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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

1. Pada dasarnya pihak Aparatur Pemerintah Kota Pekanbaru sudah 

melakukan sosialisasi kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) mengenai 

Peraturan Daerah No 5 Tahun 2002. Namun para pedagang hanya sekedar 

mengetahui tentang larangan berjualan. Akan tetapi para pedagang ini tidak 

memahami secara mendalam. Dalam memberikan pemahaman, 

permasalahan paling utama adalah para Pedagang Kaki Lima (PKL)  tidak 

mau mengindahkan himbauan yang diberikan sehingga mamaksa pihak 

Satpol PP untuk memberikan peringatan serta sanksi untuk memberikan 

efek jera, namun upaya yang dilakukan masih belum maksimal.  

2. Terbatasnya jumlah anggota menjadi suatu masalah yang dihadapi pihak 

Satpol PP Kota Pekanbaru. Minimnya anggota mengakibatkan dalam 

melaksanakan patroli tidak bisa dilakukan secara optimal. Selain masalah 

terbatasnya jumlah anggota personil, masalah lainnya adalah belum semua 

personil yang terjun kelapangan memahami mengenai isi Perda No 5 Tahun 

2002. Karena pada saat patroli mereka hanya mengikuti perintah dari 

atasan dan hanya ketua regu yang selalu memberikan penjelasan kepada 

Pedagang Kaki Lima (PKL) mengenai isi dari Perda No 5 Tahun 2002. 

3. Permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan fenomena sosial 

yang sangat sulit dihindari dan diselesaikan. Para pedagang sebagian besar 

adalah pedagang yang tidak memiliki modal yang besar untuk menjalankan 
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usaha sesuai dengan aturan – aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang 

pada akhirnya para pedagang tidak memiliki izin dan memanfaatkan 

fasilitas umum untuk mendirikan lapak dagangannya. Pengawasan dan 

penertiban terhadap para pedagang bertujuan untuk memperingati para 

pedagang yang masih bersikeras berdagang dengan menggunakan fasilitas 

umum serta himbauan bagi para PKL yang baru akan membuka lapak 

dagangan di fasilias umum tersebut. Pihak Pemerintah Kota sebenarnya 

tidak pernah melarang para pedagang melakukan aktivitas perdagangan, 

namun pihak pemerintah hanya ingin para pedagang mengikuti aturan-

aturan yang telah diberlakukan oleh Pemerintah Kota. Sebenarnya pihak 

Pemerintah Kota sudah memberikan sarana dan prasarana yaitu dengan 

memberikan tempat-tempat yang layak bagi para pedagang untuk 

berjualan, sehingga tidak mengganggu ketertiban umum. 

4. Bentuk pengawasan dan penertiban yang dilakukan bagi para pedagang 

kaki lima (PKL) yang melakukan pelanggaran peraturan terutama 

mengenai Peraturan Daerah No 5 Tahun 2002 dengan melakukan himbauan 

atau menyampaikan (persuasif), melakukan pencegahan (perventif) kepada 

para pedagang baru yang berindikasi akan melanggar ketertiban umum 

dengan mendirikan lapak dagangan yang menyalahi aturan dari pemerintah 

dan melakukan penertiban kepada para pedagang nakal dengan membawa 

barang dagangan ke kantor untuk didata untuk melakukan penindakan 

pelanggaran Peraturan Daerah No 5 Tahun 2002 yang dilakukan oleh para 

pedagang kaki lima yang nakal 
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6.2 Saran  

1. Pihak Aparat Pemerintah seperti Dinas Pasar, Dinas Sosial, dan khususnya 

Satpol PP lebih aktif lagi dalam memberikan sosialisasi mengenai 

Peraturan Daerah No 5 Tahun 2002 kepada para Pedagang Kaki Lima 

(PKL) yang berjualan di sepanjang jalan HR Soebrantas Kota Pekanbaru. 

Dan ini bkan hanya tugas Satpl PP saja, melainkan seluruh pihak aparat 

pemerintah. 

2. Dalam penyampaian informasi, pihak Aparat Pemerintah harus lebih 

maksimal dalam memberikan pemahaman mengenai Peraturan Daerah No 

5 Tahun 2002 mengenai ketertiban umum karena masih banyak para 

pedagang yang belum memahami secara betul mengenai isi dari Peraturan 

Daerah No 5 Tahun 2002 ini. 

3. Dalam melaksanakan pengawasan, sebaiknya Aparat Pemerintah lebih aktif 

melakukan patroli rutin dalam melakukan penertiban para Pedagang Kaki 

Lima (PKL) yang melakukan pelanggaran peraturan pemerintah yang telah 

ditetapkan. 

4. Untuk Pemerintah Kota Pekanbaru sebaiknya menambahkan jumlah 

anggaran kepada pelaksana kebijakan yakni pihak Satpol PP Kota 

Pekanbaru dalam menambahkan jumlah anggota pelaksana dan armada 

dalam mendukung proses pelaksanaan kebijakan peraturan daerah yang 

telah ditetapkan 

5. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan lagi 

permasalahan mengenai penerapan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2002 ini 
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dengan menggunakan metode dan pendekatan yang berbeda sehingga 

menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi kedepannya. 

6. Dan juga untuk penelitian yang akan datang, semoga skripsi ini dapat 

dijadikan bahan referensi dalam menangani permasalahan pedagang kaki 

lima yang berjualan liar dijalan Hr. Sobrantas. Dala mendalami 

permasalahan social dikemudian hari,referensi sangat dibutuhkan, oleh 

karena itu penulis berharap karya ini dapat membantu penelitian lain dalam 

konrek permasalahan yang sama. 

 


