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Abstract 

 

Many street seller crowd city environment with their hut on the street or the other 

place is not suitable with urban planning. As many as street seller due to lack off job 

vacancy that is not proper to they who dont have low skill. This situation urge 

goverment of bandar lampung city issue public policy no 2/2012 to manage streel 

seller in pasar tugu bandar lampung. This research conducts to find out the policy 

result and impact. Research method used in this situation are observating, 

interviewing, and documentation. The result of this research  are street seller already 

fullfill their duty as the policy no 2/2012 said in chapter 10  that keep clean and 

provide recycle bin and earn legal paper to sell. Their right must be earned following 

policy no 2/2012  that has right to fill available place if already paid enroll, but not 

yet get the right of supervising and development program maximumly from city 

government. Prohibition that has to be obey also said in policy no 2/2012 that seller 

must not resell the hut, staying at permanent place. But there still seller dont move yet 

because ther is hut not worth to stay. For management impact also has positive and 

negative to seller, government and society. Impasct of this managing strees seller is 

its become legal im the name of the law, condlicts emerge becouse if streel seller 

usually sell in front of store. For government can raise their income, better urban 

planning and ordered. The negative impact that still hard to move bad seller. Another 

impact that emvironment around pasar tugu more clean, less traffic jam and 

disturbing buyer for seller who still dont move. 
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Abstrak 

 

Maraknya PKL yang memadati lingkungan kota dengan menggelar dagangannya 

diruas jalan maupun ruang publik lainnya dirasa tidak sesuai dengan sistem 

penataan kota. Keadaan demikian mendesak Pemerintah Kota Bandar Lampung 

untuk melakukan Kebijakan Pengelolaan PKL di Pasar Tugu berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang 

Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hasil kebijakan dari pengelolaan PKL yang dilaksanakan Pemerintah dan dampak 

pengelolaan kebijakan bagi PKL, masyarakat dan Pemerintah. Metode Penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah PKL sudah melaksanakan 

kewajibannya sesuai isi Perda Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 10 yaitu untuk menjaga 

kebersihan dengan menyediakan tempat sampah dan membongkar sarana 

berdagang, serta mendapatkan surat keterangan berdagang. Hak yang harus 

didapat oleh PKL sesuai isi Perda Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 11 yaitu PKL 

berhak menempati tempat yang disediakan apabila sudah membayar sewa, namun 

PKL belum mendapatkan hak mengenai pengawasan dan pembinaan secara 

maksimal dari Pemerintah Kota. Larangan yang harus dilaksanakan juga sesuai 

dengan Perda Nomor 2 Tahun 2012 pasal 12 yaitu PKL dilarang 

memperjualbelikan kios, menempati tempat yang bersifat tetap. Namun ada 

beberapa PKL yang belum mau pindah dikarenakan ada ruko yang tidak layak 

huni. Dampak dari pengelolaan bagi PKL yaitu PKL menjadi legal menurut 

hukum, timbulnya konflik diantara para PKL karena masih ada PKL yang 

berjualan di depan toko. Bagi Pemerintah yaitu dapat meningkatkan pendapatan 

daerah, penataan kota yang lebih baik dan tertib. Namun dampak negatifnya yaitu 

sulitnya pengaturan bagi PKL yang belum pindah. Dampak selanjutnya bagi 

masyarakat yaitu lingkungan sekitar pasar tugu menjadi lebih bersih, 

berkurangnya kemacetan, serta mengganggu akses pejalan kaki di pasar bagi PKL 

yang belum mau pindah. 

 

 

Kata kunci : Pedagang Kaki Lima, Kebijakan Pengelolaan, dan Dampak  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Kota Bandar Lampung secara fisik dan ekonomi telah berkembang secara 

cepat, akan tetapi pertumbuhan kota yang cepat tersebut tidak diimbangi 

dengan ekonomi yang memberikan kesempatan kerja bagi penduduk yang 

bertambah cepat akibat dari over urbanization. Kota Bandar Lampung 

tumbuh menjadi kota besar dan pada saat yang sama harus berhadapan 

dengan masalah keterbatasan biaya pembangunan, serta kemampuan kota 

untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Kesempatan 

kerja yang tersedia di berbagai kota besar biasanya lebih banyak di sektor 

formal dan jasa yang menuntut prasyarat pendidikan tinggi (Kartono, 2006: 

87). 

 

Keterbatasan sektor formal yang lebih mudah diakses oleh masyarakat yang 

memiliki skill dan pendidikan yang memadai, menjadikan sektor informal 

menarik untuk dilirik oleh masyarakat dengan skill dan pendidikan yang 

rendah. Sektor informal ini sangat menarik karena kemandiriannya dalam 

menciptakan lapangan kerja dan menyediakan barang/jasa murah, serta 

reputasinya sebagai katup pengaman yang dapat mencegah terjadi 
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pengangguran dan keresahan sosial. Oleh kerena itu sektor informal dapat 

memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kecenderungan sosial 

ekonomi kepada penentu kebijakan yang secara langsung berdampak kepada 

masyarakat(Kartono, 2006: 87).  

 

Salah satu sektor informal adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu mereka 

yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang 

dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, 

seperti trotoar, pingir-pingir jalan umum dan lain sebagainya. Pedagang  yang 

menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan 

sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan 

mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha (Tangkilisan, 

2003:21) 

 

Namun keberadaan PKL juga menimbulkan masalah sosial diantaranya dari 

sisi tingkat gangguan yang ditimbulkan karena dipandang menghambat lalu 

lintas, merusak keindahan kota, membuat lingkungan menjadi kotor akibat 

membuang sampah sembarangan. Untuk mengatasi masalah sosial yang 

ditimbulkan oleh PKL pemerintah seringkali mengambil kebijakan yang 

kurang menguntungkan bagi PKL terutama dalam program penataan kota. 

Hal ini dapat terjadi karena kurang komprehensifnya pengetahuan tentang 

keberadaan PKL. Seharusnya Keberadaan PKL harus juga dipandang dari 

segi positifnya, dimanaPKL dapat menyerap angkatan kerjadan sebagai salah 

satu sumber pendapatan daerah dari retribusi. Selain itu PKL juga ikut serta 

membantu sistem ekonomi perkotaan dalam hal menciptakan rantai-rantai 
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kegiatan ekonomi perkotaan. Mempertimbangkan sisi positif maupun 

negatifnya dari keberadaan PKL tersebut maka diperlukan sebuah 

pelaksanaan kebijakan pengelolaan PKL secara obyektif (Kartono, 2006: 87).  

 

Kota Bandar Lampung yang terus mengalami kemajuan dalam hal 

pembangunan, namun juga memiliki berbagai masalah sosial yang kompleks. 

Salah satu masalah tersebut adalah penataan PKL. Pemerintah Kota Bandar 

Lampung telah mengeluarkan kebijakan untuk menangani gangguan dari 

kegiatan ekonomi informal PKL tersebut, mulai dari model penggusuran yang 

selama ini banyak dialami PKL sampai dengan memberikan pendidikan dan 

pelatihan tentang menjaga ketertiban dan keteraturan kepada PKL (Dinas 

Pasar Kota Bandar Lampung, 2015).  

 

Keberadaan PKL yang dinilai cukup menganggu ketertiban, kenyamanan dan 

keindahan kota, salah satunya di Pasar Tugu Kota Bandar Lampung. Kegiatan 

PKL di Pasar Tugu ini sering kali tidak mengindahkan aturan yang ada, 

misalnya membuka lapak jualan sampai di badan jalan dan tidak 

memperhatikan kebersihan, sehingga menganggu pengguna jalan dan 

ketertiban seperti yang ada pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 
   Sumber: Dokumentasi Peneliti 2016 

 

  Gambar 1. Pasar Tugu Kota Bandar Lampung 

 

 

Pedagang Kaki Lima yang semakin hari semakin bertambah banyak 

jumlahnya,tentunya membutuhkan tempat yang memadai untuk menampung 

semua pedagang kaki lima tersebut.  Keberadaan  pedagang kakilima tersebut 

dipandang masyarakat  sangat mengganggu ketertiban dan kebersihan kota. 

Adanya PKL yang semakin banyak dan membuat suasana kota semakin 

sempit dan gerah. Memperhatikan kondisi tersebut, Pemerintah Kota Bandar 

Lampung sudah mengadakan tindakan berupa relokasi Pedagang Kaki Lima 

yang diharapkan bias mengatasi permasalahan PKL tersebut. 

 

Salah satu kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menangani 

masalah PKL yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki 

Lima, kegiatan usaha PKL dapat dilakukan di lokasi yang diitetapkan oleh 

walikota. Lokasi PKL yang ditetapkan oleh walikota tersebut meliputi: 

a. Kawasan yaang disediakaan khusus oleh pemerintah daerah dengan 

pedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah; 
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b. Kawasan pasar modern; 

c. Kawasan pasar tradisional; 

d. Lokasi yang ditentukan atau diizinkan pemerintah daerah pada jam-jam 

tertentu; 

e. Kawasan pada event atau kegiatan keramaian yang sifatnya insidental. 

