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ABSTRACK 

 

THE MANAGEMENT OF TRADITIONAL MARKET 

IN BANDAR LAMPUNG CITY BY MARKET MANAGEMENT AGENCIES 

(Study In Tugu Traditional Market, Kampung Sawah Village, Sub-District Of 

East Tanjung Karang, Bandar Lampung City) 

 

 

By 

 

ARISWAN BARMAWI 

 

Tugu traditional market in Bandar Lampung City hold the important role to the people’s 

economy in Bandar Lampung City, but the market management which not good enough 

caused the market dirty also caused it clean not maintained. 

 

This research aims to describe how the implementation of management functions by Market 

Management Agencies of Bandar Lampung manage the Tugu Traditional Market in Bandar 

Lampung. This research used G. Terry’s theory which consist of planning, organizing, 

actuating and controlling. The method used in this research is descriptive qualitative. Data 

collection techniques used are interview, observation also documentation. Furthemore, 

validity of data technique used by researcher is triangulation. 

 

The result of this research shows that implementation of managemen functions of Market 

Management Agencies manage Tugu Traditonal Market is not going well, such as planning, 

organizing, actuating also controlling which Market Management Agencies not carry that 

management functions out by optimal way. This caused many problems that happened in 

Tugu Traditional Market. 

 

The recomendations can researcher give to Market Management Agencies of Bandar 

Lampung City are: (1) Market Management Agencies should to initiative to make inovations 

also give the idea about all of problems that happened around the existing traditional markets 

in Bandar Lampung City; (2) Market Management Agencies should to optimize the role of 

each employee; (3) Market Management Agencies should to give the motivation also input to 

the employee; (4) need the follow up for this problem that happened in that traditional market 

like to finish the problems. 
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ABSTRAK 

PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI KOTA BANDAR LAMPUNG OLEH 

DINAS PENGELOLAAN PASAR 

(Studi di Pasar Tradisional Tugu, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Tanjung 

Karang Timur, Kota Bandar Lampung) 

 

Oleh 

ARISWAN BARMAWI 

Pasar tradisional Tugu di Kota Bandar Lampung memegang peranan penting bagi 

perekonomian masyarakat di Kota Bandar Lampung, namun pengelolaan pasar yang kurang 

baik menyebabkan pasar menjadi kumuh dan tidak terawat kebersihannya.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan fungsi-fungsi 

manajemen Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dalam mengelola pasar 

tradisional Tugu di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan teori G, Terry yang 

terdiri dari planning, organizing, actuating, controlling. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik keabsahan 

data yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen Dinas 

Pengelolaan Pasar dalam mengelola  pasar tradisional Tugu belum berjalan dengan baik, 

seperti dalam planning, organizing, actuating, controlling Dinas Pengelolaan Pasar Kota 

Bandar Lampung belum menjalankan fungsi-fungsi manajemen tersebut dengan optimal. Hal 

ini di karenakan masih banyaknya permasalahan yang terjadi di pasar tradisional Tugu.  

 

Rekomendasi yang diberikan peneliti untuk Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung 

yaitu: (1) Dinas Pengelolaan Pasar sebaiknya berinisiatif membuat inovasi-inovasi dan 

memberikan gagasan menyangkut permasalahan yang terjadi di seluruh pasar tradisonal 

yang terdapat di Kota Bandar Lampung. (2) Sebaiknya dinas pengelolaan pasar 

mengoptimalkan peran masing-masing para pegawai. (3) Sebaiknya dinas pengelolaan 

pasar memberikan motivasi dan arahan kepada para pegawai. (4) Diperlukan tindak lanjut 

mengenai permasalahan yang terjadi di pasar tradisonal tersebut seperti menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan yang terjadi di pasar tradisional. 

 
 

Kata kunci: Manajemen, fungsi manajemen, pengelolaan pasar tradisional. 
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Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh 

perbuatan tanganmu sendiri. 

 (asy-Syuura: 30) 

 

 

"Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah 

berbuat baik kepada diri sendiri  ." 

(Benyamin franklin) 

 

Semua yang menjadi mungkin dalam ide kita pasti akan menjadi 

mungkin dalam realita. Ide itu adalah tempat penciptaan pertama 

sedangkan realitas itu adalah tempat penciptaan yang kedua. 

(Anis Matta) 

 

Ku olah kata, kubaca makna, kuikat dalam alinea, kubingkai dalam 

bab berjumlah enam, jadilah mahakarya, gelar sarjana kuterima, 

orangtua, calon istri dan calon mertua pun bahagia. 

(pejuang skripsi) 

 

Ketika kita tidak tenang, maka kepintaranpun akan hilang. 

(Ariswan Barmawi) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu faktor penopang ekonomi suatu bangsa adalah partisipasi atau kegiatan 

ekonomi dari rakyat. Ekonomi merupakan aspek penting yang dapat menunjang 

kemajuan suatu bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu 

menumbuhkan dan memajukan sektor ekonomi baik sektor formal maupun 

informal, untuk memperhatikan pemerataan pendapatan bagi warga negaranya. 

Kemajuan di bidang ekonomi juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan 

perubahan zaman yang terasa cepat. Apabila menengok sejarah peradaban 

manusia, pada  awalnya kegiatan ekonomi berupa transaksi antara pedagang dan 

pembeli yang dilakukan secara barang tukar barang (barter) yaitu kegiatan 

ekonomi dengan melakukan transaksi barang dengan barang guna untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Barang tukar barang sendiri mulai ditinggalkan 

sejak munculnya mata uang yang digunakan sebagai alat ukur pembayaran baik 

barang maupun jasa.  

Perkembangan ekonomi sangat erat kaitannya dengan perkembangan zaman 

dengan ditandai munculnya era globalisasi yang merambah pada dunia bisnis dan 

perdagangan, dibangunlah tata kota lengkap dengan sarana dan fasilitas penunjang 

guna untuk memudahkan akses dalam kehidupan sehari-hari. Pasar menjadi salah 
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satu sarana ekonomi yang menjadi tolak ukur dalam peningkatan pendapatan 

ekonomi suatu daerah dan apabila dikhususkan ke daerah Kecamatan, pasar satu-

satunya tempat dimana transaksi ekonomi berlangsung. Pasar merupakan tempat 

yang mempunyai unsur-unsur sosial, ekonomi, kebudayaan, politis dan lain-

lainnya. Pasar juga merupakan salah satu lembaga yang paling penting dalam 

institusi ekonomi dan salah satu penggerak dinamika kehidupan ekonomi. 

Berfungsinya lembaga pasar sebagai institusi ekonomi  tidak terlepas dari 

aktivitas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, aktivitas ekonomi pasar juga 

merupakan tempat berlangsungnya proses transaksi antara pembeli dan penjual 

serta sebagai tempat untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan dengan harga 

yang sesuai. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin majunya 

teknologi, pasar tidak hanya  sebagai tempat terjadinya transaksi jual-beli bagi 

masyarakat yang ada disekitar pasar, lebih dari itu pasar telah dijadikan sebagai 

sarana penggerak roda perekonomian dalam skala besar. Dalam sistem 

perekonomian, pasar memegang peranan penting dalam menggerakkan ekonomi 

masyarakat Indonesia selain sebagai muara dari produk-produk rakyat, pasar juga 

berfungsi sebagai tempat untuk bekerja yang sangat berarti bagi masyarakat. 

Sejak zaman penjajahan kegiatan pasar beserta para pedagangnya berkembang 

secara alamiah. 

Pasar diklafikasikan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional 

merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya 

ada proses tawar-menawar, dan pasar tradisional juga hanya mempunyai 

bangunan yang sederhana seperti kios-kios atau gerai yang dibuka oleh penjual 

atau pengelola pasar. Sebaliknya berbeda dengan pasar tradisional, pasar modern 
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adalah tempat-tempat bertemunya penjual dan pembeli yang tidak bertransaksi 

secara langsung namun pembeli hanya melihat label harga yang tercantum dalam 

barang (barcode), pasar modern juga mempunyai bangunan yang lebih bagus 

dibandingkan dengan pasar tradisional. Selain itu dalam segi pelayanan pasar 

modern dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga 

misalnya hypermart, pasar swalayan supermarket atau minimarket. 

Pasar tradisional merupakan pasar yang memiliki keunggulan bersaing secara 

alamiah yang tidak dimiliki secara langsung oleh pasar modern. Lokasi yang 

strategis, area perjualan yang luas, keragamaan barang yang lengkap, harga yang 

rendah, sistem tawar-menawar yang menunjukan keakraban antara penjual dan 

pembeli. Berbeda dengan pasar modern yang memaksa konsumen untuk 

mematuhi harga yang sudah dipatok. Selain keunggulan tersebut, pasar tradisional 

juga merupakan salah satu pendongkrak ekonomi kalangan menengah kebawah 

dan jelas memberikan efek yang baik bagi negara. 

Selain keunggulannya pasar tradisional juga memiliki beberapa kelemahan seperti 

kondisi pasar yang becek dan bau, faktor keamanan yang lemah, risiko 

pengurangan timbangan terhadap barang yang akan dibeli, penuh sesak, dan 

sejumlah alasan yang lainnya. Pasar tradisional umumnya menyediakan berbagai 

macam bahan pokok keperluan rumah tangga, dan pasar tradisional biasanya 

berlokasi di tempat yang terbuka. Bangunan di pasar tradisional berbentuk toko 

dan los. Toko semi permanen umumnya digunakan untuk berjualan aneka kue, 

pakaian, dan barang atau perabotan lainnya. Adapun losnya yang digunakan untuk 

berjualan buah-buahan, sayuran, ikan, daging dan sebagainya, penerangan di pasar 

tradisional pun hanya secukupnya saja, dan tidak ber-AC.  
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Bagaimanapun juga pasar tradisional lebih menggambarkan denyut nadi 

perekonomian rakyat yang kebanyakan masih menggantungkan hidupnya dengan 

menjadi pedang kecil, kuli panggul, pedagang asongan, hingga tukang becak.  

Pasar tradisional masih banyak terdapat di berbagai daerah di Indonesia, Salah 

satunya ialah Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung merupakan salah satu 

contoh kota yang memiliki beberapa pasar tradisional seperti yang di sebutkan 

pada tabel 1 di bawah ini : 

Tabel 1: 

Data Pasar Tradisional Tahun 2015 

 
Kabupaten/Kota : Bandar Lampung 

Provinsi : Lampung 

 

No Jenis 

Pasar 

Alamat Luas 

Lahan 

Luas 

Bangun

an 

Pengelola Jenis 

Pasar 

Tahun 

Berdir

i 

Tahun 

Terakhir 

Direnovasi 

Kondisi  

Pasar 

Terakhir 

1 Pasir 

Gintung 

Jl. Imam 

bonjol 

2222 M
2 

1412 M
2 

Dinas 

Pengelolaan 

Pasar 

Pengecer 2010 2008/ 

2009 

Sangat 

Baik 

2 Cimeng Jl. Kh. 

Hasyim 

ashari 

4465 

M
2 

2679 M
2
 Dinas 

Pengelolaan 

Pasar 

Pengecer 1990 - Baik 

3 Way 

Halim 

Jl. 

Rajabasa 

raya way 

halim 

10.000 

M
2 

6000 M
2
 Dinas 

Pengelolaan 

Pasar 

Pengecer 1983 - Baik 

4 Way 

Kandis 

Jl. Pulau 

damar 

5000 

M
2 

2000 M
2
 Dinas 

Pengelolaan 

Pasar 

Pengecer 1999 - Baik 

5 Gudang 

Lelang 

Jl. Ikan 

bawal 

1500 M
2 

900 M
2
 Dinas 

Pengelolaan 

Pasar 

Pengecer 2003 2007 Baik 

6 Tamin Jl. Tamin 12.000 

M
2 

72.000 

M
2
 

Dinas 

Pengelolaan 

Pasar 

Pengecer 1990 - Baik 

7 Panjang Jl. Yos 

sudarso 

33.700 

M
2 

20.250 

M
2
 

Dinas 

Pengelolaan 

Pasar 

Pengecer 1990 2009 Baik 

8 Psr. 

Tani 

kemilin

g 

Jl. Teku 

cik tiro 

3432 M
2 

96 M
2
 Dinas 

Pengelolaan 

Pasar 

Pengecer 1998 - Baik 
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9 Bawah Jl.Pemuda 11.000 

M
2 

- Dinas 

Pengelolaan 

Pasar 

Pengecer 1998 - Baik 

10 Kangku

ng 

Jl. 

Hasanudi

n 

15.622

M
2 

9373 M
2
 Dinas 

Pengelolaan 

Pasar 

Pengecer 2003 - Baik 

11 Smep/ 

Baru 

Jl. Batu 

sangkar 

6765 M
2 

4059 M
2
 Dinas 

Pengelolaan 

Pasar 

Pengecer 1985 2014 Dalam 

Renovasi 

12 Tugu Jl. Hayam 

wuruk 

7059 M
2 

4235 M
2
 Dinas 

Pengelolaan 

Pasar 

Pengecer 1990 2014 Dalam 

Renovasi 

13 Psr. 

Termina

l 

Kemilin

g 

Jl. Imam 

bonjol 

9.000 

M
2 

- Dinas 

Pengelolaan 

Pasar 

Pengecer 2008 - Baik 

14 Korpri Jl. 

Ryacudu 

3224 M
2 

- Dinas 

Pengelolaan 

Pasar 

Pengecer 1990 - Baik 

Sumber: dinas pengelolaan pasar kota bandar lampung tahun 2015  

Seperti yang di sebutkan pada tabel di atas menunjukan bahwa banyak pasar 

tradisional yang berada di Kota Bandar Lampung rata-rata sudah lama tidak 

direnovasi kembali dan sudah tidak layak untuk dipergunakan bagi para penjual 

dan pembeli. Mengingat pasar tradisional di Kota Bandar Lampung dalam 

keadaan bau dan kumuh sehingga dapat menimbulkan penyakit bagi orang yang 

berkunjung di pasar tersebut. Selain  itu ada beberapa pasar tradisional yang baru 

saja dilakukan renovasi seperti Pasar Smep dan Pasar Tugu, tetapi pada 

kenyataanya pasar tersebut justru semangkin tidak beraturan dan tidak terawat 

kebersihannya. Maka peran dinas pengelolaan pasar Kota Bandar Lampung sangat 

diperlukan dalam permasalahan tersebut. 

