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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

 

Didalam bab III ini akan disajikan data hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan di Dinas Pasar Kota Semarang mengenai kebijakan pengaturan pasar 

tradisional berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No 9 tahun 2013 tentang 

Pengaturan Pasar Tradisional. Data yang akan disajikan tersebut diperoleh dari kajian 

pustaka, observasi dan wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa narasumber.  

Dalam penelitian ini tujuan yang akan dicapai adalah untuk mengetahui implementasi 

kebijakan pengaturan pasar tradisional berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang 

No 9 tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional serta faktor-faktor apa saja yang 

menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. 

Penyajian data hasil penelitian akan dipaparkan menggunakan metode kualitatif 

yang bersifat deskriptif sehingga data yang diperoleh berupa perkataan dan tidak bisa 

disajikan dengan angka. Data yang disajikan merupakan data primer yang dihimpun 

dari lapangan yang didapat langsung dari informan-informan yang bersangkutan 

melalui wawancara mendalam dengan bantuan interview guide. 

Hasil penelitian tersebut diuraikan dalam bentuk jawaban yang merupakan hasil 

wawancara terhadap informan. Informasi yang disajikan berupa data primer yang 

kemudian disajikan dalam bentuk uraian dan penjelasan. 

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah narasumber yang dianggap 

berkompeten dalam memberikan informasi mengenai kebijakan pengaturan pasar 
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tradisional berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 9 tahun 2013 tentang 

Pengaturan Pasar Tradisional. Informan yang dipilih pada penelitian ini adalah 

1. Kepala Bidang Pengaturan dan Ketertiban Pasar; 

2. Kepala Seksi Penataan dan Pemetaan Pasar Dinas Pasra Kota Semarang;   

3. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Kebersihan Pasar; 

4. Pedagang 1; 

5. Pedagang 2; 

6. Pengunjung pasar 1; 

7. Pengunjung pasar 2 

 

3.1 Keefektifan Implementasi Kebijakan Pengaturan Pasar Tradisional di 

Kota Semarang . 

Implementasi merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan 

publik. Pada prinsipnya, implementasi kebijakan adalah tahap yang harus dilalui 

untuk mencapai tujuan kebijakan, tahap ini merupakan tahap yang paling menentukan 

keberhasilan suatu kebijakan. 

 Dalam rangka pencapaian keberhasilan kebijakan pengaturan pasar tradisional 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 9 tahun 2013 tentang Pengaturan 

Pasar Tradisional perlu dilakukan kerjasama yang baik dari semua pihak, tidak hanya 

oleh pemerintah saja, tetapi juga oleh masyarakat, dan swasta. Tingkat keefektifan 

implementasi kebijakan dapat dilihat dari lima kriteria seperti ketepatan kebijakan, 
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ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses 

yang berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut: 

 

3.1.1 Ketepatan Kebijakan 

Ketepatan kebijakan dapat dinilai dari suatu kebijakan yang berhasil mencapai 

tujuan-tujuannya dan dapat memecahkan masalah yang ada.. Hal ini dapat dilihat dari 

muatan kebijakan untuk dapat mencapai tujuan dan memecakan masalah. Oleh karena 

itu, peneliti melakukan wawancara kepada informan mengenai dimensi ketepatan 

kebijakan dilihat dari sejauh mana kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota 

Semarang telah dapat menyelesaikan masalah yang ada. Informan 2 menyatakan 

bahwa: 

“Ya sejauh ini kebijakan tersebut bisa mengatasi masalah-masalah yang ada 

seperti perbaikan sarana dan prasarana fasilitas pasar, terus pengaturan 

penertiban pedagang sesuai perda. Ya tapi belum semua permasalahan teratasi. 

Kendalanya itu mas, kita dalam membangun pasar itu kan butuh anggaran, nah, 

kita mengajukan anggaran itu biasanya kan gak seluruhnya dikasih mas, karena 

kan yang namnya anggaran itu terbatas dan mungkin dibagi untuk kepentingan 

lain yang harus dikedepankan, sama biasanya di lapangan masih ada pedagang 

yang tidak mematuhi aturan.” (Informan 2.Wawancara pada 25 Januari 2016) 

Menurut pandangan dari Informan 6 sebagai pengunjung pasar memiliki 

penilaian yang berbeda mengenai sejauh mana  kebijakan pengaturan pasar tradisional 

di Kota Semarang dalam memecahkan masalah: 

“ya memang setelah adanya kebijakan tersebut pasar menjadi berubah, tapi kok 

tidak bertahan lama, bangunanya tidak dirawat dengan baik sehingga pada 

rusak. Terus kan kebijakannya dibuat biar lapak pedagangnya lebih rapi dipisah 

sesuai jenis dagangannya tapi kok saya rasa masih banyak yang campur, jadi 

kan masalah belum terpecahkan.” (Informan 6. Wawancara pada 6 September 

2017) 
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Dari dua pernyataan informan yang berbeda, maka peneliti harus 

mewawancarai informan lain untuk memperkuat hasil penelitian mengenai sejauh 

mana kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang telah dapat 

menyelesaikan masalah yang ada. Berikut hasil wawancaranya: 

“ya setelah diberlakukannya kebijakan tersebut pasar memang jadi rapi, tapi 

kok malah sepi pembeli, soalnya saya dapat jatah lapak di lantai atas jadi 

mungkin pembeli males buat berjalan jauh. Makanya saya pindah sendiri aja ke 

bawah sini walaupun ini sebenarnya bukan zona jenis dagangan saya.”  

(Informan 4. Wawancara pada 11 Mei 2016) 

 

Dari hasil wawancara mengenai sejauh mana kebijakan pengaturan pasar 

tradisional di kota Semarang telah dapat menyelesaikan masalah yang ada, maka dapat 

disimpulkan bahwa sejauh ini kebijakan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah 

yang ada. Salah satu yang menjadi kendala adalah sepinya pembeli dikarenakan 

penempatan lokasi pedagang yang kurang sesuai dan tidak strategis. 

Peneliti juga melakukan wawancara untuk mengetahui pendapat implementor 

mengenai apakah perumusan kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang 

sudah sesuai dengan karakter masalah yang ada. Berikut hasil wawancaranya: 

“kebijakannya sudah sesuai. isi perdanya kan memang dibuat untuk mengatasi 

masalah yang ada di lapangan.” (Informan 1. Wawancara pada 25 November 

2015) 

 

Informan 2 juga berpendapat bahwa kebijakan pemanfatan pasar sudah sesuai 

dengan karakter permasalahan yang ada. Berikut hasil wawanca yang dilakukan: 

“sudah sesuai, kan dalam perda diatur  seperti tentang zonasi pasar yang 

gunanya untuk mengatasi pasar yang kurang rapi, perijinan juga ada, karena 

berjualan di pasar itu harus memiliki ijin.” (Informan 2. Wawanncara pada 25 

November 2015) 
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Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, kedua informan memiliki anggapan 

bahwa kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang yang telah di 

rumuskan oleh pemerintah sudah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di 

lapangan. 

