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ABSTRACT 

Street vendors in New York City in general is a labor force that is absorbed in the 

formal sector. They created an independent economic activity by trading on the 

roadside. The presence of street vendors has a high complexity insettlement. Made 

some rules to regulate its own street vendors would backfire against the government. 

Controlling who had tended repressive, converted into a more humane manner and 

empowerment structuring research problem is: How does government policy towards 

the existence of street vendors (PKL) in the city of Bandar Lampung. 

The method used in this research is normative empirical data derived from primary 

data and secondary data 

Bandar Lampung neighborhood conditions are met by the hawkers causing urban 

problems. On the other hand the existence of presenting the potential to be profitable 

as to absorb the labor force and urban micro-economic driving. Structuring and 

empowerment are things that need to be done to develop this potential. Structuring 

PKL in Bandar Lampung using Regulation No. 08 of 2000 on the Development of 

Public Order, Security, Hygiene, Health, and grace in the region of Bandar Lampung. 

Structuring and empowerment policies are based on the benefits that will be. 

Structuring and empowerment efforts hindered by various problems, such as: 

relocation inadequate and strong organization of street vendors, causing the policy to 

be difficult to be realized. 

Keywords: Regulation, PKL, Policy, Government 
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ABSTRAK 

PKL di Bandar Lampung pada umumnya adalah angkatan kerja yang tidak terserap 

pada sektor formal. Mereka menciptakan kegiatan ekonomi mandiri dengan 

berdagang di pinggir-pinggir jalan. Kehadiran PKL mempunyai kompleksitas tinggi 

dalam penyelesaiannya.Dibuatnya beberapa peraturan untuk menertibkan PKL justru 

menjadi bumerang tersendiri terhadap pemerintah. Penertiban yang tadinya 

cenderung represif, dirubah menjadi lebih humanis dengan cara penataan dan 

pemberdayaan Permasalahan dalam penelitian yaitu :Bagaimana kebijakan  

pemerintah terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Kota 

Bandar Lampung.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, dengan data 

yang bersumber dari data primer dan data sekunder 

Kondisi kawasan  Kota Bandar Lampung sudah dipenuhi oleh pedagang kaki lima 

sehingga menimbulkan masalah-masalah perkotaan. Pada sisi lain keberadaan PKL 

menghadirkan potensi yang dapat menguntungkan seperti menyerap angkatan kerja 

dan penggerak ekonomi mikro perkotaan. Penataan dan pemberdayaan merupakan 

hal yang perlu dilakukan untuk mengembangkan potensi tersebut. Penataan PKL di 

Kota Bandar Lampung menggunakan Perda No. 08 tahun 2000 tentang Pembinaan 

Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan, dan Keapikan dalam Wilayah 

Kota Bandar Lampung. 

Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan tersebut didasarkan kepada manfaat yang 

akan didapat. Usaha penataan dan pemberdayaan terhalang oleh berbagai masalah, 

seperti: relokasi tempat yang kurang memadai dan kuatnya organisasi dari PKL, 

sehingga menyebabkan kebijakan tersebut menjadi sulit terealisasi. 

Kata kunci : Penataan, PKL, Kebijakan, Pemerintah. 
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DAFTAR PUSTAKA 



1 
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disebut PKL adalah istilah untuk 

menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Saat ini istilah 

pedagang kaki lima juga digunakan untuk sekumpulan pedagang yang 

menjual barang dagangannya di tepi-tepi jalan umum, trotoar, yang jauh dari 

kesan rapi dan bersih. Pengertian dari Pedagang kaki lima itu sendiri adalah 

orang dengan modal yang relatif kecil berusaha di bidang produksi dan 

penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan, dan dilakukan di 

tempat-tempat yang dianggap strategis.
1
 

Indonesia merupakan Negara yang menggunakan konsep welfare state dalam 

menjalankan pemerintahannya dengan tujuan untuk menciptakan 

kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Tim peneliti 

Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina (2008) 

menjelaskan bahwa “hanya sedikit istilah yang digunakan untuk 

menerjemahkan Welfare State. Welfare State, secara singkat dapat diartikan 

sebagai “serangkaian kebijakan publik dan kegiatan Negara dalam 

                                                           
1
 Nurul, Perlindungan Pedagang Kaki Lima di Indonesia,  (Surakarta:   Universitas Negeri  

Surakata, 2008), hlm 11 
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mengintegrasikan kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial demi sebuah 

pencapaian kemakmuran.
2
 

 

Tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut sesuai dengan yang dicita-citakan 

atau diharapkan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

tertuang dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 

keempat, yaitu: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia; (ii) meningkatkan kesejahteraan umum; (iii) mencerdaskan 

kehidupan bangsa; dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial. Salah satu konsep 

dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk 

memberikan kemakmuran pada seluruh masyarakat yang ada di dalamnya, 

hal ini sesuai dengan konsep dasar Negara Kesejahteraan (Welfare State). 

 

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah (dari pusat hingga 

daerah) membuat kebijakan-kebijakan publik yang berbentuk peraturan 

perundang-undangan. Dengan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah otonom mempunyai 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

 

                                                           
2
 TIM Peneliti PSIK, Negara Kesejahteraan dan Globalisasi,  (Jakarta:  Universitas Paramadina 

,2008), hlm 6 
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Pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat. 

Dilihat dari situasi dan kondisi suatu daerah banyak ditemui usaha-usaha baik 

itu bergerak di sektor formal maupun informal. Sektor informal dalam ini 

salah satunya adalah Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima (PKL), di 

sejumlah daerah sering menjadi permasalahan yang tidak ada habisnya. 

Mereka sering dituding mengganggu ketertiban, sehingga keberadaannya 

mengundang stigma negatif di mata masyarakat.
3
  Namun berbeda halnya 

yang terjadi di Bandar Lampung yang notabene adalah salah satu kota besar. 

Bandar Lampung merupakan kota perdagangan, dan terdapat banyak saingan 

pelaku usaha yang memadati kota perdagangan tersebut. 

 

Dalam perkembangannya PKL menghadapkan pemerintah pada kondisi yang 

dilematis, disatu sisi keberadaannya dapat menciptakan lapangan kerja, 

sedangkan dilain pihak keberadaan PKL yang tidak diperhitungkan dalam 

perencanaan tata ruang telah menjadi beban bagi kota. PKL beraktivitas pada 

ruang-ruang publik kota tanpa mengindahkan kepentingan umum, sehingga 

terjadinya distorsi fungsi dari ruang tersebut. Pada akhirnya kesesuaian 

tatanan fisik masa dan ruang kota dalam menciptakan keserasian lingkungan 

kota sering kali tidak sejalan dengan apa yang telah direncanakan. PKL telah 

memberikan dampak negatif terhadap tatanan kota, sedangkan terhadap 

masyarakat keberadaan PKL selain memberikan dampak negatif juga 

memberikan manfaat/dampak positif terhadap masyarakat.  