Pasar tradisional di Kota Bandar Lampung tersebut memegang peranan penting 

bagi perekonomian masyarakat di Kota Bandar Lampung dan pasar tradisional 

tersebut menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber 
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pemasukan dari pasar tradisional antara lain berasal dari retribusi para pedagang, 

penjualan kios, dan perpanjangan surat hak penempatan tercatat tahun 2015 

keuntungan yang diberikan oleh pasar tradisional terhadap pendapatan asli dareah 

(PHD) adalah 4,105,601,000 (sumber dinas pengelolaan pasar 2015). Hal ini 

membuktikan bahwa kehadiran pasar tradisional di Kota Bandar Lampung tidak 

dapat dipandang sebalah mata karena mampu menyumbang cukup besar 

pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung. Pasar tradisional dengan segala 

tradisinya perlu dipertahankan, namun seiring perkembangan budaya masyarakat 

saat ini sudah mulai bergeser dan beralih ke pasar modern sehingga pasar 

tradisional tidak hanya menghadapi persaingan antar sesama pasar tradisional 

tetapi juga pasar modern, sehingga membuat kondisi pasar tradisional saat ini 

semakin terancam.  

Masyarakat saat ini sudah terbiasa belanja di pasar modern seperti swalayan atau 

supermarket. Hal ini dikarenakan tempat belanja tersebut jauh lebih nyaman, 

memiliki pendingin ruangan, lebih bersih walaupun dengan harga yang relatif 

lebih mahal atau pada produk tertentu harganya bersaing dengan pasar tradisional. 

Perkembangan pesat pusat perbelanjaan modern ini juga akan memberikan 

dampak pada keberadaan pasar tradisonal. Pusat perbelanjaan modern merupakan 

pesaing dan akan mengancam keberadaan pedagang di pasar tradisional. Salah 

satu kekuatan dan sampai saat ini yang menjadi daya tarik bagi pasar tradisional 

yaitu harga yang sedikit lebih murah dibandingkan dengan pasar modern. 

Sehingga yang belanja di pasar tradisional sampai saat ini yaitu masyarakat dari 

golongan menengah ke bawah.  
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Selain itu pasar tradisional menjual segala macam kebutuhan masyarakat yang 

diperdagangkan dan memiliki banyak jenis pilihan. Sehingga sesuatu produkyang 

dibutuhkan oleh pembeli yang mayoritas masyarakat golongan menengah ke 

bawah tersedia dalam berbagai jenis. Lalu budaya tawar menawar, dalam pasar 

tradisional harga suatu produk tidak dicantumkan dalam kemasan produk atau 

barang sehingga antara penjual dan pembeli atau konsumen terjadi interaksi 

tawar-menawar dalam menjual dan membeli suatu produk untuk mencapai 

kesepakatan harga yang diinginkan kedua belah pihak. 

Ditinjau dari lokasi, pasar tradisional merupakan suatu pasar yang memiliki lokasi 

yang strategis karena berada di dekat pemukiman penduduk. Lokasi yang berada 

di dekat pemukiman penduduk merupakan unsur yang sangat penting karena 

lokasi menentukan keefektifan dan keefisienan suatu aktivitas atau dengan kata 

lain jarak merupakan hal vital dalam penentuan suatu lokasi pasar. Pemerintah 

Kota Bandar Lampung seharusnya mulai menyadari bahwa keberadaan pasar 

tradisional sangat penting bagi warga masyarakatnya. Pasar tradisional secara 

nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat 

berpenghasilan rendah. Pasar tradisional juga sebagai bagian dari usaha sektor 

informal dapat menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga 

kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk 

bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. 

Pasar tradisional sebagai tempat usaha bagi para pedagang kecil memiliki banyak 

nilai-nilai strategis baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Selain sebagai 

salah satu tempat perputaran uang yang berarti penguat bagi struktur ekonomi 

tingkat mikro, nilai strategis dari pasar tradisional antara lain terletak pada 
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pengaruh sosial budaya yang terbangun dimana lebih sesuai dengan budaya 

tradisional bangsa Indonesia. 

Upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mempertahankan dan 

mengembangkan pasar tradisional adalah dengan mengelola sarana dan 

kelengkapan lainnya seperti kantor unit pelaksanaan teknis (UPT) pasar, mushola, 

kantor satpam, Kamar mandi/WC umum, tempat pembuangan sampah (TPS) dan 

taman. Sehingga keberadaan pasar tradisional tetap terpelihara kebersihannya 

(sumber dinas pengelolaan pasar Kota Bandar lampung Tahun 2015). 

Permasalahan yang terjadi di pasar tradisional Pemerintah Kota Bandar Lampung 

melalui Dinas Pengelolaan Pasar masih belum mampu mengelola sarana dan 

prasarana pasar tradisional tersebut, karena masih banyaknya pasar tradisional 

yang belum direnovasi dan direvitalisasi, baik dari segi bangunan, penataan 

pedagang maupun sarana dan prasarananya. Kondisi semacam ini 

menggambarkan bahwa pasar tradisional di Kota Bandar Lampung masih cukup 

memprihatinkan terutama pasar tradisional tugu yang tidak terawat kebersihannya 

seperti tempat yang becek, bau, dan semrawut (sumber lampung post 28 

Desember 2015). Dari beberapa kelemahan tersebut, pasar tradisional menyimpan 

peran penting bagi masyarakat luas yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh 

pasar-pasar modern.  

Selain itu, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 

tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi untuk kedua kalinya ke 

dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah yang 

isinya mengatur tentang pemberian wewenang kepada daerah untuk 

mengembangkan potensi dan mengelolah potensi yang dimiliki oleh daerahnya 
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sendiri, memberikan wewenang penuh pada pemerintah daerah untuk 

mengembangkan daerahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya maka dinas pengelolaan pasar 

harus dapat mengoptimalkan potensi daerah seperti pasar tradisional itu sendiri. 

Dengan menjaga pasar tradisional pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden 

Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, 

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Sebagai upaya untuk mengelola dan 

melindungi pasar tradisional dari tekanan pasar modern maka Pemerintah Kota 

Bandar lampung menetapkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang 

Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan pasar Kota Bandar Lampung. 

Mengacu pada Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan Peraturan Daerah 

Nomor 19 Tahun 2008 tersebut maka Dinas Pengelolaan Pasar merupakan pihak 

yang berwenang dalam pengelolaan pasar tradisional di Kota Bandar Lampung. 

Sehingga dalam hal ini peran Dinas Pengelolaan Pasar sangat penting mengingat 

tugas pokok dan fungsinya sebagai badan penyelenggara urusan pemerintah 

khususnya di bidang pengelolaan pasar tradisional tersebut.  

Sebagai pihak yang berwenang dalam masalah pengelolaan pasar tradisional, 

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar lampung harus mampu memaksimalkan 

perannya. Upaya yang dilakukan salah satunya adalah melakukan revitalisasi 

pasar tradisional dimana revitalisasi merupakan sebuah upaya untuk memvitalkan 

kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan 

tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi disebabkan pasar tradisional 

di Kota Bandar Lampung tidak terjaga kebersihan dan keamananya sehingga 

masyarakat berlahan-lahan meninggalkan tempat tersebut. Skala revitalisasi ada 
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tingkatan makro dan mikro. Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup 

perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi 

harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, 

keunikan lokasi dan citra tempat). Proses revitalisasi sebuah kawasan atau bagian 

kota mencakup perbaikan aspek fisik dan aspek ekonomi dari bangunan maupun 

ruang kota. Revitalisasi fisik merupakan strategi jangka pendek yang 

dimaksudkan untuk mendorong terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi jangka 

panjang. Hingga saat ini jumlah pasar tradisional yang ada di Kota Bandar 

Lampung terdapat 14 pasar tradisional masing-masing pasar tersebut tersebar di 

tengah-tengah masyarakat Kota Bandar Lampung (sumber: dinas pengelolan 

pasar Kota Bandar Lampung Tahun 2015).  

Pasar  tradisional tersebut memberikan pelayanan bagi konsumen di Provinsi 

Lampung khususnya masyarakat Bandar Lampung meskipun banyak terdapat 

pasar modern seperti hypermart dan mall. Dibandingkan beberapa pasar 

tradisional yang terdapat di Kota Bandar Lampung. Pasar tugu merupakan pasar 

tradisional dengan kondisi fisik yang kurang memadai dibandingkan pasar 

tradisional lainnya. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di sisi luar bangunan 

pasar merupakan salah satu masalah yang dihadapi pasar tradisional tugu. 

Kehadiran PKL menambah kesan kumuh dan semrawut yang biasanya mewarnai 

pasar tradisional tugu dan mengancam keberadaan pedagang yang menyewa kios 

di pasar tradisional tersebut. Menjamurnya PKL di sekitar pasar tradisional 

berkaitan erat dengan masalah pengelolaan pasar, para PKL yang menggelar 

dagangan di depan pasar sampai bahu jalan seringkali menimbulkan kemacetan 
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lalu lintas dan turut menimbulkan rasa tidak nyaman berbelanja di pasar 

tradisional (sumber: lampung post 28 Desember 2015). 

Pasar tradisional tugu merupakan satu dari 14 pasar tradisional yang ada di Kota 

Bandar Lampung. Pasar tradisional tersebut dikelola oleh pemerintah dan sistem 

operasional pasarnya juga dikelola oleh Dinas Pengelolan Pasar Kota Bandar 

Lampung. Kios yang ada pada pasar tugu menggunakan sistem sewa, dimana kios 

disewakan kepada pedagang dan dibayar setiap setahun sekali kepada pengelola 

pasar atau Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung. (Sumber: Dinas 

pengelolaan pasar Kota Bandar Lampung). 

Kondisi pasar tugu pada saat ini membutuhkan perhatian dari pemerintah, 

bangunan ini sudah sangat rapuh dan dapat membahayakan para pengunjung 

maupun pedagang yang saat ini masih melakukan kegiatan berjualan ditempat 

tersebut. Pasar tugu juga memiliki lingkungan yang becek, kotor, dan bau sampah. 

(sumber lampung post). Keadaan ini sangat berpotensi mengganggu kesehatan 

manusia yang ada di sekitar tempat tersebut. Keadaan ini membuat pasar menjadi 

tidak layak keberadaannya sebagai pasar, terlebih lagi ada di pusat Kota Bandar 

Lampung yang bersemboyan kota tapis berseri dan sebagai ibu kota provinsi. 

Tempat tersebut merupakan kawasan pusat perekonomian dan perdagangan bagi 

masyarakat Bandar Lampung. Keadaan yang memprihatinkan ini akan berdampak 

bagi perkembangan sosial  maupun ekonomi yang tidak menutup kemungkinan 

sejalan dengan era globalisasi persaingan yang sangat ketat. Berangsur-angsur 

tempat tersebut akan ditinggalkan para pengunjung atau konsumen dengan 

memilih tempat yang lebih nyaman, sehat, dan aman untuk berbelanja. 
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas penelitian ini difokuskan pada pasar 

tradisional karena dilihat dari sisi kelemahan akhirnya pasar tradisional tugu 

berangsur-angsur ditinggalkan oleh para penjual dan pembeli. Pasar tradisional 

sering kali memberikan ketidak nyamanan  kepada masyarakat yang melakukan 

kegiatan jual beli, padahal pasar tradisional sangat berguna bagi masyarakat luas, 

khususnya masyarakat kurang mampu. Maka peran Dinas Pengelolaan Pasar 

sangat dibutuhkan dalam permasalahan tersebut. Maka peneliti memfokuskan 

penelitian dengan judul “Pengelolaan Pasar Tradisional Di Kota Bandar 

Lampung Oleh Dinas Pengelolaan Pasar (Studi di Pasar Tradisional Tugu, 

Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar 

Lampung )”. 

 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah “Bagaimanakah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen Dinas 

Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dalam mengelola pasar 

tradisional tugu di Kota Bandar Lampung?” 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan 

fungsi-fungsi manajemen Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dalam 

mengelola pasar tradisional tugu di Kota Bandar Lampung.  



13 
 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1 Manfaat teoritis  

Dapat memberikan masukan dan kontribusi pemikiran bagi perkembangan 

ilmu Administrasi Negara, khususnya terkait dengan fungsi-fungsi 

manajemen dalam mengelola pasar tradisional. 

2 Manfaat Praktis  

Sebagai bahan masukan kepada Dinas Pengelolaan Pasar dalam 

menyelesaikan permasalahan pasar tradisional di Kota Bandar Lampung 

serta sebagai acuan Dinas Pengelolaan Pasar untuk mengoptimalisasikan 

fungsi-fungsi manajemennya agar dapat mengurangi permasalahan yang 

terjadi di pasar tradisional yang terdapat di Kota Bandar Lampung. 



 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Manajemen 

1. Pengertian Manajemen 

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan 

dilakukan melalui proses dan diatur dari fungsi-fungsi manajemen itu. Manajemen 

merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Manajemen 

bukanlah suatu tujuan, tetapi hanya alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, 

karena tujuan yang ingin dicapai itu adalah pelayanan atau laba. Walaupun 

manajemen hanya merupakan “alat dan wadah” saja, tetapi harus diatur dengan 

sebaik-baiknya. Karena jika manajemen baik maka tujuan optimal dapat 

diwujudkan, pemborosan terhindari, dan semua potensi yang dimiliki akan lebih 

bermanfaat.  