 

Pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya sampai saat ini belum mampu 

memberikan solusi yang terbaik terhadap permasalahan Pasar Tugu.Relokasi 

dan pengelolaan PKL di Pasar Tugu Kota Bandar Lampung hingga kini 

belum terealisasi dengan baik, ini dikarenakan pengelolaan pasar oleh 

Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung melalui pengembang (swasta) 

sampai saat ini belum dapat diwujudkan secara optimal.Pemerintah Kota 

Bandar Lampung perlu memperbaiki kebijakannya agar tidak merugikan PKL 

yang ada di Pasar Tugu Kota Bandar Lampung. Jumlah pedagang kaki lima 

(PKL) di Bandar Lampung hingga Desember 2014 tercatat sebanyak 2.374 

pedagang. Jumlah PKL Pasar Tugu berdasarkan hasil pendataan akhir 

sebanyak 969 pedagang.Ketua Paguyuban PKL Pasar Tugu Agus Pranata 

Siregar mengatakan lima tim yang diturunkan melakukan pendataan 

menghasilkan penghitungan lapak PKL 969. Jumlah tersebut terdiri dari 

empat kelompok PKL yang berada di dalam kawasan Pasar Tugu sebanyak 

650 pedagang. Sedangkan satu kelompok PKL di luar kawasan Pasar Tugu 

sebanyak 310 pedagang (http://forumkemanusiaan-

pkl.blogspot.com/2015/04/penataan-pasar-hasil-akhir-jumlah-pkl.html, 

diunduh tanggal 29 April 2015). 

 

Pasca direnovasi, kondisi Pasar Tugu belum juga membaik. Menurut 

Sekretaris Kota Bandar Lampung Badri Tamam, penataan pedagang harus 

http://forumkemanusiaan-pkl.blogspot.com/2015/04/penataan-pasar-hasil-akhir-jumlah-pkl.html
http://forumkemanusiaan-pkl.blogspot.com/2015/04/penataan-pasar-hasil-akhir-jumlah-pkl.html
http://lampung.tribunnews.com/tag/pasar-tugu/
http://lampung.tribunnews.com/tag/badri-tamam/
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dibenahi.Hal itu dikatakan Badri ketika meninjau Pasar Tugu, Jumat 

(30/10/15). Didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bandar Lampung 

Tirta, Badri menyoroti masih ditemukannya pedagang yang membuka lapak 

di pinggiran Jalan Hayam Wuruk dan bagian depan gedung pasar. Padahal, 

sejak agustus lalu pembangunan gedung baru berkapasitas 900 pedagang 

tersebut sudah selesai. Sebagian besar pedagang memang sudah pindah ke 

kios baru. Namun, masih ada yang bertahan di lokasi lama.Para pedagang 

yang enggan pindah beralasan harga sewa kios terlalu mahal. Selain itu, 

konsumen malas masuk ke dalam gedung 

(http://lampung.tribunnews.com/2015/10/31/sekkot-badri-tamam-minta-

pedagang-pasar-tugu-pindah, diunduh tanggal 10 Januari 2016). 

 

Berdasarkan permasalahan di atas, terlihat bahwa kebijakan penataan PKL di 

kota Bandar Lampung belum mampu secara optimal mengatasi masalah yang 

ditimbulkan oleh PKL khususnya di kawasan Pasar Tugu Bandar Lampung. 

Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan Analisis Dampak Kebijakan 

Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tugu Bandar Lampung 

(Studi Tentang Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Pedagang Kaki Lima)untuk melihat bagaimanakah hasil dan 

perubahan apa yang terjadi setelah di laksanakan perda tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lampung.tribunnews.com/tag/pasar-tugu/
http://lampung.tribunnews.com/2015/10/31/sekkot-badri-tamam-minta-pedagang-pasar-tugu-pindah
http://lampung.tribunnews.com/2015/10/31/sekkot-badri-tamam-minta-pedagang-pasar-tugu-pindah
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah 

1. Bagaimanakah hasil kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima di Pasar 

Tugu Bandar Lampung? 

2. Bagaimanakah dampak kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima di 

Pasar Tugu Bandar Lampung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui hasil dan dampak kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima 

di Pasar Tugu Bandar Lampung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Sebagai sarana untuk penerapan teori-teori di bidang ilmu administrasi 

negara khususnya yang berhubungan dengan kebijakan pengelolaan 

pedagang kaki lima. 

b. Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca 

khususnya mengenai kajian tentang dampak kebijakan publik. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung 

 Dapat memberikan masukan berupa pemikiran sebagai usaha dalam 

pemecahan masalah dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan PKL yang 

dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung agar menciptakan 

Bandar Lampung yang bersih, aman dan nyaman. 

b. Bagi Masyarakat 

 Sebagai tambahan wacana dan informasi terkait dengan pelaksanaan 

kebijakan pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tugu Kota 

Bandar Lampung yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar 

Lampung. 

c. Bagi Mahasiswa 

 Sebagai referensi dan rujukan serta bahan bacaan bagi mahasiswa pada 

umumnya, khususnya bagi mahasiswa yang sedang mempelajari 

pelaksanaan kebijakan pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang 

dilakukan oleh Kota Bandar Lampung. 



 
 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Konsep Kebijakan Publik 

1. Pengertian Kebijakan Publik 

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai 

bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan 

sebagainya. Kebijakan publik dilihat dari hirarkirnya dapat bersifat nasional, 

regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, 

peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah 

daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan 

keputusan bupati/walikota.Secara terminologi pengertian kebijakan publik 

(publik policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana 

mengartikannya. 

 

Easton dalam Winarno (2014: 17)memberikan definisi kebijakan publik 

sebagai the authoritative allocation of values for the whole society atau 

sebagai pengalokasian nilainilaisecara paksa kepada seluruh anggota 

masyarakat. Laswell dan Kaplanjuga mengartikan kebijakan publik sebagai 

a projected program of goal, value, and practice atau sesuatu program 

pencapaian tujuan, nilai-nilaidalam praktek-praktek yang terarah.Pressman 

dan Widavsky dalam Winarno (2014:17) mendefinisikan kebijakan publik 
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sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat 

yang bisa diramalkan, kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-

bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta hal ini dipengaruhi 

oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone dalam 

Agustino (2009:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan 

antara unit pemerintah dengan lingkungannyabanyak pihak beranggapan 

bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang 

dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. 

 

Menurut Nugroho (2008: 58), ada dua karakteristik dari kebijakan publik, 

yaitu: (a) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, 

karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan 

nasional. (b) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, 

karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita 

sudah ditempuh. Menurut Woll dalam Tangkilisan (2003:2) menyebutkan 

bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk 

memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui 

berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. 

 

R Dye dalam Islamy (2009:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai is 

whatever government chooseto do or not to do (apapun yang dipilih 

pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini 

menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan tindakan 

dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik 

semata, sehingga di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan 
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sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai 

pengaruh/dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan 

sesuatu. 

 

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai 

tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau 

masalah publik, begitupun dengan Chandler dan Plano dalam Tangkilisan 

(2003:1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan 

yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-

masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan 

publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-

menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang 

beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut 

berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. 

 

Easton dalam Agustino(2009:19) memberikan definisi kebijakan publik 

sebagai the autorative allocationof values for the whole society, definisi ini 

menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik 

(pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan 

pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu 

diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan 

karena pemerintah termasuk ke dalam “authorities in a political system” 

yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem 

politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah 

tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan 
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di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota 

masyarakat selama waktu tertentu. 

 

Untuk melakukan studi kebijakan public merupakan studi yang bermaksud 

untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat 

berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Studi 

kebijakan public menurut R. Dye,  sebagai mana dikutip Wahab(2010:14) 

sebagai berikut: “Studi  kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya 

kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan- kekuatan   

yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis 

mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses 

politik terhadap kebijakan public; penelitian mendalam mengenai akibat-

akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak 

kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan 

(direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.” 

 

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak 

dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna 

memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. 

Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-

ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah 

sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. 
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2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik 

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks 

karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji oleh 

karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji 

kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik 

kedalam beberapa tahap tujuan pembagian seperti ini adalah untuk 

memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa 

ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda, tahap-

tahap kebijakan publik menurut Dunn dalam Winarno (2014: 32-34) adalah 

sebagai berikut: 

a. Tahap penyusunan agenda 

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada 

agenda publik, sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu 

untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan pada akhirnya, beberapa 

masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kabijakan pada 

tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, 

sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, 

atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk 

waktu yang lama. 

b. Tahap formulasi kebijakan 

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas 

oleh para pembuat kebijakan, masalah-masalah tadi didefinisikan 

untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik, pemecahan 

masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan 
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(policy alternatives/policy options) yang ada, dalam perumusan 

kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih 

sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah dalam 

tahap ini masing-masing aktor bersaing dan berusaha untuk 

mengusulkan pemecahan masalah terbaik. 

c. Tahap adopsi kebijakan 

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para 

perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan 

tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, 

konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan. 

d. Tahap implementasi kebijakan 

Suatu program kebijakan hanya menjadi catatan-catatan elit, jika 

program tersebut tidak diimplementasikan yakni dilaksanakan oleh 

badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat 

bawah kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit 

administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia 

pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan saling bersaing.  

e. Tahap evaluasi kebijakan 

Tahap ini kebijakan yang telah dijalankan dinilai atau dievaluasi, untuk 

melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang 

diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.Oleh 

karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yamh menjadi 

dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan 

sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum. 
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Secara singkat, tahap-tahap kebijakan adalah seperti gambar di bawah 

ini. 