Kemudian peneliti mencari informasi mengenai siapa yang membuat kebijakan 

tersebut dan apakah pembuat kebijakan tersebut sudah sesuai dengan karakter 

kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang. Berikut hasil wawancara 

yang telah dilakukan: 

“yang membuat ya pasti Pemarintah Kota Semarang, nah dalam pembuatan 

kebijakan tersebut pemerintah berkoordinasi dengan Dinas Pasar.” (Informan 

1. Wawancara pada 25 November 2015) 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh informan 2 mengenai siapa yang membuat 

kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang. Berikut hasil wawancara 

yang telah dilakukan: 

“Pemerintah Kota Semarang dan Dinas Pasar melakukan koordinasi dalam 

membuat kebijakan pengaturan pasar tradisional” (Informan 2. Wawancara 

pada 25 November 2015) 

 

 Dari informasi yang didapat, diketahui bahwa pembuat kebijakan pengaturan 

pasar tradisional di Kota Semarang adalah Pemerintah Kota Semarang, karena 

peraturan daerah memang dibuat oleh pemerintah daerah yang berwenang. Namun 

dalam proses pembuatan kebijakan tersebut Pemerintah Kota Semarang melakukan 

koordinasi dengan Dinas Pasar Kota Semarang. 
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 Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan maka dapat diketahui 

bahwa, meskipun perumusan kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang 

yang dibuat oleh pemerintah sudah sesuai dengan permasalahan yang ada, pencapaian 

kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang dalam pemecahan masalah 

belum maksimal. Minimalnya anggaran dan kurangnya kesadaran pedagang menjadi 

kendala dalam pengimplementasian kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota 

Semarang. Partisipasi dari masyarakat khususnya pedagang sangat berpengaruh dalam 

implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang, jika pedagang 

mau untuk diatur dan mematuhi aturan, maka dapat membantu pemerintah dalam 

mencapai tujuan dari kebijakan pemanfatan pasar di kota Semarang secara maksimal.   

 

3.1.2 Ketepatan Pelaksana 

Dalam pengimplementasian suatu kebijakan atau program tidak lepas dari 

peran berbagai aktor-aktor pelaksana. Imlementasi kebijakan publik yang efektif dan 

efisien dapat dicapai dengan memaksimalkan peran aktor pelaksana kebijakan dengan 

semua elemen yang terkait. Aktor yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan 

pengaturan pasar tradisional di kota Semarang tidak hanya pemerintah, tetapi juga 

melibatkan masyarakat dan swasta. Untuk mengetahui aktor-aktor tersebut, maka 

dilakukan wawancara terhadap informan. Hasil wawancara yang telah dilakukan 

sebagai berikut:  

 “Yang terlibat dalam kebijakan pengaturan pasar tradisional yang pasti Dinas 

Pasar Kota Semarang, nah di Dinas Pasar kan melibatkan 4 bidang, terus SKPD 

terkait, Disperindang, Dinas pemadam kebakaran, Dinas Koperasi, Dishub, 
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Dinas Kebersihan, organisasi pedagang seperti PPJP, pedagang sampai BLH 

pun juga terlibat.”(Informan 2. Wawancara pada 25 November 2015) 

 

 Informan 3 menambahkan penjelasan mengenai peran dari aktor yang terlibat 

dalam pengimplementasian kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota Semarang , 

berikut hasil wawancara yang telah dilakukan: 

“yang pasti kan ada Dinas Pasar yang merupakan penyelenggara kebijakan, 

dalam pelaksanaan kebijakannya Dinas Pasar dibantu oleh SKPD terkait 

contohnya seperti Dinas Kebersihan yang membantu untuk menjaga kebersihan 

pasar, lalu ada Dinas perhubungan juga yang membantu mengurus perparkiran 

di pasar.” (Informan 3. Wawancara pada 26 April 2016) 

 

 Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa aktor-aktor dalam implementasi 

kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang adalah Dinas Pasar Kota 

Semarang dan SKPD yang terkait dalam implementasi kebijakan tersebut. Aktor-aktor 

tersebut memiliki peran yang berbeda-beda sesuai dengan tugasnya. 

 Namum informan 7 memiliki pendapat mengenai pengaruh aktor-aktor dalam 

implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang. Hasil 

wawancara yang telah dilakukan sebagai berikut: 

“kalau pengaruhnya belum terlalu terlihat,. tapi ya dapat dinilai seperti 

pemeliharaan pasarnya saja masih kurang baik banyak yang sudah rusak, 

kebersihannya juga kurang, parkiran pun juga malah dibuat jualan.”(Informan 

7. Wawancara pada 6 September 2017) 

 Peneliti juga melakukan wawancara kepada informan 5 untuk mengetahui lebih 

lanjut pengaruh dari aktor-aktor dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar 

tradisional di Kota Semarang. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan: 

“gimana ya, kalau masalah kebersihan aja ya sama aja mas, masih banyak 

sampah yang menumpuk.” (Informan 5. Wawancara pada 11 Mei 2016) 
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Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

ketepatan pelaksanaan kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang dapat 

berjalan dengan adanya beberapa aktor pelaksana kebijakan. Setiap aktor memiliki 

peran masing-masing dalam implementasi kebijakan. Aktor-aktor pelaksana tersebut 

saling bekerjasama sesuai dengan apa yang dibutuhkan, mulai dari Dinas Pasar Kota 

Semarang yang terdiri Bidang Pemeliharaan dan kebersihan pasar, Bidang Pengaturan 

dan Ketertiban pasar, dan Bidang lainya hingga instansi-instansi terkait yang 

dibutuhkan untuk kelancaran implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional. 

Namun peran dari aktor-aktor tersebut dirasa masih kurang berpengaruh, dapat dilihat 

dari masih belum terjaganya kebersihan pasar, pemeliharaan bangunan pasar yang 

kurang baik dan pengaturan parkir yang masih belum terlaksana dengan baik. 

 

3.1.3 Ketepatan Target 

Ketapatan target dapat mengkur bagaima keefektifan kebijakan pengaturan 

pasar tradisional Kota Semarang yang sedang berlangsung. Dalam ketepatan kebijakan 

ini bisa dilihat bagaimana tanggapan respon dari target kebijakan terhadap pelaksanaan 

kebijakan pengaturan pasar tradisional, apakah target tersebut mengetahui tentang 

kebijakan pengaturan pasar tradisional, dan adakah tumpang tindih kebijakan dengan 

program atau kebijakan lain yang serupa.  

Target dari kebijakan pengaturan pasar tradisional sudah sesuai dengan 

rencana kebijakan, pernyatan tersebut didapat dari hasil wawancara yang telah 

dilakukan: 
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“Targetnya yang pasti ya semua pedagang di pasar, jadi agar pedagang pasar 

bisa mentaati peraturan yang ada dalam perda sehingga kebijakan dapat 

diimplementasikan dengan efektif dan efisien.” (Informan 1. Wawancara pasa 

25 November 2016)  

 

“Targetnya kelompok pedagang terus stakeholder,KSM, ya itu stakeholder. 

targetnya sudah sesuai dengan rencana kebijakannya. ”(Informan 2. 