Hasibuan mengatakan, “Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan 

efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Terry dalam 

Hasibuan (2009:2) mengatakan “Management is a distinct process consisting of 

planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and 

accomplish stated objectives by the use of human being and other resources”. 

Artinya, Manajemen adalah suatuproses yang khas yang terdiri dari tindakan-
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tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang 

dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah 

ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber 

lainnya. 

Sikula dalam hasibuan (2009:2) mengatakan “management in general refers to 

palnning, organizing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, 

and decision making activities performed by any organization in order to 

coordinate the varied resourcs of the enterprise so as to bring an efficient 

creation of some product or service”. Artinya, manajemen pada umumnya 

dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, 

penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan 

yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan 

berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan 

suatu produk atau jasa secara efesien. 

Menurut Siswanto (2005:7), manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan 

tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi 

pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang 

terorganisasi. Manajemen sebagai suatu ilmu titik beratnya terletak pada metode 

keilmuan. Sedangkan manajemen sebagai suatu seni bukan diartikan seni dalam 

arti formal yang biasa dihubunakan dengan seni musik, sastra, tari, drama, patung, 

lukis, dan sebagainya. 

Menurut Terry dalam Amirullah dan Budiyono (2004:7), “Management is a 

distrinct process consisting of palanning, organizing, actuating, and controlling 
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performed to determine and accomplish stated abjectives by the use oh human 

being and other resources”. Artinya, manajemen merupakan suatu proses yang 

khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai 

sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia 

dan sumber-sumber lainnya. 

2. Fungsi-fungsi Manajemen 

Fungsi manajemen merupakan elemen-elemen dasar yang selalu ada dan berada 

dalam proses manajemen yang menjadi patokan bagi manejer dalam 

melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Berikut adalah fungsi-fungsi 

manajemen menurut Terry antara lain: Planning, Organizing, Actuating, 

Controlling. Dari fungsi-fungsi manajemen tersebut terdapat definisi dari para ahli 

seperti:  

a. Perencanaan 

1) Pengertian Perencanaan 

Perencanaan adalah sebuah kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan 

dicapai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Di dalam sebuah 

organisasi perencanaan (planning) sebagai salah satu fungsi dasar yang 

harus dipersiapkan terlebih dahulu agar setiap proses berjalan sesuai 

dengan apa yang diharapkan, karena selain planning fungsi-fungsi seperti 

organizing, staffing, directing, dan controlling pun harus terlebih dahulu 

direncanakan atau dipersiapkan. 
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Koontz dan O’Donne dalam Hasibuan (2009:92) mengatakan,”Planning is 

function of a manager which the selection from alternatives of objectives, 

policies, procedmengures, an programs”. Artinya: Perencanaan adalah 

fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, 

kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, program-program dari alternatif-

alternatif yang ada. 

Terry dalam Hasibuan (2009:92) mengatakan,”Planning is the selecting 

and relating of facts and the making and using of assumptions regarding 

the future in the visualization and formulation of proposed activitions 

believed necessary to achieve desired results”. Artinya, perencanaan 

adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta 

menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan 

menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan 

untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

Waluyo (2007:11) perencanaan ialah rencana memberikan sasaran bagi 

organisasi dan menetapkan prosuder terbaik untuk mencapai sasaran serta 

memungkinkan: 

a) Organisasi dapat memperoleh serta mengikat sumber daya yang 

diperlukan untuk mencapai tujannya. 

b) Anggota organisasi dapat melanjutkan kegiatan-kegiatan konsistren 

dengan tujuan dan prosedur yang telah dipilih. 

c) Kemajuan  kearah tujuan dapat dimonitor dan diukur, sehingga 

tindakan perbaikan dapat diambil apabila kemajuan itu tidak 

memuaskan. 
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Perencanaan menyangkut jangkauan masa depan dari keputusan-keputusan 

yang dibuat sekarang, untuk mengenal sistematis peluang dan ancaman 

dimasa mendatang. Dengan pilihan langkah-langkah yang tepat akan lebih 

menguntungkan perusahaan. Meliputi jangka pendek dan sampai jangka 

panjang.Langkah-langkah perencanaan adalah pemilihan tujuan organisasi, 

sasaran ditetapkan untuk subunit-subunit organisasi dan program-progran 

ditetapkan. 

Widjaya dalam Torang (2014:167) menguraikan bahwa perencanaan 

adalah langkah-langkah “apa” (terkait dengan penentuan tujuan) yang akan 

dilakukan, “mengapa” (berkaitan dengan alasan atau motif perlunya 

kegiatan itu) “bagaimana” (terkait dengan prosuder kerja sasaran dan 

biaya) melakukannya, “bilamana” (terkait dengan pelaksanaan kegiatan; 

penahapan kegiatan sampai dengan selesai), “siapa” (terkait dengan orang-

orang yang turut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan), “penilaian” 

(berkaitan dengan kegiatan yang sedang dan telah selesai dilakukan), dan 

faktor pendukung dan penghambat (terkait dengan faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi pelaksanaan dan kegiatan) untuk maksud 

penyesuaian dan perubahan rencana. Yang akan melakukannya agar tujuan 

dapat tercapai seefektif dan seefesien mungkin. 

Pendapat di atas mengidentifikasikan bahwa perencanaan adalah kegiatan 

yang pertama-tama harus dilaksanakan sebelum aktivitas lainnya 

dilakukan. Oleh sebab itu, perencanaan yang baik ialah perencanaan yang 

berorientasi pada tujuan (goal oriented). 
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Robbins dalam Torang (2014:167) menguraikan perencanaan adalah 

proses pendenfinisian sasaran organisasi, menetapkan strategi untuk 

mencapai tujuan organisasi serta menyusun keseluruhan rencana kemudian 

diintegerasikan dan dikordinasikan dengan aktivitas organisasi. 

Selanjutnya Robbins dalam Torang (2014:168) menyatakan bahwa ada 2 

dimensi perencanaan, yaitu sasaran dan rencana. Sasaran adalah tujuan 

atau hasil yang akan dicapai oleh organisasi, sementara rencana adalah 

dokumen (alokasi sumber daya, jadwal, tindakan) yang membuat cara dan 

strategi mencapai sasaran. 

Setiono dalam Torang (2014:168) bahwa menyusun perencanaan ada 7 

tahapan yang perlu dilakukan antara lain: 

a) Membuat perkiraan yang dihubungkan dengan pencapaian tujuan, 

b) Menetapkan tujuan, 

c) Mengumpilkan data-data informasi yang diperlukan sebagai bahan 

penyusunan perencanaan, 

d) Menentukan alternatif, 

e) Menyusun rencana, 

f) Menetapkan rencana, dan 

g) Melaksanakan rencana. 

Setelah menyusun dan menetapkan rencana kegiatan, langkah selanjutnya 

adalah melakukan pengorganisasian. Terry (2012:46-47) menyatakan 

bahwa perencanaan (planning) merupakan suatu pendekatan yang 

terorganisir untuk menghadapi problema-problema di masa yang akan 
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datang dan mereka memberi uraian bahwa planning mengembangkan 

rancangan kegiatan hari ini untuk tindakan-tindakan di masa mendatang. 

Berdasar definisi para ahli diatas, maka penulis memberi kesimpulan 

bahwa perencanaan merupakan sebuah rancangan atau susunan yang telah 

ditetapkan terlebih dahulu agar setiap kegiatan berjalan sesuai dengan apa 

yang telah direncanakan, sehingga setiap tujuan, program, kebijakan 

berjalan dengan baik dan benar. 

2) Asas-asas Perencanaan (Principles Of Planning) 

Asas-asas perencanaan merupakan rancangan atau rencana untuk 

mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Penyusunan suatu rencana tidak boleh dipandang sebagai suatu tujuan, 

melainkan sebagai cara yang sifatnya sistematik untuk mencapai tujuan 

agar tujuan tersbut berjalan dengan efektif dan efesien. Menurut Hasibuan 

(2009:92-93) Asas-asas perencanaan meliputi: 

a) Principle of contribution to objective yaitu setiap perencanaan dan 

segala perubahannya harus ditujukan kepada pencapaian tujuan. 

b) Principle of efficiency of planning yaitu suatu perencanaan efesien, 

jika perencanaan itu dalam pelaksanannya dapat mencapai tujuan 

dengan biaya uang sekecil-kecilnya. 

c) Principle of primacy of planning (asas pengutamaan perencanaan) 

perencanaan adalah keperluan utama para pemimpin dan fungsi-

fungsi lainnya, organizing, staffing, directing, dan controlling. 

Seorang tidak akan dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemen 
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lainnya, Tanpa mengetahui tujuan dan pedoman dalam 

menjalankan kebijaksanaan. 

d) Principle of pervasiveness of planning (asas pemerataan dan 

perencanaan) asas pemerataan dan perencanaan memegang peranan 

penting mengingat pemimpin pada tingkat tinggi, banyak 

mengerjakan perencanaan dan bertanggung jawab atas berhasilnya 

rencana itu.  

e) Principle of planning premise (asas patokan perencanaan) patokan-

patokan perencanaan sangat berguna bagi ramalan, sebab premis-

premis perencanaan dapat menunjukan kejadian-kejadian yang 

akan datang. 

f) Pinciple of policy frame work (asas kebijaksanaan pola kerja) 

kebijaksanaan ini mewujudkan pola kerja prosedur-prosuder kerja, 

dan program-program kerja tersusun. 

g) Principle of timing (asas waktu) adalah perencanaan waktu yang 

relatif singkat dan tepat. 

h) Principle of planning communication (asas tata hubungan 

perencanaan) perencanaan dapat disusun dan dikoordinasikan 

dengan baik, jika setiap orang bertanggung jawab terhadap 

pekerjaannya dan memperoleh penjelasaan yang memadai 

mengenai bidang yang akan dilaksanakannya. 

i) Principle of alternative (asal alternatif) alternatif ada pada setiap 

rangkaian kerja dan perencanaan meliputi pemilihan rangkaian 
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alternatif dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga tercapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 

j) Principle of limiting factor (asas pembatasan faktor) dalam 

pemilihan alternatif-alternatif, pertama-tama harus ditunjukan pada 

faktor-faktor yang strategis dan dapat membantu pemecahan 

masalah. Asas alternatif dan pembatasan faktor merupakan syarat 

mutlak dalam penetapan keputusan. 

k) The commitment principle (asas keterikatan) perencanaan harus 

memperhitungkan jangka waktu keterikatan yang diperlukan untuk 

pelaksanaan pekerjaan. 

l) The principle or flexibility (asas fleksibilitas) perencanaan yang 

efektif memerlukan fleksibilitas, tetapi tidak berubah mengubah 

tujuan. 

m) The principle of navigation change (asas ketepatan arah) 

perencanaan yang efektif memerlukan pengamatan yang terus-

menurus terhadap kejadian-kejadian yang timbul dalam 

pelaksanaannya untuk mempertahankan tujuan. 

n) Principle of strategic planning (asas prencanaan strategis) dalam 

kondisi tertentu manajer harus memilih tindakan-tindakan yang 

diperlukan untuk menjamin pelaksanaan rencana agar tujuan 

tercapai dengan efektif. 
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3) Tujuan perencanaan (objective of planning) 

Hasibuan (2009:95) menyatakan ada beberapa tujuan perencanaan antara 

lain: 

a) Perencanaan bertujuan untuk menentukan tujuan, kebijakan-

kebijakan, prosedur, dan program serta memberikan pedoman cara-

cara pelaksanaan yang efektif dalam mencapai tujuan. 

b) Perencanaan bertujuan untuk menjadikan tindakan ekonomis, 

karena semua potensi yang dimiliki terarah dengan baik kepada 

tujuan. 

c) Perencanaan adalah satu usaha untuk memperkecil risiko yang 

dihadapi masa yang akan datang. 

d) Perencanaan menyebabkan kegiatan-kegiatan dilakukan secara 

teratur dan bertujuan. 

e) Perencanaan memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang 

seluruh pekerjaan. 

f) Perencanaan membantu penggunaan suatu alat pengukuran hasil 

kerja. 

g) Perencanaan menjadi suatu landasan untuk pengendalian. 

h) Perencanaan merupakan usaha untuk menghindari mismanagement 

dalam penempatan karyawan. 

i) Perencanaan membantu meningkatan daya guna dan hasil guna 

organisasi. 
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4) Jenis-jenis perencanaan 

 

Terry (2012:62--65) menyatakan ada beberapa tujuan perencanaan antara lain: 

a) Sasaran, mencakup kegiatan-kegiatan  di masa yang akan datang, 

membutuhkan pandangan ke depan dan harus ada sedikit perencanaan  

untuk menetapkannya. 

b) Kebijaksanaan, merupakan jenis rencana yang paling penting. Karena 

kebijaksanaan memberi kelonggaran dan batasan yang komprehensif atau 

membatasi kegiatan untuk tindakan-tindakan manajemen. 

c) Prosuder, merupakan suatu rencana yang menguraikan urutan kronologi 

yang tepat dari tugas-tugas spesifik yang perlu dilaksanakan untuk suatu 

pekerjaan tertentu. 

d) Methoda, merupakan suatu rencana yang terurai untuk melaksanakan 

suatu tugas khusus (spesifik). 

e) Program, merupakan jenis rencana yang komprehensif yang dihimpun 

oleh program ke dalam suatu bentuk gabungan dari berbagai rencana 

untuk masa yang akan datang berasal dari berbagai sumber di dalam 

sebuah perusahaan. 

f) Standar, merupakian rencana-rencana yang berisi norma-norma atau 

harapan-harapan yang digunakan di dalam manejemen disebut standar. 

g) Anggaran biaya (budget) merupakan suatu rencana yang vital di dalam 

perusahaan, anggaran belanja terbentuk melalui perencanaan yang secara 

logis menyusun data tentang hal-hal diharapkan selama waktu-waktu 

tertentu. 

h) Faktor tekno, merupakan jenis rencana yang relatif masih baru. Faktor 

tersebut memanfaatkan pendekatan teknis terhadap waktu, biaya atau 

harus bahan. 
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b. Pengorganisasian 

1) Pengertian Pengorganisasian 

Pengorganisasian merupakan fungsi kedua dalam Manajemen dan 

pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan 

struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan 

lingkungannya. Dengan demikian hasil pengorganisasian adalah struktur 

organisasi. Hasibuan (2009:118) mengatakan Fungsi pengorganisasian 

(organizing=pembagian kerja) berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, 

karena pengorganisasian pun harus direncanakan. Pengorganisasian adalah 

fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis. 

Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang 

harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan 

pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen 

(subsistem) serta penentuan hubungan-hubungan. Organizing berasal dari 

kata organize yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian 

yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama 

lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya.  

Terry dalam Hasibuan (2009:119) mengatakan,”Organizing is the 

establishing of effective behavioral relationship among persons so that 

they may work together efficiently and gain personal satisfaction in doing 

selected tasks under given environmental conditions for the purpose of 

achieving some goal or objective”. Artinya, Pengorganisasian adalah 

tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara 

orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan 
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dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan 

tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai 

tujuan atau sasaran tertentu. 

Waluyo (2007:12) Mengatakan  pengorganisasian dalam hal ini menajer 

telah menetapkan sasaran dan mengembangkan rencana atau program 

untuk mencapainya, maka ia harus merancang dan mengembangkan 

sebuah organisasi yang dapat menjalankan program itu dengan berhasil. 

Sasaran yang berbeda membutuhkan organisasi yang berbeda untuk 

mencapainya. Staffing adalah perekrutan, penempatan dan pelatihan 

karyawan yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas 

organisasi.  

Manullang dalam Torang (2014:171) berpendapat bahwa pengorganisasian 

adalah pengelompokan aktivitas yang akan dilakukan  atau pendistribusian  

tugas dan fungsi kepada setiap individu yang ada dalam organisasi. Di 

samping itu, pengorganisasian juga dimaksudkan untuk menentukan dan 

menetapkan kedudukan serta sifat hubungan antar masing-masing unit. 

Winardi (2010:375) menyatakan bahwa pengorganisasian merupakan 

fungsi manajemen kedua, setelah rencana-rencana disusun, maka tugas 

manajer yang bersangkutan adalah mengorganisasi sumber-sumber daya 

manusia dan sumber-sumber daya fiskal dan memanfaatkannya dengan 

tepat. 

Berdasarkan definisi para ahli diatas, penulis memberi kesimpulan bahwa 

pengorganisasian merupakan cara perusahaan atau organisasi membuat 
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karyawannya menjadi lebih kompak lagi dalam menjalankan tugas-

tugasnya yang diberikan atasan dengan cara berkoordinasi dan 

berkomunikasi secara baik dari atasan sampai bawahan. Sehingga dalam 

melakukan pekerjaan menjadi lebih terorganisir guna untuk mencapai 

tujuan yang efektif dan efisien. 

2) Asas-asas Organisasi 

Asas-asas organisasi merupakan sebuah acuan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. Menurut Hasibuan (2009:123-124) untuk mewujudkan 

sebuahorganisasi yang baik, efektif, efisien serta sesuai dengan kebutuhan, 

secara selektif harus didasarkan pada asas-asas (prinsip-prinsip) organisasi 

sebagai berikut: 

a) Principle of organizational objectives(asas tujuan organisasi) 

menurut asas ini tujan organisasi harus jelas dan rasional, apa 

bertujuan untuk mendapatkan (public organization). Hal ini 

merupakan bagian penting dalam menentukan struktur organisasi. 

b) Principle of unity of objectives(asas kesatuan tujuan) menurut asas 

ini, di dalam suatu organisasi (perusahaan) harus ada kesatuan 

tujan yang ingin dicapai. Organisasi secara keseluruhan dan tiap-

tiap bagiannya harus berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. 

Organisasi akan kacau, jika tidak ada kesatuan tujuan. 

c) Principle of unity of command(asas kesatuan perintah) menurut 

asas ini, hendaknya setiap bawahan menerima perintah ataupun 

memberikan pertanggungjawaban hanya kepada satu orang atasan, 

tetapi seoarang atasan dapat memerintah beberapa orang bawahan. 
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d) Principle of span of management(asas rentang kendali) menurut 

asas ini, seorang manajer hanya dapat memimpin secara efektif 

sejumlah bawahan tertentu, misalnya 3 sampai dengan 9 orang. 

Jumlah bawahan ini tergantung kecakapan dan kemampuan 

manajer bersangkutan. 

e) Principle of delegation of authority(asas pendelegasian 

kewenangan) menurut asas ini, hendaknya pendelegasian 

wewenang dari seorang atau sekelompok orang kepada orang lain 

jelas dan efektif, sehingga ia mengetahui wewenangnya. 

f) Principle of parity of authority and responsibility(asas 

keseimbangan wewenang dan tanggung jawab) menurut asas ini, 

hendaknya wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. 

Wewenang yang didelegasikan dengan tanggung jawab yang 

timbul karenanya harus sama besarnya, hendaknya wewenang yang 

dilegasikan tidak meminta pertanggungjawaban yang lebih besar 

dari wewenang itu sendiri atau sebaliknya. Misalnya, jika 

wewenang X, tanggung jawabnya pun harus harus sebesar X pula.  

g) Principle of responsibility(asas tanggung jawab) menurut asas ini, 

hendaknya pertanggungjawaban dari bawahan terhadap atasan 

harus sesuai dengan garis wewenang (line authority) dan 

pelimpahan wewenang. Seorang hanya bertanggung jawab kepada 

orang yang melimpahkan wewenang tersebut. 

h) Principle of departmentation (Principle of devision of work = asas 

pembagian kerja) menurut asas ini, pengelompokan tugas-tugas, 
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pekerjaan-pekerjaan, atau kegiatan-kegiatan yang sama ke dalam 

satu unit kerja (departemen) hendaknya didasarkan ataseratnya 

hubungan pekerjaan tersebut. 

i) Principle of personnel placement (asas penempatan personalia) 

menurut asas ini, hendaknya penempatan orang-orang pada setiap 

jabatan harus didasarkan atas kecakapan, keahlian, dan 

keterampilannya (the right man, in the right job); mismanagement 

penempatan harus dihindarkan. Efektivitas organisasi yang optimal 

memerlukan penempatan karyawan yang tepat. Untuk itu harus 

dilakukan seleksi yang objektif dan berpedoman atas job 

spesification dari jabatan yang akan diisinya. 

j) Priciple of scalar chain (asas jenjang berangkai) menurut asas ini, 

hendaknya saluran perintah atau wewenang dari atas ke bawah 

harus merupakan mata rantai vertikal yang jelas dan tidak terputus-

putus serta menempuh jarak terpendek. Sebaliknya 

pertanggungjawaban dari bawahan ke atasan juga melalui mata 

rantai vertikal, jelas dan menmpuh jarak terpendeknya. Hal ini 

penting, karena dasar organisasi yang fundamental adalah 

rangkaian wewenang dari atas ke bawah. Tindakan dumping 

hendaknya dihindarkan. 

k) Principle of efficiency (asas efisensi) menurut asas ini, suatu 

organisasi dalam mencapai tujuannya harus dapat mencapai hasil 

yang optimal dengan pengorbanan yang minimal. 
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l) Principle of continuity (asas kesinambungan) organisasi harus 

mengusahakan cara-cara untuk menjamin kelangsungan hidupnya. 

m) Principle of coordination (asas koordinasi) asas ini merupakan 

tindak lanjut dari asas-asas organisasi lainnya. Koordinasi 

dimaksudkan untuk mensinkronkan dan mengintegrasikan segala 

tindakan, supaya terarah kepada sasaran yang ingin dicapai. 

 

c. Pengarahan 

1) Pengertian Pengarahan 

Pengarahan adalah kegiatan untuk menggerakkan atau mengarahkan orang 

lain supaya bisa dan dapat bekerja dengan baik dalam upaya mencapai 

tujuan yang di inginkan. Menurut Hasibuan (2009:183) mengatakanfungsi 

pengarahan (actuating) adalah fungsi manajemen yang terpenting dan 

paling dominan dalam proses manajemen. Fungsi ini baru dapat dijalankan 

setelah rencana, organisasi dan karyawan ada. Pengarahan adalah 

mengarahkan semua karyawan agar mau bekerjasama dan bekerja selektif 

dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Terry dalam Hasibuan (2009:183) mengatakan,”Actuating is setting all 

members of the group to want to achieve and to strike to achieve the 

objective willingly and keeping with the managerial planning and 

organizing efforts”. Artinya, pengarahan adalah membuat semua anggota 

kelompok, agar mau bekerjasama dan bekerja ikhlas serta bergairah untuk 

mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha 

pengorganisasian. 
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Waluyo (2007:12) pengarahan dalam hal ini setelah rencana disusun, 

struktur organisasi telah ditentukan, serta staf telah direkrut dan dilatih, 

maka langkah selanjutnya adalah mengatur gerakan ke arah sasaran 

organisasi yang telah ditetapkan. Fungsi ini dikenal dengan sebutan 

pemimpinan (leading), pengarahan (directing), pemotivasian (motivating),  

penggerakan (actuating) dan masih banyak lagi. Fungsi ini menyangkut 

kegiatan yang dimaksudkan agar para anggota organisasi dapat berkerja 

dengan cara yang akan membantu tercapainnya sasaran yang telah 

ditetapkan. 

Robbins dalam Torang (2014:173) menyebut fungsi manajemen ini dengan 

istilah “directing” (memimpin). Dalam fungsi manajemen ini pemimpin 

diharapkan mengarahkan dan memotivasi semua individu dalam organisasi 

untuk melaksanakan aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi. 

Berdasarkan definisi para ahli diatas, penulis memberikan kesimpulan 

bahwa pengarahan merupakan hal yang paling penting dalam menjalankan 

setiap kegiatan atau program yang dilakukan oleh para karyawan, dalam 

pengarahan tersebut dibutuhkan seorang pemimpin yang bijaksana, tegas, 

dan berjiwa sosial sehingga para karyawan dapat menjalankan arahan dari 

atasan sesuai dengan tujuan perusahaan atau organisasi. 

 

2) Tujuan Pengarahan 

Menurut Yahya (2006:111) secara umum tujuan pengarahan yang ingin 

dicapai pada setiap organisasi adalah sebagai berikut: 

a) Menjamin kontinuitas perusahaan (organisasi); 
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b) Membudayakan prosedur standar; 

c) Menghindari kemangkiran yang tak berarti; 

d) Membina disiplin kerja; 

e) Membina motivasi terarah. 

 

 

d. Pengendalian 

1) Pengertian Pengendalian 

Pengendalian sangat berperan penting bagi keberhasilan sebuah organisasi, 

dimana pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah 

dilaksanakan berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun 

tujuan yang akan dicapai. Menurut Hasibuan (2009:241)Fungsi 

pengendalian (controlling) adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. 

Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses 

manajemen. Fungsi ini sangat erat kaitannya dengan fungsi perencanaan 

dan kedua fungsi ini merupakan yang saling mengisi, karena: 

a) Pengendalian harus terlebih dahulu direncakan. 

b) Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana. 

c) Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah 

pengendalian atau penilaian dilakukan 

Dengan demikian peranan pengendalian sangat menentukan baik atau 

tidaknya pelaksanaan suatu rencana. 

Strong dalam hasibuan (2009:241) mengatakan,”controlling is the  process 

of regulating the various factors in an enterprise according to the 

requirement of its plans”. Artinya, pengendalian adalah proses pengaturan 
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berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan 

ketetapan-ketetapan dalam rencana. 

Terry dalam Hasibuan (2009:242) mengatakan,”Controlling can be 

defined as the process of determining what is to be accomplished, that is 

the standard; what is being accomplished, that is the performance, 

evaluating the performance and if necessary applying corrective measure 

so that performance takes place according to plans, that is, in conformity 

with the standard”. Artinya, pengendalian dapat didefinisikan sebagai 

proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang 

dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu 

melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan 

rencana yaitu selaras dengan standar. 

Soekarno dalam Torang (2014:176) berpendapat bahwa pengawasan 

adalah pengendalian atau kontrol yang dimaksud untuk:(1) Mengetahui 

kesesuaian kompetensi yang dimiliki oleh seorang dengan tugas yang 

diberikan padanya (the right man on the right place), dan (2) Mengetahui 

kesesuaian waktu dengan hasil pekerjaan. 

Siagian dalam Torang (2014:176) mengungkapkan bahwa pengawasan 

adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk 

menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 

Berdasarkan definisi para ahli diatas, penulis memberi kesimpulan bahwa 

pengendalian merupakan cara untuk mengetahui sejauhmana kegiatan atau 
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program yang telah direncanakan sudah berjalan sesuai dengan tujuan atau 

sebaliknya. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan maka 

secepatnya harus segera dievaluasi dan diperbaiki agar tujuan organisasi 

atau perusahaan berjalan sesuai dengan yang direncanakan.  

