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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Kesimpulan  

Program revitalisasi Pasar Manis Purwokerto melakukan 

kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat. Pihak yang terlibat 

dalam kolaborasi ini yaitu: (a) Disperindang bagian Bidang Pasar; (b) 

PT Krakatau Indah; dan (c) Paguyuban Pedagang Pasar Manis. 

Merujuk pada pembahasan hasil penelitian collaborative 

governance dalam proses revitalisasi Pasar Manis Purwokerto bahwa 

proses telah berjalan dengan baik beberapa aspek diantaranya yaitu: 

a. Proses dialog tatap muka (face to face) telah berlangsung. Semua 

stakeholders ikut  terlibat didalam proses komunikasi dan negosiasi 

melalui pertemuan–pertemuan formal yaitu dilakukan secara rutin 

dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Manis 

b. Membangun kepercayaan (trust building), bahwa tingkat percayaan 

setiap stakeholder dalam  proses kolaboratif revitalisasi pasar 

manis telah ditentukan dalam persamaan pemikiran dan ide bahwa 

revitalisasi itu bertujuan untuk memberi fasilitas yang lebih baik. 

c. Komitmen pada proses (commitment to process), revitalisasi Pasar 

Manis antara satu stakeholders dengan yang lain tingkat saling 

ketergantungan sangat tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan peran 
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campur tangan pemerintah dalam pengelolaan dan pembagian zona 

pasar. 

d. Berbagi pemahaman (shared understanding), bahwa seluruh 

stakeholder telah memahami pentingnya menjalin kerjasama dalam 

suatu program sehingga keberhasilan yang diinginkan telah 

tercapai dengan baik yaitu terbangunnya pembangunan pasar yang 

baru, bersih dan tertata rapi. 

e. Hasil sementara (intermediate outcome) bahwa seluruh 

stakeholders telah menjalan tugasnya masing-masing dengan baik 

terkait dengan PT Krakatau Indah sudah menjalan perjanjian sesuai 

kontrak pemborong untuk menyelesaikan pembangunan sesuai 

target  dalam revitalisasi Pasar Manis sudah cukup baik. Kerjasama 

yang terwujud dalam proses revitalisasi Pasar Manis termasuk 

dalam bentuk kerjasama yang didasarkan pada perjanjian tertulis 

dapat dilihat dari proses rincian biaya pendirian bangunan sesuai 

dengan surat perjanjian pemborong yang terwujud dalam 

keberhasilan proses pembangunan gedung pasar manis yang 

merupakan penopang utama kegiatan perekonomian di daerah.  
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B. Implikasi 

Implikasi yang bisa dibentuk dalam akhir penelitian ini, yaitu : 

a. Pemahaman stakeholders tentang aturan dasar dalam pengelolaan 

revitalisasi Pasar Manis dapat ditingkatkan melalui sosialisasi dari 

pihak Dinperindag. Dengan pemahaman stakeholders terhadap 

aturan dasar maka dapat mempermudah dalam proses pengelolaan 

Pasar Manis. 

b. Adanya revitalisasi pasar manis memberikan dampak positif 

terhadap perekonomian masyarakat khususnya para pedagang 

c. Ketergantungan dan keterbukaan antar pihak stakeholders 

merupakan sesuatu hal yang penting dalam sebuah kolaborasi. 

Untuk menumbuhkan rasa saling ketergantungan tersebut dapat 

dilaksanakan mulai dari hal kecil yaitu dengan membangun 

kerjasama antara satu pedagang dengan yang lain. 

 

 

 

 

  