 

Penyusunan Kebijakan 

 

Formulasi Kebijakan 

 

Adopsi Kebijakan 

 

Implementasi Kebijakan 

 

 Evaluasi Kebijakan 

Sumber:  Dunn dalam Winarno (2014:32-34) 

Gambar 2 

Tahapan-Tahapan Kebijakan 

 

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

menentukan suatu kebijakan publik akan melalui proses-proses 

penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap tujuan pembagian 

yang bertujuan untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik 

tersebut. 

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan 

Menurut Suharno (2008:52) proses pembuatan kebijakan merupakan 

pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan, 

walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau 

lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta 

kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan 
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resiko yang diharapkan (intended risks) maupun yang tidak diharapkan 

(unintended risks).Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor 

hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi 

adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum yang 

mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah: 

a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar 

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar 

atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar. 

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama 

Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro 

disebutkan dengan istilah sunk cost, seperti kebiasaan investasi modal 

yang hingga saat ini belum profesional dan terkadang amat birokratik, 

cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun 

keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, 

karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah, kebiasaan lama 

tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih 

kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan. 

c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi 

Berbagai keputusan/kebijakan yang dibuat oleh para pembuat 

keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya 

sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan 

keputusan/kebijakan. 

d. Adanya pengaruh dari kelompok luar  
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Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga 

berperan besar. 

e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu 

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan 

pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada 

pembuatan kebijakan/keputusan misalnya, orang mengkhawatirkan 

pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena 

khawatir disalahgunakan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi kebijakan publik, dimana faktor-faktor tersebut harus 

diperhatikan untuk meminimalisir kesalahan dalam perenancanaan 

hingga evaluasi suatu kebijakan. 

 

4. Faktor Penyebab Kegagalan Kebijakan Publik 

Agustino (2008: 7) bahwa kebijakan dapat dinilai baik atau tidaknya 

tentunya dilihat dari proses sebuah kebijakan, implementasi kebijakan 

dan hasil evalusi kebijakan, implementasi kebijakan berarti pelaksanaan 

dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil 

kebijakan, implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan aktivitas 

praktis yang dari formulasi kebijakan dan pada dasarnya bersipat 

teoritis. Tahap implementasi merupakan tahap yang penting dan kritis 

yang memerlukan kerjasama segenap pihak dalam penyusunan dan 

pelaksanaan suatu kebijakan. Sebelum suatu program dilaksanakan, 

dilakukan persiapan yang matang dalam segala hal yang menyangkut 
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program, misalnya organisasi, tenaga kerja termasuk kualifikasi orang-

orang yang terlibat didalamnya. 

Dalam siklus pengelolaan program, setelah langkah persiapan dan persetujuan 

pihak yang berwenang, akan tiba pada tahap implementasi yang merupakan 

operasionalisasi keputusan-keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Namun perlu diingat bahwa terdapat faktor-faktor penyebab kegagalan 

implementasi sebagai berikut : 

1. Isi Kebijakan  

Implementasi kebijakan dapat gagal karena; (1) samar-samarnya isi 

kebijakan (tujuan-tujuan tidak dapat terinci), sarana dan penentuan 

prioritas, program kebijakan yang terlalu umum atau sama sekali tidak 

ada, (2) kurangnya ketetapan intern dan ekstern dari kebijakan yang akan 

dilaksanakan, (3) kadang-kadang perundang-undangan mempunyai begitu 

banyak lubang, sehingga tanpa banyak kesulitan obyek-obyek kebijakan 

dapat mengelaknnya, hal mana dapat mematahkan semangat para 

pelaksana, (4) kurang sumber-sumber pembantu (waktu, uang dan tenaga 

manusia). 

2. Informasi 

Kurangnya informasi dari para faktor terhadap ojek kebijakan dan struktur 

komunikasi yang serba kurang antara organisasi pelaksana dan obyek 

dukungan. 

3. Dukungan 

Pelaksana suatu kebijakan akan dipersulit jika pelaksana tidak cukup 

dukungan untuk suatu kebijakan. Juga kurang kesediaan obyek-obyek 
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kebijakan untuk kerja sama pada pelaksana, serta obyek-obyek kebijakan 

“terikat” kepada kegiatan-kegiatan tertentu oleh kewajiban-kewajiban 

sesuai dengan undang-undang, kepatuhan dari obyek-obyek kebijakan 

sedikit, jika peraturan-peraturan ini bertentangan dengan pendapat yang 

dianut oleh obyek-obyekkebijakan, atau keputusan mereka. 

4. Pembagian potensi 

Gagalnya suatu kebijakan dapat pula disebabkan karena adanya 

pembagian potensi diantara aktor-aktor yang terlibat didalamnya dan 

adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang tidak disertai 

dengan pembatasan-pembatasan yang jelas, serta adanya desentralisasi 

dalam pelaksanaan. 

 

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk 

membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun 

sasaran-sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai hasil akhir kegiatan 

yang dilakukan oleh pemerintah.  Sebab fungsi implementasi mencakup pula 

penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan negara disebut sistem penyampaian 

kebijakan negara yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sasaran-sasaran 

tertentu yang dirancang secara khusus serta diarahkan menuju terciptanya 

tujuan-tujuan dan sasaran yang dikehendaki. 

Berdasarkan pendapat di atas, nampak bahwa implementasi kebijakan tidak 

hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi 

yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan 

kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan 

jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku 
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semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang 

diharapkan maupun yang tidak diharapkan. 

 

 

B. Tinjauan Tentang Hasil dan Dampak Kebijakan Publik 

 

1. Hasil Kebijakan 

Pelaksanaan sebuah kebijakan, mau tidak mau pastilah menimbulkan dampak, 

baik itu dampak positif maupun negatif. dampak positif dimaksudkan sebagai 

dampak yang memang diharapkan akan terjadi akibat sebuah kebijakan dan 

memberikan manfaat yang berguna bagi lingkungan kebijakan. sedangkan 

dampak negatif dimaksukan sebagai dampak yang  tidak memberikan manfaat 

bagi lingkungan kebijakan dan tidak diharapkan terjadi.  

 

Soemarwoto (2004: 58) menyatakan bahwa dampak adalah suatu perubahan yang 

terjadi sebagai akibat suatu aktifitas. selanjutnya soemarwoto menjelaskan : 

“aktifitas tersebut bisa bersifat alamiah, berupa kimia, fisik maupun biologi, dapat 

pula dilakukan oleh manusia berupa analisis dampak lingkungan, pembangunan 

dan perencanaan. adapun dampak tersebut dapat bersifat biofisik, sosial, ekonomi 

dan budaya.” 

 

Menurut Grindell dalam Wibawa (2004:22) mengemukakan bahwa implementasi 

kebijakan secara garis besar dipengaruhi oleh 2 variabel utama yaitu isi kebijakan 

dan konteks implementasinya. 
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 Sumber: Menurut Grindell dalam Wibawa (2004:22) 

Gambar 3. Model Kebijakan 

Keterangan: 

1) Isi Kebijakan Mencakup 

a) Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan. Suatu kebijakan sebaiknya   

mampu secara optimal menampung kepentingan  pihak-pihak yang terkena 

dampak  dari suatu  kebijakan tersebut. Semakin optimal suatu kebijakan 

dalam menampung kepentingan banyak pihak maka semakin sedikit pihak      

yang menentang kebijakan tersebut untuk di implementasikan. 

b) Jenis manfaat yang dihasilkan. Suatu kebijakan haruslah mampu 

menghasilkan manfaat yang besar  dan  jelas manfaat yang dihasilkan 

kebijakan tersebut maka semakin besar dukungan terhadap kebijakan 

tersebut untuk segera di implementasikan. 
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c) Derajat perubahan yang diinginkan. Suatu kebijakan haruslah mampu 

menghasilkan perubahan kearah kemajuan secara nyata dan rasional. Suatu 

kebijakan yang terlalu  menuntut perubahan perilaku dari kelompok sasaran 

akan lebih sulit untuk di implementasikan. 

d) Kedudukan pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan yang mempunyai 

wewenang(otoritas) yang tinggi dapat dengan mudah mengkoordinasikan 

bawahannya didukung oleh komunikasi yang baik sehingga kedudukan 

pembuat kebijakan dapat mempengaruhi proses implementasinya. 

e) Pelaksanaan program. Pelaksana program harus mempunyai kualitas 

pemahaman yang baik   mengenai kondisi lapangan   dan   tugas yang harus 

dijalaninya. Koordinasi haruslah baik supaya program berjalan efektif dan 

lancar. 

f) Sumberdaya yang dilibatkan. Sumberdaya yang dimaksud adalah semua 

komponen yang diperlukan dalam pelaksanaan program seperti keuangan, 

administrasi dan sebagainya. 

