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Abstrak 

Hasil penelitian menunjukan  Implementasi Kebijakan Surat Keputusan Bupati 

Paser  Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Pasar Kecamatan (Studi 

Kasus Pasar Sopang Raya Di Kecamatan Batu Sopang) bahwa komunikasi 

antara Pemerintah Daerah Kabupaten Paser-Pemerintah Kecamatan Batu 

Sopang-Tim Pengelola Pasar Mingguan Sopang Raya berjalan belum maksimal 

dan perlu pembenahan, sumber daya pengelolaan pasar diperoleh dari hasil 

pengelolaan pasar, struktur pengelola tim pasar berasal dari masyarakat dan 

sikap tim pengelola terhadap eksistensi Pasar Sopang Raya ingin pasar Sopang 

Raya terus berkembang dan bersaing dengan pasar lainnya. 

 

Kata Kunci: implementasi, pelimpahan pengelolaan, surat keputusan bupati, 

pasar. 

 

 

Pendahuluan  

Pemeritah Kecamatan Batu Sopang mengelola Pasar Sopang Raya secara 

langsung selain karena pelimpahan wewenang dari Bupati juga karena kecamatan 

memiliki akses dan tingkat komunikasi yang lebih baik kepada Bupati Paser 

dalam hal menjalankan wewenang. Selain itu karena pengguna Pasar Sopang 

Raya ini bukan hanya dari Desa Batu Kajang namun dari desa sekitar Kecamatan 

Batu Sopang. Hal ini sempat menjadi perdepatan dengan pihak Desa Batu Kajang 

namun dengan situasi dan kondisi di lapangan, kecamatan tetap menjadi 

penanggungjawab tentang pengelolaan Pasar Sopang Raya sesuai dengan SK 

Bupati Paser 501/KEP-642/2010. 

Pasar Sopang Raya dibuka setiap hari oleh pedagang lokal, namun di 

setiap kamis siang hingga jumaat siang keadaan pasar lebih ramai dikarenakan 

pedagang dari daerah Kalimantan Selatan datang untuk berdagang di Pasar 

Sopang Raya.  Hal itu dikarenakan Kecamatan Batu Sopang dan daerah 

Kalimantan selatan hanya memakan waktu kurang lebih 2 jam perjalan darat 
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mengakibatkan pedagang dari daerah Kalimantan Selatan rutin setiap Kami-Jumat 

datang berdagang. 

 

Kerangka Dasar Teori  

Kebijakan Publik 

Tahapan-tahapan dalam proses pembuatan kebijakan Publik menurut 

Dunn (1998:24-25) sebagai berikut: 

a. Tahapan Penyusunan Agenda 

Para petinggi pemerintahan yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah 

dalam agenda publik. Masalah yang dianggap paling krusiallah yang terlebih 

dahulu dimasukan kedalam agenda perumusan kebijakan. Pada tahap ini 

suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa masalah lain 

akan ditunda untuk waktu tertentu. 

b. Tahap Formulasi Kebijakan 

Masalah telah masuk kedalam agenda pembuat kebijakan. Masalah-masalah 

tadi didefinisikan kemuadian dicari pemecah masalahnya yang paling terbaik. 

Pemecahan masalah tersebut di ambil dari berbagai alternatif yang ada. 

c. Tahap Adopsi Kebijakan 

Dari berbagai alternatif yang ditawarkan oleh perumus kebijakan pada 

akhirnya akan muncul satu alternatif yang dinilai cocok dengan permasalahan 

ini. Disepakati oleh mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga 

atau keputusan peradilan. 

d. Tahap Implementasi Kebijakan 

Suatu program kebijakan hanya menjadi catatan-catatan elit, jika program 

tersebut tidak diimplementasikan. Sehingga program kebijakan yang telah 

diambil sebagai alternatif pemecah masalah harus diimplementasikan. 

e. Tahap Penilaian Kebijakan 

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai/dievaluasi untuk 

melihat sejauh mana kebijakan tersebut berjalan sesuai 

 

Implementasi Kebijakan 

Menurut Wibawa dalam Koryati, dkk (2004:10) implementasi kebijakan 

merupakan pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, 

biasanya tertuang dalam undang-undang, namun juga dalam bentuk intruksi-

intruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Idealnya keputusan-

keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, 

menetukan tujuan yang hendak dicapai dan dalam berbagai cara 

“menggambarakan struktur” proses implementasi tersebut. Tujuan implementasi 

Kebijakan adalah untuk menetapkan arah tujuan kebijakan publik dapat 

direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. 