Wawancara pada 25 November 2015) 

 

 Menurut informan 1, target dari kebijakan pengaturan pasar tradisional 

memberikan respon yang baik dan siap untuk diintervensi. Berikut hasil wawancara 

yang telah dilakkan: 

“Kalau pedagang ya mau-mau saja diberikan kebijakan seperti itu, kan 

kebijakan itu untuk kepentingan bersama, mereka siap diintervensi dan 

mengikuti aturan dari kebijakan pengaturan pasar tradisional. Tapi ya ada yang 

masih kurang peduli, ya biasanya karena faktor pendidikan, apalagi yang sudah 

sepuh dan dulu kan tidak sekolah jadi pemahamannya kurang.” (Informan 1. 

Wawancara pada 25 November 2015) 

 

Pendapat dari target mengenai kesiapan untuk intervensi kebijakan pengaturan 

pasar tradisional pun dijawab seperti hasil wawancara berikut: 

“jujur saya belum siap, karena kan harus pindah tempat dagang, harus ngurus 

ini itu lagi, perijinan” (Informan 4. Wawancara pada 11 Mei 2016) 

 

“kalau pedagang seperti saya ya cuma bisa ngikutin kebijakan dari pemerintah, 

siap gak siap harus siap.” (Infoman 5. Wawancara pada 11 Mei 2016) 

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa ternyata pedagang belum 

siap untuk diintervensi. Karena mereka menganggap bahwa kebijakan pengaturan 

pasar tradisional di Kota Semarang akan menyulitkan pedagang tetapi pedagang hanya 

bisa pasrah. 
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 Mengenai pertanyaan adakah tumpang tindih kebijakan dengan program atau 

kebijakan lain yang serupa, informan 1 menyatakan bahwa: 

 

“Kalau tumpang tindih kebijakan tidak ada.”(Informan 1. Wawancara pada 25 

Januari 2016) 

 

Informan 2 menyatakan pendapat yang serupa, seperti berikut:  

“Kalau tumpang tindih tidak ada. Tetapi di pasar kan ada pengaturan reklame, 

parkir, antisipasi kebakaran dan lainnya yang menyankut dengan dinas lain 

yang terkait, nah itu kita adakan koordinasi.”(Informan 2. Wawancara pada 

25 Januari 2016) 

 

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas kita dapat 

melihat bahwa target dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional 

adalah seluruh pedagang pasar di Kota Semarang. Namun pedagang belum siap untuk 

diintervensi karena dengan adanya kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota 

Semarang dianggap akan menyulitkan pedagang dan pedagang cenderung pasrah untuk 

melaksanakan kebijakan tersebut. Sedangkan mengenai tumpang tindih kebijakan 

pengaturan pasar tradisional selama ini tidak bertentangan dengan kebijakan lainnya. 

 

3.1.4 Ketepatan Lingkungan 

Ketepatan lingkungan dinilai dari lingkungan internal kebijakan, yaitu 

interaksi diantara lembaga-lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan 

dengan lembaga lainnya yang terkait. Kedua adalah dilihat dari lingkungan eksternal 

kebijakan. Hal ini dapat dilihat atas persepsi publik akan kebijakan pemanfatan pasar 

di Kota Semarang.  Dalam interaksi antara pelaksan kebijakan dengan perumus 

kebijakan dan lembaga lainnya dalam lingkungan internal yang terkait dilakukan 
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dengan cara koordinasi/rapat. Dengan cara seperti itu maka dapat mempermudah dalam 

memecahkan masalah dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di 

Kota Semarang. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan: 

“Kita saling koordinasi / rapat antar SKPD dalam menata pasar. Ada rapat rutin 

dan yang tidak rutin, yang tidak rutin itu biasanya kalau ada masalah di pasar 

yang harus cepat di atasi kita adakan rapat. Kalau koordinasi antar SKPD 

dilakukan tidak cuma secara formal tetapi bisa juga secara informal. Informal 

ya bisa melalui telepon.”(Informan 1. Wawancara pada 25 Januari 2016) 

 

 Informan 3 juga memberikan pernyataan mengenai interaksi antara pelaksana 

kebijakan dengan perumus kebijakan dan lembaga lainnya dalam lingkungan internal 

yang terkait. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan: 

“interaksinya ya melalui rapat koordinasi, tetapi masih harus ditingkatkan 

dalam koordinasinya, karena timbul egosektoral seakan-akan dalam bidang 

tertentu merasa bahwa itu bukan termasuk dalam tugasnya, padahal kan perlu 

adanya koordinasi.” (Informan 3. Wawancara pada 26 April 2016) 

 

 Berdasarkan informasi dari beberapa informan, ketepatan lingkungan dari segi 

lingkungan internal dapat disimpulkan bahwa interaksi yang dilakukan oleh Dinas 

Pasar Kota Semarang dengan SKPD terkait dalam implementasi kebijakan pengaturan 

pasar tradisional adalah dengan cara koordinasi, akan tetapi koordinasiya dirasa masih 

kuang maksimal dengan masih adanya egosektoral. 

 Selain dari lingkungan internal, implementasi kebijakan pengaturan pasar 

tradisional di Kota Semarang juga mengamati bagaimana persepsi masyarakat 

mengenai kebijakan tersebut dan bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh 

pemerintah dengan masyarakat/pedagang. Berikut wawancara yang dilakukan: 
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“ya menurut saya dengan adanya kebijakan pengaturan pasar tradisional, karena 

nantinya kondisi pasar tradisional ini menjadi lebih baik. kalau koordinasinya 

saya kurang mengerti.”(Informan 6. Wawancara pada 6 September 2017) 

 

 Pernyataan lain diberikan oleh informan 4. Berikut hasil wawancara yang telah 

dilakukan: 

“ya menurut saya kalau diadakan kebijakan tersebut takutnya nanti pedagang 

bisa kehilangan pelanggannya, karena kan kondisi pasarnya juga berubah, nanti 

pelanggan jadi bingung mencari langganannya..” (Informan 4. Wawancara 

pada 11 Mei 2016) 

 

 Peneliti juga melakukan wawancara terhadap informan 7 untuk memperjelas 

informasi mengenai bagaimana persepsi masyarakat mengenai kebijakan tersebut dan 

bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat/pedagang. 

berikut hasil wawancara yang telah dilakukan: 

 “menurut saya kebijakan pengaturan pasar tradisional harus diterapkan secara 

maksimal untuk mengatasi permasalahan dalam pasar. Supaya masyarakat 

tidak malas untuk belanja di pasar. kalau koordinasi dari pemerintah kepada 

masyarakat ya masih kurang.” (Informan 7. Wawancara pada 6 September 

2017) 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa informan, dari 

segi lingkungan eksternal kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang 

ternyata memiliki presepsi yang bereda, dari pihak pedagang berpendapat bahwa 

dilakukanya kebjakan tersebut akan membuat rugi para pedagang. Namun pada 

dasarnya masyarakat memiliki presepsi yang baik kepada kebijakan pengaturan pasar 

tradisional di Kota Semarang. Karena masyarakat percaya jika kebijakan tersebut akan 

memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Namun pemerintah diasa kurang 
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efektif dalam melakukan koordinasi terhadap masyarakat, sehingga masyarakat tidak 

mengetahui bagaimana koordinasinya. 