2) Konteks Kebijakan mencakup 

a) Kekuasaan,kepentingan dan strategi aktor yang terlibat. Banyaknya  aktor  

dari berbagai tingkat pemerintahan maupun non pemerintahan yang   

memiliki kepentingan serta strategi yang mungkin saja berbeda berpengaruh  

terhadap pengimplementasian suatu kebijakan. 

b) Karakteristik lembaga dan penguasa. Apa yang diimplementasikan 

sebenarnya adalah hasil dari perhitungan berbagai kelompok yang 

berkompetisi memperebutkan sumberdaya yang terbatas, yang semua 

interaksi tersebut terjadi dalam konteks suatu lembaga. 
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c) Kepatuhan serta daya tanggap kelompok sasaran. Pelaksana kebijakan yang 

baik  tentu  mempunyai tingkat kepatuhan  serta pemahaman(dayatanggap) 

yang tinggi terhadap kebijakan yang harus mereka implementasikan. 

Adanya sikap pelaksana yang baik menimbulkan  tanggapan  baik  pula dari 

kelompok sasaran. 

 

Dunn(2003: 610) menyebutkan setidaknya ada 6 indikator yang harus 

diperhatikan dalam menentukan alternatif terpilih, antara lain: 

1. Efektivitas(effectiveness) dimana kebijakan tersebut dapat mencapai sasaran 

yang telah dirumuskan; 

2. Efisiensi (efficiency) dimana kebijakan yang akan diambil itu seimbang 

dengan sumber daya yang tersedia 

3. Memadai (adequacy) dimana kebijakan itu sudah cukup memadai untuk 

memecahkan masalah yang ada. 

4. Perataan (equity) dimana kebijakan tersebut didistribusikan merata 

5. Responsivitas (responsiviness) dimana kebijakan dapat memuaskan kebutuhan 

suatu kelompok-kelompok masyarakat tertentu dan sejauh mana kepedulian 

masyarakat terhadap kebijakan 

6. Ketepatan (appropriateness) dimana hasil/tujuan kebijakan benar-benar 

berguna atau bernilai. 

 

Menurut Effendi  (2001: 95) bahwa kebijakan yang baik harus memenuhi kriteria-

kriteria sebagai berikut: 
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a. Technical feasibility, yaitu kriteria yang mengukur seberapa jauh suatu 

alternatif kebijakan mampu memecahkan masalah; 

b. Economic and financial possibility, yaitu alternatif mana yang mungkin 

dibiayai dari dana yang dimiliki dan berapa besar finansial yang didapatkan; 

c. Political viability, yaitu bagaimana efek atau dampak politik yang akan 

dihasilkan terhadap para pembuat keputusan, legislator, pejabat, dan kelompok 

politik lainnya dari masing-masing alternatif, dan  

d. Administrative capability, yaitu menyangkut kemampuan administrasi untuk 

mendukung kebijakan tersebut.   

 

2. Dampak Kebijakan 

 

Kegagalan sebuah kebijakan publik disebabkan oleh beberapa kesalahan antara 

lain kesalahan dalam perumusan masalah public menjadi masalah kebijakan, 

kesalahan dalam formulasi alternatif kebijakan, kesalahan dalam implementasi 

atau kesalahan dalam evaluasi kebijakan. Oleh karena itu analisis kebijakan dalam 

tiap tahap merupakan satu hal yang krusial untuk mencegah kegagalan sebuah 

kebijakan. 

 

Analisis  kebijakan  sendiri adalah aktivitas  menciptakan tentang dan dalam 

proses pembuatan kebijakan. Analisis juga diartikan sebagai suatu aktivitas 

intelektual dan  praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai 

dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan didalam proses kebijakan. 

Analisis kebijakan adalah awal bukan akhir dari upaya memperbaiki proses 

pembuatan kebijakan. Sebelum informasi yang relevan dengan kebijakan dapat 

digunakan oleh pengguna yang dituju, informasi itu harus dirakit ke dalam 
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dokumen yang relevan dengan kebijakan dan dikomunikasikan dalam berbagai 

bentuk presentasi (Suharno, 2008: 90). 

 

Analisis kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakannya dapat dibedakan antara 

analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik tertentu dan sesudah adanya 

kebijakan public tertentu. Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan public 

berpijak pada permasalahan publik semata sehingga hasilnya benar-benar sebuah 

rekomendasi kebijakan publik  yang  baru.  Keduanya  baik analisis  kebijakan  

sebelum maupun sesudah adanya kebijakan mempunyai tujuan yang sama yakni 

memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar didapat 

kebijakan yang lebih berkualitas.  

 

Dunn dalam Suharno (2008: 90)membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan 

publik, yaitu: 

1) Analisis kebijakan prospektif 

Analisis Kebijakan Prospektif yang berupa produksi dan transformasi 

informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis 

kebijakan disini merupakan suatu alat untuk mensintesakan informasi untuk 

dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang 

dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa  kuantitatif  dan  

kualitatif sebagai  landasan  atau  penuntun dalam pengambilan keputusan 

kebijakan. 

2) Analisis kebijakan retrospektif 

Analisis Kebijakan Retrospektif adalah sebagai penciptaan dan transformasi 

informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat 3 tipe analisis 
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berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analisis ini yakni 

analis yang berorientasi pada disiplin, analis yang berorientasi pada masalah 

dan analis yang berorientasi pada aplikasi. Tentu saja ketiga tipe analisis 

retrospektif ini terdapat kelebihan dan kelemahan. 

3) Analisis kebijakan yang terintegrasi 

Analisis Kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang 

mengkombinasikan  gaya  operasi  para  praktisi  yang  menaruh perhatian 

pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah  tindakan  

kebijakan  diambil.  Analisis  kebijakan  yang terintegrasi   tidak   hanya   

mengharuskan   para   analis   untuk mengkaitkan tahap penyelidikan 

retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analis untuk terus 

menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat 

 

Menurut Lester dan Stewart dalam Effendy (2001: 147), evaluasi kebijakan dapat 

dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda: 

a. Untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu 

kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. 

b. Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan 

standard atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.  

 

 

C. Metode Penilaian Dampak 

 

Metodologi analisis kebijakan adalah prosedur umum untuk menghasilkan dan 

mentransformasikan informasi yang relevan dengan kebijakan dalam berbagai 

konteks. Metodologi analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum 
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yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia, yakni: definisi, prediksi, 

preskripsi, dan evaluasi. dalam  analisis kebijakan prosedur-prosedur tersebut 

memperoleh nama-nama khusus. Kelima prosedur analisis kebijakan yang 

disampaikan Dunn dalam Suharno, (2008:92) tersebut disajikan dalam gambar 

oval sebagai berikut:. 

 

Sumber: WilliamN.Dunndalam Suharno,(2008:92). 

Gambar 4 Analisis kebijakan 

 

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. 

a. Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan 

dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu, seberapa jauh kebutuhan, 

nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.  Dalam hal 

ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu (misalnya, 

perbaikan kesehatan) dan target tertentu. 

b. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap 

nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.  Nilai diperjelas 

dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.  Nilai juga 
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dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target 

dalam hubungan dengan masalah yang dituju.  Dalam menanyakan kepantasan 

tujuan dan sasaran, analis dapat menguji alternatif.sumber nilai maupun 

landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomis, legal, 

sosial, substantif). 

c. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis 

kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.  Informasi 

tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada 

perumusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh, dengan menunjukkan 

bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang.  Evaluasi dapat pula 

menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan 

dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan 

sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain. 

 

James Anderson (2002: 214) membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe: 

a. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Menyangkut prihal 

kepentingan (interest) dan ideologi dari kebijakan. 

b. Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-

program tertentu. 

c. Evaluasi kebijakan sistematis. Melihat secara obyektif program–program 

kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan 

melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut dicapai. 

Menjawab kontribusi dampak dalam menjawab kebutuhan masyarakat. 
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WilliamN.Dunn dalam Suharno, (2008:92)mengemukakan 6 langkah dalam 

evaluasi kebijakan, yaitu: 

a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi 

b. Analisis terhadap masalah 

c. Deskripsi dan Standarisasi kegiatan 

d. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi 

e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan 

tersebut atau karena penyebab yang lain. 

f. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak. 

