
VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa

persepsi PKL Pasar Kopindo yang direlokasi Ke Pasar Tradisional Modern

Tejoagung adalah netral terhadap relokasi PKL dari Pasar Kopindo ke

Pasar Tradisional Modern Tejoagung Kota Metro. Berdasarkan

pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa PKL tidak

menunjukanpersepsi setuju atau menolak, tetapi ada harapan dan

keinginan PKL yang masih belum bisa terwujud dari kebijakan relokasi

ini, diantaranya adalah:

1. PKL merasa bahwa Pemerintah Kota Metro tidak melakukan

pendekatan dan sosialisasi dengan tepat. PKL menganggap bahwa

kebijakan yang dilakukak kurang memperhatikan kepentingan PKL

sebagai kelompok minoritas. Kurangnya komunikasi dari keduabelah

pihak juga menimbulkan ketegangan sehingga PKL sempat

melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Kantor Walikota

Metro. Ditambah dengan waktu persiapan relokasi bagi PKL yang

dianggap masih kurang karena pemberitahuan di rasa mereka

kelewat mendadak.
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2. Lokasi pembangunan Pasar tempat relokasi yang dianggap kurang

strategis  dan sepi pelanggan bagi PKL yang sudah terbiasa berjualan

di Pasar Kopindo. Dimana letak Pasar Kopindo berada di  Metro

Pusat, sementara Pasar Tradisionalmodern Tejoagung berada di

daerah Metro Timur.Masih ada PKL yang mengeluh bahwa

pendapatan mereka berkurang setelah direlokasi ke Pasar

Tradisionalmodern Tejoagung. Diantaranya yaitu para PKL yang

terbiasa berjualan di pagi hari, bukan pada dini hari ketika kegiatan

pasar sedang ramai-ramainya.

3. Kualitas bangunan pasar yang masih megalami kebocoran dan juga

aliran listrik sering rusak ketika hujan disertai angin.

4. Masih ada PKL yang kembali berjualan di Pasar Kopindo sehingga

bisa saja memicu PKL lain yang merasa dirugikan untuk kembali

berjualan di Pasar Kopindo dengan membuka lapak seperti

sebelumnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa terhadap permasalahan, maka

peneliti memberikan saran terhadap Kebijakan Relokasi PKL dari Pasar

Kopindo ke Pasar Tradisionalmodern Tejoagung adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah Kota Metro dalam mengambil kebijakan

relokasi PKL harus terlebih dahulu melakukan pendekatan kepada

PKL dengan melakukan sosialisasi, dialog dan penyuluhan.
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Diharapkan juga pemerintah memperhatikan tenggang waktu bagi

PKL untuk bersiap-siap sebelum relokasi agar PKL dapat diterima

secara lapang dada atas kebijakan relokasi tersebut.

2. Pemerintah Kota Metro perlu menyediakan lokasi yang strategis

untuk PKL yang direlokasi, sehingga PKL dapat melangsungkan

usahanya tanpa merasa dirugikan oleh pemerintah atas kebijakan

relokasi dikarenakan lokasi yang dianggap kurang strategis.

Pemerintah juga bisa melengkapi kebijakan relokasi dengan relokasi

lain misalnya dengan membuat kebijakan trayek angkutan umum

menuju pasar agar pasar lebih ramai pembelinya.

3. Pemerintah memperhatikan kondisi bangunan pasar dan melakukan

perawatan rutin agar dapat memperbaiki kerusakan pada bangunan

demi kenyamanan para pedagang.

4. Pemerintah harus memberi sanksi tegas bagi PKL yang melanggar

peraturan dari Kebijakan Relokasi tersebut sehingga menghindari

konflik yang mungkin saja akan kembali muncul jika PKL merasa

tidak puas dengan Kebijakan Relokasi yang telah

diimplementasikan.