                                                           
3
 Hanif, Nurcholis, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah,  (Grasindo : Jakarta,  

2005), hlm  43 
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Menurut Purwadinata (1976) Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disingkat 

dengan kata PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang 

menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah 

kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang 

ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda 

dan satu kaki). Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang 

menjadi pedagang kaki lima, namun saat ini istilah PKL memiliki arti yang 

lebih luas, Pedagang Kaki Lima digunakan pula untuk menyebut pedagang 

di jalanan pada umumnya. Istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap 

sebagai penghubung rumah dengan rumah (Kamus Besar Bahasa Indonesia), 

arti yang kedua adalah lantai (tangga) dimuka pintu atau di tepi jalan. Arti 

yang kedua ini lebih cenderung diperuntukkan bagi bagian depan bangunan 

rumah toko, dimana di jaman silam telah terjadi kesepakatan antar perencana 

kota bahwa bagian depan (serambi) dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki 

dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas. 

Namun ruang selebar kira-kira lima kaki itu tidak lagi berfungsi sebagai jalur 

lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat 

jualan barang-barang pedagang kecil, maka dari situlah istilah pedagang kaki 

limadimasyarakat.
4
 

Pedagang Kaki Lima merupakan suatu jalan yang dianggap mudah oleh 

sebagian besar masyarakat untuk dilakukan karena pedagang disini tidak 

dituntut memiliki pendidikan yang tinggi. Anggapan tersebut berdampak pada 

                                                           
4
 Purwadinata, WJS, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta:  Balai Pustaka, 1976), hlm 30 
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bermunculannya PKL baru lainnya yang semakin hari semakin memadati 

kota, sehingga banyak menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar maupun 

Pemerintah Kota. Perkembangan PKL yang semakin banyak menimbulkan 

suatu kelompok-kelompok PKL yang akan dijadikan sebagai wadah 

penampung aspirasi dan peyelesaian permasalahan. Kelompok PKL 

merupakan suatu bentuk produk yang tercipta akibat aktifitas yang dilakukan 

oleh PKL. 

 

Serangkaian kebijakan yang diwujudkan dalam suatu kegiatan dilakukan 

dalam menjalankan pemerintahan, salah satunya yaitu dengan membuat suatu 

kebijakan yang akan mempermudah dalam melaksanakan rancangan program 

pemerintahan. Perwujudan perumusan kebijakan atau peraturan daerah, dalam 

hal ini pemerintah daerah harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai. 

Tujuan tersebut haruslah sinkron dengan konsep Welfare State, yang 

bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 

 

Pada umumnya pedagang kaki lima adalah self-employed, yaitu mayoritas 

pedagang kaki lima hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Keberadaan pedagang 

kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal, sebagai 

alternatif lapangan pekerjaan bagi kaum urban.
5
 Lapangan pekerjaan yang 

semakin sempit ikut mendukung semakin banyaknya masyarakat yang 

bermata pencaharian sebagai pedagang kaki lima. 

                                                           
5
 Ibid, hlm 49 
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Pedagang kaki lima biasanya menjajakan dagangannya di tempat-tempat 

umum yang dianggap strategis, antara lain: 

1. Trotoar, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, trotoar adalah tepi jalan 

besar yang sedikit lebih tinggi dari pada jalan tersebut, tempat orang 

berjalan kaki. Pedagang kaki lima biasanya beraktivitas di trotoar, 

sehingga trotoar bukan lagi sebagai tempat yang nyaman untuk pejalan 

kaki karena sudah beralih fungsi. 

2. Bahu Jalan, yaitu bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat 

untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh 

kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, polisi yang 

sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan dikala jalan 

sedang mengalami kepadatan yang tinggi. Dari pengertian di atas, fungsi 

bahu jalan adalah tempat berhenti sementara dan pergerakan pejalan kaki, 

namun kenyataanya sebagai tepat pedagang kaki lima beraktivitas. 

3. Badan Jalan, yaitu lebar jalan yang dipergunakan untuk pergerakan lalu 

lintas
6
. 

Jenis dagangan pedagang kaki lima sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang 

ada di sekitar kawasan dimana pedagang itu beraktivitas. Jenis dagangan yang 

ditawarkan pedagang kaki lima dapat dikelompokkan dalam 4 jenis,
7
 yaitu: 

                                                           
6
 http://Mujibsite.Wordpers.com/2011/12/22 

7
 Mustafa, Ali Achsan, Model Transformasi Sosial Sektor Informal, Sejarah, Teori, dan Praksis 

Pedagang Kaki Lima, (Malang: Ins-TRANS Publishing, 2008), hlm 66  
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a. Makanan yang tidak dan belum diproses, termasuk di dalamnya 

makanan mentah, seperti daging, buah-buahan dan sayuran. 

b. Makanan yang siap saji, seperti nasi dan lauk pauk dan minuman. 

c. Barang bukan makanan mulai dari tekstil sampai obat-obatan. 

d. Jasa, yang terdiri dari beragam aktivitas misalnya tukang potong rambut 

dan sebagainya. 

Sedangkan bentuk sarana perdagangan yang digunakan pedagang kaki lima 

dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Gerobak/kereta dorong, yang biasanya digunakan oleh pedagang yang 

berjualan makanan, minuman, atau rokok. 

b. Pikulan/keranjang, bentuk saranan ini digunakan oleh pedagang keliling 

atau semi permanen. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan 

mudah dibawa atau berpindah tempat. 

c. Warung semi permanen, yaitu berupa gerobak/kereta dorong yang diatur 

sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan meja dan kursi. 

d. Kios, bentuk sarana ini menggunakan papan-papan yang diatur 

sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah bilik, yan mana pedagang 

tersebut juga tinggal di dalamnya. 

e. Gelaran/alas, pedagang menggunakan alas tikar, kain atau sejenisnya 

untuk menjajakan dagangannya. 

Masalah Pedagang Kaki lima (PKL) tidak kunjung selesai di setiap daerah di 

Indonesia salah satunya yaitu Bandar Lampung. Permasalahan ini muncul 
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setiap tahun dan terus saja berlangsung tanpa ada solusi yang tepat dalam 

pelaksanaannya. Keberadaan PKL kerap dianggap ilegal karena menempati 

ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar 

menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota atau kita kenal 

dengan istilah 3K. Oleh karena itu PKL seringkali menjadi target utama 

kebijakan – kebijakan pemerintah kota, seperti penggusuran dan relokasi.  