 

D. Pedagang Kaki Lima (PKL) 

 

Salah satu bentuk sektor informal yang dikaji lebih lanjut adalah Pedagang 

Kaki Lima (PKL), karena PKL dikategorikan sebagai jenis pekerjaan yang 

penting dan relatif khas khususnya sebagai usaha kecil-kecilan yang kurang 

teratur, istilah PKL sendiri mengarah pada konotasi pedagang barang dagangan 

dengan menggelar tikar di pinggir jalan, atau di muka-muka toko yang 

dianggap strategis. Terdapat pula sekelompok pedagang yang berjualan dengan 

menggunakan kereta dorong dan kios-kios kecil oleh karena itu Menurut 

Kartono (2006:25) masyarakat lazim menyebutnya sebagai PKL. Latar 

belakang seseorang menjadi PKL menurut Alisjahbana (2006:47) adalah 

karena: 

1. Terpaksa, terpaksa karena tidak ada pekerjaan lain, terpaksa karena tidak 

mendapatkan pekerjaan di sektor formal, terpaksa harus mencukup 

kebutuhan hidup diri dan keluarganya, terpaksa karena tidak mempunyai 
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tempat yang layak untuk membuka usaha dan terpaksa karena tidak 

mempunyai bekal pendidikan dan modal yang cukup untuk membuka usaha 

formal; 

2. Ingin mencari rezeki yang halal dari pada harus menadahkan tangan, 

merampok atau berbuat kriminal lain; 

3. Ingin mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, termasuk tidak 

bergantung pada orang tua; 

4. Ingin menghidupi keluarga, memperbaiki taraf hidup, bukan hanya sekadar 

pekerjaan sambilan; dan 

5. Karena di desa sudah sulit mencari penghasilan. 

 

Sebagaimana yang dikutip oleh Wingjosoebroto (2008:91) bahwa para 

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjajakan barang dagangannya diberbagai 

sudut kota sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong 

marginal dan tidak berdaya. Dikatakan marginal sebab mereka rata-rata tersisih 

dari arus kehidupan Kota dan bahkan ditelikung oleh kemajuan kota itu sendiri 

sedangkan dikatakan tidak berdaya, karena mereka biasanya tidak terjangkau 

dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi bargaining (tawar-menawarnya) 

lemah dan acapkali menjadi obyek penertiban dan penataan kota yang tak 

jarang bersifat represif. 

 

E. Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) 

 

1. Pengertian Pengelolaan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:581) kata “pengelolaan” 

berasal dari kata “kelola” yang artinya sama dengan “bangun” jadi 
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pengelolaan dapat diartikan sebagai pembangunan yaitu mengubah sesuatu 

sehingga menjadi baru yang memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi.Menurut 

Dinas Pasar Kota Bandar Lampung pengelolaan merupakan upaya untuk 

meningkatkan kesadaran, kemampuan dan daya saing. 

 

Alisjahbana (2006: 12) mendefinisikan pengelolaan dalam konteks 

manajemen yang berarti makna dan pengertian yang terungkap masih 

sekitar persoalan pengelolaan untuk mencapai hasil yang terbaik. Sedangkan 

menurut Widodo (2006: 79) pengelolaan adalah suatu proses belajar dengan 

menjelaskan hal-hal yang baru yang belum dimiliki, dengan tujuan 

membantu orang yang menjalaninya, untuk membetulkan dan 

mengembangkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan 

hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif. Berdasarkan 

definisi tersebut, pengelolaan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan 

sikap dan ketrampilan dengan harapan mampu mengangkat nasib dari obyek 

yang dibina dalam pengelolaan dilatih untuk mengenal kemampuan dan 

mengembangkannya agar dapat memanfaatkannya secara penuh dalam 

bidang hidup atau kerja mereka. 

 

Berdasarkan pada pengertian pengelolaan seperti tersebut di atas, maka 

pengelolaan PKL diartikan sebagai memberikan pengarahan, bimbingan dan 

juga melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perkembangan PKL 

sehingga keberadaan PKL dapat memberikan manfaat bagi kehidupan sosial 

perkotaan tanpa harus menjadi unsur pengganggu kenyamanan warga kota.  

 

 



 

 

32 

2. Arah Pengelolaan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pasar Kota Bandar Lampung 

per Maret 2014, jumlah PKL yang ada di Pasar Tugu Kota Bandar Lampung 

ada 297 pedagang. Data ini terus berkembang oleh karena kondisi sosial, 

ekonomi kurang menentu, berdasarkan data tersebut dapat melihat bahwa 

jumlah sektor informal, khususnya PKL di Pasar Tugu Kota Bandar 

Lampung sangat banyak sekali. Agar keberadaanya tidak mengganggu 

kenyamanan kota, maka dalam menangani PKL perlu mencari solusi yang 

baik dan bijaksana, karena pemusnahan tanpa memberi jalan keluar dengan 

memberi tempat yang memenuhi syarat, sama saja dengan mematikan 

tumbuhnya ekonomi kerakyatan, yang notabene sumber hidup masyarakat 

bawah, sektor ini membutuhkan perhatian yang lebih baik lagi dari pihak 

pemerintah oleh karena itu, jalan yang terbaik untuk menangani sektor ini 

adalah melalui pengelolaan PKL. 

 

Pengelolaan sektor informal ini juga memiliki dampak negatif dalam 

kaitannya dengan gejala urbanisasi sebab pengelolaan yang menguntungkan 

sektor informal ini memancing orang-orang desa lainnya masuk ke sektor 

informal perkotaan. Hal ini menambah beban urbanisasi yang dihadapi kota 

oleh karena itu, program pengelolaan sektor informal harus dijalankan 

secara terpadu dengan pengelolaan perekonomian dan sektor informal di 

pedesaan agar pengelolaan itu tidak menjadi bumerang bagi maksud baik 

pengelolaan itu sendiri. 
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3. Langkah-Langkah Pengelolaan 

Pengelolaan dalam sektor informal bukan hanya menyangkut mereka yang 

bermata pencarian sebagai PKL, melainkan juga organ kepemerintahan 

yang ada di dalam instansi yang terkait dengan bidang tersebut.Menurut 

Alisjahbana (2006:95) aktivitas-aktivitas program pengelolaan PKL dapat 

dikelompokkan ke dalam empat pendekatan yaitu: 

a. Mendorong sektor-sektor yang ada menjadi formal. PKL diorientasikan 

nantinya dapat mendirikan toko-toko yang permanent. Untuk itu tentu 

diperlukan dukungan moral dan latihan manajerial serta pengetahuan 

teknis. Pendirian toko-toko yang permanen tentunya didirikan pada 

tempat-tempat yang memang khusus untuk menampung pedagang-

pedagang formal. Misalnya, pasar, pusat-pusat perbelanjaan modern dan 

lain-lain. Dengan demikian penempatan mereka harus dibekali dengan 

penyuluhan-penyuluhan yang berkaitan dengan bidang usahanya masing-

masing. Setelah mendapatkan pengelolaan, dalam jangka waktu tertentu 

diharapkan usaha PKL menjadi lebih maju dan bersedia serta mampu 

untuk pindah ke pasar-pasar atau toko-toko sesuai dengan jenis barang 

dagangannya. Peningkatan ini disamping meningkatkan kemampuan dan 

penghasilan tenaga yang bersangkutan, juga cenderung untuk menambah 

kesempatan kerja dan lebih mudah dicatat sebagai wajib pajak. 

b. Meningkatkan kemampuan dalam usaha sektor informal. PKL dapat 

dibantu melalui penyediaan bahan baku atau membantu kelancaran 

pemasaran. Selain itu, untuk menambah kebersihan dan kecantikan 

wilayah PKL, pemerintah dapat membantu dengan memberi gerobak 
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supaya seragam atau pemerintah hanya memberi petunjuk alat peraga 

(rombong bagi PKL) dengan bentuk, ukuran dan ciri khas lainnya. Selain 

itu, untuk meningkatkan kemampuan dalam usaha PKL, hendaknya sewa 

lokasi atau pungutan uang harus benar-benar menciptakan keadilan untuk 

masing-masing PKL. 

c. Dilakukan relokasi yaitu penempatan para PKL di lokasi baru. 

Penempatan PKL di lokasi yang baru ini dianggap penting karena PKL 

sering dianggap menimbulkan kerugian sosial misalnya kemacetan jalan. 

Namun penempatan ini perlu dipertimbangkan faktor konsumen dan 

kemampuan penyesuaian lokasi baru bagi yang berusaha di sektor 

petugas, tetapi di pihak lain yang tidak kalah pentingnya adalah 

konsistensi pengaturan yang perlu diterapkan. 

d. Dalam penanganan usaha sektor informal adalah mengalihkan usaha 

yang sama sekali tidak mempunyai prospek ke bidang usaha lain. 

Pendekatan ini bagi PKL, tidak sepenuhnya sesuai karena yang 

diharapkan oleh PKL biasanya bukan pengalihan usaha atau penggantian 

bidang usaha melainkan peningkatan usaha mereka. Bidang usaha PKL 

ini dipandang masih mempunyai prospek untuk lebih maju, dari uraian 

tersebut, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa aktivitas-aktivitas 

program pengelolaan PKL dapat dilakukan dengan mendorong sektor 

informal menjadi formal, meningkatkan kemampuan dalam usaha sektor 

informal serta menyediakan lokasi baru bagi para PKL pasca penertiban 

PKL, dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi PKL. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan 

dalam sektor informal bukan hanya menyangkut para PKL saja, namun pada 

pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam pengelolaan PKL sesuai 

dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku. 



