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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran informasi analisis 

retrospektif dari kebijakan relokasi Pasar Pahing. Informasi  dari hasil penelitian 

ini dapat menjadi pertimbangan atau masukan bagi pembuat kebijakan dalam 

memecahkan masalah serta meningkatkan kualitas kebijakan yang telah dibuat. 

Relokasi pasar merupakan salah satu bentuk kebijakan dari pemerintah Kota 

Blitar dalam mengembangkan pasar rakyat di Kota Blitar. Peneliti menggunakan 

analisis retrospektif dalam meneliti relokasi Pasar Pahing dengan merujuk pada 

teori William N. Dunn. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pedagang Pasar Pahing lama, 

pedagang di Pasar Pahing, pembeli dan pengunjung Pasar Pahing, warga sekitar 

Pasar Pahing lama, warga sekitar Pasar Pahing baru, pengelola Pasar Pahing, dan 

aparatur dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar. Teknik penentuan 

informan dalam penelitian ini secara purposive dan snowball. Teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Adapun teknik analisis data melalui empat proses: (1) pengumpulan data, (2) 

reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) penarikan kesimpulan. Dan untuk 

menguji validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. 

Hasil penelitian dari analisis retrospektif ialah informasi yang diperoleh 

setelah aksi kebijakan dilakukan atau setelah tahap implementasi kebijakan 

relokasi dilakukan. Berdasarkan pemantauan, walaupun Pasar Pahing menjadi 

pasar yang lebih aman, nyaman dan bersih, namun keadaan pasar menjadi sepi. 

Hasil dari kebijakan relokasi ialah belum mampunya Pasar Pahing memenuhi 

kebutuhan dan keinginan dari masyarakat. Setelah evaluasi dilakukan, pemerintah 

Kota Blitar memutuskan untuk melakukan tindakan membangun tambahan kios di 

Pasar Pahing dan merenovasi kios pasar. Adapun rekomendasi kebijakan dari 

peneliti ialah me redasain model pasar menjadi pasar semi modern.  
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