 

Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung 

juga mengalami permasalahan atas keberadaan PKL. Apabila keberadaan 

PKL tidak diatur dan tidak dibina akan menimbulkan permasalahan dibidang 

pembangunan, tata ruang maupun gangguan ketertiban umum. 

 

Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilaksanakan penataan PKL secara 

bijaksana untuk dapat menata sebuah ruang publik yang optimal sehingga 

dapat menyediakan ruang aktivitas yang memadai baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas, sehingga ruang publik tersebut dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya dimana setiap orang mempunyai kesempatan yang 

sama untuk dapat menikmati dan melakukan aktivitas diatasnya. PKL 

menurut penjelasan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Pasal 1 

Ayat (2) disebutkan bahwa: 

 

Usaha kecil (termasuk PKL) merupakan usaha ekonomi 

produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang 

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 
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langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang 

memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud 

dalam undang – undang. Bahkan PKL, secara nyata mampu 

memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat 

yang berpenghasilan rendah, sehingga dengan demikian 

tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan.
8
 

 

Kehadiran PKL seringkali tidak memperhatikan dampak terhadap kesesuaian 

tatanan fisik masa dan ruang kota yang telah ada sebelumnya. Sebagai 

akibatnya adalah munculnya ketidakserasian lingkungan kota, dengan ruang 

public. Ruang publik berfungsi sebagaimana. Pada akhirnya Keberadaan PKL 

mengurangi nilai estetika wajah kota pada umumnya dan ruang publik itu 

sendiri pada khususnya. Kehadiran PKL akan menimbulkan permasalahan 

Tata Kota dan  gangguan ketertiban umum. 

 

Keberadaan dan kehadiran PKL akan menghadapi dua sisi dilematis. 

Pertentangan antara kepentingan hidup dan kepentingan pemerintahan akan 

berbenturan kuat dan menimbulkan friksi diantara keduanya. Para Pedagang 

Kaki Lima (PKL) yang umumnya tidak memiliki keahlian khusus 

mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi yang memprihatinkan, 

dengan begitu banyak kendala yang harus di hadapi diantaranya kurangnya 

modal, tempat berjualan yang tidak menentu, kemudian ditambah dengan 

berbagai aturan seperti adanya Perda yang melarang keberadaan mereka. 

                                                           

8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah 
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Melihat kondisi seperti ini, maka seharusnya semua tindakan pemerintah 

didasarkan atas kepentingan masyarakat atau ditujukan untuk kesejahtraan 

rakyat atau dalam hal ini harus didasarkan pada asas oportunitas, Asas 

Oportunitas adalah asas yang menyatakan bahwa Penuntut Umum memiliki 

hak untuk menuntut atau tidak menuntut sebuah perkara. 

 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi PKL di kota Bandar Lampung 

tersebut, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menggunakan 

sebuah Peraturan Pemerintah UU No 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PKL, menjaga ketertiban umum, 

dan kebersihan lingkungan. Guna mengetahui apakah Peraturan tentang PKL 

sudah sesuai dengan konsep kesejahteraan social.  Konsep Kesejahteraan 

adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-

lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk 

mencapai standar hidup dan kesehatan dan memuaskan dan relasi-relasi 

pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan 

kemampuannya sepenuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya 

selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakatnya,
9
 maka dalam 

penelitian ini penulis mengambil judul “KEBIJAKAN PEMERINTAH 

KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI 

LIMA”. 

 

                                                           
9
 FX, Sumarja, Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing, (STPN Press :yogyakarta, 2015), hlm 45-57 
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1.2 Pembatasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, agar penelitian ini tidak 

melebar, maka penulis membatasi objek yang akan diteliti, hanya terbatas 

pada pelaksanaan UU No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, 

Menengah yang terkait dengan keamanan dan kenyamanan dalam berusaha. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kebijakan  pemerintah terhadap keberadaan Pedagang 

Kaki Lima (PKL) di kawasan Kota Bandar Lampung. 

2. Bagaimana Proses Pelaksanaan Penataan PKL di Kota Bandar 

Lampung. 

 

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1.4.1 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui :  

1) Pengelolaan terhadap Pedagang Kaki Lima di kawasan kota Bandar 

Lampung 

2) Untuk mengetahui cara kebijakan Pemerintah Kota dalam penatan 

pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung. 
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3) Untuk mengetahui dampak adanya relokasi pedagang kaki lima 

terhadap jaminan kenyamanan bagi pedagang kaki lima. 

4) Untuk mengetahui dampak adanya pedagang kaki lima terhadap 

kegiatan usaha yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di kota 

Bandar Lampung sekaligus mengetahui dampak adanya PKL bagi 

masyarakat.  

1.4.2 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:  

1) Manfaat teoritis  

Dapat dijadikan salah satu wahana pengembangan ilmu 

pengetahuan kemasyarakatan khususnya bagi pemerintah kota 

Bandar Lampung. Serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi 

pemerintah untuk membuat dan melaksanakan kebijakan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat luas.  

2) Manfaat praktis  

Dapat dijadikan sebagai masukan mengenai upaya-upaya apakah 

yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan dalam 

bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan pedagang 

kaki lima ( PKL ). Selain manfaat secara teoritis maupun praktis, 

juga terdapat manfaat-manfaat yang dapat dirasakan bagi 

pemerintah, masyarakat maupun pedagang kaki lima diantaranya:  
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a. Bagi Pedagang Kaki Lima 

Dapat dijadikan suatu pembelajaran yang akan dapat 

dikembangkan guna memenuhi kebutuhan dan memberikan 

pencerahan untuk berusaha sesuai dengan ketentuan Perda yang 

berlaku. Serta PKL diharapkan dalam melakukan aktifitas 

dapat berjalan tertib, aman, nyaman jika mengetahui aturan 

yang ada dalam peraturan daerah tersebut.  

 

b. Bagi Pemerintah Daerah 

Dapat memberikan kontribusi dinas tata ruang kota agar 

menjadi lebih tertib dan lebih baik, dan dapat dijadikan suatu 

wacana bagi Dinas Pengelolaan Pasar agar dapat menerapkan 

peraturan dengan baik serta tidak merugikan berbagai pihak. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Kebijakan Pemerintah 

a) Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan 

dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan 

cara bertindak.
10

 Kebijakan pada umumnya dapat diartikan sebagai 

instrumen yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-

masing daerah otonom. Istilah kebijakan dapat diterapkan pada 

pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. 

Istilah kebijakan ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan.  Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. 

Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang 

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan 

persetujuan bersama Gubernur.
11

 Jika hukum dapat memaksakan atau 

melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan 

pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman 

tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. 