 
 

 

 

      

      

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan deskripsi dan analisis bagaimana 

dampak kebijakan pengelolaan pedagang pedagang kaki lima di Pasar Tugu Kota 

Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, maka penelitian ini menggunakan tipe 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Deskriptif merupakan tipe 

yang digunakan untuk meniliti suatu objek dengan cara menuturkan, menafsirkan 

data yang ada, yang pelaksanaanya melalui pengumpulan, penyusunan, analisis, 

dan interpretasi data yang diteliti pada masa sekarang.  Sehingga penelitian 

deskriptif ini dianggap relevan karena diperoleh dari proses penelitian.  Sementara 

pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor 

dalam Moleong (2013:  4) mengemukakan metodologi kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kirk dan Miller dalam 

Moleong(2013:  4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi 

tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari 

pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam 

peristilahannya. 
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Kemudian, Sugiyono (2010:  9) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan 

data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif 

kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi.  Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif ini karena sesuai 

dengan kebutuhan penelitian dalam melihat dan memaparkan terkait gejala-gejala 

yang terdapat di dalam masalah penelitian yaitu mendeskripsikan dan 

menganalisis kejadian empiris mengenai bagaimana dampak kebijakan 

pengelolaan pedagang kaki lima di Pasar Tugu Kota Bandar Lampung 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Pedagang Kaki Lima. 

 

B. Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Pasar Tugu Kota Bandar Lampung. 

Selain itu penelitian juga dilakukan kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) 

Pasar Tugu Kota Bandar Lampung. Pemilihan Pasar Tugu Kota Bandar Lampung 

sebagai tempat penelitian dilatarbelakangi masih banyaknya Pedagang Kaki Lima 

(PKL) di Pasar Tugu Kota Bandar Lampung dan permasalahan yang ada belum 

terselesaikan dengan baik. 

 

 

 



 

 

38 

C. Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian merupakan suatu batasan masalah dalam penelitian kualitatif 

yang masih bersifat tentatif yang artinya menyempurnaan fokus masalah 

penelitian ini masih tetap dilakukan dan akan berkembang atau berubah setelah 

penelitian ini turun di lapangan.  Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang 

bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya 

melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya dalam Moleong (2013: 

97). 

Menurut Moleong (2013:94) ada dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai 

dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus.   

Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi.  Kedua, penetapan fokus itu 

berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi atau kriteria masuk-keluar suatu 

informasi yang baru diperoleh di lapangan. Sehingga peneliti memfokuskan 

penelitian terhadap masalah-masalah yang menjadi tujuan daripenelitiandan dapat 

membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan data 

mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, fokus penelitian dalam penelitian ini sesuai 

dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu untuk menjawab dampak 

kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima di Pasar Tugu Bandar Lampung. Fokus 

penelitian yang ditetapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dampak 

kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima di Pasar Tugu Bandar Lampung yang 

terdiri dari: 
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1. Hasil kebijakan 

Meliputi output (keluaran) dari hasil kebijakan 

2. Dampak kebijakan 

a. Pedagang Kaki Lima (PKL) 

1) Dampak positif 

2) Dampak negatif 

b. Pemerintah 

1) Dampak positif 

2) Dampak negatif 

c. Masyarakat  

1) Dampak positif 

2) Dampak negatif 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 

Pada tahap proses pengumpulan data,tahapan-tahapan pengumpulan data menurut 

Sugiyono (2013:224-242) dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Wawancara mendalam (in depth interview) teknik ini digunakan untuk 

menjaring data-data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian.  

Wawancara yang teraplikasi dalam penelitian ini dilakukan secara 

terstruktur. 

Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara ini meliputi 

taperecorder dan catatan-catatan kecil dari peneliti. Dalam penelitian ini 

yang dijadikan informan penelitian adalah: 
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Tabel 1.Daftar Nama Informan Wawancara 

 

 

No Nama Jabatan 

1 Weka Trirakhmad Sekretaris Dinas Pengelolaan Pasar 

Kota Bandar Lampung 

2 Ardani Kepala UPT Pasar Tugu Kota Bandar 

Lampung 

3 Nur, Marni, Aminah Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar 

Tugu Kota Bandar Lampung 

4 Ratno, Thoha Perwakilan Masyarakat di sekitar Pasar 

Tugu Kota Bandar Lampung 

  Sumber:Data di Olah Peneliti 2016 

 

 

2. Observasi 

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka peneliti mencoba untuk turun 

langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi situasi dan kondisi obyek 

penelitian khususnya mengenai rekomendasai kebijakan pengelolaan 

Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tugu Kota Bandar Lampung. Pada 

penelitian ini akan menambahkan foto-foto untuk bukti penelitan dan 

pengamatan tentang kondisi dan kebenaran masalah yang ada  di Pasar 

Tugu Kota Bandar Lampung.  

  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah terdahulu. 

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya momuntal 

dari seseorang. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar 

belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian, dapat dijadikan 

bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian dat, dan merupakan bahan 

utama dalam penelitian. Tehnik ini digunakan untuk menghimpun data 

sekunder yang memuat informasi tertentuyang bersumber dari dokumen-
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dokumen seperti surat-menyurat, peraturan-peraturan dan lain 

sebagainya. Sumber data ini merupakan bagian dokumen yang 

berhubungan dengan Analisis Dampak Kebijakan Pengelolaan Pedagang 

Kaki Lima di Pasar Tugu Bandar Lampung (Studi Tentang Peraturan 

Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki 

Lima). 

 

E. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen dalam Moleong (2013: 248) 

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari data dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain.  Dalam penelitian kualitatif, tahapan-tahapan analisis data 

menurut Miles dan Huberman dapat dijelaskan sebagai berikut 

 

1. Reduksi Data 

Data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian laporan yang 

lengkap dan terperinci.Dalam bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan 

diverifikasi. 

 

Dalam tahap penelitian ini penelitimerangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting data yang digunakan dan dicantumkan 
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dalam penelitan tersebut mengenai dampak kebijakan pengelolaan pedagang kaki 

lima di Pasar Tugu Kota Bandar Lampung (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 

2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima).  Dengan demikian data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan.  Pada akhirnya data yang muncul dalam penelitian ini adalah data 

yang benar-benar berhubungan dengan penelitian ini terkait dengan dampak 

kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima di Pasar Tugu Kota Bandar Lampung 

(Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki 

Lima). 

 

2. Penyajian Data 

 

Penyajian dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran 

secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian.Batasan yang diberikan 

dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

 

Dalam tahap penelitian ini peneliti menyusun sekumpulan informasi dalam bentuk 

uraian, dan foto atau gambar sejenisnya yang berkaitan dengan dampak kebijakan 

pengelolaan pedagang kaki lima di Pasar Tugu Kota Bandar Lampung (Peraturan 

Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima). 

 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah melakukan verifikasi secara terus-menerus 

sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi 
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penelitian dan selama proses pengumpulan data. 

 

Dalam tahap penelitian ini peneliti melakukan intisari dari rangkaian kategori 

hasil penelitian berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi hasil 

penelitian. 

 
 

Data Colection 
Data Display 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data  
Reduction verifying  

 
 

 
 
 

 

Sumber: Sugiyono (2010:247) 

Gambar 5. Analisis Analisis Data Model Interaksi, Miles dan Huberman 

 

F. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas).Derajat kepercayaan atau 

kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan.  

Peneliti kualitatif menyebut standar tersebut dengan keabsahan data.Keabsahan 

data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. 
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Menurut Moleong (2013: 24) mengemukakan bahwa untuk menentukan 

keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, 

yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria: 

 

1. Derajat Kepercayaan (Credibility) 

a. Triangulasi 

Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan 

dengan data yang diperoleh dari dengan sumber lain.  Ada empat macam 

triangulasi,   yaitu   triangulasi   sumber,   metode,   penyidik,   dan   

teori.Triangulasi  sumber  berarti membandingkan  dan  mengecek  balik  

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda.  Triangulasi metode meliputi pengecekan beberapa teknik 

pengumpulan   data,   dan   sumber   data   dengan   metode   yang   sama.  

Triangulasi penyidik, dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau 

pengamat  lain.  Triangulasi  teori,  dilakukan secara  induktif atau  secara 

logika.   Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan data melalui 

beberapa sumber lain dengan melakukan wawancara ke beberapa informan 

yakni dari pihak Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung,  UPT Pasar 

Tugu, Pedagang Kaki Lima (PKL), dan Masyarakat di sekitar Pasar Tugu.  

Selain itu peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan data yang 

diperoleh melalui sumber wawancara, observasi dan dokumentasi di 

lapangan. 
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Tabel 2. 

