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Rencana Pembangunan Plaza Poncol dikawasan Pondok Pesantren dan makam para Ulama 

Besar Pasuruan menjadi permasalahan umum bukan hanya pada kalangan pesantren semata 

namun juga pada masyarakat sekitar. Alasan Pemerintah Kota Pasuruan untuk membangun Plaza 

tersebut adalah untuk memberi lokasi khusus pada para Pedagang Kaki Lima (PKL) sehingga 

Pasuruan lebih tertata rapi dan dapat menambah Kas Daerah Pasuruan. Kesimpangsiuran dan 

ketidakjelasan seputar Pembangunan Plaza Poncol mendorong peneliti untuk mengetahui lebih 

mendalam bagaimana sesungguhnya Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan 

Plaza Poncol, namun yang lebih terpenting dari penelitian ini adalah tujuan PEMKOT Pasuruan 

dan manfaat bagi masyarakat Pasuruan dengan dengan dibangunya Plaza Poncol. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian deskriptif 

dan analisa kualitatif, dengan tujuan ini peneliti akan mendapatkan gambaran secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta antar fenomena yang diselidiki. Penelitian ini dilakukan 

di Kota Pasuruan tepatnya pada masyarakat sekitar lokasi pembangunan Plaza Poncol. Untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang maksimal maka peneliti menggunakan subjek penelitian 

adalah para santri, pelajar, pedagang dan masyarakat. Dan sumber data primer dan sekunder 

yang mana terbagi pada observasi, interview tidak terstruktur dan kuesioner tentang fakta-fakta 

yang mengarah pada fenomena Rencana Pembangunan Plaza Poncol. 

Selanjutnya mendistribusikan kedalam tiga pokok pembahasan pertama, mengenai pengetahuan 

masyarakat (kognisi), kedua, mengenai sikap/pendapat (Afeksi), ketiga, mengenai perilaku 

(Aktifis) masyarakat Rencana Pembangunan Plaza Poncol. Studi mengenai persepi masyarakat 

dimaksudkan untuk mendiskripsikan tentang pengetahuan masyarakat dan sikap/pendapat 

masyarakat terhadap Rencana Pembangunan Plaza Poncol kemudian bentuk perilaku masyarakat 

itu sendiri setelah mengetahui dan merasakan suatu fenomena yang ada pada lingkungannya. 

Dari keseluruhan kajian studi yang dikerjakan tersebut, akhirnya secara sederhana dapat 

disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap Rencana Pembangunan Plaza Poncol baik, 

namun mereka kurang mengetahui tentang kebijakannya. Selain itu masyarakat juga mengetahui 

tujuan, dampak pembangunan Plaza Poncol. Sikap/pendapat masyarakat terhadap rencana 

pembanguan Plaza Poncol dan keberadaan Plaza Poncol berkaitan dengan kesejahteraan 

masyarakat, dampak sosial dan moralitas remaja, kesempatan berusaha dan keyakinan 

masyarakat terhadap pembangunan Plaza Poncol adalah tidak setuju bahkan menolak karena 

banyak membawa dampak negatif. Sedangkan aspek aktifis, masyarakat tidak mempunyai 

dukungan terhadap rencana Pembangunan Plaza Poncol dan peran serta terhadap 

penanggulangan dampak sosial dan moralitas remaja yang akan timbul akibat pembangunan 

Plaza Poncol di Kota Pasuruan.  

 