 

3.1.5 Ketepatan Proses 

Ketapatan proses kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang, 

secara umum terdiri dari tiga proses, yaitu bagaimana pemahaman publik dan 

pemerintah mengenai kebijakan , bagaimana publik dapat menerima kebijakan dan 

bagaimana kesiapan publik dan pemerintah melaksanakan kebijakan. Terkait dengan 

pentingnya Kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang. dibedakan ke 

dalam tiga proses. Proses pertama membicarakan mengenai apa yang dilakukan oleh 

Dinas sebelum dilakukan pembenahan pasar agar pedagang memahami dan siap 

menerima kebijakan pemanfataan pasar sesuai dengan Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar. Proses ini merupakan 

proses awal dari kebijakan pengaturan pasar tradisional yang dilaksanakan Dinas Pasar. 

Dalam proses pertama ini beberapa hal yang dilakukan yaitu identifikasi pedagang 

untuk mengetahui jumlah dan jenis produk yang diperdagangkan. Hal tersebut 

dilakukan karena jumlah pedagang yang semakin meningkat yang tidak sebanding 

dengan kondisi fisik pasar untuk menampung, seperti yang diungkakan oleh informan 

1, beliau mengatakan bahwa: 

“melakukan pembenahan pasar ini sulit, karena kita tidak hanya membangun 

fisik pasarnya saja melainkan juga harus membangun pedagangnya. Sekarang 

ini banyak pedagang-pedagang bermunculan dengan menjual banyak barang 

dan tempat jualannya sesukanya mas ditambah lagi kondisi fisik pasar yang 

sudah tidak dapat menampug lagi jumlah pedagang jadi terkesan pasar sangat 

kumuh dan tak beraturan. Sehingga kita melakukan identifikasi pedagang 
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untuk mengetahui jumlah dan jenis dagangan yang mereka perdagangkan agar 

nanti kedepannya saat melakukan pembenahan pasar berjalan dengan baik.” 

(Informan 1. Wawancara pada  25 Januari 2016) 

 

 Dengan banyaknya jumlah pedagang di pasar tradisional mengharuskan Dinas 

Pasar Kota Semarang melakukan identifikasi ke lapangan, seperti yang diungkapkan 

oleh Informan 2 bahwa : 

“kita melakukan identifikasi ke pedagang-pedagang mas, jadi sebelum pasar 

itu benahi kita harus mendata dulu jumlah pedagang yang ada dipasar tersebut 

dan apa yang dijual mereka. Sehingga nanti kita dalam membangun pasar 

sudah bisa membagi zona atau daerah sesuai dengan jumlah pedagangnya, lalu 

dengan data itu kita bisa mengetahui mana saja pedagang yang tidak memiliki 

ijin.” (Informan 2. Wawancara pada 25 Januari 2016) 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Dinas Pasar 

melakukan pendataan ulang sebelum dilaksanakannya kebijakan pengaturan pasar 

tradisional di Kota Semarang, pendataan digunakan untuk mengetahui berapa jumlah 

pedagang dan jenis dagangannya. Dengan data tersebut berguna untuk membagi zona 

pedagang berdasarkan jenis dagangannya dan kejelasan perijinan pedagang.  

Setelah melakukan identifikasi Dinas Pasar Kota Semarang melakukan 

sosialisasi mengenai kebijakan tersebut sebelum dilaksanakan. seperti yang 

diungkapkan oleh Informan 2, beliau mengatakan bahwa : 

“setelah identifikasi kita melakukan sosialisasi kebijakan kepada pedagang 

sebelum pelaksanaan kebijakannya.” (Informan 2. Wawancara pada 25 Januari 

2016) 

 

Hal tersebut juga dinyatakan oleh informan 1, beliau menyatakan bahwa : 
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“jadi sebelum kebijakan itu di terapkan kita melakukan sosialisasi ke 

pedagang dan masyarakat, jadi tujuannya biar pedagang dan masyarakat 

mengerti apa yang ada dalam kebijakan tersebut.” (Informan 1. Wawancara 

pada 25 Januari 2016) 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa Dinas Pasar Kota 

Semarang melakukan sosialisasi kebijakan pengaturan pasar tradisional sebelum 

kebijakan tersebut dilaksanakan dilapangan. Sosialisasi tersebut dilakukan untuk 

mengenalkan kebijakan tersebut kepada pedagang dan masyarakat agar memahami 

kebijakan tersebut. 

Untuk mengetahui apakah sosialisasi yang dilakukan Dinas Pasar Kota 

Semarang mengenai kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang . Seperti 

pernyataan informan 4 berikut: 

“wah saya tidak terlalu paham tentang kabijakan itu, soalnya sosialisasinya 

juga kurang.” (Informan 4. Wawancara pada 11 Mei 2016) 

 

Pernyataan yang sama disampaikan oleh informan 7. Berikut hasil 

wawancaranya: 

“wah sebelumnya saya kurang tahu, belum pernah dengar tentang kebijakan 

itu.” (Informan 7. Wawancara pada 6 September 2017) 

 

 Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa walaupun sudah 

ada sosialisasi ternyata pedagang dan masyarakat masih belum memahami kebijakan 

pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang. Mereka mengaku bahwa kurang 

mendapatkan informasi mengenai kebijakan tersebut. 
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 Setelah kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang 

disosialisasikan maka masuk pada pelaksanaan. Seperti yang disampaikan informan 2 

sebagai berikut: 

“nah, setelah kebijakannya disosialisasikan terus masuk tahap pelaksanaan. 

Pelaksanaannya ya pembangunan, penerapan zonasi, penerapan perijinan 

pedagang, pemeliharaan bangunan dan juga melakukan monitoring.” 

(Informan 2. Wawancara pada 25 Januari 2016) 

 

 Dari pernyataan informan 2 diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan pengaturan 

pasar tradisional di Kota Semarang adalah dengan cara pembangunan pasar, penerapan 

zonasi pasar, penerapan perijinan pedagang, pemeliharaan bangunan pasar dan 

monitoring.  