                                                           
10

https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan 
11

 http://peraturandaerah.com/pengertian-peraturan-daerah/ 

https://id.wikipedia.org/wiki/Konsep
https://id.wikipedia.org/wiki/Pedoman
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Individu
https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku
https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_penghasilan
http://peraturandaerah.com/pengertian-peraturan-daerah/
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Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses 

pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk 

identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, 

dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat 

diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau 

administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Menurut  Carter V. 

Good (1959) kebijakan adalah sebuah pertimbangan yang didasarkan atas 

suatu nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat 

situasional, untuk mengoperasikan perencanaan yang bersifat umum dan 

memberikan bimbingan dalam pengambilan keputusan demi tercapainya 

tujuan.
12

 

b) Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat 

dan menerapkan serta undang-undang di wilayah tertentu. Pengertian 

pemerintah menurut Woodrow Wilson adalah suatu pengorganisasian 

kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan 

bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak 

kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk 

mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang 

memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.
13

 

 

 

                                                           
12

 Imron, Ali. Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002) hlm 17 
13

 Inu Kencana Syafiie, 2011. Etika Pemerintahan. ( PT Rineka Cipta : Jakarta, 2011) hlm 23 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kajian_kebijakan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan
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2.2 Rencana Tata Ruang Wilayah 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota disingkat RTRWK disebut juga sebagai 

Urban Planning atau Urban Land use Plan dalam bahasa Inggrisnya adalah 

dukumen rencana tata ruang wilayah kota yang dikukuhkan dengan Peraturan 

Daerah. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten adalah rencana tata 

ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, 

kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang 

wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan 

kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, 

dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.  

Fungsi RTRW kabupaten adalah sebagai: 

1) Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD).  

2) Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;  

3) Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah 

kabupaten;  

4) Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan 

pemerintah, masyarakat, dan swasta;  

5) Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah 

kabupaten;  

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_ruang
https://id.wikipedia.org/wiki/Wilayah
https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah
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6) Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan 

wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, 

pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan  

7) Acuan dalam administrasi pertanahan. 

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilyah (RTRW) Tahun 2011-2030, RTRW 

dimaksudkan untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas. 

a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Bandar Lampung 

dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, 

serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu ditetapkan 

kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung; 

b. bahwa penataan ruang di Kota Bandar Lampung perlu disinergikan dengan 

kerangka dasar pertimbangan perencanaan wilayah eksternal yang 

mencakup kawasan metropolitan Bandar Lampung; dan 

c. bahwa dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kebijakan struktur 

dan pola ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, 

dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011 – 2030.
14

 

 

2.3 Pengertian Pedagang Kaki Lima  

 

Pedagang Kaki Lima (trotoar/pedestrian) yang keberadaannya tidak boleh 

mengganggu fungsi publik, baik ditinjau dari aspek sosial, fisik, visual, 

lingkungan dan pariwisata”. Banyak penjelasan yang dapat ditemui jika 

membahas mengenai PKL. Keberadaan PKL disini sangat menarik untuk 

dibahas satu persatu, misalnya mengenai dampak atas keberadaan PKL 

maupun mengenai cara pemerintah untuk menata PKL tersebut. Sekilas PKL 

hanyalah pedagang biasa yang menggelar dagangannya dipinggiran jalan, 

akan tetapi keberadaannya sangat mengganggu kenyamanan pengguna 

fasilitas umum dan juga mengganggu ketertiban kota. Seperti penjelasan 

tentang PKL diatas, dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa:  Istilah PKL erat 

kaitannya dengan istilah di Perancis tentang pedestrian untuk pejalan kaki di 

sepanjang jalannya, yaitu Trotoir. Di sepanjang jalan raya kebanyakan berdiri 

bangunan bertingkat. Pada lantai paling bawah biasanya disediakan ruang 

untuk pejalan kaki (trotoir) selebar 5 kaki. Pada perkembangan berikutnya 

para pedagang informal akan menempati trotoir tersebut, sehingga disebut 

dengan istilah Pedagang Lima Kaki, sedangkan di Indonesia disebut 

Pedagang Kaki Lima atau PKL. 

                                                           
14

 http://ciptakarya.pu.go.id/pbl/asset/doc/perdartrw/perda10_2011_kotabandarlampung.pdf 
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Richter JR (1987:139) berpendapat bahwa sosialisasi adalah proses seseorang 

memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlakukannya agar 

dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif 

dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat. 

 

Selanjutnya Stewart (1985:93) menyatakan bahwa sosialisasi adalah proses 

orang memperoleh kepercayaan sikap nilaidan kebiasaan dalam kebudayaan. 

Melalui proses sosialisasi akan tumbuh satu pribadi yang hak karena sifat-

sifat kelompok tidak pernah diserap secara sama oleh masing-masing anggota 

kelompok.
15

 Secara harfiah sosialisasi bertujuan untuk menyampaikan 

informasi atas sesuatu kepada masyarakat supaya sesuatu yang 

disosialisasikan itu bisa diterima dan tidak mendapat reaksi negatif dari 

masyarakat. 

Karakteristik bentuk usaha PKL tersebut dapat memunculkan PKL baru di 

kawasan perkotaan. Hal ini diakibatkan ketidakseimbangan pembangunan 

antara pedesaan dan perkotaan. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan 

peluang pekerjaan yang diharapkan di perkotaan semakin sempit, ditambah 

dengan banyaknya lapangan pekerjaan outsourching yang tidak ada kepastian 

kesejahteraannya. Hal tersebut menjadi salah satu faktor munculnya sektor 

informal (PKL) yang diciptakan oleh mereka untuk mencukupi kebutuhan 

mereka dan mendapatkan kesejahteraan. 

 

                                                           
15

 http://nayamaugak.blogspot.com/2013/01/pedagang-kaki-lima.html 
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Pedagang Kaki Lima (PKL), merupakan kelompok tenaga kerja yang banyak 

di sektor informal”. Pekerjaan pedagang kaki lima merupakan jawaban 

terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berangkaian dengan 

migrasi dari desa ke kota yang besar, pertumbuhan penduduk yang pesat, 

pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat di sektor industri, dan 

penyerapan teknologi yang padat moral, serta keberadaan tenaga kerja yang 

berlebihan. 

 

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam membuka usaha di trotoar 

tampak dilematis sebab mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. 

Dalam hal ini pemerintah harus lebih teliti dalam mengambil tindakan dan 

juga menegakkan peraturan. Lapangan pekerjaan yang sulit juga mendukung 

maraknya pedagang kaki lima (PKL) yang merupakan alih profesi akibat 

PHK dan lain sebagainya. 

