
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menyusun 

sebuah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

tahun 2012-2017. RPJMD merupakan dokumen perencanaan pemerintah 

daerah untuk periode waktu 5 (lima) tahun, yang memuat penjabaran visi, misi, 

dan program pembangunan daerah. Adapun dalam pembuatan RPJMD, 

pemerintah daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) yang memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN).  

 

Setelah disusunnya RPJMD, maka selanjutnya RPJMD digunakan sebagai 

acuan penyusunan Rencana Strategis-Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). 

Kemudian dari kedua dokumen tersebut, Renstra-SKPD dan RKPD diperinci 

kembali menjadi dokumen Rencana Kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(Renja-SKPD). 
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Rencana Kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) merupakan 

dokumen perencanaan SKPD untuk periode waktu 1 (satu) tahun. Setiap 

SKPD diwajibkan memiliki Rencana Kerja (Renja), sebagai pedoman 

penyelenggaran pemerintahan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan 

fungsinya. Pada Renja tersebut, memuat uraian perencanan program dan 

kegiatan kerja yang ditargetkan untuk selesai selama kurun waktu 1 (satu) 

tahun. Selain itu, digunakan juga untuk melanjutkan program ataupun rencana 

kerja yang gagal untuk diselesaikan selama kurun waktu 1 (satu) tahun pada 

Renja sebelumnya.  

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tahun 2015 Dinas Koperasi, 

UMKM, dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Musi Banyuasin kembali membuat 

dokumen Renja yang baru bagi instansinya. Dokumen Renja yang memuat 

rangkaian program atau rencana kerja baru, dan/atau melanjutkan program 

atau rencana kerja yang gagal diselesaikan selama masa kurun waktu 1 (satu) 

tahun pada tahun 2014. Sehingga, Renja yang belum terselesaikan dapat terus 

dilanjutkan sampai dengan selesai. 

Sebagai contoh misalnya, dalam kasus Renja kebijakan penataan PKL Pasar 

Inpres Sekayu ke Pasar Tradisional Randik Sekayu, yang pada nyatanya gagal 

untuk diselesaikan pada tahun 2014. Oleh karena itu, kembali dilanjutkan lagi 

pada tahun 2015. Sehingga Renja tersebut dapat tetap diselesaikan dan 

terhindar dari pemborosan anggaran. 



3 

 

Kebijakan penataan PKL Pasar Inpres Sekayu ke Pasar Tradisional Randik 

Sekayu, merupakan solusi yang diberikan oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan 

Pengelolan Pasar Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengatasi permasalahan 

yang muncul, seiring dengan adanya keberadaan PKL di Pasar Inpres Sekayu. 

Seperti misalnya, keberadaan PKL yang telah menyebabkan kemacetan, 

kekumuhan, kesemrawutan, serta keengganan para pembeli untuk memasuki 

pasar. Padahal, sebelum adanya keberadaan PKL di Pasar Inpres Sekayu, para 

pembeli tidak pernah absen untuk memasuki pasar dalam mencari harga yang 

dianggap lebih terjangkau. 

Berdasarkan hasil pra–riset yang telah dilakukan oleh peneliti, melalui 

kegiatan wawancara kepada dua orang pedagang dan empat orang pembeli di 

Pasar Inpres Sekayu pada tanggal 15 Februari 2015. Adanya keengganan 

pembeli untuk memasuki pasar, disebabkan oleh karena pembeli merasa lebih 

mudah untuk menjangkau keberadaan PKL, dibandingkan dengan keberadaan 

pedagang pasar tradisional yang berdagang di dalam pasar. Terlebih lagi dalam 

hal mendapatkan barang kebutuhan yang sama, dengan tanpa harus berjalan 

jauh masuk ke dalam pasar yang identik dengan kondisi becek, bau, dan kotor. 

Oleh sebab itu, para pembeli cenderung lebih memilih untuk berbelanja kepada 

para PKL yang berjualan di pinggiran jalan dan di serambi-serambi toko.  