 

Model Implementasi Kebijakan 
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Model dari Edwar III (1980) ini menitik beratkan kepada empat isu pokok 

agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu: 

1. Komunikasi  

Komunikasi merupakan dimensi penting untuk keberhasilan dalam 

pencapaian suatu tujuan dalam suatu organisasi. Dalam konteks ini komunikasi 

berkenaan dengan penyampaian informasi yang didalamnya berisi pesan penting 

dari pengambil kebijakan kepada stakeholders. Oleh sebab itu dibutuhkan 

kejelasan dan umpan balik yang selaras agar terciptanya komunikasi yang baik 

2. Sumber Daya (Resource)  

Dalam pandangan ini perintah-perintah yang harus diimplementasikan wajib 

diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, akan tetapi jika para pelaksana 

memiliki sumber daya yang sangat terbatas yang diperlukan untuk 

mengimplementasikan kebijakan-kebijakan, maka dapat dipastikan bahwa 

pelaksanaan implementasi berjalan tetapi tidak sebagaimana yang diharapkan. 

Adapun sumber daya yang penting meliputi penempatan pegawai yang memadai, 

informasi-informasi yang diperlukan dalam segala aspek, wewenang yang 

dibutuhkan berdasarkan tugas yang ditetapkan, fasilitas, artinya dalam 

implementasinya ada orang-orang yang dapat menjamin/menfasilitasi 

implementasi itu berjalan baik melalui keahlian mereka (staf ahli) dan tentunya 

juga peralatan kantor yang memadahi. 

3. Sikap Pelaksana (Disposition or attitudes) 

Edwar III menegaskan bahwa proses implementasi kebijakan publik akan 

berjalan efektif dan efisien jika para implementator mengerti dan memahami apa 

yang harus dilakukan dan memiliki keinginan dan kecenderungan sikap positif 

untuk melaksanaan kebijakan tersebut. 

4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure) 

Susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukan 

adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan pembagian fungsi-fungsi atau 

kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan dan dikordinasikan 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu deskriptif kualitatif. 

Miles dan Huberman (dalam Silalahi, 2010: 284) menjelaskan: Data kualitatif 

merupakan sumber dari deskripsi yang luas berlandaskan kukuh serta memuat 

penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan 

data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara 

kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, 

dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Dan lagi, data kualitatif 

lebih condong dapat membimbing kita untuk memperoleh penemuan-penemuan 

yang tak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru; data 

tersebut membantu para peneliti untuk melangkah lebih jauh dari praduga dan 

kerangka kerja awal. Narasumber dalam penelitian ini berasal dari Pemerintah 



Implementasi Kebijakan Surat Keputusan Bupati Paser Tentang... (Tampubolon) 

 

 

585 

Kecamatan Batu Sopang, Pengelola Pasar Sopang Raya, Pedagang, dan 

Masyarakat Kecamatan pasar Sopang Raya.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Komunikasi 

Komunikasi yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Paser-Kecamatan 

Batu Sopang-Tim Pengelola Pasar sangat dibutuhkan agar terjadinya 

singkronisasi peraturan dalam bentuk sosialisasi pelimpahan kewenangan. Pihak 

Kecamatan menilai masih kurangnya sosialisasi yang terjalin, terutama dari pihak 

Pemerintah Kabupaten Paser kepada Kecamatan Batu Sopang, hal itu terjadi 

karena beberapa poin Surat Keputusan (SK) Bupati Paser yang tidak sesuai 

dengan keadaan di Pasar Sopang Raya, khususnya yang berkaitan dengan Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau 

Disperindakop & UKM. Selain itu, sosialisasi yang di rasa perlu dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Paser kepada Kecamatan Batu Sopang adalah tentang 

peran Pemerintah Kabupaten Paser pada pengembangan Pasar Sopang Raya. 

