
 

 

 

 

VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa  

1. Kebijakan penataan PKL sangat berkaitan erat dengan rencana penciptaan tata 

ruang kota yang bersih, tertib, amam, dan nyaman. Sehingga dalam 

perumusannya nanti diperlukan suatu alternatif kebijakan yang sadar akan 

lingkungan.  Pemerintah Kota Bandar Lampung selama ini sudah melakukan 

upaya-upaya yang cukup berarti dalam upaya penataan PKL di Pasar Smep 

dan untuk mengatasi dan mengantisipasi dampak yang ditimbulkan. 

2. Implementasi kebijakan pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan 

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima 

di Pasar SMEP Kota Bandar Lampung belum berjalan secara efektif, seperti 

berbagai penolakan yang terjadi saat pelaksanaan penataan PKL berlangsung 

seharusnya bisa diatasi bila pemerintah Kota Bandar Lampung cukup tanggap 

terhadap berbagai tuntutan dari para PKL. Pemerintah juga seharusnya bisa 

mengubah sikap menentang dari para PKL yang merasa dirugikan oleh 

kebijakan penataan PKL, menjadi sikap menerima agar dapat memungkinkan 

diperolehnya suatu dukungan dan umpan balik selama pelaksanaan penataaan 

dilangsungkan. 
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3. Faktor yang mengakibatkan kegagalan implementasi kebijakan pengelolaan 

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar SMEP adalah  

a. Renovasi dan pembangunan Pasar SMEP yang direncanakan oleh 

Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan melibatkan pihak pengembang 

PT. Prabu Artha tidak berhasil. PT. Prabu Artha sebagai pengembang 

sejak tahun 2012 sampai 2014 tidak melaksanakan perjanjian kerja sama 

(MoU) untuk merenovasi dan membangun Pasar SMEP, renovasi dan 

pembangunan Pasar SMEP belum jelas kelanjutannya dan mahalnya biaya 

sewa di tempat baru.   

b. Pedagang yang tidak bersedia direlokasi dengan alasan pedagang harus 

mengeluarkan dana lebih untuk dilakukan relokasi di tempat yang baru. 

c. Penertiban pedagang kaki lima pemerintah telah mengadakan sosialisasi 

kepada PKL untuk pindah ke tempat yang sudah disediakan. Namun lokasi 

yang ditempati pedagang memang tidak memadai oleh karena itu setiap 

ada penertiban para PKL tidak mau pindah ke bangunan pasar yang baru 

karena para PKL tetap harus membayar retribusi. 

d. Masih kurangnyan sumber daya yang diperlukan dalam suatu kebijakan 

seperti biaya, fasilitas, informasi dan dana (intensif untuk tim operasional 

penataan)  

 

B. Saran 

 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan: 

1. Sebaiknya pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya Dinas Pengelolaan 

Pasar dalam melakukan penataan PKL terlebih dahulu melakukan kajian 
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secara komprehensif dan matang, sehingga kebijakan yang telah ditetapkan 

dapat dijalankan dengan baik dan tujuan yang direncanakan dapat tercapai. 

Untuk masalah renovasi Pasar SMEP sebagai langkah untuk menata PKL di 

Pasar SMEP, sebaiknya Pemerintah Kota Bandar Lampung, DPRD, pihak 

pengembang PT. Prabu Artha, PKL dan pedagang Pasar SMEP, serta pihak 

terkait lainnya untuk melakukan musyawarah dalam rangka menyelesaikan 

permasalahan renovasi Pasar SMEP. 

2. Bagi pemerintah Kota Bandar Lampung seharusnya menggunakan strategi 

yang tepat untuk melaksanakan penataan PKL, agar pemerintah dalam 

melaksanakan penataan PKL tidak hanya mengandalkan otoritas semata. 

Perlunya keterbukaan pemerintah kepada pihak PKL selama pelaksanaan 

penataan PKL berlangsung.  Selain itu perlunya pengawasan yang intens 

terhadap PKL yang telah ditata, dengan memaksimalkan peran unit pelaksana 

teknis (UPTD  II) Dinas Pasar selaku pengelola pasar SMEP untuk melakukan 

pengawasan terhadap PKL serta perlunya penertiban PKL secara berkala, bila 

ada satu PKL yang melakukan pelanggaran, maka harus segera diambil 

tindakan untuk mencegah bertambahnya PKL baru di lokasi yang telah ditata.  


