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Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah ruah jika di 

bandingkan denegara-negara luar . oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah Indonesia harus 

benar-benar bisa untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada supaya Indonesia 

bisa menjadi negara yang maju dan sejahtera. 

Dalam hal ini, pemerintah daerah kabupaten Lombok Timur juga pada tahun 2006 ini berupaya 

untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Lombok Timur seperti pasar tradisional yang 

ada di kecamatan Aikmel untuk di kembangkan fungsinya dan di fasilitasi secara lengkap supaya 

semua sumber daya yang ada tersebut bisa di manfaatkan sedemikian rupa agar dapat 

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta pengembangan pedesaan. 

Mengingat pasar tradisional yang ada di kecamatan Aikmel tersebut memiliki prospek yang 

sangat bagus baik dari segi letak yang strategis maupun dari tingkat keramaiannya. Atas dasar 

inilah maka, pemerintah daerah kabupaten Lombok Timur akan membangun dan membangkan 

fungsi pasar tersebut menjadi pasar semi modern dengan fasilitas yang permanen sehingga di 

harapkan supaya semua aktifitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi di pasar 

Aikmel tersebut sehingga pemerintah daerah memusatkan semua aktifitas ekonomi masyarakat 

terpusat atau berada di pasar Aikmel tersebut mengingat potensi yang di miliki sangat bagus baik 

dari segi keramaian, letak yang strategis, kependudukan, agama, dll. 

Adapun metodelogi dalam penelitian ini adalah jenis diskriptif yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran tentang fenomena yang terjadi kemudian mendapatkan suatu kesimpulan 

pada suatu permasalahan yang terdapat dalam fokus penelitian dan kemudian di interpretasikan. 

Maka, dengan metode ini data dan informasi yang terjadi dalam penelitian akan di gambarkan 

atau di jelaskan secara sistematis, terinci, aktual, dan akurat sehingga dapat memberikan 

kesimpulan yang relevan dan memecahkan suatu permasalahan yang di hadapi dan di angkat 

dalam fokus penelitian yang lebih lanjut. 

Keberadaan pasar pasar semi modern tersebut di kecamatan Aikmel dapat memberikan 

kemudahan-kemudahan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, bisa 

menekan atau mengurangi tingkat pengangguran, dapat mencegah kemacetan arus lalu lintas 

dengan adanya tempat parkir dan penertiban arus lalu lintas, pasar tersebut akan di bangun 

bertingkat sehingga akan menjadi lebih bagus dan tempat berjualan akan tertata dengan rapi 

sesuai dengan jenis barang dagangan serta akan berpengaruh pula bagi pengembangan pedesaan 

khususnya di kecamatan Aikmel tersebut di karenakan pemerintah daerah kabupaten Lombok 

Timur akan melakukan penataan kota dan perbaikan jalan di kecamatan Aikmel. 

Dengan demikian, kesimpulan yang dapat di ambil adalah dalam hal ini pemerintah daerah 

kabupaten Lombok Timur berupaya untuk melakukan pengembangan fungsi pasar dari pasar 

tradisional menjadi pasar semi modern dengan fasilitas yang permanen. Pemerintah daerah 

kabupaten Lombok Timur juga akan menyediakan fasilitas-fasilitas yang lengkap supaya dapat 

memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pedagang untuk memenuhi semua kebutuhan 



mereka di pasar tersebut dan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. 

Dari uraian tersebut di atas, maka penulis akan memberikan suatu masukan kepada pihak-pihak 

yang terkait khususnya pemerintah daerah kabupaten Lombok Timur mengingat masih adanya 

keresahan di hati para pedagang kecil dalam hal tempat. Oleh karena itu, pemerintah daerah 

kabupaten Lombok Timur harus mengeluarkan kebijakan yang benar-benar tepat dalam hal 

penempatan tempat bagi para pedagang dan seharusnya memprioritaskan para pedagang yang 

berasal dari kecamatan Aikmel terlebih dahulu. 

 


