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BAB V 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

   
 
5.1  Kesimpulan 
 

Arahan yang digunakan untuk pengendalian PKL yang 

tepat adalah: 

• tidak boleh berjualan di sempadan jalan Jl.Basuki 

Rahmat. Karena Jl.Basuki Rahmat merupakan jalan 

protokol Surabaya. 

 pemilihan jenis alat peraga yang mudah dipindahkan dan 

di bongkar pasang seperti gerobak. 

 Menyamakan warna tenda agar terlihat rapih dan teratur.  

 tidak boleh meninggalankan alat peraga di lokasi 

penelitian. 

 membuat tanda daftar usaha (TDU) yang dipimpin oleh 

ketua paguyuban.  

 Untuk PKL keseluruhan di lokasi penelitian hanya boleh 

40 PKL saja. Karena sudah padat. Apabila ada yang 

melanggar maka PKL tersebut akan di pindahkan. 

 terdapat cukup tempat sampah dilokasi berdagang PKL, 

dan untuk setiap pedagang yang makanan dan minuman 

di masak pada saat aktifitas harusmemiliki tempat sampah 

yang layak pada setiap lapaknya.  

 pengelolaan sampah harus dilakukan oleh Dinas 
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kebersihan yang dimana harus mengambil sambah di TPS 

setiap hari pada jam 06.00. agar sampah tidak menumpuk  

 pedagang di kawasan penelitian dalam menangani 

masalah kebersihan ditangani secara swadaya dibawah 

koordinasi peguyuban 

 dilakukannya Pengelolaan parkir yang baik agar tidak 

menghambat lalu lintas jalan dikawasan studi. 

 untuk meningkatkan keindahan dan kebersihan di 

kawasan Tunjungan plaza adalah menyamakan warna 

lapak yang dugunakan bagi tenda agar terlihat seragam . 

 Saat menyajikan makanan, para pedagang harus 

menggunakan sarung tangan dan penjepit makanan 

 Pedagang harus menjadi anggota paguyuban. 

 apabila pedagang melanggar dan tidak memelihara 

kebersihan maka pedagang akan mendapatkan sanksi 

yang di musyawarakan oleh paguyuban. Atau di tidak di 

izinkan berdagang di lokasi penelitian 

 PKL yang menggunakan sepeda hanya boleh berjualan 

dari pukul 16.00 – 19.30 (makanan ringan). Dan 

pedagang yang membuka tenda di lokasi penelitian buka 

nya dijam jam tertentu. 11.00 – 13.00, 16.00-21.00 tang 

dimana jam  tersebut mengikuti jam ramai di lokasi  

 Bagi pedagang yang melanggar akan mendapatkan sanksi 

dari paguyuban berdasarkan hasil musyawarah  
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5.2 Rekomendasi 
5.2.1 Rekomendasi Hasil Studi 

 

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari 

penelitian ini, maka disarankan beberapa hal,  antara lain adalah  

1. Perlu dilakukan studi eksplorasi mengenai lokasi PKL di 

kawasan Tunjungan Plaza karena terkait kebijakan dari 

pemerintah yang menata PKL dengan cara melakukan 

sentralisasi tempat berdagang bagi para PKL 

2. Dalam penataan PKL pengambilan kebijakan hendaknya 

pemerintah melalukan kajian dari sosial ekonomi dan sosial 

masyarakat setempat 

3. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah kota 

Surabaya dalam menyusun kebijakan/ regulasi sehingga 

dalam pengelolaanya dan penertiban PKL tidak terjadi 

konflik dan memiliki  kejelasan lokasi sebelum melakukan 

penertiban. 
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