Contoh Tabel Triangulasi Variabel Transparansi  

 

No. Wawancara Dokumen Observasi 

Informan Substansi Sumber Substansi Substansi 

1. Weka 

Trirakhmad

, selaku 

Sekretaris 

Dinas 

Pengelolaa

n Pasar 

Kota 

Bandar 

Lampung 

“Sebelum adanya 

pengelolaan Pedagang Kaki 

Lima (PKL) Pemerintah 

Kota Bandar Lampung 

Melalui Dinas Pengelolaan 

Pasar melakukan sosialisasi 

terlebih dahulu dengan 

adanya surat edaran yang di 

peruntukkan bagi PKL”. 

Dinas 

Pengelolaan 

Pasar Kota 

Bandar 

Lampung 2016 

 

 

 

 

 

Berdasarkan 

Obserasi 

peneliti di 

lapangan 

memang di 

adakan 

sosialisasi 

sebelumnya. 

 

b. Kecukupan Referensial 

Kecukupan referensial yaitu, dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau 

terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan 

penafsiran data.Kecukupan referensial ini peneliti lakukan dengan 

mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian , baik melalui 

literatur buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan oleh 

peneliti selama melakukan penelitian untuk mendukung analisis data. 

c. Ketekunan/Keajegan Pengamatan 

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan 

berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan dan tentatif.  

Berbeda dengan hal ini, ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri- 

ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau 

isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut 

secara rinci. Dalam penelitian ini, setelah keseluruhan data telah 

dikumpulkan, peneliti mengamati secara seksama kemudian diidentifkasi 
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sesuai dengan permasalahan penelitian ini terkait dengan dampak kebijakan 

pengelolaan pedagang kaki lima di Pasar Tugu Kota Bandar Lampung 

(Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki 

Lima). 

 

2. Kebergantungan (Dependability) 

 

Menurut Sugiyono (2013:277) dalam penelitian kualitatif, pengujian 

kebergantungan dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses 

penelitian.  Sering  terjadi  peneliti  tidak  melakukan  proses  penelitian  ke 

lapangan, tetapi bisa memberikan data, untuk itu perlu diuji kebergantungannya. 

Jika  proses  penelitian  tidak  dilakukan  tetapi  datanya  ada,  maka  penelitian 

tersebut tidak reliabel atau dependable.  Untuk menguji kebergantungan dalam 

penelitian ini dengan melakukan diskusi serta pengecekan proses penelitian oleh 

pembimbing. 

 

3. Kepastian (Confirmability) 

 

Pengujian kepastian dalam penelitian kualitatif hampir sama dengan uji 

kebergantungan, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan.  

Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian yang sudah 

dilakukan.Penelitian dikatakan obyektif apabila hasil penelitian telah disepakati 

banyak orang.Pengujian kepastian dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mendiskusikan hasil penelitian dengan orang yang tidak ikut dan tidak 

berkepentingan dalam penelitian. 
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4. Keteralihan (Transferability) 

 

Pengujian keteralihan dalam penelitian kualitatif digunakan supaya orang lain 

dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk 

menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya 

harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.  

Menurut  Faisal dalam Sugiyono (2013: 277) apabila pembaca laporan penelitian   

memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya suatu hasil penelitian yang 

diberlakukan, maka laporan tersebut memenuhi standar keteralihan.  Peneliti  

mendeskripsikan, menganalisis  dan  memaparkan  data  yang  telah secara 

transparan dan menguraikannya secara rinci, jelas, dan sistematis. 
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

A. Gambaran Umum Pasar Tugu 

 

1. Sejarah Singkat Pasar Tugu 

Pasar Tugu berdiri pada tahun 1970, terletak di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Sawah Lama 

Bandar Lampung. Pada awalnya Pasar Tugu hanya terletak dipinggir jalan dengan bangunan 

non permanen. Penjualnya berasal dari para pedagang kecil yang hanya mendirikan lapak-

lapak seperti pedagang kaki lima. Nama Pasar Tugu berasal dari adanya Tugu besar yang 

berada di tengah lokasi pasar. Meskipun tugu tersebut kini telah lenyap akibat pembangunan 

kota namun nama tugu telah melekat pada pasar tersebut, sehingga nama tugu terus 

digunakan sampai saat ini. 

 

Pasar Tugu telah mengalami beberapa kali perombakan. Perombakan pertama pada tahun 

1973 dan mengalami perombakan lagi pada tahun 1978. Seiring perkembangan, akhirnya 

pada tahun 1990 dibangunlah bangunan permanen untuk para pedagang. Dengan adanya 

pembangunan maka untuk sementara pasar dipindahkan ke lokasi lain. Kemudian pada tahun 

1991 setelah bangunan permanen jadi, maka pasar kembali dipindahkan ke tempatnya 

semula. Pasar Tugu akhirnya kembali beroperasi di Kelurahan Sawah Lama hingga sekarang. 

 

Adanya bangunan permanen pada Pasar Tugu tidak serta merta membuat pedagang kaki lima 

tergusur. Pengelola Pasar Tugu memiliki kebijakan tersendiri untuk tetap mempertahankan 
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pedagang kaki lima yang ada. Sehingga Pasar Tugu kini memiliki bangunan permanen dan 

bangunan non permanen (lapak di luar bangunan). Sebagian besar toko pada bangunan 

permanen diisi oleh pedagang pakaian. Sedangkan pada bangunan non permanen sebagian 

besar diisi oleh pedagang sayuran, buah-buahan, makanan, dan daging. 

 

Untuk jam operasi, para pedagang yang berada di lapak memiliki jam operasi yang lebih 

panjang dibanding pedagang yang berada di dalam bangunan permanen. Para pedagang yang 

berada di lapak buka dari pukul satu pagi hingga pukul lima sore (01.00-17.00), sedangkan 

para pedagang di dalam bangunan permanen buka pada pukul lima pagi hingga pukul tiga 

sore (05.00-15.00). Jam buka pasar ini dipengaruhi oleh keberadaan konsumen. Konsumen 

pada pedagang lapak sebagian besar adalah juga merupakan pedagang-pedagang kecil, 

dimana barang yang mereka beli akan dijual kembali, sehingga mereka akan berbelanja pada 

jam yang lebih pagi. Sedangkan konsumen pada pedagang yang berada dibangunan permanen 

sebagian besar adalah konsumen yang berbelanja untuk kebutuhan pribadi, sehingga mereka 

pun akan berbelanja pada waktu yang lebih siang. Hal inilah yang menyebabkan pedagang 

yang berada di lapak buka lebih awal dibandingkan pedagang yang ada di dalam bangunan 

permanen. 

 

2. Letak dan Kondisi Pasar Tugu 

Pasar Tugu merupakan salah satu pasar tradisional yang sudah dikenal oleh masyarakat 

khususnya masyarakat Kota Bandar Lampung maupun masyarakat luar Kota Bandar 

Lampung. Adanya sebuah sekolah maka membuka peluang juga kepada pedagang untuk 

mencari nafkah. Pedagang pun mulai berdagang di sekitaran sekolah tersebut. Berjalannya 

waktu semakin banyak pula pedagang yang berjualan si lokasi tersebut. Melihat fenomena 

tersebut maka pemerintah membuat sebuah kebijakan yaitu menjadikan lokasi tersebut 
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menjadi sebuah pasar tradisional dengan nama Pasar Tugu. Pasar Tugu terletak di Jalan 

Hayam Wuruk Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung.   

 

Sejak pertama sekali Pasar Tugu dibangun belum pernah mendapat perawatan atau perbaikan 

dari pihak pemerintah sehingga kondisi bangunan Pasar Tugu ini membutuhkan perhatian 

khusus dari pemerintah. Bangunan sudah rapuh dan dapat membahayakan para pengunjung 

maupun pedagang. Hal ini juga dikarenakan melihat Kondisi Pasar Tugu yang semakin padat 

oleh para pedagang sebagai akibat dari adanya peningkatan jumlah penduduk yang 

menjalankan aktivitas di sektor perdagangan, menyebabkan areal pasar ini tidak lagi mampu 

menampung pedagang (over capacity). Oleh karena itu, pemerintah membuat sebuah 

kebijakan pembangunan dan penataan kembali Pasar Tugu dengan harapan terciptanya 

peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Kota Bandar Lampung serta terciptanya 

bangunan yang indah, tertib dan aman.  

 

Dalam kebijakan pembangunan dan penataan kembali Pasar Tugu target yang ingin dicapai 

adalah tercapainya bangunan setinggi delapan lantai. Spesifikasi diantaranya tiga lantai 

terbawah merupakan basement, tiga lantai diatasnya untuk berjualan serta dua lantai 

berikutnya akan dibangun hotel. Kebijakan ini merupakan kerjasama antara pemerintah 

dengan pihak pengembang. Bangunan tersebut akan diserahkan kepada pihak pengembang 

untuk membangun dengan jangka waktu dua tahun. Selama waktu yang diberikan diharapkan 

perubahan yang ingin dicapai tersebut dapat terealisasi.  