Sedangkan untuk sosialisasi yang dilakukan pihak Pemerintah Kecamatan Batu 

Sopang kepada masyarakat Batu Sopang, dilakukan dengan cara pertemuan 

dengan lembaga adat, pemuka agama, kepala-kepala desa di Batu Sopang, 

perwakilan Danramil, perwakilan Kapolres, dan Pemerintah Kecamatan Batu 

Sopang serta pedagang Pasar Sopang Raya di ruang pertemuan Kantor 

Kecamatan Batu Sopang, pada kesempatan ini sosialisasi dilakukan dan langsung 

menentukan pihak-pihak yang akan mengoprasikan Pasar Sopang Raya dalam 

bentuk Tim Pengelola Pasar Mingguan Sopang Raya. 

 

Sumber Daya 

Dalam menjalankan sebuah kebijakan sumber daya sangat diperlukan 

demi terciptanya penempatan sumber daya yang tepat guna dan erat juga 

hubungannya dengan oprasional pasar. Sehingga pelimpahan wewenang yang 

telah diberikan oleh pihak Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan baik. Pasar 

Sopang Raya sendiri memiliki Tim Pengelola Mingguan yang bertanggungjawab 

menjalankan keberlangsungan pasar. 

Sumber daya yang digunakan dalam hal ini melibatkan masyarakat 

bahkan tokoh masyarakat. Diupayakan agar terjadinya keselarasan dalam 

menjalankan kebijakan. Kehadiran pihak swasta juga diharapkan dapat 

meminimalisir tindakan yang menyeleweng dan tidak sesuai dengan tugas dan 

fungsi masing-masing sumber daya.  

Menjalankan sebuah kebijakan tentu saja tidak lepas dengan adanya biaya 

oprasional, terlebih yang berhubungan dengan masyarakat umum. Sumber daya 

dalam hal materil juga menjadi sorotan dalam hal ini. Hal yang sedikit berbeda 

terjadi di Pasar Sopang Raya ini. Di pasar ini tidak dipungut pajak retribusi 

melainkan iuran wajib. Iuran wajiblah yang menjadi penopang oprasional Pasar 
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Sopang Raya selama ini. Dari Iuran wajib inilah pengelola memutar pendapatan 

untuk kegiatan Pasar Sopang Raya. 

Ada  iuran wajib yang harus dibayarkan oleh para pedagang kepada Tim 

Pengelola Pasar, sesuai dengan karcis yang dikeluarkan oleh pihak Kecamatan 

Batu Sopang, yaitu: 

1. Iuran Kebersihan sebesar Rp. 2.000,- 

2. Parkir Roda 2 sebesar Rp. 2.000,- 

3. Parkir Roda 4 (pengunjung) sebesar Rp. 5.000,- 

4. Parkir Roda 4 (pedagang) Sebesar Rp. 10.000,- 

5. Iuran Lapak Pedagang sebesar Rp. 3.000,- 

6. Iuran Keamanan sebesar Rp. 2.000,-/lapak 

7. Iuran Listrik sebesar Rp. 5.000,- 

Dari karcis-karcis iuran inilah biaya oprasional terbayarkan, mulai dari 

penjaga parkir, pihak kebersihan pasar, listrik, dan oprasional-oprasional lainnya. 
Biaya retribusi digantikan menjadi biaya iuran wajib namun tetap menggunakan 

karcis sebagai penanda bahwa iuran yang dipungut adalah iuran resmi dari pihak 

kecamatan bukan pungutan liar dan di perkuat dengan keluarnya pengumuman 

No. 04/PASAR-SR/IX/2017 tentang Himbauan Iuran/Tarif Pasar Sopang Raya. 

Namun pihak Kecamatan dan Tim Pengelola dengan tegas mengatakan bahwa 

iuran yang telah di tarik dari pedagang sudah mencakup segalanya yang tertera di 

dalam karcis masing-masing sehingga tidak diperbolehkan kepada pihak manapun 

menarik iuran-iuran diluar ketetapan yang telah disepakati bersama. 

Penerikan Iuran Wajib ini tidak ditentukan oleh Pemerintah Kecamatan 

Batu Sopang saja, namun diadakan Rapat Koordinasi bersama Tim Pengelola 

Pasar Mingguan dan Tokoh Masyarakat dan perwakilan pedagang Pasar Sopang 

Raya, yang kemudian dinotulenkan dan di berikan surat edaran kepada pedagang 

di Pasar Sopang Raya. 