 Dalam pelaksanaan kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang 

pedagang mengungkapkan bahwa:  

“Dalam pelakasanaannya ya paling pembangunan pasarnya, setelah dibangun 

ya sama aja banyak pedagang yang merasa tidak cocok karena ya harus 

dipindah tempat.” (Informan 4. Wawancara pada 11 Mei 2016) 

 

“Pelaksanaanya pedagang ya ngikut aja, tapi ya merasa ribet mas, apalagi pas 

awal-awal pasarnya direnovasi. Sekarang bangunannya juga sudah banyak 

yang rusak”  (Informan 5. Wawancara pada 11 Mei 2016) 

 

 Dari hasil wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa, dalam 

pelaksanaan kebijakan pengaturan pasar tradisional ternyata pedagang belum bisa 

menerima kebijakan tersebut dan belum siap untuk melaksanakannya. Karena pada 

pelaksanaannya pedagang merasa tidak cocok dan merasa repot. 
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3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengaturan 

Pasar Tradisional di Kota Semarang 

3.2.1 Komunikasi 

Komunikasi adalah faktor utama terwujudnya efektifitas implementasi 

kebijakan. Komunikasi dalam kaitanya dengan implementasi kebijakan pada penelitian 

ini adalah penyampaian pesan, informasi dari instansi yang terkait dalam implementasii 

kepada para pelaksana ataupun penerima kebijakan. Dalam melakukan komunikasi 

dalam implementasi kebijakan harus jelas. Jika faktor komunikasi antar aktor yang 

terlibat dalam suatu kebijakan dilakukan dengan tidak jelas, maka sering terjadi 

kesalahpahaman diantara para aktor. Maka dari itu proses penyampaian informasi 

sangatlah penting. Dalam komunikasi terdapat tiga dimensi yang bisa memaksimalkan 

komunikasi, tiga dimensi tersebut meliputi: transmisi, kejelasan, dan konsistensi. 

Peneliti melakukan observasi mengenai fenomena komunikasi sebagai salah 

satu faktor keberhasilan dilihat dari dimensi transmisi. Transmisi merupakan suatu 

langkah awal dalam menyampaikan suatu informasi kepada para pelaksana kebijakan 

maupun kepada penerima kebijakan. Transmisi dapat dilakukan dengan sosialisasi. 

Peneliti ingin melihat bagaimana keberhasilan dari aparatur pelaksanan menyampaikan 

informasi kepada penerima pelaksana terkait sosialisasi mengenai kebijakan 

pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang, bagaimana proses penyampaian 

sosialisasi kebijakan tersebut. Berikut penuturan dari informan:  

“Komunikasi bisa dengan sosialisasi kepada pedagang, surat edaran dan 

biasanya ada rapat-rapat yang melibatkan pedagang dan dinas-dinas terkait jika 
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memang dibutuhkan dalam rapat atau musyawarah tersebut.” (Informan 2. 

Wawancara pada 25 November 2015) 

 

Namun informan 3 memiliki pendapat lain mengenai transmisi komunikasi 

kebijakan pengaturan pasar tradisional, seperti pernyataan informan sebagai berikut: 

“jadi dalam komunikasi kita tidak melakukan sosialisasi kepada semua 

pedagang, jadi penyampaian informasi itu kepada kelompok pedagang lalu 

disampaikan ke pedagang , ada juga yang melalui surat edaran. Kan jumlah 

pedagangnya banyak. Tetapi ya juga ada pedagang yang cuek.” (Informan 3. 

Wawancara pada 26 April 2016) 

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap pedagang untuk mengetahui 

bagaimana transmisi komunikasi pada implementasi kebijakan pengaturan pasar 

tradisional di Kota Semarang. Berikut hasil wawancaranya: 

“kalau sosialisasi biasanya nanti diberitahu sama pedagang lain” (Informan 4. 

Wawancara pada 11 Mei 2016) 

 

“setahu saya informasinya disebarin melalui kayak organisasi perkumpulan 

pedagang gitu. dulu ya pernah dipanggil sama ketuanya buat kumpul ada 

sosialisi, tapi kan saya juga repot ngurusin dagangan, mana sempat kalo suruh 

ikut kumpul begituan” (Informan 5. Wawancara pada 11 Mei 2016) 

 

 Dari pernyataan para informan dapat diketahui bahwa transmisi dalam 

komunikasi yang dilakukan implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di 

Kota Semarang adalah melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota 

Semarang kepada pedagang pasar. Namun dalam pelaksanaannya ternyata Dinas Pasar 

Kota Semarang melakukan sosialisasi hanya kepada perwakilan pedagang pasar. Hal 

tersebut dapat menghambat proses penyebaran informasi kepada seluruh pedagang 

pasar dan banyak pedagang yang tidak mendapatkan informasi tersebut. Sehingga 

dengan kondisi transmisi komunikasi yang kurang efektif dan ketidak pedulian 



 

75 

 

pedagang dalam sosialisasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang, 

maka membuat tingkat kejelasan informasinya berkurang. 

Konsistensi merupakan indikator dalam mengatur keberhasilan komunikasi. 

Konsistensi dapat dilihat dari perintah yang diberikan kepada pelaksana di lapangan. 

Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui konsistensi 

komunikasi dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota 

Semarang  Berikut penuturan beberapa informan: 

 “kalau konsistensi kami selalu berusaha untuk konsisten dalam sosialisasi ke 

pedagang agar mereka paham apa yang dimaksudkan oleh Dinas Pasar. 

makanya sosialisasi dilakukan secara rutin.” (Informan 1. Wawancara pada 25 

Januari 2016) 

 

 Dari pernyataan informan 1 dapat diketahui bahwa Dinas Pasar Kota Semarang 

melakukan sosialisasi secara rutin sebagai bentuk konsistensi dalam komunikasi. 

Namun ternyata pedagang menyatakan hal yang berbeda. Berikut pernyataannya: 

“ya itu mas menurut saya sosialisasinya kurang, jadi ya informasi yang saya 

dapat hanya samar-samar. ” (Informan 4. Wawancara pada 11 Mei 2016) 

Informan 5 juga menyatakan bahwa: 

“dulu memang ada info info gitu mas, tapi akhir akhir sudah tidak ada lagi” 

(Informan 5. Wawancara pada 11 Mei 2016) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa konsistensi komunikasi 

dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang tidak 

baik, karena ternyata sosialisasi tidak dilakukan secara berkala seperti apa yang 

dikatakan oleh Dinas terkait. Memang pedagang pernah mendapat sosialisasi, namun 

hal itu Cuma berlangsung di awal saja, dan tidak berlangsung lama di kemudian hari. 
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3.2.2 Sumberdaya 

Sumberdaya merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat atau 

mendukung dalam implementasi suatu kebijakan. Sumberdaya dalam implementasi 

kebijakan dapat dilihat dari beberapa elemen, seperti staf, informasi, wewenang dan 

fasilitas.  

 Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan untuk mengetahui 

bagaimana kondisi staf dalam implementsi kebijakan pengaturan pasar tradisional di 

Kota Semarang. Seperti hasil wawancara berikut: 

“Kalau dari segi Kualitas staf dari Dinas sendiri sudah cukup,karena memiliki 

keahlian dalam bidangnya masing-masing. kalau dari segi kuantitas sebenarnya 

sudah cukup mas, tetapi ya itu kan ada pedagang yang susah diatur, makannya 

kalau dari Dinas jumlahnya segitu jadi kurang maksimal, tapi ya itu kan  

memang sudah diatur dalam perda, jumlahnya cuma segitu dan sudah ada 

tugasnya masing-masing.” (Informan 1. Wawancara pada 25 November 2015) 

 

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh informan lainnya. Dari hasil 

wawancara informan 3 mengatakan: 

 “Kualitas atau keahlian dari implementor masih harus ditingkatkan lagi, kalau 

jumlahnya memang segitu. Jadi kalau kualitas dari stafnya  bagus kan  

walaupun dengan jumlah yang sedikit tetep dapat menyelesaikan tugasnya.” 

