuasaanya dengan menggunakan cara persuasif. Untuk mengurangi 

permasalahan akan dilakukannya sosialisasi kepada para pedagang pasar terlebih dahulu 

khususnya kepada para pedagang tentang rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah kota.
14

 

Pemerintah kota melalui Dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan melakukan sosialisasi 

kepada para pedagang pasarn secara bertahap. Program sosialisasi yang dibuat tidak hanya akan 

memberikan penjelasan tentang latar belakang dan tujuan, namun juga model pengembangangn 

revitalisasi pasar terapung muara kuin siring. Pemerintah kota melakukan cara persuasive dalam 

melakukan pendekatan terhadap revitalisasi pasar, dimana sosialisasi akan dilakukan untuk 

memberikan pemahaman kepada para pedagang pasar mengenai kebijakan revitalisasi pasar. 

Teori willian N. Dunn dalam formulasi kebijakan revitalisasi pasar 

Formulasi kebijakan revitalisasi pasar. Proses kebijakan yang baru akan dimulai ketika 

para pelaku sebuah kebijakan mulai sadar bahwa adanya situasi permasalahan, yaitu situasi yang 

dirasakan adanya kesulitan atau kekecewaan dalam perumusan kebutuhan, nilai dan 

                                                           
13

 Mensukseskan Program Revitalisasi Pasar Tradisional http://presidenri.go.id/artikel-terpilih/mensukseskan-

program-revitalisasi-pasar-tradisional.html , diakses pada tanggal 27 Januari 2019 
14

 Prasetyo, Budi. 2008. Orientasi Dalam Perumusan Kebijakan Publik. Surabaya : Jurnal Departemen Politik, Fisip, 

Universitas Airlangga, Vol. 21, No.2 2008 

http://presidenri.go.id/artikel-terpilih/mensukseskan-program-revitalisasi-pasar-tradisional.html
http://presidenri.go.id/artikel-terpilih/mensukseskan-program-revitalisasi-pasar-tradisional.html
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kesempatan.
15

 William N. Dunn meyatakan kebijakan publik adalah suatu dimana ketika proses 

ketata pemerintahan dan administrasi pemerintah yang menghasilkan sebuah keputusan 

pemerintah, dimana instansi yang terkait mempunyai wewenang atau kekuasaan dalam 

mengarahkan atau membimbing masyarakat dan tanggung jawab melayani kepentingan umum.
16

 

 Dalam kebijakan revitalisasi pasar tradisional terapung muara kuin siring, adapun para 

pedagang pasar menginginkan adanya pembenahan fasilitas yang berada di dalam pasar. 

Pedagang pasar berharap dengan adanya pembenahan ini terhadap pasar pembeli akan semakin 

nyaman dan akan berdatangan ke pasar. Pemerintah kota Banjarmasin dalam hal ini 

menginginkan tidak adanya pedagang pasar terapung yang beralih menjadi pedagang kaki lima 

yang sering dapat ditemui menghiasi daratan atau torotoar di pasar terapung muara kuin. 

Sementara itu baik dari Dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan dengan DPRD kota 

Banjarmasin memiliki keinginan yang sama, dimana keinginan dari kedua pihak yakni 

memberdayakan pasar tradisional yang berada di wilayah kota Banjarmasin, dalam hal ini pasar 

terapung muara kuin siring.
17

 

 Dengan keinginan dari pedagang pasar yang mana ingin adanya pembenahan terhadap 

infrastruktur pasar terapung muara kuin siring. Aspirasi dari pedagang kemudian disampaikan 

melalui UPT pasar untuk kemudian diteruskan kepada Dinas koperasi, perindustrian, dan 

perdagangan yang berdada satu tingkat diatasnya. Input yang didapat kemudian diproses yang 

akan menjadi sebuah interaksi antara Lembaga eksekutif, legislatif, dan jajaran dinas terkait 

melalui sebuah rapat. Dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan kemudian mengusulkan 

untuk melakukan pemberdayaan pasar tradisional dan Bersama dengan DPRD selaku mitra kerja 

dilakukan rapat pembahasan Bersama. Dalam rapat pembahasan tersebut maka ide untuk 

merevitalisasi pasar kemudian dimunculkan oleh pihak DPRD. Kebijakan revitalisasi kemudian 

diambil setelah melalui berbagai pertimbangan dan dianggap lebih tepat denga perda nomor 5 

tahun 2013 tentang RTRW kota Banjarmasin yang ada. Pembicaraan dijalin intensif diantara 

                                                           
15 Parsons, Wayne. Wibowo,  Tri.  2006. Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Kencana 

Prenada Media Group. Jakarta. Hlm. 20-21 
16

 Naihasy, Syahrin. Loc. Cit. Hlm. 45 
17 Pemerintah Kabupaten  Banjar Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata (http://disbudpar.banjarkab.go.id/pariwisata  , 

diakses pada 28 Januari 2019 
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Dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan Bersama dengan DPRD dimana agar visi menjadi 

meyatu dan membetuk satu kesatuan. 