 



4 

 

Secara lebih lanjut, melalui kebijakan penataan PKL Pasar Inpres Sekayu ke 

Pasar Tradisional Randik Sekayu. Selain dapat mengatasi permasalahan yang 

muncul akibat keberadaan PKL, pemerintah juga dapat mengeksplorasi potensi 

yang ada seiring dengan keberadaan PKL. Sehingga, sisi positif yang terdapat 

pada kemunculan PKL tidak menjadi hilang begitu saja. Sebagaimana 

misalnya, bila diselesaikan melalui kebijakan represif dengan cara 

penggusuran atau pengusiran yang kerap kali berujung pada keributan  atau 

kerusuhan. Oleh karena, harus diakui pula bahwa keberadaan PKL juga 

memiliki dampak positif yang harus turut diperhitungkan. 

Oleh sebab itulah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Bidang 

Pengelolaan Pasar di Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar, pada 

kegiatan wawancara pra-riset tanggal 17 Februari 2015. Menerangkan bahwa 

kebijakan penataan PKL Pasar Inpres Sekayu ke Pasar Tradisional Randik 

Sekayu dirasa menjadi pilihan kebijakan yang lebih baik. Harapannya, melalui 

kebijakan tersebut permasalahan pasar tradisional dan PKL dapat segera 

diatasi. Namun, dengan catatan tanpa menghilangkan sisi positif yang terdapat 

pada keberadaan PKL. Sebaliknya, melalui kebijakan penataan PKL Pasar 

Inpres Sekayu ke Pasar Tradisional Randik Sekayu, dapat mendukung 

pemerintah untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan usaha PKL 

sebagai bagian dari sektor informal dan penggerak usaha ekonomi kerakyatan.  
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Selain itu, kebijakan penataan PKL Pasar Inpres Sekayu ke Pasar Tradisional 

Randik Sekayu, juga merupakan tindak lanjut dari beberapa aturan hukum 

lainnya. Pertama, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang 

Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Kedua, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan 

dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki 

Lima.  

Adanya kebijakan penataan PKL Pasar Inpres Sekayu ke Pasar Tradisional 

Randik Sekayu, sebenarnya telah diimplementasikan sejak tahun 2012. Namun 

pada saat itu, kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya baru terrealisasi 

dalam upaya pembangunan gedung pasar saja. Selanjutnya pada tahun 2013 

kembali dilanjutkan, namun pembangunan gedung pasar masih tetap belum 

selesai. Hingga sampai pada pertengahan tahun 2014, pembangunan gedung 

pasar yang terdiri dari beberapa los atau kios pasar baru dapat diselesaikan.  

Sehingga, kebijakan penataan PKL Pasar Inpres Sekayu dapat lebih diarahkan 

pada upaya penataan yang sesungguhnya. Di dalam artian, langkah kerja 

kebijakan ini tidak lagi semata–mata diarahkan pada pembangunan gedung 

pasar. Namun, lebih kepada upaya penataan PKL dengan cara melakukan 

relokasi PKL Pasar Inpres Sekayu ke Pasar Tradisional Randik Sekayu.  
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Pada pertengahan tahun 2014, implementasi kebijakan penataan PKL memang 

telah direalisasikan. Bahkan telah sampai kepada tahapan relokasi PKL Pasar 

Inpres Sekayu ke Pasar Tradisional Randik Sekayu. Namun sayangnya, 

kebijakan tersebut pada nyatanya kembali mengalami kegagalan. Oleh karena, 

pada saat pihak pemerintah melakukan proses relokasi terhadap para PKL 

Pasar Inpres Sekayu ke Pasar Tradisional Randik Sekayu pada bulan 

September Tahun 2014, ternyata ditolak dan didemo oleh pihak PKL. 

Akibatnya, kebijakan penataan PKL yang ditargetkan selesai pada tahun 2014 

tetap gagal untuk diselesaikan. 

