
BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Dalam melaksanakan kebijakan untuk mengatasi penyalahgunaan fungsi 

trotoar di Tanah Abang, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

kebijakan yang berasal dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) instansi 

seperti kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya, dan karakter 

institusi implementor. Dalam pelaksanaan kebijakan ini sendiri terdapat faktor 

yang mendukung agar implementasi kebijakan ini dapat berjalan efektif yaitu 

dengan menyertakan unsur dari TNI dan Polri. Diikutsertakannya unsur TNI dan 

Polri dalam pelaksanaan kebijakan dapat memberikan keamanan bagi 

implementor pada saat melakukan penegakan hukum di atas trotoar Tanah Abang. 

Faktor-faktor yang secara umum mempengaruhi pelaksanaan kebijakan 

dalam mengatasi penyalahgunaan fungsi trotoar di Tanah Abang antara lain: 

a. Keadaan sosial di Tanah yang masih kurang mendukung untuk bisa 

mengefektifkan implementasi kebijakan dalam mengatasi 

penyalahgunaan fungsi trotoar karena masih banyak permasalahan-

permasalahan sosial yang ada. Permasalahan tersebut seperti keadaan 

sosial yang masih rendah, aksi-aksi premanisme, dan kesadaran 

masyarakat yang juga masih rendah.  



b. Hubungan antar organisasi yang terjalin diantara implementor mampu 

memberikan efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan kebijakan 

ini.  

c. Sumber daya, yang dimiliki pemerintah dalam hal anggaran dan 

kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki dirasa masih kurang. 

Kekurangan tersebut seperti keterbatasan Satpol PP dalam anggaran 

yang menyebabkan mereka tidak dapat melibatkan unsur TNI dan 

Polri dalam melakukan penertiban dan jumlah personil yang dirasa 

masih kurang untuk melakukan penertiban.  

d. Institusi implementor, dapat disimpulkan bahwa institusi terkait yang 

diberikan tanggungjawab telah sesuai dengan tugas dan fungsi dari 

implementor itu sendiri dan keterampilan teknis dan manajerial 

petugas sudah cukup baik. Implementor  juga memiliki komitmen yang 

cukup tinggi dan diperkuat juga dengan adanya Instruksi Gubernur 

mengenai Bulan Tertib Trotoar. 

Hambatan-hambatan yang dialami dalam melaksanakan kebijakan dalam 

mengatasi penyalahgunaan fungsi trotoar di Tanah Abang dibagi menjadi dua  

yaitu hambatan eksternal dan hambatan internal. Hambatan eksternal antara lain 

kondisi lingkungan dimana disekitar Tanah Abang masih memilik kondisi sosial 

yang rendah yang menimbulkan masalah sosial seperti premanisme dan , 

kesedaran masyarakat yang masih rendah. Hambatan internal peemrintah antara 

lain adalah fasilitas pasar yang kurang memadai, dan sumber daya yang secara 



kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki implementor masih kurang dan 

anggaran yang terbatas 

4.2 Saran 

Peneliti memiliki saran yang ditujukan kepada dua pihak yakni internal 

(pemerintah) dan eksternal (masyarakat). Terkait dengan pihak internal seperti 

regulasi yang lemah, diperlukan pembahasan mengenai regulasi yakni terkait 

regulasi baru yang lebih kuat dan memiliki efek jera terhadap pelanggar ataupun 

memperkuat regulasi yang lama agar adanya efek jera kepada para pelanggar. 

Selain itu, diperlukan juga perbaikan akan fasilitas yang ada di pasar Tanah 

Abang terutama pasar blok G yang semula merupakan tempat untuk merelokasi 

para pedagang kaki lima yang berjualan diatas trotoar, agar dapat menarik minat 

konsumen sehingga para pedagang tidak memiliki alasan bahwa berdagang diatas 

trotoar lebih menguntungkan daripada berdagang di pasar blok G. Terakhir adalah 

diperlukan penataan kawasan yang baik terhadap Tanah Abang terkait 

transportasi, infrastruktur, dan pembinaan pedagang yang akan berdampak 

mengurangi kesemrawutan dan tindakan penyalahgunaan fungsi trotoar. 

Saran yang ditujukan kepada masyarakat ialah bahwa masyarakat harus 

lebih tertib, mengerti, dan taat kepada hukum yang berlaku. Salah satu hambatan 

dari implementasi kebijakan ini adalah kesadaran dari masyarakat yang masih 

rendah dimana mereka berjualan diatas trotoar dan memarkirkan kendaraannya 

diatas trotoar yang bukan merupakan fungsinya.  

  


