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Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan mengenai kebijakan Pemerintah 

Kota Semarang terhadap masalah penataan pasar tradisional di Pasar Karangayu 
Kota Semarang. Kebijakan penataan pasar ini dilakukan pemerintah karena melihat 
kondisi pasar karangayu yang sudah dianggap melebihi batas. Selain itu, letak pasar 
di jalan protokol menjadi salah satu syarat penataan pasar layak untuk dilakukan. 
Tujuan dilakukan penataan pasar di Pasar Karangayu ini agar pasar menjadi tertib, 
bersih, rapi, dan tentunya dapat membuat pedagang nyaman dalam berbelanja. 

Untuk menjelaskan penelitian penataan pasar, maka digunakan metode 
penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dan objek dalam penelitian ini adalah Dinas 
Pasar Kota Semarang sebagai perwakilan Pemerintah, Unit Pelaksana Teknis Daerah 
(UPTD) Pasar Wilayah Karangayu, Kepala Pasar Karangayu, dan pedagang pasar 
karangayu, serta pembeli. Adapun metode pengumpulan data adalah melalui 
wawancara dan observasi dengan pemilihan informan sesuai tujuan. 

Hasil penelitian menyebutkan bahwa berdasarkan Kebijakan Pemerintah 
Kota Semarang tentang Penataan Pasar Tradisional “Pasar Karangayu” tertuang 
dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pengaturan Pasar. Program – 
program yang telah terlaksana yaitu program ketertiban pasar dan relokasi. Adapun 
rencana program yaitu renovasi pasar 3 lantai tahun 2012. Proses implementasi 
kebijakan terdapat penolakan dari pedagang. Komunikasi yang diberikan awalnya 
kurang dipahami oleh pedagang. Intensitas komunikasi yang tinggi membuat 
program dapat terlaksana. 

Rekomendasi untuk penelitian mendatang, diperlukan cara pendekatan, 
komunikasi, koordinasi dan kerjasama baik diantara pemerintah dengan masyarakat 
(pedagang), agar tidak terjadi perbedaan persepsi dan penerimaan informasi dalam 
proses implementasi kebijakan. Pendekatan yang dilakukan Pemerintah Kota 
Semarang melalui Dinas Pasar Kota Semarang lebih kepada pendekatan terhadap 
para pedagang Pasar Karangayu untuk menjaring aspirasi dirasa penting dan 
bermanfaat, ketimbang kebijakan yang bersifat top – down. 
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