Keberadaan Kios/Los yang ada di Pasar Sopang Raya juga disayangkan. 

Beberapa kios/los belum rampung saat di tempati sehingga saat ini tidak ditempati 

lagi karena sudah tidak layak pakai, seperti atap yang sudah bocor, dinding yang 

tidak di plester dan di cat dengan baik, atau pun beberapa fasilitas lain yang rusak 

ada juga beberapa kios yang kosong dan pedagang memilih berjualan di emperan 

karena letak kios/los yang kurang strategis. 

 

Sikap Pelaksana 

Dalam menjalankan kebijakan, sikap pelaksana dalam mengambil 

tindakan tentu saja berkaitan langsung dengan kelangsungan organisasi itu 

kemasa depan. Bukan hanya mencari strategi untuk keberlangsungan jalannya 

Pasar Sopang Raya tetapi juga berkaca dengan latar belakang mengapa Pasar 

Sopang Raya di limpahkan kepada Kecamatan Batu Sopang. Agar terwujudnya 

visi dan misi pasar Sopang Raya. 

Untuk menjaga keberlangsungan pasar dan mencapai tertib administrasi 

pasar, Tim Pengelola Mingguan juga menerbitkan beberapa peraturan melalui 
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Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pasar Sopang Raya pada13 September 2017. Isi 

dari Rapat Koordinasi dan Evaluasi meliputi: 

1. Segala iuran yang ditarik oleh pedagang maupun pembeli akan diberikan 

karcis sebagi tanda bukti, mengindari pungutan liar yang mungkin 

terjadi. 

2. Tetapan iuran-iuran Pasar Sopang Raya. 

3. Pembagian tarif iuran untuk oprasional dan petugas. 

4. Pengadaan seragam Linmas . 

5. Pengadaan sarana pasar, bai untuk petugas, pedagang, maupun pembeli. 

6. Jadwal pembersihan dan biaya yang dikeluarkan untuk sampah. 

7. Penyetoran Iuran/Tarif kepada pihak bendahara pasar. 

8. Penjabaran peruntukan Iuran pasar, 

9. Peringatan kepada petugas yang melakukan Iuran diluar yang 

ditetapkan. 

Tentunya keberadaan peraturan yang dibuat oleh pihak kecamatan 

maupun tim pengelola diharapkan menjadi tameng yang kuat dan landasan agar 

terciptanya pasar yang tertib, bersih dan nyaman bagi setiap orang. Sehingga 

jalannya roda perekonomian di kecamatan Batu Sopang lebih baik lagi. Hal ini 

merupakan perwujudan dari poin-poin SK Bupati Paser yaitu point Dua  huruf b, 

c, d poin Tiga dimana pihak Pemerintah Kecamatan Batu Sopang melalui Tim 

Pengelola Pasar Mingguan melakukan pengelolaan kegiatan oprasional pasar 

Kecamatan, melakukan pembinaan dan sosialisasi Peraturan Daerah tantang Pasar 

kepada para pedagang, memberikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

pengelolaan pasar di Kecamatan dengan cara rapat-rapat evaluasi di setiap 

periodenya sehingga di periode selanjutnya semakin baik serta melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya pengelola pasar sebagaimana tersebut pada Diktum 

PERTAMA Keputusan ini harus berpedoman kepada petunjuk dan ketentuan 

Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada Bupati Paser. 

 

Struktur Birokrasi 

Melaksanakan sebuah peraturan tentunya tidak bisa dilakukan seorang 

diri. Butuh kelompok, tim, atau patner yang diperlukan untuk saling menilai dan 

memberikan arahan kepada satu sama lain. Keberadaan tim pengelola juga 

berefek kepada penyaluran informasi, pemenuhan kepentingan, dan pandangan 

tim pengelola sendiri terhadap keberadaan Pasar Sopang Raya. Pak Jainal Arifin 

sebagai Ketua Tim Pasar mengutarakan bahwa sebagai pelaksana kebijakan di 

lapangan Tim Pengelola Mingguan bertugas untuk memeriksa keseluruhan 

keadaan Pasar Sopang Raya di bantu oleh para petugas sesuai dengan tupoksinya. 