 Setelah kebijakan revitalisasi dianggap sesuai dan disetujui, untuk pelaksanaan 

revitalisasi pasar terapung muara kuin siring kota Banjarmasin, Dinas koperasi, perindustrian dan 

perdagangan akan mempunya tugas untuk melakukan pendataan terhadap pedagang pasar dan 

mensosialisasikan kepada para pedagang serta masyarakat sekitar pasar mengenai pelaksanaan 

revitalisasi. Pendataan pedagang kemudian dilakukan untuk menyiapkan tempat penampungan 

sementara bagi pedagang pasar saat penyelesaian pekerjaan revitalisasi dilaksanakan.
18

 Kajian 

terhadap revitalisasi didapatkan dari Balitbang setelah dilakukan penelitian sebelumnya. Terkait 

pembangunan fisik bengunan  diserahkan kepada  Dinas pekerjaan umum. Sementara itu dana 

yang dianggarkan dan disetujui DPRD dengan pemerintah kota terdapat di Bappeko. 

 Pemerintah kota dalam menjalankan kekuasaanya dengan melakukan pendekatan 

terhadap pedagang pasar melalui sosialisasi. Pemerintah kota Banjarmasin dalam hal ini Dinas 

koperasi, perindustrian dan perdagangan yang mensosialisasikan hasil dari kebijakan tersebut 

kepada para pedagang pasar terapung. Sosialisasi dilakukan secara bertahap kepada para 

pedagang pasar dimana kebijakan tersebut dapat diterima dengan baik oleh para pedagang pasar 

terapung muara kuin siring. Sosialisasi dilakukan untuk mengurangi atau menghindari 

permasalahan kepada pedagang pasar terlebih dahulu khusunya kepada para pedagang tentang 

rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah kota. Pemirintah kota melalui Dinas koperasi, 

perindustrian, dan perdagangan program sosialisasi yang dirancang tidak hanya akan 

memberikan penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan, namu juga mengenai model 

pengembangan revitalisasi pasar terapung muara kuin siring. 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil temuan data lapangan dan hasil analisa berdasarkan teori maka  dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

                                                           
18 Caroline Paskarina. 2007. Revitalisasi Pasar Tradisional, Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar,  Bandung : 

Universitas Padjajaran Bandung, FISIP. Vol.2, No.1 2007 
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Pertama, dalam kebijakan revitalisasi pasar terapung muara kuin siring kota Banjarmasin 

proses interaksi berbentuk asosiatif. Interaksi dalam asosiatif diwujudkan dalam bentuk 

kerjasama. Dinas koperasi, perindustrian, dan perdagangan Bersama dengan DPRD kota 

Banjarmasin memiliki sebuah keinginan yang sama dimana kota Banjarmasin yang memiliki ciri 

khas dengan pasar tradsionalnya yang representative, nyaman dan bersih tanpa meninggalkan 

unsur tradisionalnya. Interaksi yang berjalan antara Dinas koperasi, perindustrian, dan 

perdagangan Bersama dengan DPRD untuk membahas dan menetapkan kibijakan tidak terlepas 

dari keinginan masyarakat. Tujuan dimana dilakukanya penjaringan aspirasi masyarakat tersebut 

adalah sebuah upaya untuk mengedintifikasi perkembangan kebutuhan dan keinginan dari para 

masyarakat. Dilaksanakan rapat pembahsan dengan DPRD mengenai sebuah usaha 

pemberdayaan pasar tradisional. Interaksi terjadi diantara pemerintah kota dengan DPRD, 

dimana untuk menyatukan persepsi masing-masing dan menjadi satu visi yang sesuai. Interaksi 

dalam kebijakan revitalisasi terjalin melalui rapat-rapat dan pembahasan lebih lanjut dengan 

pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, dalam sebuah kebijakan revitalisasi pasar 

mencerminkan proses-proses dimana interaksi dalam bertuk kerjasama dari pihak-pihak yang 

terlibat. 

 Kedua,dalam sebuah proses perumusan kebijakan revitalisasi pasar akan melibatkan 

pedagang pasar dalam prosesnya. Keinginan dari para pedagang disampaikan melalui pengelola 

pasar, yang kemudian nantinya akan disampaikan kepada Dinas koperasi, perindustrian dan 

perdagangan yang mana pasar sendiri berada dalam naungannya. Keterlibatan dari pedagang 

pasar sendiri dalam proses perumusan kebijakan akan memberikan masukan kepada pembuat 

kebijakan. Pedagang pasar mendapat sosialisasi dari Dinas koperasi, perindustrian dan 

perdagangan mengenai rencana revitalisasi pasar. 

 Ketiga, pemerintah kota Banjarmasin memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sebuah 

kebijakan. Dimana kebijakan yang dihasilkan yakni, merevitalisasi pasar terapung muara kuin 

siring. Dalam hal ini pemerintah kota menjalankan kekuasaaanya denga cara persuasive, dimana 

kebijakan revitalisasi dapat memenuhi keinginan untuk memindah pedagang yang berada di luar 

pasar untuk masuk kedalam area pasar. Untuk mengurangi permasalahan akan dilakukannya 

sosialisasi kepada para pedagang pasar terlebih dahulu khusunya kepada para pedagang 

mengenai rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah kota. Pemerintah kota melalui Dinas 
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koperasi, perindustrian, dan perdagangan kemudian melakukan sosialisasi kepada para pedagang 

pasar secara bertahap. Program sosialisasi yang kemudian dirancang tidak hanya memberikan 

penjelasan tentang latar belakang dan tujuannya, namun juga akan memberikan model 

pengembangan revitalisasi pasar terapung muara kuin siring. 
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