Sehingga pasca demo yang telah dilakukan oleh PKL, para PKL kembali 

berdagang di lokasi lama tempat mereka berdagang di pelantaran jalan Pasar 

Inpres Sekayu. Adapun Pasar Tradisional Randik Sekayu, berikut dengan 

fasilitas penunjang lainnya menjadi tidak berfungsi dan tidak terurus. Bahkan 

di antaranya ada yang mengalami kerusakan sebelum pasar digunakan. Hingga 

sampai pada tahun 2015, saat penelitian ini diberlangsungkan masih 

menunjukan keadaan yang sama. 

Berkenaan dengan permasalahan kegagalan kebijakan penataan PKL, menurut 

hasil peninjauan peneliti terhadap beberapa penelitian terdahulu memang 

banyak menemui kendala. Hal ini misalnya dapat dilihat dari hasil penelitian 

yang dilakukan oleh : 
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1. Wahyuni (2014:21-22) 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni 

terhadap kebijakan penataan PKL di Kelurahan Tanjungpinang Kota, 

kendala yang dihadapi yaitu kurangnya lahan yang strategis untuk 

menampung seluruh jumlah PKL yang akan dipindahkan, lokasi baru 

yang disediakan pemerintah dianggap tidak sesuai dengan harapan 

pedagang, terbatasnya sarana dan prasarana yang disediakan, serta 

terdapatnya oknum-oknum tertentu yang menjadi hambatan bagi 

aparatur dalam menertibkan PKL. 

 

2. Sari (2014: 100-101) 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari, terhadap 

kebijakan penataan PKL di Kabupaten Magelang melalui pendekatan 

yuridis-normatif. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya intensitas 

pembinaan terhadap PKL, lambannya peningkatan fasilitas dan 

sarana-prasarana untuk pengembangan usaha PKL, tidak maksimalnya 

kinerja para pelaksana kebijakan, sebagai akibat dana yang dirasa 

masih kurang mencukupi.   
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Selain itu, masih terkendala pada kurangnya kesadaran PKL dalam 

membuat Surat Izin Usaha PKL, sebagai akibat kurangnya sosialisasi 

dari pihak pemerintah. Kurang maksimalnya pemerintah dalam 

memberikan pelayanan izin usaha PKL, seperti misalnya dalam hal 

pendistribusian form yang kurang lancar. Serta, lemahnya pengawasan 

tim khusus dalam menangani PKL yang melanggar. 

3. Kusumaningtyas (2009:92) 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Kusumaningtyas terhadap PKL di Pasar Klithikan Jalan Mangkumi 

Yogyakarta, yang ditujukan untuk mengetahui respon PKL terhadap 

kebijakan relokasi PKL. Mengungkapkan bahwa kendala yang 

dihadapi, yaitu terdapatnya penolakan pihak PKL untuk direlokasi, 

karena PKL khawatir akan kehilangan konsumen bila direlokasi, dan 

pihak PKL juga menganggap bahwa konsep relokasi masih belum 

jelas, serta lokasi yang disediakan dianggap kurang strategis untuk 

menjaring konsumen. Sehingga mengakibatkan PKL merasa 

terasingkan dari khalayak dan komunitas. 

4. Utomo (2014:8-9) 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Utomo terhadap 

PKL di area Stadion Tambak Sari Surabaya, yang ditujukan untuk 

mengetahui faktor penyebab kegagalan program relokasi PKL.  
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Adanya program relokasi PKL sebagai bagian dari kebijakan penataan 

PKL, disebabkan oleh faktor environmental (lingkungan), yakni 

kondisi tempat tujuan relokasi yang kurang kondusif, sehingga 

menyebabkan penurunan pendapatan yang dialami oleh PKL. Selain itu 

juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti adanya pihak paguyuban 

sebagai kelompok penekan, program relokasi yang diimplementasikan 

di lapangan belum memenuhi atau bahkan tidak sesuai dengan harapan 

para PKL. Serta adanya aksi protes oleh pihak PKL, sebagai akibat 

pasar yang sepi pengunjung dan berdampak pada barang dagangan 

tidak dapat berkembang. 