 

Meskipun banyak yang beranggapan bahwa PKL merupakan suatu komunitas 

pengganggu ketertiban, tidak selamanya anggapan tersebut benar. PKL juga 

dapat bersifat mandiri dalam menjalankan usahanya, bahkan dapat dikatakan 

jika PKL tersebut cenderung kreatif dengan memunculkan terobosan baru 

yang unik dalam usaha pengembangan dagangannya. Kemandirian PKL 

dinilai dapat memacu pendapatan mereka yang semula rendah menjadi 

menengah. Kegiatan perdagangan disini juga membuka kesempatan kerja 

bagi pelaku-pelaku lainnya untuk beusaha. 
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Menurut Herlianto (2012)
16

 ”Sektor informal dalam hal ini PKL, merupakan 

sebuah sektor yang tidak diharapkan, padahal kenyataannya sektor ini adalah 

sektor yang lahir dari pertumbuhan ekonomi kota dan produk urbanisasi yang 

terjadi di negara yang sedang berkembang. Berdatangannya para pendatang 

ke kota yang sebagian besar tanpa dibekali dengan keterampilan dan 

pendidikan yang cukup, hal ini menumbuhkan suatu masyarakat lapisan 

bawah yang umumnya berkecimpung di sektor informal”.  

 

PKL sebagai produk urbanisasi yang timbul tanpa adanya suatu pembekalan 

yang khusus, menimbulkan anggapan dari masyarakat luas sebagai suatu 

bentuk ketimpangan pembangunan. Berkembangnya PKL menciptakan suatu 

aktivitas PKL yang beragam setiap harinya. Aktivitas PKL timbul karena 

tidak terpenuhinya kebutuhan pelayanan oleh formal. Aktivitasnya sering 

dianggap menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta 

sering dipojokkan sebagai penyebab timbulnya berbagai permasalahan seperti 

mengganggu pergerakkan pejalan kaki atau menyebabkan kemacetan lalu 

lintas. 

 

PKL dalam melakukakan aktivitasnya, memilih ruang yang mudah diakses 

orang seperti trotoar dan ruang publik. Ruang terbuka publik yang seharusnya 

berfungsi sebagai ruang sosial bagi masyarakat sekarang berubah menjadi 

kawasan komersial. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknnya pedagang kaki 

lima yang memanfaatkan ruang terbuka publik sebagai ruang aktivitasnya. 

                                                           
16

 http://Mujibsite.Wordpers.com/2011/12/22 
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Keberadaan PKL ini tentunya akan mengurangi peran ruang terbuka publik, 

meskipun keberadaan PKL ini sebenarnya menjadi salah satu faktor 

pendukung aktivitas di ruang terbuka publik. 

 

2.4 Ciri - ciri dan Karakteristik PKL 

 

2.4.1 Ciri - ciri PKL Kota Bandar Lampung 

 

PKL mempunyai ciri-ciri yang tidak jauh berbeda dengan ciri-ciri 

pokok sektor informal, karena dalam hal ini PKL merupakan bagian 

dari sektor informal. Keberadaan PKL sedikit banyak didorong karena 

keinginan mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. 

Meskipun pada kenyataannya tidak seperti yang diharapkan, akan tetapi 

pada prakteknya banyak dari mereka yang tidak berkesempatan bekerja 

di sektor formal lebih memilih berusaha menjadi PKL. Mereka 

beranggapan jika menjadi PKL merupakan langkah terakhir yang dapat 

ditempuh mengingat latar belakang pendidikan yang relatif rendah. 

Hubungan Sektor Informal dan Sektor Formal, Sektor informal 

sebenarnya banyak manfaatnya bagi kehidupan kota, hal ini dapat 

terlihat dari sebagian besar pekerja sektor formal tergantung pada 

dagangan dan jasa dari sektor informal. Fungsi sektor ini sebagai ujung 

tombak pemasaran berbagai produk sektor formal tidak dapat diabaikan 

dalam perputaran ekonomi kota. Sektor informal ternyata juga sering 

dijadikan pekerjaan sampingan oleh orang-orang yang telah berada 
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dalam sektor formal seperti pemilik toko yang sore hari menjual bakmi 

di halaman tokonya, toko pakaian yang menjual daga-ngannya di kaki 

lima, dll. Alasan dilakukan cara ini, karena mudah dijalankan tanpa 

perlu prosedur macam-macam dan sering kali lebih efektif menarik 

pembeli 

 

Meskipun demikian, PKL merupakan suatu bentuk sektor yang dapat 

dikatakan mandiri dalam menjalankan usaha. Mereka menggerakkan 

sendiri usahanya, dengan modal dan kreatifitas yang dikeluarkan serta 

dibangun oleh mereka sendiri. Pada mulanya mereka juga 

mempublikasikan usahanya dengan cara mereka sendiri. Banyaknya 

saingan usaha tidak membuat PKL putus asa dalam mengembangkan 

usahanya. Mereka justru akan memunculkan inovasi baru agar 

usahanya semakin dilirik dan diminati para pelanggan. Dengan 

demikian bahwa PKL memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 
17

 

a. Kelompok ini merupakan pedagang yang terkadang juga menjadi 

produsen sekaligus, misalnya pedagang makanan dan minuman 

yang dimasak sendiri.  

b. Perkataan Pedagang Kaki Lima memberukan konotasi bahwa 

mereka umumnya menjajakan barang-barang dagangannya pada 

gelaran tikar atau pinggir-pinggir jalan, atau di muka toko yang 

dianggap strategis.  

                                                           
17 Karafir,  pemupukan modal pedagang kaki lima, fakultas Ilmu-ilmu social, (Jakarta:  

Universitas Indonesia, 1997), hlm 53 
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c. Pedagang Kaki Lima biasanya menjual barang eceran.  

d. Pedagang Kaki Lima umumnya bermodal kecil bahkan tidak jarang 

mereka merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan 

sekedar komisi sebagai imbalan jerih payah. 

e. Pada umumnya Pedagang Kaki Lima merupakan kelompok 

marginal bahkan ada pula yang tergolong kelompok submarginal.  

f. Pada umumnya kualitas barang yang diperdagangkan oleh 

Pedagang Kaki Lima mengkhususkan diri dalam penjualan barang-

barang cacat sedikit dengan harga yang lebih murah.  

g. Omset penjualan Pedagang Kaki Lima ini umumnya tidak besar. 

Para pembeli umumnya merupakan pembeli yang berdaya beli 

rendah.  

h. Kasus dimana Pedagang Kaki Lima berasil secara ekonomis 

sehingga dapat menaiki tangga dalam jenjang hirarki pedagang 

sukses.  

i. Barang yang ditawarkan Pedagang Kaki Lima biasanya tidak 

standar dan pembagian jenis barang yang diperdagangkan 

seringkali terjadi. 

j. Tawar menawar antara penjual dan pembeli merupakan relasi diri 

yang khusus usaha perdagangan para Pedagang Kaki Lima. 

k. Terdapat jiwa kewiraswastaan yang kuat.  
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2.4.2 Karakteristik PKL 

 

Salah satu faktor penyebab meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima 

di kota Bandar Lampung adalah dampak dari meningkatnya jumlah 

tenaga kerja yang tidak seimbang dengan peluang lapangan pekerjaan 

yang sesuai dengan latar belakang pendidikan. Selain itu peluang kerja 

terbatas, terlebih lagi untuk pekerjaan disektor formal memerlukan 

persyaratan yang tidak mudah diikuti oleh para tenaga kerja yang 

berpendidikan rendah. Dengan demikian banyak tenaga kerja yang 

beralih sektor informal seperti menjadi pedagang kaki lima sebagai 

salah satu peluang lapangan pekerjaan yang cukup potensial. 