Untuk itu melalui Rapat dan Musyawarah di Kecamatan berikut adalah 

Komposisi dan Personalia Tim Pengelola Pasar Sopang Raya Periode 2017-2020 

Kecamatan Batu Sopang sesuai dengan Surat Keputusan Camat Batu Sopang 

Nomor 33 Tahun 2017. Dalam Keputusan Camat ini bukan hanya pengangkatan 
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pengurus baru tapi juga pemberhentian dengan hormat Tim Pengelola sebelumnya 

karena masa bakti 3 tahun telah usai. 

Pelindung/Penasehat : Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan 

(FKPK) Batu Sopang 

Penanggungjawab : Sekretaris Camat 

Ketua : Jainal Arifin 

Wakil Ketua I : Asman 

Wakil Ketua II : Hamidan 

Sekretaris : Tode Pangestu 

Bendahara : Tedy Daryanto, S.sos 

Seksi-Seksi: 

a. Seksi Kelistrikan 

1. Suratman (Koordinator) 

2. Sukardi 

3. Tismansyah 

4. Suhardi 

5. Anto/Fajar 

b. Seksi Pendaftaran dan Penataan Pedagang 

1. Guplani Syahrim (koordinator) 

2. Zubaidah 

3. Didin Jamaludin 

4. Randa Wardana 

5. Tode Pangestu 

6. Ahmad Payau 

7. Andariyansyah 

8. Aulia Rahman 

9. Budi Andriani 

c. Seksi Kebersihan Pasar, MCK, dan Air 

1. M. Mukeran (Koordinator) 

2. Ardiansyah 

3. Ibrahim 

d. Seksi Keamanan dan Ketertiban 

1. Kasi Trantibum (Koordinasi) 

2. Sutiran 

3. Ady Nusa, SE 

4. Rudi 

5. Yadi 

6. Irus 

7. Irvandiansyah 

e. Seksi Pengelolaan Parkir 

Parkir I: Hamidan (Koordinator) 

Parkir II: Rusmadi (koordinator) 
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Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Surat Keputusan Bupati Paser  

Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Pasar Kecamatan (Studi Kasus 

Pasar Sopang Raya Di Kecamatan Batu Sopang) 

a. Tim Pengelola Mingguan Pasar kurang berkoordinasi dengan 

Pemerintah Daerah 

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penerima wewenang, Tim Pengelola 

juga perlu berkomunikasi secara langsung denga pihak Pemerintah Daerah, 

karena faktanya masih banyak administrasi Pemerintah Daerah yang belum 

rampung semenjak pendelegasian wewenang dilakukan. Khususnya dalam 

pembebasan lahan yang sekarang dipakai sebagai lahan Pasar Sopang Raya, dari 

data yang penulis dapat hanya kurang lebih 4.654,5 m2 saja yang memiliki 

sertifikat tanah resmi sedangkan 15.345,5 m2 lagi belum mendapat kejelasan 

sertifikat tanah, itu juga yang menjadi penghambat bagi Tim Pengelola dalam 

mengembangkan Pasar Sopang Raya. 

b. Keterbatasan Anggaran 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Pasar Sopang Raya dikelola 

langsung oleh Kecamatan Batu Sopang melalui Tim Pengelola Pasar Mingguan, 

sehingga setiap oprasionalnya dibuat dan dapat dari Iuran Wajib yang di jalankan 

di Pasar Sopang Raya. Untuk biaya Oprasional sendiri pihak Pengelola Pasar 

mengatakan uang iuran tidak bersisa dan tidak dapat masuk dalam kas pengelola, 

apalagi untuk pembaharuan atau untuk penambahan fasilitas di Pasar Sopang 

Raya. Sebagai pasar yang berjalan di bawah pengawasan kecamatan, 

pembangunan-pembangunan yang dilakukan di Pasar Sopang Raya cenderung 

lambat, ditandai dengan kurang lebih 9 tahun berdiri perbedaan yang mencolok 

hanya di bagian fasilitas ibadah dan kantor administrasi, sedangkan jalanan, lahan 

parkir, hingga kios belum ada peremajaan. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

1. Komunikasi yang dilakukan antara Pemerintah Kecamatan Batu Sopang 

dengan Masyarakat berupa sosialisasi tentang pelimpahan kewenangan sudah 

disosialisasikan namun belum berjalan maksimal, terbukti dengan 

terbentuknya Tim Pengengelola Pasar Sopang Raya yang menjadi pengelola 

Pasar sesuai dengan SK Bupati Paser poin Dua huruh b tentang pengelolaan 

kegiatan Operasioanl pasar Kecamatan..  