5. Syafardi (2012:37-38) 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Syafardi 

terhadap PKL buah di Kota Padang, melalui metode deskriptif-studi 

kasus. Adanya kendala kebijakan penataan PKL, disebabkan oleh dua 

faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dilihat dari faktor 

internalnya, kebijakan penataan PKL mengalami hambatan berupa 

komunikasi, sumberdaya, disposisi, faktor kebijakan yang cenderung 

menghadapi masalah, serta adanya perubahan yang tidak diinginkan 

melalui kebijakan tersebut. Sedangkan hambatan yang berasal dari sisi 

eksternalnya, yaitu terdiri dari faktor premanisme, sikap masyarakat 

dan kondisi perekonomian negara.  
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Berdasarkan pada beberapa hasil penelitian di atas, dapat dilihat bahwa tidak 

hanya kebijakan penataan PKL di Kecamatan Sekayu saja yang menemui 

hambatan dan memiliki kemungkinan untuk gagal, terlebih lagi pada saat 

proses relokasi terhadap para PKL. Akan tetapi, di berbagai tempat lainnya 

juga mengalami hambatan dan memiliki resiko untuk gagal. Oleh karena, 

menurut Hogwood dan Gunn (Wahab, 2012:128) setiap kebijakan publik 

memang memiliki resiko untuk gagal, baik itu karena tidak terimplementasi 

ataupun karena implementasinya yang gagal. Sebagaimana misalnya, yang 

terjadi dalam kasus kegagalan implementasi kebijakan penataan PKL Pasar 

Inpres Sekayu ke Pasar Tradisional Randik Sekayu. 

Melihat adanya permasalahan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang faktor penyebab kegagalan kebijakan penataan 

PKL Pasar Inpres Sekayu ke Pasar Tradisional Randik Sekayu. Sehingga 

melalui penelitian ini, peneliti juga dapat melihat apakah kendala kebijakan 

penataan PKL yang ditemukan oleh peneliti terdahulu, juga terjadi ataukah 

tidak pada kebijakan yang diteliti. Namun berbeda dengan beberapa penelitian 

sebelumnya, pada penelitian ini permasalahan yang akan diteliti adalah 

kegagalan kebijakan, bukan pada permasalahan penghambat kebijakannya 

saja. 
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Selain itu, penelitian ini juga dilakukan oleh karena permasalahan 

penelitiannya sangat penting untuk diteliti. Mengingat permasalahan kebijakan 

penataan PKL Pasar Inpres Sekayu ke Pasar Tradisional Randik Sekayu sudah 

mengalami kegagalan sebanyak tiga kali. Terhitung mulai dari masa 

berlakunya Rencana Kerja (Renja) tahun 2012, 2013, sampai dengan tahun 

2014. Oleh sebab itulah, adanya penelitian terhadap faktor penyebab kegagalan 

kebijakan penataan PKL Pasar Inpres Sekayu ke Pasar Tradisional Randik 

Sekayu menjadi sangat berarti. Harapannya melalui kegiatan penelitian ini, 

peneliti dapat berkontribusi dalam mengupayakan suksesnya kebijakan 

penataan PKL Pasar Inpres Sekayu ke Pasar Tradisional Randik Sekayu 

ataupun penataan PKL di lokasi dan waktu lainnya.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka 

rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah : 

“ Mengapa kebijakan Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar 

Kabupaten Musi Banyuasin dalam penataan PKL Pasar Inpres Sekayu ke 

Pasar Tradisional Randik Sekayu mengalami kegagalan? “ 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor penyebab 

kegagalan kebijakan Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar 

Kabupaten Musi Banyuasin dalam pentaan PKL Pasar Inpres Sekayu ke Pasar 

Tradisional Randik Sekayu. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara teoritis, hasil pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat 

menambah khazanah kajian disiplin ilmu politik dan pemerintahan. 

Khususnya dalam mengkaji fenomena kegagalan kebijakan publik. 

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi 

dalam membantu Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar 

Kabupaten Musi Banyuasin, untuk menemukan faktor penyebab 

terjadinya kegagalan kebijakan penataan PKL Pasar Inpres Sekayu ke 

Pasar Tradisional Randik Sekayu.  

 

 

 

 

 