2) Tujuan Pengendalian 

Tujuan pengendalian ialah agar sebuah organisasi atau perusahaan dapat 

mencapai sebuah tujuan yang telah direncanakan dan memastikan apakah 

bawahannya telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan sistem dan 

prosedur sehingga terhindar dari kemungkinan adanya kecurangan. 

Menurut Hasibuan (2009:242) Tujuan pengendalian adalah sebagai 

berikut: 

a) Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-

ketentuan dari rencana. 

b) Melakukan tindakan perbaikan (corrective), jika terdapat 

penyimpangan-penyimpangan (deviasi). 

c) Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai rencananya. 

Pengendalian bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi 

berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan serta 

memperbaikinya jika terdapat kesalahan-kesalahan. Jadi, pengendalian 

dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses yakni hingga 

hasil akhir diketahui. 

Waluyo (2007:12) pengendalian, fungsi pengendalian dari  manajeman 

mencakup 3 (tiga) unsur utama yaitu: 
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a) Menetapkan standar prestasi. 

b) Mengukur prestasi yang sedang berjalan dan membandingkan 

dengan standar yang telah ditetapkan. 

c) Mengambil tindakan untuk memperbaiki prestasi yang tidak sesuai 

dengan standar. 

Melalui fungsi pengendalian, manajer dapat menjaga organisasi tetap 

berjalan dengan benar dan tidak membiarkannya menyimpang terlalu jauh 

dari tujannya. Adanya fungsi-fungsi manajemen yang berbeda tidak berarti 

bahwa setiap manajer yang manapun memiliki kebebasan penuh untuk 

melaksanakannya sesuka hatinya atau kapan pun ia mau.  

 

B. Tinjauan Tentang Pasar 

1. Pengertian Pasar 

Pasar dalam pikiran kita sering kali dikaitkan dengan pasar tradisional yang 

merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk bertransaksi. Pasar 

dengan demikian diartikan secara sempit atau tempat di mana pada umumnya 

barang atau jasa diperjualbelikan. Akan tetapi, pasar tidak sebatas itu.Ada pula 

pasar yang tidak mempertemukan pembeli dan penjual secara langsung, seperti 

pasar saham. Pasar juga dapat diartikan secara luas, sebagai proses dimana 

pembeli dan penjual saling berinteraksi untuk menentukan atau menetapkan harga 

yang telah disepakati. Dengan demikian pasar adalah keseluruhan permintaan dan 

penawaran barang, jasa, atau faktor produksi tertentu. 
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2.Macam-Macam Pasar 

Pada dasarnya pasar dibagi dalam beberapa golongan antara lain: 

a) Pasar Harian 

Pasar harian adalah pasar yang aktivitasnya dilaksanakan setiap hari. 

Contohnya pasar tradisional, pasar swalayan, dan warung-warung. 

b) Pasar mingguan  

Pasar mingguan adalah pasar yang aktivitasnya dilaksanakan setiap satu 

minggu sekali. Contohnya pasar di daerah pedesaan yang hanya ada pada 

hari tertentu, seperti pasar ada aktivitas hanya setiap hari senin, rabu, atau 

minggu. 

c) Pasar bulanan 

Pasar bulanan adalah pasar yang aktivitasnya dilaksanakan satu bulan 

sekali, dan aktivitasnya bisa dilaksanakan lebih dari satu hari. Contohnya, 

pasar yang biasa terjadi di depan pabrik pada saat hari gajian atau di depan 

kantor-kantor tempat pensiunan atau purnawirawan mengambil uang 

tunjangan pensiunannya. 

d) Pasar tahunan 

Pasar tahunan adalah pasar yang aktivitasnya dilaksanakan setiap satu 

tahun sekali. Umumnya aktivitasnya lebih dari satu hari, dan kadang bisa 

mencapai lebih dari satu bulan. Contohnya, Pekan Raya Jakarta, pasar 

malam, dan pameran-pameran. 

e) Pasar temporer 

Pasar temporer adalah pasar yang dapat terjadi sewaktu-waktu dalam 

waktu yang tidak tentu (tidak rutin). Pasar ini biasanya terjadi pada saat 
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peristiwa tertentu. Contohnya, pasar murah dan bazar saat perayaan 

kemerdekaan RI, acara keagamaan seperti maulid dan lain-lain. Pasar ini 

juga disebut pasar kaget. 

Dilihat berdasarkan luas jangkauannya pasar dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: 

a) Pasar lokal 

Pasar lokal, yaitu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dari 

daerah atau wilayah tertentu saja. Pasar dimana para pembelinya berasal 

dari daerah atau wilayah tertentu saja. 

b) Pasar nasional 

Pasar nasional adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli 

dari berbagai daerah atau wilayah dalam suatu negara. Pasar ini pembeli 

dan penjualnya berasal dari berbagai daerah atau wilayah dalam satu 

negara. Contohnya, pasar kayu putih di Ambon dan pasar tembakau di 

Deli. 

c) Pasar Internasional 

Pasar Internasional adalah pasar yang mempertemukan penjual dan 

pembeli dari berbagai negara. Pasar ini penjual dan pembelinya 

berdatangan dari berbagai negara. Misalnya pasar tembakau di Bremen 

Jerman. 

Berdasarkan wujudnya pasar dapat dibedakan menjadi dua yaitu : 

a) Pasar konkret 

Pasar konkret (pasar nyata) adalah pasar dimana transaksi dilakukan secara 

langsung (tatap muka) antara pembeli dan penjual dan barang yang 
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diperjualbelikan berada ditempat tersebut. Contohnya pasar tradisional dan 

swalayan. 

b) Pasar abstrak (tidak nyata) 

Pasar abstrak adalah pasar dimana transaksi dapat dilakukan baik secara 

langsung maupun tidak langsung namun barang yang diperjualbelikan 

tidak dapat diperoleh pembeli secara langsung (barang tidak ada di 

tempat). Contohnya pasar modal, forum jual-beli online. 

Berdasarkan hubungannya dengan proses produksi pasar dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu: 

a) Pasar input. 

Pasar input (faktor produksi) adalah interaksi antara permintaan dan 

penawaran terhadap berbagai barang dan jasa yang digunakan sebagai 

input dalam proses produksi. 

b) Pasar output (pasar produk). 

Pasar output atau juga disebut pasar barang adalah pasar yang 

memperjualbelikan output hasil produksi (biasanya dalam bentuk barang 

jadi untuk konsumsi). 

 

C. Tinjauan Tentang Tata Kelola Pasar 

1. Prinsip-prinsip Pengelolaan Pasar 

Pembangunan sebuah pasar pada dasarnya adalah guna untuk memenuhi 

kebutuhan pokok masyarakat sebagai konsumen atau objek pembangunan pasar 

itu sendiri. Dalam pelaksanaan pasar itu sendiri tentu dibutuhkan sebuah 

menejemen tata kelola yang baik untuk keberlangsungan dari pasar itu sendiri. 
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Melalui pengelolaan yang profesional diharapkan dapat menjaga keberlangsungan 

pasar dengan peningkatan daya saing pasar tradisional dengan pasar modern yang 

kini semakin merambah luas hingga kepelosok daerah sehingga nantinya dapat 

memberikan kepuasan pelayanan yang baik terhadap pelanggan/masyarakat.  

Untuk mewujudkan manajemen pengelolaan pasar yang baik, maka diperlukan 

prinsip-prinsip dalam pengelolaan pasar di antaranya : 

a) Otonomi Pengelolaan Pasar 

Otonomi merupakan sebuah kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah 

untuk dapat mengatur semua urusan yang menjadi kewajiban pemerintah 

itu sendiri. Dengan otonomi yang dimiliki, pengelola pasar memiliki 

kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pasarnya. Melalui 

otonominya, pengelola pasar lebih berdaya dalam melaksanakan dan 

kegiatan sesuai dengan kebutuhan pasar, pedagang, masyarakat dan 

berbagai potensi yang dimiliki. Manajemen secara otonomi memiliki arti 

bahwa unit pasar mampu memutuskan sendiri masalah-masalah yang 

muncul di pasar dengan solusi terbaik, karena merekalah yang paling tahu 

yang terbaik bagi pasarnya. 

b) Sistem Pengelolaan yang terintegrasi 

Tata kelola merupakan salah satu unsur terpenting dalam pengadaan 

sebuah pasar yang baik. Pasar haruslah dikelola dengan manajemen yang 

terpadu dimana seluruh aspek manajemen pasar terintegrasi dalam satu 

sistem. Keterpaduan sistem manajemen pasar adalah syarat terwujudnya 

manajemen yang profesional. Pasar tidak dapat dikelola secara terpisah 

antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Pengelola pasar harus 
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terintegrasi dengan pengelolaan keuangan pasar, khususnya dalam hal 

pengelolaan pendapatan parkir, perencanaan, pembiayaan operasional, dan 

perawatan. Dari segipengelolaan parkir itu sendiri sumber daya manusia 

harus dipadukan dengan kebutuhan tenaga kerja pada tiap bagian serta 

terintegrasi dengan pengelolaan keuangan pasar dalam penggajian dan 

kebutuhan biaya untuk pengembangan karyawan, Pengelolaan kebersihan 

dalam rangka perwujudan pasar yang bersih tidak akan berhasil tanpa 

adanya kerjasama antara bagian kebersihan dengan bagian SDM dan 

bagian keuangan, khususnya dalam penyediaan tenaga kerja yang 

dibutuhkan dalam pembiayaan operasional kebersihan. Pengelolaan pasar 

yang terintegrasi merupakan kunci bagi terciptanya profesionalisme 

manajemen pasar. 

c) Memaksimalkan Pendapatan Pasar 

Kelangsungan sebuah organisasi bisnis ditentukan oleh besaran 

penghasilan yang diperoleh oleh organisasi untuk membiayai kebutuhan 

operasional dan pengembangan organisasi tersebut. Begitu juga dengan 

pengelolaan pasar. Keberlangsungan sebuah pasar ditentukan oleh 

pendapatan yang diperoleh dari operasional pasar untuk membiayai 

operasional pasar.Pendapatan pasar dapat diperoleh dari berbagai sumber. 

Memaksimalkan pendapatan pasar merupakan sebuah keharusan bagi 

pengelola pasar untuk menjaga keberlangsungan pasar itu sendiri. Selain 

penggalian sumber pendapatan pasar, pengelola juga harus dapat 

meminimalisasi tingkat kebocoran pendapatan yang sering terjadi pada 

operasional pasar. 
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2. Standarisasi Kualitas Layanan Pasar 

Keberadaan pasar tergantung dari keberadaan dan pengunjung pasar, tanpa 

keduanya pasar tidak berfungsi layaknya sebuah pasar. Pedagang yang bejualan 

dalam suatu pasar memiliki ekspetasi terhadap tempat berdagang, diantaranya : 

a) Tingginya tingkat kunjungan masyarakat pada pasar tersebut. 

b) Pasar yang bersih dan aman. 

c) Harga sewa yang tejangkau dan kemudahan pembayaran sewa/beli kios 

dan lapak. 

d) Minimnya penarikan retribusi. 

e) Ketersediaan fasilitas  penunjang bagi aktifitas perdagangan. 

Adapun ekspektasi pengunjung pasar diantarnya: 

a) Pasar yang nyaman, aman, dan bersih. 

b) Kelengkapan barang dagangan. 

c) Kepastian jam operasional pasar. 

Untuk memenuhi ekspektasi seluruh pedagang dan pengunjung perlu dibuat 

sebuah standarisasi kualitas layanan yang dapat dijalankan secara prosedural dan 

sistemik. Berbagai pelayanan perlu dibuatkan standar operasional prosedur (SOP) 

untuk menjadi kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengunjung pasar. 

Pengelola pasar juga harus terus-menerus mengevaluasi kualitas pelayanan yang 

diberikan kepada pedagang dan pengunjung untuk dapat memperbaiki pelayanan 

tersebut secara terus-menerus. 
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3. Efisien 

Efisien ialah suatu proses yang menghasilkan sesuatu yang disyaratkan dengan 

mengorbankan sumber daya yang paling minimal. Sumber daya terutama biaya, 

waktu dan tenaga. Dalam hal ini proses-proses dilakukan selalu menghindari 

terjadinya pemborosan atau kerugian-kerugian yang tidak perlu. Proses efisiensi 

diukur dengan perbandingan antara output yang dicapai dengan biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk menghasilkan output tersebut. Dalam pengelolaan pasar banyak 

cara yang dapat dilakukan, dengan berbagai pilihan yang tersedia. Pengelola pasar 

harus bisa menentukan pilhan-pilihan tersebut dengan prinsip efesiensi.  

Pengelolaan kebersihan pasar dapat dilaksanakan oleh unit pasar sendiri dengan 

merekrut tenaga kebersihan yang digaji harian atau dapat dilaksanakan dengan 

kerjasama dengan pihak ketiga. Diantara kedua alternatif tersebut harus 

ditentukan oleh pengelola pasar berdasarkan prinsip efesiensi. 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Moleong 

(2005:3) berpendapat bahwa deskriptif yaitu menggambarkan sebuah fenomena 

atau kejadian dengan apa yang sebenarnya terjadi dan apa adanya. Sedangkan 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.  

Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif, 

maka peneliti diharapkan dapat melihat fenomena-fenomena yang ada, yakni 

tentang pengelolaan pasar tradisional oleh Dinas Pengelolaan Pasar di Kota 

Bandar Lampung, serta bagaimana Dinas Pengelolaan Pasar tersebut mampu 

mengatasi berbagai permasalahan kesemrawutan pasar tradisional di Kota Bandar 

Lampung. 