 

Munculnya sektor informal yang mempunyai potensi yang cukup 

menjanjikan menyebabkan timbulnya PKL yang semakin hari semakin 

bertambah banyak, akan tetapi keberadaan pedagang kaki lima (PKL) 

memang tidak bisa dilepaskan dari tumbuh kembangnya suatu wilayah. 

Demikian halnya yang terjadi di wilayah Bandar Lampung, maraknya 

keberadaan pedagang yang biasa memanfaatkan pinggir jalan raya sama 

pesatnya dengan perkembangan kota itu sendiri. Sangat wajar jika 

pemerintah berupaya melakukan penataan terhadap menjamurnya 

pedagang tersebut, dan sangatlah wajar apabila saat melaksanakan 

penataan kadang-kadang timbul kesalahpahaman. Masalah penataan 

PKL memang memunculkan dua sisi yang saling bertentangan, ibarat 
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dua sisi mata uang, apabila saat melakukan penataan terdapat tujuan 

yang berbeda dan saling bertentangan antara pedagang dan pemerintah. 

1. Dampak Keberadaan PKL 

 

Munculnya Pedagang Kaki Lima atau yang sering disebut PKL 

telah memberikan banyak dampak, baik itu dampak positif maupun 

dampak negatif. Dibawah ini akan diuraikan beberapa dampak 

positif dan negatif.
18

 

1) Positif 

a. memberikan lapangan pekerjaan. 

b. Ikut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

c. Ikut meningkatkan pendapatan retribusi daerah. 

d. Menjadi potensi pariwisata yang cukup menjanjikan. 

 

2) Negatif 

a. PKL secara ilegal berjualan hampir di seleruh jalur 

pejalan kaki/pedestrian, ruang terbuka, jalur hijau dan 

ruang kota lainnya. Alasannya karena aksesbilitasnya 

yang tinggi sehingga berpotensi besar untuk 

mendatangkan konsumen juga. Akibatnya adalah 

kaidah-kaidah penataan ruang menjadi mati oleh 

                                                           
18

 Budiyono. Suko.  Peranan Sektor Informal di Kota, Kumpulan Makalah Dalam Lokakarya 

Pembinaan Sektor Informal. (Jakarta: Kantor Lingkungan Hidup, 1985) 
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pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat 

keberadaan PKL tersebut. 

b. Penurunan kualitas ruang kota ditunjukkan oleh 

semakin tidak terkendalinya perkembangan PKL 

sehingga seolah-olah smua lahan kosong yang strategis 

maupun tempat-tempat yang strategis merupakan hak 

PKL.  

c. Pedagang Kaki Lima mengambil ruang dimana-mana 

tidak hanya ruang kosong atau terabaikan, tetapi juga 

pada ruang yang jelas peruntukkannya secara formal. 

d. Keberadaan PKL yang tidak terkendali mengakibatkan 

pejalan kaki berdesak-desakkan, sehingga dapat 

menimbulkan tindak criminal (pencopetan). 

Mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal 

karena lokasinya yang cenderung memotong jalur 

pengunjung seperti pinggir jalan dan depan toko. Selain 

itu, pada beberapa tempat keberadaan PKL 

mengganggu para pengendara kendaraan bermotor dan 

mengganggu kelancaran lalu lintas. 

 

Ditinjau dari sisi positifnya, sektor informal Pedagang Kaki Lima 

(PKL) merupakan sabuk penyelamat yang menampung kelebihan 

tenaga kerja yang tidak tertampung dalam sektor formal, sehingga 

dapat mengurangi angka pengangguran. Kehadiran PKL di ruang 
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kota juga dapat meningkatkan vitalitas bagi kawasan yang 

ditempatinya serta berperan sebagai penghubung kegiatan antara 

fungsi pelayanan kota yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, 

PKL juga memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 

beraktivitas di sekitar lokasi PKL, sehingga mereka mendapat 

pelayanan yang mudah dan cepat untuk mendapatkan barang yang 

mereka butuhkan. 

 

Pada umumnya barang-barang yang diusahakan PKL memiliki 

harga yang relatif terjangkau oleh pembelinya, dimana pembeli 

utamanya adalah masyarakat menengah kebawah yang memiliki 

daya beli yang rendah. Keberadaan PKL bisa menjadi potensi 

pariwisata yang cukup menjanjikan, sehingga keberadaan PKL 

banyak menjamur di sudut-sudut kota. Dampak positif lainnya 

terlihat pula dari segi sosial dan ekonomi, karena sektor informal 

memiliki karakteristik efesien dan ekonomis. Hal tersebut menurut 

Sethurahman selaku koordinator penelitian sektor informal yang 

dilakukan ILO di 8 negara berkembang, karena kemampuan 

menciptakan surplus bagi investasi dan dapat membantu 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan usaha-

usaha sektor informal bersifat subsisten dan modal yang digunakan 

kebanyakan berasal dari usaha sendiri. Modal ini sama sekali tidak 

menghabiskan sumber daya ekonomi yang besar. 
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Sisi Negatif, karakteristik PKL yang menggunakan ruang untuk 

kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar untuk 

melakukan aktivitasnya yang mengakibatkan tidak berfungsinya 

sarana-sarana kepentingan umum. Tidak tertampungnya kegiatan 

PKL di ruang perkotaan, menyebabkan pola dan struktur kota 

modern dan tradisional berbaur menjadi satu sehingga 

menimbulkan suatu tampilan yang kontras. Bangunan modern nan 

megah berdampingan dengan bangunan sederhana bahkan 

cenderung kumuh. Perlu adanya upaya yang terpadu dari pihak 

terkait untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima ini sebagai upaya 

untuk mengembalikan fungsi ruang publik sesuai peruntukkannya. 

 

Hal tersebut berakibatkan penurunan kualitas ruang kota 

ditunjukkan oleh semakin tidak terkendalinya perkembangan PKL 

sehingga seolah-olah smua lahan kosong yang strategis maupun 

tempat-tempat yang strategis merupakan hak PKL. PKL 

mengambil ruang dimana-mana tidak hanya ruang kosong atau 

terabaikan, tetapi juga pada ruang yang jelas peruntukkannya 

secara formal. PKL secara ilegal berjualan hampir di seleruh jalur 

pedestrian, ruang terbuka, jalur hijau dan ruang kota lainnya. 

