
96

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan relokasi pedagang Pasar Ngasem ke PASTY menimbulkan

dampak ekonomi, sosial, dan psikologi bagi pedagang, yang kemudian dari

dampak-dampak tersebut dapat dikategorikan menjadi aspek positif dan

negatif.

a. Dampak Ekonomi

Kondisi perekonomian pedagang ketika berdagang di Pasar Ngasem

dengan berdagang di PASTY mengalami perubahan. Setelah direlokasi ke

PASTY di awal-awal berjualan, pendapatannya belum sesuai dengan yang

mereka inginkan bahkan cenderung mengalami penurunan. PASTY

kedepannya dianggap sebagai pasar yang menjanjikan dengan kata lain

berprospek cerah. Hal ini karena semakin lama jumlah pengunjung

PASTY semakin meningkat dari tahun ke tahun serta selalu ada

pembenahan-pembenahan terhadap kondisi pasar. Pendapatan yang

menurun dan belum stabil ini masih bisa dimaklumi karena perdagangan

di PASTY baru berumur 3 tahun yang tentunya membutuhkan waktu

untuk beradaptasi.
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Dibutuhkan promosi terhadap PASTY agar pasar ini lebih terkenal

seperti Pasar Ngasem dahulu. Selain promosi terhadap PASTY, juga

diadakan even-even seperti lomba kicau burung untuk menarik minat

pengunjung dan pembeli untuk datang ke PASTY.

b. Dampak Sosial

Pada dampak sosial dapat diketahui munculnya berbagai konflik

antar pedagang. Namun dengan munculnya konflik-konflik di dalam

PASTY tersebut bukan berarti suasana di pasar menjadi sangat rawan dan

tidak nyaman. Konflik terjadi antar sesama pedagang, karena adanya

pedagang yang berdagang tidak sesuai dengan kesepatan awal.

Kesepakatan awal yaitu pedagang hanya diperbolehkan berjualan satu

jenis saja, misalnya tidak boleh dicampur antara berjualan burung dengan

makanan basah. Konflik juga terjadi antara pedagang asli dan pedagang

musiman menimbulkan persaingan antar pedagang. Konflik semacam itu

biasa terjadi di dalam sebuah pasar, apalagi di pasar yang relatif baru

seperti PASTY. Dahulu di Pasar Ngasem peraturannya tidak ketat, namun

begitu masuk ke PASTY, pedagang tersebut seharusnya taat pada

peraturan-peraturan yang berlaku yang dibuat oleh Pemerintah Kota

Yogyakarta. Dengan demikian mereka menjadi agak kaget dan agaknya

memerlukan waktu lagi untuk dapat beradaptasi dengan perubahan,

terutama untuk lebih taat pada peraturan yang ada.
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c. Dampak Psikologi

Psikologi pedagang pasca relokasi tentu mengalami perubahan.

Hal ini dikarenakan pedagang membutuhkan proses untuk bisa terus

bertahan dalam berdagang di PASTY. Karena mereka awalnya ada rasa

khawatir atau kegagalan ketika harus memulai hidup baru di PASTY.

Walaupun kondisi dan fasilitas PASTY sudah dibuat jauh lebih baik

dibandingkan dengan Pasar Ngasem tetap saja mereka merasa jiwanya

nyaman di Pasar Ngasem yang sudah puluhan tahun ditempati untuk

berjualan. Hendaklah Pemerintah Kota Yogyakarta jeli terhadap apa yang

dirasakan oleh pedagang, sehingga bisa membantu pedagang untuk dapat

bangkit dan mengembangkan perdagangan di PASTY.

2. Pencapaian tujuan kebijakan relokasi telah tercapai dengan terbentuknya

PASTY yang seperti sekarang ini. Selain itu juga hasil yang dicapai sesuai

dengan harapan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan pertimbangan SKPD

terkait sesuai tugas masing-masing selalu memantau dan mengembangkan

kekurangan yang mungkin muncul untuk dicari solusi pemecahannya serta

koordinasi di tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta. Juga dapat dilihat dari sisi

pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta yang meningkat dari retribusi pasar.

Jadi dapat dikatakan bahwa kebijakan relokasi pedagang Pasar Ngasem ke

PASTY cukup berhasil dalam mencapai tujuan-tujuan diadakannya relokasi.
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B. Implikasi

Berdasarkan penelitian pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang Pasar

Ngasem ke PASTY dapat dikatakan baik secara umum. Dalam menggambarkan

suatu dampak memang terdapat adanya perubahan yang terjadi terhadap kelompok

sasaran yaitu pada pedagang pasar yang terkena relokasi. Kebijakan relokasi

pedagang Pasar Ngasem ke PASTY mengandung implikasi positif. Hal ini

ditunjukkan dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam segi

ekonomi, sosial dan psikologi pedagang. Dalam aspek dampak ekonomi, terdapat

optimisme pedagang bahwa kedepannya pendapatan mereka akan mengalami

kenaikan dan mereka akan semakin berkembang. Pada dampak sosial, konflik

yang terjadi antar pedagang dapat diredam dengan adanya inisiatif dari pedagang

untuk mempererat tali silahturahmi. Sedangkan pada dampak psikologi pedagang

seiiring berjalannya waktu mereka akan semakin nyaman berada di PASTY

dengan berbagai kelebihannya.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil maka dapat direkomendasikan

beberapa saran yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk

menentukan langkah selanjutnya dalam merumuskan kebijakan relokasi, yaitu:

1. Dalam mengatasi menurunnya pendapatan pedagang dapat ditempuh dengan

mengadakan promosi terhadap PASTY, misalnya dengan iklan promosi
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PASTY diberbagai media, mengadakan even-even seperti lomba kicauan

burung ocehan, lomba satwa, atau panggung hiburan yang sekiranya dapat

mengundang banyak pengunjung.

2. Merealisasikan perbaikan atau penambahan fasilitas PASTY yang dirasa

kurang, agar lebih nyaman bagi pengunjung dan pedagang,

3. Memberikan pelatihan terhadap pedagang, misalnya pelatihan bagaimana cara

mencari barang yang berkualitas baik, juga memberikan pelatihan pembinaan

bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik kepada pengunjung atau

konsumen.

4. Pemerintah Kota Yogyakarta harus tegas dalam menegakkan peraturan yang

ada, jangan sampai terjadi pelanggaran diantara peraturan-peraturan tesebut.

Karena itu harus ada komunikasi dan koordinasi antar jajaran pemerintahan

terkait dalam penegakan peraturan yang ada.
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