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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis kebijakan 

pemerintah kota dalam penuntasan pembangunan pasa Cik Puan di Pekanbaru 

maka dapat di simpulkan : 

1 Terbengkalainya pasar Cik Puan selama 5 tahun ini serta keadaan pasar 

yang tidak nyaman dan layak merupakan akibat terhentinya pembangunan 

pasar serta bukti bahwasanya pembangunan pasar Cik Puan merupakan 

suatu masalah yang urgen untuk segera di selesaikan oleh pemerintah.  

2 Alternatif kebijakan yang menjadi pilihan berdasarkan yang di paparkan 

oleh informan yaitu : 

a. Pembangunan pasar Cik Puan akan segera dilanjutkan 

b. Pembangunan pasar Cik Puan belum akan dilanjutkan untuk 

waktu yang belum di tentukan 

3. Alternatif untuk segera di bangun kembali pasar Cik Puan merupakan 

alternatif yang  memiliki  manfaat serta  lebih  efektif  dalam  penyelesaian 

masalah. Tetapi alternatif untuk segera di teruskannya pembangunan pasar 

Cik Puan tersebut terhalang oleh legalitas hukum mengingat pemerintah 

kota yang membangun pasar tersebut tidak memiliki wewenang atas lahan 

pasar Cik Puan.  
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4. Kebijakan yang di ambil dalam permasalahan pembangunan pasar Cik 

Puan ini adalah pembangunan pasar Cik Puan belum akan di lanjutkan. 

Kebijakan ini diambil dikarenakan tidak adanya kesepakatan antara pemko 

dan pemrov dalam permasalahan pembangunan pasar Cik Puan. Sehingga 

pemko tidak memiliki kewenangan untuk melanjutkan pemembangunan 

pasar Cik Puan. 

5. Adapun kendala-kendala yang dihadapai pemerintah kota dalam 

penuntasan pembangunan pasar Cik Puan antara lain : 

a. Belum ada kesepakatan antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi 

terkait aset tanah yang di gunakan untuk membangun pasar Cik Puan. 

b. Perbedaan keinginan antara pemprov dan pemko dalam pembangunan 

pasar Cik Puan. 

c. Belum  ada kesepakatan antara pemko dan pemprov dalam pengelolaan 

dan bagi hasil pasar Cik Puan nantinya. 

d. Keterbatasan anggaran dalam pembangunan pasar Cik Puan 

e. Tidak adanya legalitas hukum dan kewenangan pemko untuk 

membangun pasar dikarenakan belum adanya kesepakatan antara 

pemko dan pemprov. 

f. Adanya permasalahan dan unsur politik didalam pembangunan pasar 

Cik Puan. 
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6.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang di dapat maka perlu adanya pembenahan yang 

dapat peneliti sarankan. Saran dari peneliti adalah : 

1. Diharapkan kedepannya kepada pihak eksekutif untuk lebih tanggap dan 

cepat dalam mengatasi permasalahan penuntasan pembangunan pasar Cik 

Puan mengingat pasar Cik Puan merupakan salah satu pasar rakyat yang 

strategis dan sangat di butuhkan oleh masyarakat sekitar dan terutama 

pedagang. 

2. Diharapkan kedepannya kepada pihak legislatif untuk lebih tanggap dalam 

pemecahan masalah  terkhusus permasalahan penuntasan pembangunnan 

pasar Cik Puan. Mengingat pihak legislatif merupakan pihak yang menjadi 

perwakilan rakyat dan menjadi penyalur aspirasi dan kepentingan 

masyarakat guna tercapainya kesejahteraan masyarakat. 

3. Diharapkan kedepannya ada koordinasi yang baik antara pihak eksekutif, 

pihak legislatif maupun pihak-pihak yang terkait lainnya dalam 

menyelesaikan permasalahan penuntasan pembangunan pasar Cik Puan. 

4. Diharapkan kedepannya kepada pihak pemerintah kota dan pemerintah 

provinsi untuk segera memusyawarahkan dan mengambil keputusan 

terbaik dalam kelanjutan pembangunan pasar Cik Puan, mengingat pasar 

Cik Puan merupakan pasar rakyat yang menjadi andalan bagi masyarakat 

sekitar dan pedagang pasar Cik Puan itu sendiri.   

 