 

B. Fokus Penelitian 

Masalah pada penelitian bertumpu pada sebuah fokus. Fokus penelitian 

merupakan batas masalah yang ada di dalam penelitian kualitatif, dimana fokus 

ini berisikan tentang pokok masalah yang sifatnya umum. Adanya fokus di dalam 

penelitian dengan metode kualitatif sangatlah penting, dikarenakan dengan adanya 

fokus penelitian ini kita dapat membatasi apa saja yang akan diteliti dan dapat 



44 
 

mengarahkan pelaksanaan penelitian. Tanpa adanya fokus penelitian, maka 

peneliti akan terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh di lapangan Moleong 

(2005:97). 

Penelitian ini difokuskan pada manajemen pengeolaan pasar dengan variabel-

variabel yang terdapat dalam model Terry yang meliputi (planning, organizing, 

actuating, controlling). 

1. Planing atau perencanaan merupakan sebuah rencana awal bagi perusahaan 

atau organisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Perencanaan yang dimaksud 

dalam hal ini yaitu proses awal dalam membuat rencana-rencana yang menjadi 

tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar 

Lampung, yaitu perencanaan tentang penertiban PKL, revitalisasi pasar serta 

renovasi bangunan pasar tradisional tugu. 

2. Organizing merupakan cara atasan dalam membagi tugas-tugas kepada 

bawahan sesuai dengan keahlian masing-masing agar pekerjaan tersebut efektif 

dan efisien. Pengorganisasian yang dimaksud dalam hal ini yaitu bagaimana 

Dinas Pengelolaan Pasar mampu memanfaatkan sumber daya manusia 

sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Pasar berjalan sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan. 

3. Actuating merupakan upaya agar setiap orang mampu bekerja secara ikhlas, 

cerdas dan menjalankan semua arahan yang diberikan oleh atasan dalam 

melakukan setiap kegiatan agar sebuah perusahaan atau organisasi bisa 

mencapai tujuan. Pengarahan dalam hal ini bagaimana Dinas Pengelolaan 

Pasar Kota Bandar Lampung mampu mengarahkan seluruh sumber daya 

manusia yang terdapat di Dinas Pengelolaan Pasar untuk menjadikan sumber 
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daya manusia tersebut lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas 

yang telah ditetapkan oleh atasan. Maka peran seluruh anggota sangat 

diperlukan untuk kemajuan pasar tradisional di Kota Bandar Lampung. 

4. Controlling merupakan sebuah pengendalian yang wajib dilakukan perusahaan 

atau organisasi agar dapat mengetahui apasaja yang harus diperbaiki dan apa 

saja yang harus dipertahakan. Dalam hal ini Dinas Pengelolaan Pasar Kota 

Bandar Lampung melakukan pengendalian kepada seluruh anggota atau 

sumber daya manusia untuk dapat melakukan segala tugas sesuai dengan 

rencana. Apabila terjadi kesalahan atau miskomunikasi maka harus 

diselesaikan dengan cepat agar tujuan berjalalan sesuai dengan apa 

direncanakan.  

 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan secara purposive atau dengan berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan dan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2014:218), purposive 

merupakan lokasi penelitian yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tertentu dan diambil berdasarkan tujuan penelitian.  

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Kota Bandar Lampung, tepatnya di Dinas 

Pengelolaan Pasar dan Pasar Tradisional Tugu Bandar Lampung. Adapun alasan 

penulis melakukan penelitian di Kota Bandar Lampung ialah atas dasar bahwa 

Kota Bandar Lampung masih banyak mempunyai pasar tradisional, serta pasar 

tradisional tersebut sebagai salah satu pendapan asli daerah Kota Bandar 

Lampung. Tetapi dalam kenyataannya pasar tradisional di Kota Bandar Lampung 
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masih banyak terdapat permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan pasar 

tradisional di Kota Bandar Lampung mengalami penurun baik dari penjual 

maupun dari pembeli, berdasarkan data-data yang ada menunjukkan bahwa 

beberapa bahkan hampir seluruh pasar tradisional mengalami permasalahan 

seperti adanya pedagang kaki lima, pasar yang semrawut dan tidak terawat. 

Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Dinas Pengelolaan Pasar 

Kota Bandar Lampung yaitu dikarenakan dinas tersebut yang memiliki wewenang 

serta diberikan tanggung jawab oleh pemerintah Kota Bandar Lampung untuk 

mengatasi permasalahan yang mengenai pengelolaan pasar serta dinas ini juga 

yang berkewajiban untuk menjalankan tupoksinya sebagai dinas yang 

bertanggung jawab dibidang pengelolaan pasar kemudian alasan penulis 

mengambil sampel pasar tradisional tugu dikarenakan pasar tradisional tersebut 

akhir-akhir ini menjadi bahan pembicaraan media masa karena pasar tradisional 

tugu mengalami permasalahan seperti adanya pedagang kaki lima, pasar yang 

semrawut dan tidak terawat. 

 

D. Informan Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014:221), penentuan sampel atau informan dalam penelitian 

kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum. Adapun 

informan dalam penelitian diperoleh dari kunjungan lapangan kelokasi penelitian 

oleh peneliti, yakni di Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung serta para 

pedangang dan pembeli di pasar tradisional tugu yang dipilih secara purposive 

sampling, yaitu merupakan metode penetapan informan yang dibutuhkan atau 
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dengan memilih narasumber yang benar-benar mengetahui tentang permasalahan 

yang terjadi di pasar tradisonal tersebut, sehingga mereka akan memberikan 

informasi secara tepat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti. 

Tabel: 2 

Daftar Informan 

No Nama 
Jabatan Informan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

 

Weka Trirakhmad S.E 

Sofuan S.H 

Drs. Edwar 

Jan Roma S.E, MM 

Ibu Giem, Bapak Bagus, 

Bapak Yudi 

Bapak Arjon 

 

Serkertaris Dinas Pengelolaan Pasar 

Kepala Bidang Trantib dan Pembinaan Pedagang 

Kepala Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar 

Kepala Bidang Kebersihan dan Keindahan Pasar 

Pedagang di Pasar Tradisional Tugu 

 

Pembeli di Pasar Tradisional Tugu 

Sumber: Data diolah oleh Peneliti, 2016 

 

 

E. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli 

(tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) 

secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), 

kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk 

mendapatkan data primer yaitu melalui metode survei dan metode observasi. 

Pada penelitian ini, data primer yang akan peneliti dapatkan adalah berasal dari 

metode wawancara dan hasil observasi pada pengelolaan pasar tradisional di Kota 

Bandar Lampung khususunya pasar tradisional tugu. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). 

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah 

tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan. 

Pada penelitian ini, data sekunder yang akan peneliti dapatkan adalah data-data 

yang berasal dinas pengelolaan pasar Kota Bandar Lampung berupa dokumen-

dokumen, catatan, laporan historis, dan dokumentasi foto-foto kegiatan. 

 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

Metode pengumpulan data kualitatif salah satunya dengan cara observasi. 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang paling tua yang digunakan 

sepanjang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Observasi berasal dari bahasa 

latin yang berarti memperhatikan dan mengikuti. Memperhatikan dan mengikuti 

dalam arti mengamati dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku yang dituju. 

Catwright & Cartwright dalam  Herdiansyah (2012:131) mengatakan bahwa 

observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta 

merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah 

suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu 

kesimpulan atau diagnosis.  
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Tujuan dari observasi yaitu untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, 

aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam 

lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan, serta makna 

kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut. 

Setelah dirumuskan tujuan observasi tersebut, langkah berikutnya adalah 

membuat panduan observasi. Fungsi dari panduan observasi adalah untuk 

mempermudah peneliti memberikan patokan dan batasan dari observasi yang 

dilakukan agar observasi yang dilakukan tetap pada tujuannya. 

Adapun kelebihan dari metode observasi Hendriansyah (2012:123) adalah sebagai 

berikut: 

a) Data yang dikumpulkan melalui observasi cenderung mempunyai keandalan 

yang tinggi karena biasanya peneliti sendiri yang mengamati secara seksama 

setiap detail perilaku yang batasan perilaku yang diobservasi sudah ditentukan 

sebelumnya. Terkadang, observasi juga dilakukan untuk mengecek validitas 

dari data yang telah diperoleh sebelumnya. 

b) Dapat melihat langsung apa yang sedang dikerjakan oleh subjek hingga kepada 

hal yang detail, pekerjaan-pekerjaan rumit yang kadang-kadang sulit untuk 

diterangkan, tetapi dengan menggunakan metode observasi hal tersebut mampu 

untuk diungkap. 

c) Dapat menggambarkan lingkungan fisik dengan lebih detail, misalnya tata 

letak ruangan peralatan, penerangan, gangguan suara dan lain sebagainya. 

d) Dapat mengukur tingkat suatu pekerjaan, dalam hal waktu yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan satu unit pekerjaan tertentu. 
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Dalam penelitian ini, peneliti akan mengobservasi bagaimana Dinas Pengelolaan 

Pasar mengelola pasar tradisional di Kota Bandar Lampung dengan cara melihat 

dan mengamati proses yang dilakukan Dinas Pengelolaan Pasar dari segi program 

sampai pelaksanaan program yang dilakukan Dinas Pengelolaan Pasar dan lain 

sebagainya. 

 

2. Metode Wawancara 

Menurut Moleong dalam Hendriansyah (2012:118), wawancara merupakan 

percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan tersebut. Selanjutnya Gorden dalam Hendriansyah 

(2012:118) menyatakan bahwa wawancara merupakan percakapan antara dua 

orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi 

untuk suatu tujuan tertentu.  

3. Metode Dokumentasi 

Metode pengumpulan data selanjutnya yakni studi dokumentasi. Herdiansyah 

(2012:143) mendefinisikan studi dokumentasi adalah merupakan salah satu cara 

yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut 

pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis 

atau dibuat langsung oleh sujek yang bersangkutan. Metode ini digunakan untuk 

pengumpulan data tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian seperti: 

struktur organisasi, gambaran umum Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar 

Lampung, letak geografis, sejarah berdirinya, tabel atau grafik dan hal-hal yang 
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berkaitan dengan penelitian. Metode ini digunakan untuk melengkapi data-data 

yang diperoleh dari wawancara dan observasi yang disebutkan diatas. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Sugiyono (2014:245) Aktifitas dalam analisis data yaitu meliputi: 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, 

abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan 

lapangan tertulis. Sebagaimana kita ketahui reduksi data terjadi secara kontinyu 

melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Reduksi 

data antisipasi terjadi sebagaimana diputuskan oleh peneliti yang mana kerangka 

konseptual, situs, pertanyaan penelitian, pendekatan pengumpulan data untuk di 

pilih. 

2. Data Display (Model Data) 

Langkah utama kedua dari kegiatan analisis data adalah model data. Model 

didefinisikan sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan 

pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

3. Conclusion Drawing (Verivication) 

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan verifikasi kesimpulan. 

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah 

makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang 

mungkin, alur kausal, dan proposisi-proposisi. Peneliti yang kompeten dapat 

menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan 
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kecurigaan tetapi kesimpulan masih jauh, baru mulai dan pertama masih sama, 

kemudian meningkat menjadi eksplisit dan mendasar.  

Kesimpulan akhir mungkin tidak terjadi hingga pengumpulan data selesai, 

tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, 

dan metode-metode perbaikan yang di gunakan, pengalaman peneliti. 

 

H. Teknik Keabsahan Data 

Uji keabsahan data Sugiyono (2014:267) dalam penelitian kualitatif meliputi : 

1. Credibility (Derajat Kepercayaan) 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif 

antara lain dilakukan dengan triangulasi data, diskusi dengan teman sejawat, dan 

kecukupan referensi. Untuk menguji credibility, peneliti melakukan: 

a) Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.  

b) Pengecekan Sejawat 

Pengecekan sejawat dilakukan dengan mengekspos hasil sementara atau hasil 

akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat 

agar hasil penelitian dapat lebih baik. 

c) Kecukupan Referensial 

Yang dimaksud dengan bahan referensi adalah pendukung untuk membuktikan 

data yang telah di temukan oleh peneliti sebagai contoh data hasil wawancara 

perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara, data tentang interaksi 
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manusia didukung oleh foto-foto. Dakam laporan penelitian sebaiknya data-data 

yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, 

sehingga menjadi lebih dapat dipercaya. 

 

2. Transferability (Keteralihan) 

Transferability akan tercapai apabila pembaca memperoleh gambaran yang 

sedemikian jelas. Oleh sebab itu, peneliti akan menyajikan laporan yang 

sedemikian rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. 

 

3. Dependability (Kebergantungan) 

Dependability dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan 

proses penelitian. Dalam uji ini dilakukan oleh pembimbing untuk mengaudit 

keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. 

 
4. Conformability (Derajat Kepastian) 

Uji kepastian dilakukan untuk melihat apakah data hasil laporan bersifat objektif 

atau tidak. Objektif berarti dapat dipercaya, faktual dan dapat dipercaya. 

 



 

 

 

 

 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

 

A. Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung 

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 yaitu tentang pembentukan Organisasi 

Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung yang ditindaklanjuti dengan SK 

Walikota Bandar Lampung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan 

Tata kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung. 