Alasannya karena aksesbilitasnya yang tinggi sehingga berpotensi 

besar untuk mendatangkan konsumen juga. Akibatnya adalah 

kaidah-kaidah penataan ruang menjadi mati oleh pelanggaran-

pelanggaran yang terjadi akibat keberadaan PKL tersebut. 
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Keberadaan PKL yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki 

berdesak-desakkan, sehingga dapat menimbulkan tindak kriminal 

(pencopetan).  

  

Mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya 

yang cenderung memotong jalur pengunjung seperti pinggir jalan 

dan depan toko. Selain itu, pada beberapa tempat keberadaan PKL 

mengganggu para pengendara kendaraan bermotor dan 

mengganggu kelancaran lalu lintas.   

 

2. Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima 

  

Menurut Mc Gee dan Yeung (yang dikutip oleh Didik J Rachbini)
19

  

bahwa pola ruang aktivitas PKL sangat dipengaruhi oleh aktivitas 

sektor formal dalam menjaring konsumennya. Lokasi PKL sangat 

dipengaruhi oleh hubungan langsung dan tidak langsung dengan 

berbagai kegiatan formal dan kegiatan informal atau hubungan 

PKL dengan konsumennya. Untuk dapat mengenali penataan ruang 

kegiatan PKL, maka harus mengenal aktivitas PKL melalui pola 

penyebaran, pemanfaatn ruang berdasarkan waktu berdagang dan 

jenis dagangan serta sarana berdagang.  

 

 

                                                           
19

 Rachbini, Didik J; Hamid, Abdul, Ekonomi Informal Perkotaan, (Jakarta:  PT.Pustaka LP3ES 

Indonesia, 1994),  hlm 107  
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Komponen penataan ruang sektor informal, antara lain meliputi :  

1. Lokasi  

Berdasarkan hasil studi oleh Ir. Goenadi Malang Joedo (1997: 

6-3), penentuan lokasi yang dimi-nati oleh sektor informal atau 

pedagang kaki lima adalah sebagai berikut :  

a. Terdapat akumulasi orang yang melakukan kegiatan 

bersama-sama pada waktu yang relatif sama, sepanjang 

hari.  

b. Berada pada kawasan tertentu yang merupa-kan pusat-

pusat kegiatan perekonomi kota dan pusat non ekonomi 

perkotaan, tetapi sering dikunjungi dalam jumlah besar  

c. Mempunyai kemudahan untuk terjadi hubu-ngan antara 

pedagang kaki lima dengan ca-lon pembeli, walaupun 

dilakukan dalam ruang relatif sempit  

d. Tidak memerlukan ketersediaan fasilitas dan utilitas 

pelayanan umum.  

Mc.Gee dan Yeung (1977:108) menyatakan bah-wa PKL 

beraglomerasi pada simpul-simpul pada jalur pejalan yang 

lebar dan tempat-tempat yang sering dikunjungi orang 

dalam jumlah besar yang dekat dengan pasar publik, 

terminal, daerah komersial.  
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2. Waktu berdagang  

Menurut McGee dan Yeung (1977:76) dari pene-litian di kota-

kota di Asia Tenggara menunjuk-kan bahwa pola aktivitas 

PKL menyesuaikan terhadap irama dari ciri kehidupan 

masyarakat sehari-hari. Penentuan periode waktu kegiatan 

PKL didasarkan pula atau sesuai dengan perilaku kegiatan 

formal. Dimana perilaku kegiatan ke-duanya cenderung 

sejalan. 

 

3. Sarana fisik perdagangan dan jenis dagangan Sarana fisik 

perdagangan dan jenis dagangan menurut Mc Gee dan Yeung 

(1977:82-83) sangat dipengaruhi oleh sifat pelayanan PKL. 
20

 

 

2.5 Perijinan Lokasi PKL 

 

Penempatan lokasi PKL pada mulanya sebelum diberlakukannya Perda 

maupun SK Walikota, masih belum memperhatikan perijinan penempatan. 

Lokasi yang dijadikan PKL untuk berdagang adalah tempat yang berpotensi 

ekonomi dan banyak dikunjungi banyak orang. Awalnya keberadaan PKL 

yang menempati lokasi umum tidak membuahkan suatu teguran, akan tetapi 

lambat laun setelah dirasa mengganggu ketertiban banyak dilakukan suatu 

razia oleh Satpol PP. Hal ini tentunya banyak menimbulkan protes dari PKL, 

sehingga relokasi dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.
21

 

                                                           
20

 Ibid, hlm 67 
21

 http://www.antarasumsel.com/print/275746/pedagang-kaki-lima-bandarlampung-akan-

ditertibkan 

http://www.antarasumsel.com/print/275746/pedagang-kaki-lima-bandarlampung-akan-ditertibkan
http://www.antarasumsel.com/print/275746/pedagang-kaki-lima-bandarlampung-akan-ditertibkan
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Permohonan penempatan suatu lahan untuk berusaha tersebut harus 

melampirkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (3), yang dijelaskan 

sebagai berikut:  

1. Kartu Tanda penduduk (KTP) kota Bandar Lampung yang masih 

berlaku;  

2. Rekomendasi dari camat yang wilayah kerjanya digunakan sebagai 

lokasi PKL;  

3. Surat persetujuan pemilik lahan, dan/atau bangunan yang berbatasan 

langsung dengan rencana lokasi usaha PKL;  

4. Sarana dan prasarana PKL yang akan digunakan;  

5. Surat pernyataan yang berisi:  

a. Tidak akan memperdagangkan barang ilegal;  

b. Tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen di 

lokasi tempat usaha;  

c. Belum memiliki tempat usaha di tempat lain;  

d. Mengosongkan/mengembalikan/menyerahkan lokasi usaha 

PKL kepada Pemerintah Daerah apabila lokasi dimaksud 

sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, tanpa 

ganti rugi dalam bentuk apapun 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan masalah 

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu 

atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.
22

 

1. Jenis penelitian  yang digunakan dalam penelitian  ini menggunakan dua 

macam pendekatan, yaitu pendekatan  normative dan pendekatan 

empiris. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan 

berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang 

menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-

doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data 

sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, 

dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan 

dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.
23

 

2. Pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 

mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang di anggap 

                                                           
22

 Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, hlm. 32 
23

 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006, hlm. 