(Informan 3. Wawancara pada 26 April 2016) 

 

 Peneliti juga melakukan wawancara kepada informan 2 untuk memperkuat 

informasi mengenai staf dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di 

Kota Semarang. Dengan hasil wawancara sebagai berikut: 
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“Kalau kualitasnya cukup berkompeten, kalau jumlahnya kurang. Jadi dibagi 

dari 44 pasar itu setiap pasar ada yang Cuma 4 orang, tugasnya macam-macam, 

jadi juru pungut, kadang kebersihan juga.” (Informan 2. Wawancara pada 25 

November 2015) 

 

 Dari hasil wawancara diatas terdapat pernyataan yang berbeda, peneliti dapat 

menilai bahwa memang jumlah staf dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar 

tradisional di Kota Semarang masih kurang. Mengenai keahlian dan kompetensi staf 

dalam implementasi tersebut sudah cukup baik.  

 Dari hasil wawancara juga dapat diketahui bahwa sumberdaya implementasi 

kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang dalam dimensi informasi 

sudah baik. Ditandai dengan pernyataan informan yang mengatakan bahwa staf dalam 

imlementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang  memiliki tugas 

masing-masing yang sudah diatur dalam perda. Perda tersebut dapat dikatakan sebagai 

sumberdaya informasi dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di 

Kota Semarang.  

Untuk mendukung implementor dalam melaksanakan tugasnya maka 

dibutuhkan adanya fasilitas. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara untuk 

mengetahui fasilitas dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di 

Kota semarang. Beberapa informan berpendapat: 

 

“kalau dari fasilitas belum memenuhi, karena keterbatasan 

anggaran.”(Informan 1. Wawancara pada 25 November 2015) 

 

Pendapat lain disampaikan oleh informan 2, mengatkan bahwa: 
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“Kalau fasilitas untuk pengelola sudah sesuai, karenakan gaji PNS sudah diatur, 

ya kalau fasilitas untuk pedagang ya MCK dll sudah tersedia lah walaupun 

hanya sedikit karena anggarannya sangat terbatas” (Informan 2. Wawancara 

pada 25 November 2015) 

 

 Peneliti juga melakukan wawancara kepada pedagang untuk memberikan 

pendapatnya mengenai fasilitas yang tersedia dalam implementasi kebijakan 

pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang. Berikut hasil wawancaranya: 

 “fasilitas yang tersedia sangat sedikit, tempat sampah saja jarang-jarang, toilet 

juga cuma segitu. Jadi ya kesannya pasar itu kotor.” (informan 5.Wawancara 

pada 11 Mei 2016) 

 

 Selain dimensi sumberdaya manusia, sumberdaya non-manusia yang tersedia 

juga menjadi dimensi selanjutnya karena fasilitas pendukung sangat diperlukan dalam 

suatu implementasi guna memenuhi kebutuhan. Dari hasil wawancara, fasilitas dalam 

implementasi pemanfaatan pasar di Kota Semarang dirasa masih kurang, hal tersebut 

dikarenakan sangat terbatasnya anggaran yang diberikan oleh Pemerintah. 

 

3.2.3 Disposisi 

Disposisi merupakan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti 

respon pelaksana, tindakan pelaksana, dan komitmen pelaksana. Apabila implementor 

kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan 

dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Berikut hasil 

wawancara yang telah dilakukan oleh beberapa informan. 

Menurut pendapat dari informan 2, beliau mengatakan bahwa tindakan 

pelaksana kebijakan sudah sesuai. Berikut petikan wawancara yang telah dilakukan: 
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“Kalau dari Dinas Pasar sendiri sikapnya sudah sesuai aturan, karena sebagai 

bentuk tanggungjawab Dinas pasar dan pemberi pelayanan terhadap 

pedagang.”(Informan 2. Wawancara pada 25 November 2015) 

 

Berbeda dengan pendapat informan 2, informan 3 memiliki pendapat  yang 

berbeda. Hasil wawancaranya seperti berikut: 

“kalau mengenai sikap pelaksana kebijakan pengaturan pasar tradisional di 

Kota Semarang ya pasti berbeda-beda, ada yang patuh pada aturan, ada juga 

yang kurang patuh.” (Informan 3. Wawancara pada 26 April 2016) 

 

 Untuk memperkuat informasi maka peneliti juga menambahkan hasil 

wawancara dari informan 1. Hasil wawancaranya seperti berikut: 

“tindakan yang dilakukan pelaksana sudah baik, sesuai apa yang memang harus 

dilakukan dan semua sudah diatur perda.”(Informan 1. Wawancara pada 25 

November 2015) 

 

 Pelaksanaan kebijakan pengaturan pasar tradisional yang sudah sesuai aturan 

harus memiliki komitmen dari pelaksana kebijakan hingga tujuan yang diinginkan 

dapat tercapai. Menurut informan, hingga saat ini pelaksana kebijakan pengaturan 

pasar tradisional sudah memiliki komitmen untuk melaksanakan kebijakan tersebut 

sesuai peraturan yang ada. Berikut pernyataan beliau: 

“Sudah, kita memiliki komitmen untuk menegakan peraturan-peraturan yang 

ada” (Informan 1.Wawancara pada 25 Januari 2016) 

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh informan lainnya: 

“Masalah komitmen, semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan sesuai 

perda..” (Informan 2. Wawancara pada 25 Januari 2016) 
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Peneliti juga melakukan wawancara kepada informan untuk mengetahui 

bagaimana respon implementor terhadap kebijakan pengaturan pasar tradisional di 

Kota Semarang. Berikut wawancara yang telah dilakukan:  

“Kalau responnya ya baik. Implementor dalam kebijakan pengaturan pasar 

tradisional selalu berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugasnya.” 

(Informan 2. Wawancara pada 25 November 2015) 

 

Hal lain disampaikan oleh informan 1 mengenai respon implementor 

kebijakan pengaturan pasar tradisional: 

“tidak ada yang menolak, kan Dinas Pasar memberikan fasilitas sarana dan 

prasarana milik pemkot.”(informan 1.Wawancara pada 25 Januari 20116) 

 

Respon implementor kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang 

sudah baik, karena tidak ada implementor yang menolak kebijakan tersebut dan selalu 

berusaha untuk menjalankan tugasnya dengan baik. 