Adapun Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung 

adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar 

2. Sekretaris Dinas Pengelolaan Pasar, terdiri dari; 

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

b) Sub Bagian Keuangan 

c) Sub Bagian Penyusun Program, Monitoring dan Evaluasi 

3. Bidang Pengelolaan Pendapatan, terdiri dari; 

a) Seksi Pendapatan dan Penetapan Retribusi 

b) Seksi Penagihan Retribusi 

c) Seksi Pembukaan dan Pelaporan 
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4. Bidang Trantib dan Pembinaan Pedagang, terdiri dari; 

a) Seksi Trantib Pasar 

b) Seksi Pembinaan Petugas Trantib 

c) Seksi Pembinaan Pedagang 

5. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar, terdiri dari; 

a) Seksi Pembangunan Pasar 

b) Seksi Pemiliharaan Bangunan Pasar 

c) Seksi Perizinan 

6. Bidang Kebersihan dan Keindahan Pasar, terdiri dari; 

a) Seksi Pembinaan Petugas Kebersihan Pasar 

b) Seksi Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan Pasar 

c) Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan Pasar 

7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung, 

terdiri dari; 

a) Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pasar Bawah 

Subbag Tata Usaha Unita Pelaksaan Teknis (UPT) Pasar Bawah 

b) Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) PasarBambu Kuninga 

Subbag Tata Usaha Unita Pelaksaan Teknis (UPT) Pasar Bambu Kuning 

c) Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pasar Smep 

Subbag Tata Usaha Unita Pelaksaan Teknis (UPT) Pasar Smep 

d) Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pasar Pasir Gintung 

Subbag Tata Usaha Unita Pelaksaan Teknis (UPT) Pasar Pasir Gintung 

e) Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pasar Tamin dan Beringin Jaya 
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Subbag Tata Usaha Unita Pelaksaan Teknis (UPT) Pasar Tamin dan 

Beringin Jaya 

f) Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pasar Kankung dan Gudang Lelang 

Subbag Tata Usaha Unita Pelaksaan Teknis (UPT) Pasar Kankung dan 

Gudang Lelang 

g) Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pasar Cimeng 

Subbag Tata Usaha Unita Pelaksaan Teknis (UPT) Pasar Cimeng 

h) Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pasar Panjang 

Subbag Tata Usaha Unita Pelaksaan Teknis (UPT) Pasar Panjang 

i) Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pasar Tugu 

Subbag Tata Usaha Unita Pelaksaan Teknis (UPT) Pasar Tugu 

j) Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pasar Way Halim dan Way Kandis  

Subbag Tata Usaha Unita Pelaksaan Teknis (UPT) Way Halim dan Way 

Kandis 

 

B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung 

Dinas Pengelolaan Kota Bandar Lampung Merupakan unsur pelaksana Otonami 

Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh 

Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Walikota melalui Sekretaris Daerah Pemerintahan Kota Bandar Lampung. Dinas 

Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung Mempunyai Tugas Pokok 

“Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah dibidang Pengelolaan Pasar 

Berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas pembantuan”. Untuk menyelenggarakan 
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tugas pokok dimaksud, Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung 

mempunyai fungsi yaitu: 

1. Penyusunan Kebijakan Teknis Dibidang Pengelolaan Pasar 

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum Sesuai 

Dengan Lingkup Tugasnya; 

3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

4. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 

Tugas dan Fungsinya. 

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung sebagai unsur pelaksanaan 

pemerintahan di Bidang Pasar dan Perpasaran dipimpin oleh seorang Kepala 

Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota. 

1. Tugas Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota bandar lampung 

Kepala Dinas Pengelolan Pasar Kota Bandar Lampung mempunyai tugas 

memimpin,  mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan 

Daerah dinidang Perpasaran, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 

dan kebijakan yang diperintahkan oleh Walikota. 

2. Tugas Sekertariat Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung  

a) Serketariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas 

dibidang kesekretariatan. 

b) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan 

tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Sekretariat mempunyai fungsi: 
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1. Penyusunan program, pelaksanaan monitoring dan evaluasi; 

2. Pengelolaan Urusan Administrasi Umum, dan Kepegawaian; 

3. Pengelolaan Urusan Keuangan. 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan atasan. 

 

d) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat dibantu oleh; 

1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi; 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

3. Sub Bagian Keuangan; 

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Serketaris. 

3. Tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Dinas Pengelolaan Kota Bandar 

Lampung 

a) Bidang Pengelolaan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Dinas dibidang Pengelolaan Pendapatan meliputi pendapatan dan 

penetapan Retribusi, Penagihan Retribusi, Pembukaan dan Pelaporan. 

b) Bidang Pengelolaan Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

c) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada point 1 (satu), Bidang Pengelolaan 

Pendapatan mempunyai tugas: 

1. Penyusunan program dibidang Pengelolaan Pendapatan 

2. Pelaksanaan Pendataan Pedagang, Penetapan Retribusi, Penagihan 

Retribusi, Pembukaan dan Pelaporan 
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3. Pelaksanaan Koordinasi dengan Lembaga lain dalam rangka Pengelolaan 

Pendapatan 

4. Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan dibidang 

Pengelolaan Pendapatan  

5. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 

a) Dalam Menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada point 

(1) dan (2), Kepala Bidang dibantu oleh; 

1. Seksi Pendapatan dan Penetapan Retribusi 

2. Seksi Penagihan Retribusi 

3. Seksi Pembukaan dan Pelaporan 

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 

4. Tugas Bidang Trantib dan Pembinaan Pedagang Dinas Pengelolaan Pasar 

Kota Bandar Lampung 

a) Bidang Trantib dan Pembinaan Pedagang mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Dinas dibidang Trantib dan Pembinaan Pedagang meliputi 

pembinaan ketentraman dan ketertiban pasar serta pembinaan pedagang. 

b) Bidang Trantib dan Pembinaan pedagang dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada 

Kepala Dinas. 

c) Bidang Trantib dan Pembinaan Pedagang mempunyai fungsi; 

1. Penyusunan program kegiatan dibidang Trantib dan Pembinaan 

Pedagang; 

2. elaksanaan Pembinaan Trantib dan Pembinaan pedagang; 



60 
 

3. Pelaksanaan Koordinasi dengan instansi/lembaga lain dalam Trantib dan 

Pembinaan Pedagang; 

4. Pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan dibidang pembinaan Trantib 

dan Pembinaan Pedagang; 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. 

d) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Bidang Trantib dan Pembinaan 

Pedagang dibantu oleh; 

1. Seksi Trantib Pasar; 

2. Seksi Pembinaan Petugas Trantib; 

3. Seksi Pembinaan Pedagang. 

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seoarang Kepala Seksi yang dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 

5. Tugas Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar Dinas Pengelolaan 

Pasar Kota Bandar  Lampung 

a) Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Pembangunan dan 

Pemeliharaan Pasar meliputi Pembangunan Pasar, Pemeliharaan Bangunan 

dan Perizinan. 

b) Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar dipimpin oleh seorang 

Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab 

kepada Kepala Dinas. 

c) Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan mempunyai fungsi; 
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1. Penyusunan Program Kegiatan dibidang Pembangunan dan Pemeliharaan 

Pasar; 

2. Pelaksanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan dan Perizinan 

Pasar; 

3. Pelaksanaan Koordinasi dengan Lembaga lain dalam rangka 

Pembangunan Pasar, Pemeliharaan Bangunan Pasar dan Perizinan Pasar; 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. 

d) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Bidang Pembangunan dan 

Pemeliharaan Pasar dibantu oleh: 

1. Seksi Pembangunan Pasar; 

2. Seksi Pemilharaan Bangunan; 

3. Seksi Perizinan; 

Masing-masing Seksi dipimpin oleg seorang Kepala Seksi yang dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 

 

6. Tugas Bidang Kebersihan dan Keindahan Pasar Dinas Pengelolaan Pasar 

Kota Bandar Lampung 

a) Bidang Kebersihan dan Keindahan Pasar mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas dinas dibidang Kebersihan dan Keindahan Pasar meliputi 

Pembinaan petugas Kebersihan Pasar. 

b) Bidang Kebersihan dan Keindahan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada 

Kepala Dinas. 
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c) Bidang Kebersihan dan Keindahan Pasar mempunyai fungsi; 

1. Penyusunan Program dibidang Kebersihan dan Keindahan Pasar; 

2. Pelaksanaan Pembinaan Petugas Kebersihan dan Keindahan Pasar; 

3. Pelaksanaan koordinasi dengan Lembaga lain dalam rangka Kebersihan 

dan Keindahan Pasar; 

4. Pelaksanaan Pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang 

Kebersihan dan Keindahaan Pasar; 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

d) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, Bidang Kebersihan dan 

Keindahan Pasar dibantu oleh; 

1. Seksi Pembinaan Petugas Kebersihan Pasar; 

2. Seksi Pemeliharaan Kebersihan Dan keindahan Pasar; 

3. Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan Pasar; 

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

7. Tugas Bagian Umum Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pengelolaan Pasar 

Kota  Bandar Lampung 

a) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) melaksanakan tugas teknis 

operasional dan atau kegiatan teknis penunjang teknis; 

b) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang 

diangkat dan diberhentikan dari Pegawau Negri Sipil oleh Walikota dan 

Melaksanakan tugas bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas; 

c) Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari 1 (satu) kepada UPTD, 1 (satu) Sub 

bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional; 
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d) Uraian tugas Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan peraturan 

Walikota. 
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STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTA BANDAR 

LAMPUNG 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar1. Struktur Organisasi Dinas Pengelola Pasar Kota Bandar Lampung 

(sumber Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung Tahun 2015) 

KEPALA DINAS 

Drs. GIRENDRA, MM 

Nip. 19620412 198303 1015 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

 

SERKERTARIS 
WEKA TRIRAKHMAD, SE 
Pembina Tingkat I (IV/b) 

Nip. 
196610151991121001 

SUBBAG 
KEUANGAN 

Dra. PAULA SARI 
Penata Tk. I (III/d) 

Nip. 19630510 198501 2 001 

SUBBAG UMUM & 
KEPEGAWAIAN 

Hi. CHRISDI, MM 
Penata Tk. I (III/d) 

Nip. 19620911 198903 1 
007 

SUBBAG PENYU. PROG. 
MONITORING & EVALUASI 

JAN ROMA SE,MM 
Pembina (IV/a) 

Nip. 196671220 199803 1 006 

KABID KERSIHAN & 
KEINDAHAN PASAR 
JAN ROMA, SE, MM 

Pembina (IV/a) 

Nip. 19671220 199803 1 006 

KABID PENGELOLAAN 
PENDAPATAN 

NIDAWATI 
Pembina (IV/a) 

Nip. 19680626 199803 2 002 

KABID PEMBANGUNAN & 
PEMILIHARAAN PASAR 

Drs. EDWAR 
Pembina (IV/a) 

Nip. 19600720 198403 1 004 

KABID TRANTIB & 
PEMBINAAN PEDAGANG 

SOFUAN, SH 
Pembina (IV/a) 

Nip. 1967 0409 199103 1 005 

KASI PEMBINAAN PETUGAS 
KEB. PASAR 

M. CHANDRA PURNAMA N 
Penata Muda Tk. I (III/b) 

Nip. 19740703 200312 1 005 

KASI SARANA &PRASARANA 
KEB. PASAR 
ZURAIDA, SE 

Penata Tk. I (III/b) 
Nip. 19611111 198101 2 001 

 
 

KASI PEMELIHARAAN KEB & 
KEINDAHAN PASAR 

RATNAWATI, SE 
Penata Tk.I (III/d) 

Nip. 19780426 200212 2 
009 

KASI PENDAPATAN & 
PENETAPAN RETRIBUSI 

WIRA DIKARA, SE 
Penata Tk. I (III/d) 

Nip. 19860502 201010 1 
012 

KASI PENAGIHAN RETRIBUSI 
MUHAMMAD KOHAR 

Penata Tk.I (III/d) 
Nip.19600703 1981 01 1 

003 

KASI PEMBUKUAN DAN 
PELAPORAN 

MASLENA, SH 
Penata Tk.I (III/d) 

Nip.19641021 199210 2 

KASI PEMBANGUNAN 
PASAR 

NURSIWAN 
Penata Tk.I (III/d) 

Nip.19691021199503 
2003 

KASI PEMELIHARAAN 
PEMBANGUNAN 

SUHARTI MAIMUNAH 
Penata Tk.I (III/d) 

Nip.19691021199503 
2003 

KASI PERIZINAN 
SUMARDI, SE 

Penata Tk.I (III,d) 
Nip.195911011985021001 

KASI TRANTIB PASAR 
JUHAILI, SE 

Penata Tk.I (III/d) 
Nip.19610714 1991031 

003 

SEKSI PEMBINAAN 
PETUGAS TRANTIB 

Drs. ALKAFLI RAHMAN 
Penata Tk.I (III/d) 

Nip.19630423 198503 
1005 

 KASI PEMBINAAN 
PEDAGANG 

MAIMUN HASNI, S.Sos 
Penata Tk.I (III/d) 

Nip.19670515198810 2 
002 
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C. Cakupan Kegiatan/ Wilayah Pelayanan Dinas Pengelolaan Pasar Kota 

Bandar Lampung 

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung sebagai Dinas Teknis 

melaksanakan tugas mengelola penerimaan Retribusi dibidang perpasaran yang 

merupakan sumber dari APBD Kota Bandar Lampung. Dinas Pengelolaan Pasar 

Kota Bandar Lampung juga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Bandar 

Lampung mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Kewenangan Pemerintah 

Daerah Kota dibidang Pengelolaan Pasar, Pembangunan Pasar, Pembangunan 

Pasar percontohan penyediaan tempat usaha bagi pedagang informal berdasarkan 

peraturan perundangan yang berlaku serta melaksanakan kebijakan yang 

ditetapkan oleh Walikota, saat ini Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai 10 Unit 

pelaksana Teknis yang membawahi 14 pasar yang ada di Kota Bandar Lampung 

antara lain: 

1. Pasar Panjang 

2. Pasar Kangkung 

3. Pasar Gudang Lelang 

4. Pasar Cimeng 

5. Pasar Tamin 

6. Pasar Beringin Raya 

7. Pasar Pasir Gintung 

8. Pasar Smep 

9. Pasar Bambu Kuning 

10. Pasar Bawah 

11. Pasar Way Halim  
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12. Pasar Way Kandis 

13. Pasar Tugu 

 