24. 
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mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang 

sedang di bahas dalam penelitian ini 

 

3.2 Sumber data 

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang 

diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan 

pustaka.
24

 Adapun yang menjadi sumber data yang diperlukan dalam 

penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh  

dengan  mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan 

dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas serta 

masukan-masukan ataupun wawancara yang digunanya hanya sebagai 

pelengkap data sekunder. Sumber data sekunder tersebut diklasifikasikan 

antara lain: 

1. Data Sekunder 

a. Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya dan 

mempunyai kekuatan hukum mengikat yang berupa undang-undang 

yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk 

penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.
25

  Dalam penelitian ini 

bahan hukum primer antara lain meliputi: 

1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 H 

2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil 

                                                           
24

 Sarjono Soekanto, 1990. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.11 
25

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,  Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005, hlm. 142. 
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3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil, Menengah 

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah 

5) Peraturan Daerah No 8 Tahun 2000, tentang Pembinaan Umum, 

Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan, dan Keapikan 

dalam wilayah Kota Bandar Lampung 

6) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 12 Tahun  2000 

tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah  

7) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilyah (RTRW) Tahun 2011-2030 

8) Keputusan Walikota No 21 Tahun 2001 Tentang Susunan Tata 

Kerja Dinas Pasar Kota Bandar Lampung  

9) Keputusan Walikota Bandar Lampung No 68 tahun 2001, tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Polisi 

Pamong Praja Kota Bandar Lampung 

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum  yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisis serta memahami bahan hukum primer yang di ambil dari 

berbagai literatur atau buku-buku tentang hukum Penataan Ruang 

ataupun buku lain yang berkaitan. 

 

 



37 
 

2. Data Primer 

Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh 

dari hasil studi lapangan dengan cara mencari dan mengumpulkan data atau 

keterangan-keterangan dari pihak-pihak dan instansi-instansi yang terkait. 

Studi lapangan di lakukan pada : 

a. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 

b. Dinas Tata Kota 

c. Dinas Pasar 

 

3.3 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

3.3.1  Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu melalui kegiatan studi 

kepustakaan, studi dokumen, dan studi catatan hukum.
26

 Untuk 

membantu dalam proses penelitian ini, maka peneliti menggunakan dua 

macam teknik pengumpulan data, yaitu : 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah data sekunder yang diperolehdengan 

membaca mengutip literature-literatur, mengkaji peraturan 

perundang-undangan, dokumen-dokumen yang berhubungan 

dengan permasalahan yang dibahas. 

 

                                                           
26

 Bambang Sunggono, Metodologi Penlitian Hukum, cet. 6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2003, hal. 184.  
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b. Studi Lapangan 

Untuk memperoleh data primer, maka diadakan studi lapangan 

dengan mengumpulkan data atau informasi dan teknik wawancara. 

Dalam wawancara tersebut, digunakan teknik wawancara dengan 

bertatap muka langsung dengan narasumber, dengan menggunakan 

beberapa catatan-catatan yang berisi beberapa pertanyaan yang 

nantinya akan dikembangkan saat wawancara berlangsung. 

 

3.3.2 Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul dengan baik melalui studi kepustakaan 

kemudian data diolah dengan cara mengelompokkan kembali data, 

setelah itu di identifikasi sesuai dengan pokok bahasan. Setelah data 

yang telah diperoleh, maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan antara 

lain: 

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul baik data primer maupun 

sekunder , dilakukan pengolahan data dengan cara ; 

a. Seleksi Data, yaitu memilih mana data yang sesuai dengan pokok 

permasalahan yang di bahas 

b. Pemeriksaan Data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh 

mengenai kelengkapannya serta kejelasan dan kebenaran jawaban. 

c. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data menurut pokok 

bahasan agar memudahkan dalam mendeskripsikannya. 
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d. Penyusunan data, yaitu data di susun menurut aturan yang 

sistematis sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan 

jawaban permasalahan yang diajukan.
27

  

 

3.4 Analisis Data 

Dalam menganalisa data yang diperlukan, metode yang digunakan adalah 

analisis deskriptif kualitatif, maksudnya adalah mengangkat fakta keadaan, 

variable, dan fenomena-fenomena yang terjadi selama penelitian dan 

menyajikan apa adanya dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau 

keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran 

yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan 

untuk ditarik kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Lexy J. Moleong,  Metode Penelitian Kualitatif,( Bandung: Remaja Rosdakarya Offset , 1987) 
hlm 154 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa : 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Terhadap PKL semakin 

mempunyai komitmen kuat untuk melaksanakan peraturan yang ada di kota 

Bandar Lampung  terkait dengan penataan kota dan PKL baik secara horizontal, 

yaitu antar bidang yang berbeda, maupun secara vertikal, yaitu dengan pimpinan 

maupun staf pelaksana. Dengan adanya kebijakan-kebijakan alternatif yang baik 

untuk masyarakat (PKL) serta ruang partisipasi yang dibuka seluas-luasnya , maka 

akan menimbulkan sinergi yang baik antara pemerintah, PKL, dan masyarakat 

dalam menghasilkan ataupun melaksanakan sebuah kebijakan. Jadi sebetulnya 

apapun kebijakan yang dibuat pemerintah, yang paling penting dan mendasar 

adalah mengenai kesejahtraan rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 

1945 bahwa negara berkepentingan untuk mensejahtrakan rakyat yang dalam hal 

ini diwakilkan kepada pemerintah. 

5.2 Saran 

1. Pemerintah Kota harus menyediakan relokasi terhadap PKL agar ketertiban 

dan kenyamanan masyarakat dapat terpenuhi. 
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2. Pihak PKL harus lebih memperhatikan kebersihan lingkungan dan menaati 

Peraturan Kota yang berlaku untuk terciptanya kondisi lingkungan Kota 

Bandar Lampung yang tertib, rapih, dan aman. 

3. Penertiban terhadap PKL liar mestinya harus dilakukan dengan pendekatan 

dialog yang bernuansa pembinaan dan bukan pendekatan represif yang justru 

memicu perlawanan dan tidak boleh terkesan tebang pilih karena bisa memicu 

kecurigaan masyarakat tentang adanya tekanan politis dari kekuatan tertentu 

yang mengarahkan penertiban hanya pada komunitas tertentu. 

4. Masalah yang muncul berkenaan dengan PKL ini adalah banyak disebabkan 

oleh kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan PKL di perkotaan. Konsep 

perencanaan ruang perkotaan (RTRW) yang tidak didasari oleh pemahaman 

informalitas perkotaan sebagai bagian yang menyatu dengan sistem perkotaan 

akan cenderung mengabaikan tuntutan ruang untuk sektor informal termasuk 

PKL. Kawasan yang dikhususkan untuk PKL telah terbukti menjadi solusi 

dibeberapa tempat di Indonesia. Bahkan bisa menjadi alternative tempat 

wisata jika dimodifikasi dengan hiburan yang menarik perhatian masyarakat. 
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