2. Bangunan fisik dari Pasar Sopang Raya masih banyak yang harus di perbaiki 

dan di tata agar lebih rapih. Mulai dari kondisi kantor administrasi Tim 

Pengelola, kios/los/lapak pedagang, lahan parkir, pembebasan lahan untuk 

perluasan pasar, dan tempat pembuangan akhir. Tata ruang penempatan 

kios/los/dan lapak yang masih belum terurut dengan baik sesuai dengan 

kelompok jualannya.  

3. Pemerintah Kecamatan Batu Sopang memilih masyarakat Batu Sopang sebagai 

orang-orang yang mengelola Pasar Sopang Raya. Berasal dari dari semua 

elemen masyarakat, tokoh masyarakat, tetua adat, Koramil, Polres, hingga 
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Pemerintah Kecamatan Batu Sopang. Sesuai dengan poin Dua huruf d tentang 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pasar Kecamatan. 

4. Tim Pengelola Sopang Raya menjalankan tugas tupoksinya sesuai dengan 

kebutuhan dari Pasar Sopang Raya. Mengusahakan tertib administrasi, 

keamanan pasar, kebersihan pasar, dan mengusahakan kelengkapan fasilitas 

pasar.  

5. Faktor-faktor yang menghambat dalam menjalani implementasi ini adalah 

kurang koordinasinya tim pengelola dan Pemerintah Daerah, sehingga 

beberapa kesepakatan yang termasuk penting terlewat dan menjadi tidak jelas 

sampai sekarang. Selain itu kurangnya anggaran unutk memperbaiki dan 

mengembangkan bentuk pasar sendiri menjadi penghambat yang dirasa oleh 

tim sangat berpengaruh terhadap jalannya implementasi wewenang ini. 

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang dikemukakan, maka penulis 

memberikan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Sebaiknya Pemerintah Kecamatan Batu Sopang segera melengkapi  surat-

menyurat tentang pelimpahan kewenangan dari pihak Pemerintah Daerah 

Kabupaten Paser kepada Pemerintah Kecamatan Batu Sopang, karena itu 

berkaitan dengan kelengkapan administrasi yang akan menunjang kemajuan 

Pasar Sopang Raya. 

2. Tim Pasar Sopang Raya segera melengkapi surat tanah yang berhubungan 

dengan lokasi Pasar Sopang Raya, khususnya yang masih berurusan dengan 

masyarakat sipil.  

3. Tim Pengelola Pasar Sopang Raya seharusnya dapat meningkatkan pedagang 

lokal yang mengisi Pasar Sopang Raya, untuk memajukan dagangan lokal di 

kecamatan Batu Sopang. 

4. Sebaiknya Surat Keputusan Bupati yang menyangkut Pelimpahan 

Kewenangan Pasar diperbaharui isi kebijakannya. Hal yang mendasari adalah 

usia SK Bupati yang telah berjalan 9 tahun dan isi kebijakan ada yang sudah 

tidak relevan dengan keadaan di lapangan, khususnya Pasar Sopang Raya. 

5. Sebaiknya Tim Pengelola Pasar Sopang Raya membangun tempat 

pembuangan sampah akhir, karena kita ketahui bersama bahwa limbah dari 

pasar sendiri cukup besar sehingga perlu dibuatnya tempat khusus. 

6. Sebaiknya Tim Pengelola Pasar Sopang Raya membangun fasilitas Kesehatan, 

APAR, yang berkaian dengan keselamatan pedagang dan pembeli di Pasar 

Sopang Raya. 

7. Pengelola Tim Pasar Sopang Raya seaiknya memperbaiki fasilitas-fasilitas 

penunjamg kebutuhan oprasional Pasar Sopang Raya secara perlahan dari 

waktu kewaktu. 
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