D. Sumber Daya Pendukung Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar 

Lampung 

1. Sember Daya Aparatur 

Sumber daya Manusia Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung berjumlah 

152 orang PNS dan 136 Orang Tenaga kontrak yang dapat diklafikasikan 

berdasarkan golongan, dan pendidikan, sebagai berikut: 

a. PNS Berdasarkan Golongan 

Tabel 3: 

Data PNS Berdasarkan Golongan 

GOLONGAN A B C D JUMLAH 

I 2 4 7 3 16 

II 14 53 5 1 73 

III 14 13 6 23 56 

IV 5 1 1 - 7 

TOTAL 152 

Sumber: LAKIP Dinas Pengelolaan Pasar Tahun 2015 
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b. PNS Berdasarkan Pendidikan 

Tabel 4: 

Data PNS Berdasarkan Pendidikan 

NO PENDIDIKAN JUMLAH 

1 S-3 - 

2 S-2 4 

3 S-1 / DIV 52 

4 D III - 

5 D I 1 

6 SLTA 69 

7 SLTP 14 

8 SD 12 

 JUMLAH 152 

Sumber: LAKIP Dinas Pengelolaan Pasar Tahun 2015 

 

c. Tenaga Kontrak Berdasarkan Tugas 

Tabel 5: 

Tenaga Kontrak Berdasarkan Tugas 

NO TUGAS JUMLAH 

1 Tenaga Administrasi 21 

2 Operator Komputer 9 

3 Tenaga Ahli Mesin, Listrik dan Kendaraan 1 

4 Tukang Sapu 67 

5 Juru Salar 8 

6 Sopir 9 

7 Kernet 19 

8 Jaga Malem 1 

9 Cleaning Service 1 

 JUMLAH 136 

Sumber: LAKIP Dinas Pengelolaan Pasar Tahun 2015 
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2. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar 

Lampung sebagai berikut: 

a. Mobil Truk Sampah sebanyak 11 Unit. 

b. Mobil Pick-Up sebanyak 2 Unit. 

c. Mobil Mini Bus sebanyak 1 Unit. 

d. Motor Operasional sebanyak 5 Unit. 

e. Peralatan Kantor dan Lain-lain. 

3. Sumber Daya Keuangan 

Sumber Daya Keuangan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung berasal 

dari APBD Kota Bandar Lampung baik untuk belanja langsung maupun belanja 

tidak langsung. 

 

E. Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung  

1. Visi  

Visi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung adalah : “Terwujudnya 

Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat Pedagang dan Pembeli, Pengunjung 

dan Pengguna Pasar melalui Sistem pengelolaan Pasar Perpasaran Umumnya 

Masyarakat Sejahtera”. Penjelasan Visi : Peningkatan pelayanan dalam rangka 

pelayanan prima adalah Upaya Pemerintah Kota melalui Kinerja Aparatur Dinas 

Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung memberikan pelayanan jasa kepada 

masyarakat pengunjung dan pengguna pasar, pedagang dan pembeli dengan cepat 

tepat terukur, efisien dan efektif. Dengan visi tersebut diatas diharapkan Dinas 
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Pengelolaan Pasar dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pasar perpasaran 

melalui tugas pokok dan fungsinya berupaya seoptimal mungkin secara 

professional maupun proporsional didukung keinginan seluruh SDM / Pegawai 

yang dimiliki untuk memotivasi melakukan inovasi serta perubahan perilaku.  

2. Misi  

Dalam rangka mewujudkan Visi guna mendukung Visi dan Misi Walikota Bandar 

Lampung maka Misi Dinas Pengelolaan Pasar adalah:  

a. Meningkatkan Kualitas Aparatur Dinas Pengelolaan Pasar (SDM), 

masyarakat pedagang dan pembeli serta pengunjung dan pengguna pasar. 

b. Meningkatkan Pelayanan bagi masyarakat pedagang, pembeli, pengunjung 

dan pengguna pasar melalui peningkatan sarana dan prasarana pasar. 

c. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui 

pengelolaan retribusi. 

Penjelasan Misi : Upaya dan langkah penyesuaian (Adjusment) terhadap 

perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan pasar persyaratan minimal 

SDM yang harus dimiliki oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung 

sebagai lembaga teknis yang profesional guna terwujudnya Visi Misi tersebut 

adalah :  

a. Memiliki kemampuan dan wawasan konseptual dibidang perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. 

b. Memiliki tingkat dedikasi, loyalitas dan integritas dalam pelaksanaan 

tugas. 

c. Memiliki kemampuan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dibidang 

pengelolaan retribusi. 
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3. Tujuan 

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung menetapkan sejumlah tujuan 

yang relavan sebagai berikut: 

a. Meningkatkan penerimaan PAD dari sektor Retribusi Pasar. 

b. Mewujudkan kenyamanan bagi masyarakat, pedagang, pembeli, dan 

pengguna pasar lainnya dengan peningkatan sarana, prasarana dan 

penataan pasar. 

c. Mewujudkan lingkungan pasar yang bersih, tertib dan aman. 

4. Sasaran 

Untuk mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan diatas, Dinas Pengelolaan 

Pasar Kota Bandar Lampung menetapkan sasaran yaitu peningkatan penerimaan 

PAD dari sektor pengelolaan retribusi pasar. 

 

F. Gambaran Umum Pasar Tradisional Tugu Kota Bandar Lampung 

Pasar tradisinal tugu berada di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Kampung Sawah, 

Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung. Pasar tradisional tugu 

dibangun pada Tahun 1990, Luas Tanah 7.059 m2. Pasar Tradisional Tugu Kota 

Bandar Lampung mempunyai fasilitas seperti: Toko/Kios Lantai Dasar 

mempunyai 164 Unit, Lantai 1 mempunyai 147 Unit, Los Amperan sampai saat 

ini terdapat 626 Unit. Sarana Pendukung Pasar Tradisional Kota Bandar Lampung 

pada saat ini mempunyai Kantor UPT Pasar, Musholla, Kantor Satpam, KM/WC 

Umum, TPS Sampah, Taman. 
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Pasar Tugu sudah beberapa kali melakukan perombakan. Perombakan pertama 

pada tahun 1973 dan mengalami perombakan lagi tahun 1978. Seiring 

perkembangan akhirnya pada tahun 1990 dibangunlah bangunan permanen untuk 

para pedagang. Dengan adanya pembangunan maka untuk sementara pasar 

dipindahkan ke lokasi lain. Kemudian pada tahun 1991 setelah bangunan 

permanen jadi, maka pasar kembali dipindahkan ke tempatnya semula. Pasar tugu 

akhirnya beroperasi di Kelurahan Sawah Lama hingga sekarang. 

 

G. Letak dan Kondisi Pasar Tugu 

Pasar Tugu merupakan salah satu pasar tradisional yang sudah dikenal oleh 

masyrakat khususnya masyrakat Kota Bandar Lampung maupun masyrakat di luar 

Kota Bandar Lampung. Adanya sebuah sekolah maka membuka peluang juga 

kepada pedagang untuk mencari nafkah. Pedagang pun mulai berdagang di 

sekitaran sekolah tersebut. melihat fenomena tersebut maka Pemerintah membuat 

sebuah kebijakan yaitu menjadikan lokasi tersebut menjadi sebuah pasar 

tradisional dengan nama pasar tugu. Pasar Tugu terletak di Jalan Hayam Wuruk 

Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung. 

 

Sejak pertama kali Pasar Tugu dibangun belum pernah mendapatkan perawatan 

atau perbaikan dari Pemerintah sehingga kondisi bangunan pasar tugu pada saat 

ini membutuhkan perhatian dari Pemerintah. Bangunan yang sudah rapuh dan 

sangat membahayakan para pengunjung maupun pedagang. Hal ini juga 

dikarenakan melihat kondisi pasar tugu yang semangkin padat oleh para pedagang 

sebagai akibat dari adanya peningkatan jumlah penduduk yang menjalankan 

aktivitas di sektor perdagangan, menyebabkan areal pasar ini tidak lagi mampu 
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menampung pedagang. Oleh karena itu, pemerintah membuat sebuah kebijakan 

pembangunan dan penataan kembali pasar tugu dengan harapan terciptanya 

peningkatan pelayanan terhadap masyrakat Kota Bandar Lampung serta 

terciptanya bangunan yang indah, tertib dan aman.   

Seperti gambar di bawah ini menunjukan bahwa pasar tradisional Tugu sampai 

saat ini masih di penuhi oleh para pedagang mulai dari pdeagang sembako, 

mainan, hingga makan-makanan yang ringan. Sehingga sampai saat ini pasar 

tradisional Tugu masih beroprasi walaupun keadaan pasarnya yang kumuh, bau 

sampah, dan becek, tetapi para pedagang sampai saat ini masih mencari rizky di 

pasar tradisional tersebut 

 

Gambar 2: Pasar Tradisional Tugu 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti 2016 



 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Hasil dari analisis pengelolaan pasar tradisional tugu di kota Bandar Lampung 

diperoleh kesimpulan bahwa: 

1. Planning (Perencanaan) 

Perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar dalam mengelola 

pasar tradisional di Kota Bandar Lampung seperti (1) meningkatkan penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar. (2) mewujudkan 

kenyamanan bagi masyarakat, pedagang, pembeli dan pengguna pasar lainnya 

dengan peningkatan sarana, prasarana dan penataan pasar. (3) mewujudkan 

lingkungan pasar yang bersih tertib dan aman dari perencanaan tersebut belum 

semuanya trealisasikan dengan baik. 

 

2. Orginizing (Pengorganisasian) 

pelaksanaan pengorganisasian yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota 

Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik sesuai perintah yang diberikan oleh 

Pemerintah Kota. Namun dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi yang telah 
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diberikan. Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya 

menjalankan tugasnya tersebut dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya 

respon pegawai terhadap permasalahan yang terjadi di seluruh pasar tradisional 

yang terdapat di Kota Bandar Lampung salah satunya pasar tradisional tugu. 

3. Actuating (Pengarahan) 

pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung 

sudah berjalan dengan baik, hal ini yang sudah dilakukan atasan kepada para 

pegawai dalam setiap adanya kegiatan atasan memberi motivasi dan bimbingan. 

Tetapi pada kenyataannya pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap 

pegawai tidak berjalan dengan efektif. Dari segi struktur pengarahan yang 

dilakukan sudah berjalan sesuai tugas, pokok, dan fungsinya masing-masing, tetapi 

dari segi pelaksanaannya tidak semua para pegawai mengerjakan apa yang 

menjadi kewajibannya dan seakan-seakan pengarahan yang dilakukan atasan 

hanya sekedar formalitas saja. 

 

4. Controlling (Pengendalian) 

pengawasan  yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar 

Lampung belum berjalan dengan baik, hal ini dapat terlihat dari pelaksanaan 

kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar belum optimal seperti 

dalam mengelola pasar tradisonal di Kota Bandar Lampung belum berjalan 

dengan baik. Salah satunya seperti pasar tradisional tugu banyak para pedagang 

mengeluh dengan keadaan pasar sekarang ini seperti kurang tertatanya pasar, 

keadaan pasar yang bau, becek dan kumuh. Seharusnya dalam melakukan 
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pengawasan Dinas Pengelolaan Pasar sudah mengetahui permasalahan tersebut 

dan seharusnya Dinas Pengelolaan Pasar mengevaluasi permasalahan yang terjadi 

di Pasar tradisional tersebut. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian ini maka peneliti menyarankan agar: 

1. Planning (Perencanaan) 

Sebaiknya Dinas Pengelolaan Pasar berinisiatif membuat inovasi-inovasi seperti 

mengutamakan pasar yang harus diperbaiki terlebih dahulu dan harus mempunyai 

skala prioritas apa saja yang harus dibenahi dan diperbaiki agar permasalahan di 

pasar tradisional tersebut berkurang. Sehingga Dinas Pengelolaan pasar 

mempunyai target dalam pembangunan Pasar tradisional dan tidak hanya 

menjalankan tugas yang diberikan oleh Pemerintah. Selain itu perencanaan yang 

dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung seperti 

memberikan pelayanan yang prima, memberikan kenyamanan, keindahan, serta 

keamanan bagi masyarakat dan pedagang belum semuanya teralisasikan dengan 

baik. 

 

2. Organizing (Pengorganisasian) 

Sebaiknya Dinas Pengelolaan Pasar membudayakan kerja disiplin, meningkatkan 

etos kerja, bertanggungjawab sepenuhnya dengan perannya masing-masing sesuai 

tugas, pokok, dan fungsi yang telah diberikan dan Dinas Pengelolaan Pasar 
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sebaiknya menambah personil sesuai dengan kebutuhan agar permasalahan Pasar 

tradisional di Kota Bandar Lampung dapat berkurang. 

 

3. Actuating (Pengarahan) 

Sebaiknya Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung lebih memberikan 

motivasi terhadap para pegawai untuk mendukung program kerja yang telah 

digariskan dan memberikan arahan agar capaian tujuan sesuai dengan perencanaan 

bukan hanya memberikan himbauan tetapi pemimpin juga harus memberi contoh 

terhadap para pegawai sehingga para pegawai tersebut malu untuk melakukan 

pelanggaran. 

 

4. Controlling (Pengendalian) 

Sebaiknya Dinas Pengelolaan Pasar perlu malakukan tindak lanjut mengenai 

standar capaian, menilai pelaksanaan dan apabila ada permasalahan perlu 

melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan apa yang 

telah digariskan apabila dalam pelaksanaan terdapat permasalahan maka sebaiknya 

Dinas Pengelolaan Pasar memberikan teguran atau sangsi terhadap para pegawai 

sehingga para pegawai menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah yang telah 

diberikan. 
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