Untuk mengetahui tingkat ketegasan impementor kebijakan pengaturan pasar 

tradisional, pertanyaan lain diberikan kepada beberapa informan apakah selama ini 

dalam pengimplementasian kebijakan pemanfatan pasar di Kota Semarang ada sanksi 

yang berlaku apabila penerima kebijakan tidak menjalakannya. Berikut penuturan 

beberapa informan: 

“Kalau sanksi kayaknya belum ada, paling cuma teguran-teguran saja” 

(Informan 5. Wawancara pada 11 Mei 2016) 
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Untuk mengetahui informasi lebih lajut maka peneliti melakukan wawancara 

kepada informan 1 mengenai adakah sanksi yang berlaku dalam implementasi 

kebijakan pengaturan pasar tradisional. berikut hasil wawancara yang telah dilakukan: 

“Ada sanksi, jadi sanksi tersebut tidak langsung diberi tindakan langsung 

seperti penyegelan lapak, tetapi pedagang yang melanggar diberi peringatan 

terlebih dahulu, jika sudah diberi peringatan sebanyak 3 kali pedagang tersebut 

masih ngeyel ya kami lakukan penindakan bekerjasama dengan SatpolPP yang 

berperan sebagai penegak perda.” (Informan 1. Wawancara pada 25 Januari 

2016) 

  

 Hal yang senada juga dikatakan oleh informan 2 mengenai sanksi dalam 

implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional. Berikut hasil wawancara yang 

telah dilakukan: 

“Kalau sanksi sudah ada mas, yang sering dilanggar pedagang itu ya 

kebanyakan masalah perijinan.” (Informan 2. Wawancara pada 25 Januari 

2016) 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sikap para agen 

pelaksana sudah cukup baik, mereka memiliki komitmen agar implementasi kebijakan 

pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang berjalan dengan baik, para agen 

pelaksana juga sudah memiliki ketegasan dalam implementasi kebijakan tersebut dapat 

dinilai dari adanya sanksi yang diberikan kepada pedagang yang tidak mematuhi 

aturan. Namun juga perlu diperjelas lagi sanksi apa yang akan diterima oleh para 

pedagang yang melakukan pelanggaran aturan. 
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3.2.4 Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas 

mengimplementasikan kebijakan dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

implemntasi kebijakan. Dapat dilihat dari adanya prosedur operasi yang standar 

(standar operating procedures atau SOP). Selain itu, juga perlu koordinasi dan 

kerjasama yang baik agar pelaksanaan kebijakan pengaturan pasar tradisional di kota 

Semarang berjalan efektif.   

Menurut hasil wawancara kepada beberapa informan, dalam implementasi 

kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang SOP sudah sesuai dengan 

perda yang ada dan dirasa sudah efektif. Perda yang dimaksud adalah peraturan daerah 

Kota Semarang Nomor 9 tahun 2013 tentang pengaturan pasar tradisional, 

pernyataannya sebagai berikut: 

“Kalau SOP dari masing-masing bidang sudah ada mas, seperti perijinan, 

zonasi, retribusi dan lainnya sudah ada dan dirasa sudah efektif. Di SOP 

tersebut nanti dijelaskan struktur kelembagaan, fungsi fungsinya, peran tiap 

aktornya, dan semua itu harus dilakukan sesuai apa yg diharapkan” (Informan 

1. Wawancara pada 25 Januari 2016)  

 

Hal senada juga disampaikan oleh informan 2 sebagai berikut: 

“SOP sudah ada, sesuai yang ada di perda dan sudah efektif.” (informan 2. 

Wawancara pada 25 Januari 2016) 

 

Selain itu, koordinasi dan kerjasama juga dilakukan dalam struktur organisasi 

agar pelaksanaan suatu kebijakan berjalan efektif, dalam implementasi kebijakan 

pengaturan pasar tradisional di Kota semarang dirasa sudah cukup efektif seperti 

pernyataan informan 1, berikut hasil wawancara yang telah dilakukan: 
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“Kalau di internal kita koordinasi antar bidang untuk singkronisasi data dalam 

penatan pasar. Kalau dari eksternalnya ya SKPD seperti MAJT yang untuk 

relokasi sementara pasar Johar, dalam pembangunannya Dinas Pasar mengajak 

antara lain, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Satpol PP, Bina Marga, 

banyak mas. Nah., itu untuk mendukung diantaranya pembuatan jalan menuju 

pasar, kebersihan pasar, saluran air, saluran listrik, dan lain-lain untuk penataan 

pasar. Dan sudah cukup efektif” (Informan 1, Wawancara pada 25 Januari 

2016) 

 

Berbeda dengan pernyataan dari informan 2 yang menyatakan bahwa 

koordinasi dan kerjasama struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pemanfatan 

pasar di Kota Semarang masih perlu ditingkatkan. Berikut hasil wawancara yang telah 

dilakukan: 

“Ya kalau koordinasi dan kerjasama ya sampai saat ini sudah berjalan, tapi ya 

masih perlu diingkatkan lagi.” (Informan 2. Wawancara pada 25 November 

2015) 

 

Sebagai data pembanding maka peneliti melakukan wawancara  kepada 

informan lainnya untuk memperjelas informasi mengenai bagaimana koordinasi dan 

kerjasama struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pemanfatan pasar di Kota 

Semarang. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan: 

“yang pasti itu semua harus mengerti tupoksi masing-masing dan hubungannya 

dengan bidang lain supaya tidak menimbulkan egosektoral.” (Informan 3. 

Wawancara 26 April 2016) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas struktur birokrasi dalam implementasi 

kebijakan pengaturan pasar tradisional sudah memiliki SOP yang mengatur instansi 

terkait dalam menjalankan berbagai fungsi dan  perannya masing masing. Jadi dengan 

adanya SOP tersebut dirasa sudah efektif. Selain itu koordinasi antar agen pelaksana 

kebijakan pengaturan pasar tradisional juga sudah diterapkan, namun masih perlu 
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ditingkatkan agar tidak muncul egosektoral dam implementasi kebijakan tersebut dapat 

berjalan dengan efektif. 

 

3.2.5 Kondisi sosial, politik dan ekonomi. 

Kondisi sosial, politik dan ekonomi merupakan faktor ekstenal yang 

mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Faktor ini mencakup dukungan-dukungan dari 

sumberdaya ekonomi, kelompok-kelompok sosial dan elite politik atas kebijakan. 

Dukungan dari sumberdaya ekonomi, kelompok-kelompok sosial dan elite politik yang 

positif maka dapat mendukung kelancaran implementasi kebijakan. Dalam 

implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang sebagian besar 

mendukung adanya kebijakan tersebut. Seperti informasi yang didapat dari informan 2 

berikut ini: 

“Kalau dukungannya sebagian besar setuju dengan kebijakan pengaturan pasar 

tradisional, karena dengan kebijakan tersebut pasar menjadi lebih bersih, rapi 

dan penarikan retribusinya juga semakin mudah dengan begitu tingkat 

pendapatan PAD meningkat.” (Informan 2. Wawancara pada 25 November 

2015) 

Peneliti melakukan wawancara kepada informan 1 yang ternyata juga memiki 

pendapat yang sama dengan informan 2. Seperti pernyataan berikut: 

“saya rasa pasti semua masyarakat akan mendukung kebijakan pengaturan 

pasar tradisional. tidak ada yang menolak.” (Informan 1. Wawancara pada 25 

Januari 2016) 

 

Agar lebih memperjelas hasil wawancara, peneliti juga melakukan wawancara 

kepada masyarakat untuk mengetahui penilaian dari segi eksternal kebijakan mengenai 

kondisi sosial, politik dan ekonomi. Berikut hasil wawancaranya: 
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“menurut saya dengan kondisi sosial, politik dan ekonomi saat ini kebijakan 

pengaturan pasar tradisional sangat cocok untuk diterapkan, karena kita tahu 

sendiri kondisi sosial masyarakat saat ini yang lebih memilih berbelanja si 

supermarket karena berbelanja di pasar tradisional dianggap tidak nyaman. 

kalau kondisi ekonomi mungkin dari pedagang pasar tradisional yang rata-rata 

menengah kebawah. Jadi dengan kondisi-kondisi tersebut maka dapat menjadi 

pendukung implementasi kebijakan pasar.” (informan 6. Wawancara pada 6 

September 2017) 

 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat dinilai bahwa kondisi sosial, 

politik dan ekonomi mendukung adanya implementasi kebijakan pengaturan pasar 

tradisional di Kota Semarang, sebagai contoh kondisi sosial masyarakat yang gengsi 

untuk berbelanja dipasar tradisional dan kondisi ekonomi pedagang  yang rata-rata 

kurang mampu. 

Informan 1 menjelaskan pula mengenai bentuk-bentuk dukungan yang 

diberikan oleh Kelompok sosial, elite politik dan sumberdaya ekonomi terhadap 

kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang seperti hasil wawancara 

berikut: 

“Bentuk dukungannya seperti elite politik, ya anggota dewan itu to, 

dukungannya bisa dengan pembangunan pasar yang sudah tidak layak, kan dari 

usulan dinas ke anggota dewan, lalu anggota dewan merekomendasikan kepada 

pemberi anggaran untuk pembangunan pasar” (Informan 1. Wawancara pada 

25 Januari 2016)   

 

 Begitu pula dengan informan 2 menambahkan mengenai bentuk dukungan-

dukungan yang diberikan untuk kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota 

Semarang. berikut penrnyataannya: 

“Kalau dukungan jelas dari kelompok sosial itu ada organisasi pedagang (PPJP) 

dan eksternalnya dari pemerhati cagar budaya, bentuk dukungannya ya dengan 

ikut mengawasi dan merawat pasar. Dari elite politik itu jelas pada anggaran 

pemerintah dan aparatur hukum juga mendukung, karena juga kan dengan 
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adanya kebijakan pengaturan pasar tradisional bisa membuat pasar menjadi 

lebih rapi dan tidak ada pedagang yang berjualan menutupi jalan sehingga arus 

lalulintas sekitar pasar bisa tetap lancar.” (Informan 2. Wawancara pada 25 

Januari 2016) 

 

Dari beberapa pernyataan di atas dapat diketahui bahwa kondisi sosial, politik 

da ekonomi mendukung adanya kebijakan pengaturan pasar tradisional, dari segi sosial 

implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional mendapat dukungan dari PPJP 

dan pemerhati cagar budaya untuk ikut mengawasi dan merawat pasar sehingga pasar 

menjadi lebih rapi dan menarik minat beli masyarakat di pasar tradisional, dengan 

begitu dapat meningkatkan perekonomian pedagang  dan mempermudah Dinas pasar 

untuk menarik retribusi pedagang untuk keperluan PAD. Dari sagi politik pun juga 

mendukung kebijakan pengaturan pasar tradisional dengan cara merekomendasikan 

kepada pemberi anggaran untuk pembangunan pasar tradisional. 

 

3.2.6 Standar dan sasaran kebijakan 

Setiap kebijakan memiliki standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran 

yang baik harus jelas dan terukur agar tidak terjadi multi interprestasi yang dapat 

menimbulkan konflik di antara para agen implementasi. Dalam implementasi 

kebijakan pemanfatan pasar di Kota Semarang memiliki standar dan sasaran kebijakan 

yang sudah diatur dalam perda. Seperti pernyataan berikut: 

“kalau standar dan sasaran itu sesuai perda, standar kebijakannya ya berupa 

SOP itu. Kalau sasarannya ya seluruh pedagang dengan tujuan terciptanya 

kondisi pasar yang kondusif dan dapat menarik minat beli masyarakat.” 

(Informan 1. Wawancara pasa 26 April 2016) 
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“ya standar pasti ada, seperti dalam perda kan sudah tercantum semua tentang 

apa yang harus dilakukan dalam implementasi kebijakan tersebut. Sasarannya 

ya pasti pedagang” (Informan 2. Wawancara pada 26 April 2016) 

Pendapat informan mengenai kejelasan dan ukuran standar dan sasaran 

kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang dapat dapat diketahui dari 

hasil wawancara sebagai berikut: 

“tingkat kejalasan dan ukuran dari kebijakan pengaturan pasar tradisional sudah 

jelas tercantum dalam perda, seperti adanya SOP dan pembagian tugas yang 

jelas, dan menurut saya mudah untuk dipahami.” (Informan 1. Wawancara pasa 

26 April 2016) 

 

 Sama seperti  pendapat informan 1, menurut informan 2 tingkat kejelasan dan 

ukuran standar dan sasaran kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang 

sudah cukup jelas. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan: 

“standar dan ukurannya sudah dijelaskan dalam perda, semua yang tercantum 

dalam perda mengenai kebijakan tersebut sudah dijelaskan secara lengkap, jadi 

mudah dipahami” (Informan 2. Wawancara pada 26 April 2016) 

 

Namun standar dan sasaran tersebut belum seluruhnya terpenuhi. Berikut 

wawancara yang telah dilakukan. 

“standar dan sasarannya belum semua terpenuhi, kalu standarnya kan kita 

selalu berusaha menjalankan sesuai aturan yang ada, tapi sasarannya ini masih 

ada kendala karena mengatur pedagang yang jumlahnya sangat banyak itu 

tidak mudah” (Informan 2. Wawancara pada 26 April 2016) 

 

Pendapat lain disampaikan oleh informan 1, berikut hasil wawancara yang 

telah dilakukan: 

“standar dan sasarannya sudah terpenuhi, tapi kan kebijakan pengaturan pasar 

tradisional masih berlangsung jadi ya perlu ditingkatkan lagi dalam 

pencapaian tujuannya agar lebih efektif.” (Informan 1. Wawancara pada 26 

April 2016) 
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“ya belum semua terpenuhi karena masih ada pedagang yang belum taat 

aturan.” (Informan 3. Wawancara pada 26 April 2016) 

 

Berdasarka hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa standar dan sasaran 

kebijakan pengaturan pasar tradisional Kota Semarang sudah diatur dalam Peraturan 

Daerah Kota Semarang, namun standar dan sasaran kebijakan tersebut belum 

semuanya terpenuhi karena masih adanya pedagang yang belum menaati peraturan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