 

Pasar Tugu masih dalam perbaikan dan pada perencanaannya akan dibuat bangunan 

permanen yang modern Tahun 2014. Adapun fasilitas pendukung dari Pasar Tugu ialah:  

a. Kantor UPT Pasar 
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b. Musholla 

c. Kantor Satpam 

d. KM/ WC Umum 

e. TPS Sampah 

 

3. Data Unit Pasar Tugu 

    Tabel 3. Data unit 

Uraian Banyaknya Keterangan 

Personil 

1.  Linit Pasar 

2. Petugas Kebersihan 

3. Petugas Keamanan 

4. Satpam 

 

21 orang 

10 orang 

16 orang 

- orang 

 

Pedagang 

1. Toko Milik Pemda 

2. Toko Swasta 

3. Kios Milik Pemda 

4. Kios Milik Swasta 

5. Los Amparan Milik Pemda 

6. Los Amparan Milik Swasta 

7. Pedagang Amparan 

 

 

 

- buah 

60 buah 

- buah 

200 buah 

118 buah 

79 buah 
254 lapak 

 

Pedagang amparan 

jumlahnya tidak tetap 

, tergantung musim 

dan cuaca 

Peralatan Kebersihan 

1. Bak Container/Sampah 

2. Container 

3. Gerobak Sampah 

4. Truk Sampah 

 

1 buah 

- Buah 

4 buah 

1 buah 

 

Fasilitas 

1. LuasTanah Pasar 

2. Luas Lahan Parkir 

3. Ruang Mushola 

4. Kamar Mandi umum 

5. WC Umum 

 

8.162 M
2 

1.500 M
2 

1 buah 

- buah 

4 buah 

 

Sumber  : UPT Pasar Tugu 2016 
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B. Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung 

 

 

1. Sejarah Berdirinya Dinas Pengelolaan Pasar  

Sebelum terbentuknya Dinas, kewenangan pengelolaan pasar secara struktur dibawah Dinas 

Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Bandar Lampung dan pengelolaan pasar terbagi 

menjadi 2 wilayah:  

a. Pasar Wilayah Tanjung Karang  

b. Pasar Wilayah Teluk Betung  

 

2. Dasar Hukum Terbentuknya Dinas Pengelolaan Pasar  

a. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun tahun 1982 tanggal 18 Januari 1982 Tentang Dinas 

Pasar Kotamadya Dati II Bandar Lampung  

b. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pasar 

Kota Bandar Lampung dan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 tahun 2001 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kota Bandar Lampung  

c. Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah 

Kota Bandar Lampung dan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 19 tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung.  

 

3. Data Nama Pejabat yang ditunjuk sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Pasar 
 

Tabel 4.  Data Nama Kepala Dinas Pengelolaan Pasar 
 

 

NO  NAMA PEJABAT  KETERANGAN TUGAS  

1  Drs. M. THOHA JAFRI  (1983 – 1987)  

2  NAJAMUDDIN, SH  (1987 - 1990)  

3  OPANG SUPARNO, SH  (1990 – 1992)  

4  Drs. Hi. PULUNG MUSA  (1992 – 1994)  

5  Drs. Hi. M. HUSNI ANWAR  (1994 – 1995)  

6  Drs. Hi. ABDI KIROM  (1995 – 1997)  

7  JIHANDI GOESWI, SH  (1997 – 2001)  

8  Drs. HELMI MASYRI  (2001 – 2002)  
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9  Plt. RUSLAN HD, SE  (2002 – 2003)  

10  Hi. KUSMARDIANTO, SH  (2003 – 2006)  

11  HANNIBAL, SH. MH  (2006 – 2008)  

12  SYAIFUL ANWAR, SH. MM  (2008 – 2009)  

13  Plt. Ir. Hi. A. SAUKI SHOBIER, SH  (2009)  

14  Drs. KHASRIAN ANWAR  (2009 – 2015)  

15 Drs. GIRENDRA, MM (2015-saat ini) 
 

 Sumber: Arsip Dinas Pengelolaan Pasar 2016 

 

 

4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi  

 

a. Kedudukan  

Dinas Pengelolaan Pasar adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas 

yang berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris 

Daerah.  

 

b. Tugas Pokok 

Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah 

daerah dibidang “ Pengelolaan Pasar Berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas 

Pembantuan”.  

 

c. Fungsi  

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pengelolaan Pasar memepunyai fungsi :  

a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang pengelolaan pasar  

b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup 

tugasnya  

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan  

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas fungsinya  
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Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung 

yang menjadi kewenangan pengelolaan sebagian urusan pemerintah Kota Bandar 

Lampung khususnya wilayah pasar terbagi menjadi :  

1. Wilayah UPTD Pasar Panjang  

2. Wilayah UPTD Pasar Cimeng  

3. Wilayah UPTD Pasar Kangkung dan Gudang Lelang  

4. Wilayah UPTD Pasar Tamin  

5. Wilayah UPTD Pasar Gintung  

6. Wilayah UPTD Pasar SMEP dan Baru  

7. Wilayah UPTD Pasar Bambu Kuning  

8. Wilayah UPTD Pasar Bawah  

9. Wilayah UPTD Pasar Tugu  

10. Wilayah UPTD Pasar Way Halim dan Way Kandis  

 

5. Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung 

a. Pernyataan Visi  

Visi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung adalah: “Terwujudnya Peningkatan 

Pelayanan terhadap Masyarakat Pedagang dan Pembeli, Pengunjung dan Pengguna Pasar 

melalui Sistem pengelolaan Pasar Perpasaran Umumnya Masyarakat Sejahtera”. 

Penjelasan Visi : Peningkatan pelayanan dalam rangka pelayanan prima adalah Upaya 

Pemerintah Kota melalui Kinerja Aparatur Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar 

Lampung memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat pengunjung dan pengguna 

pasar, pedagang dan pembeli dengan cepat tepat terukur, efisien dan efektif. Dengan visi 

tersebut diatas diharapkan Dinas Pengelolaan Pasar dalam pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan pasar perpasaran melalui tugas pokok dan fungsinya berupaya seoptimal 
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mungkin secara professional maupun proporsional didukung keinginan seluruh SDM / 

Pegawai yang dimiliki untuk memotivasi melakukan inovasi serta perubahan perilaku.  

 

b. Pernyataan Misi  

Dalam rangka mewujudkan Visi guna mendukung Visi dan Misi Walikota Bandar 

Lampung maka Misi Dinas Pengelolaan Pasar adalah:  

a. Meningkatkan Kualitas Aparatur Dinas Pengelolaan Pasar (SDM), masyarakat 

pedagang dan pembeli serta pengunjung dan pengguna pasar  

b. Meningkatkan Pelayanan bagi masyarakat pedagang, pembeli, pengunjung dan 

pengguna pasar melalui peningkatan sarana dan prasarana pasar  

c. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan 

retribusi  

Penjelasan Misi: Upaya dan langkah penyesuaian (adjusment) terhadap perubahan yang 

terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan pasar persyaratan minimal SDM yang harus 

dimiliki oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung sebagai lembaga teknis 

yang profesional guna terwujudnya Visi Misi tersebut adalah :  

a. Memiliki kemampuan dan wawasan konseptual dibidang perencanaan, pelaksanaan,   

pengawasan, dan evaluasi  

b. Memiliki tingkat dedikasi, loyalitas dan integritas dalam pelaksanaan tugas  

c. Memiliki kemampuan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dibidang pengelolaan 

retribusi  

 

6. Program Kerja dan Kegiatan  

 

1. Sekretariat Dinas Pengelolaan Pasar  

a. Subbag Penyusunan Program Monitoring dan Evaluasi  
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Melaksanakan penyusunan program kegiatan Dinas Pengelolaan Pasar melalui 

(Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan) : RKA, SKPD, DPA, SKPD, Renstra, Lakip, 

LPJK, LPPD/IKK, Inpres no 5, Laporan Fisik dan Keuangan Kegiatan/Rutin.  

d. Subbag Umum dan Kepegawaian  

Melaksanakan penatausahaan surat menyurat dan administrasi kepegawaian melalui 

kegiatan : mengagendakan surat masuk dan surat keluar, mengarsipkan surat masuk 

dan surat keluar, absensi kepegawaian, laporan rekap absensi, Administrasi kenaikan 

pangkat, berkala, karpeg, karcis/karsu, taspen, askes, surat cuti, DP 3, penjagaan 

pension, penyusunan jadwal agenda kerja kadis dan penataan kantor, ruang, 

kebersihan dan lain-lain.  

e. Subbag Keuangan  

Melaksanakan verifikasi keuangan penerimaan dan pengeluaran APBD Melalui 

kegiatan : meneliti kelengkapan SPP-LS, pengadaan barang dan jasa yang 

disampaikan oleh bendahara pengeluaran, meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, 

SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan penghasilan lainnya, melakukan verifikasi 

harian atas penerimaan, melaksanakan akuntansi SKPD, menyiapkan laporan 

keuangan SKPD.  

 

2. Bidang Trantib dan Pembinaan Pedagang  

a. Seksi Trantib Pasar  

Melaksanakan penyusunan program dan Administrasi ketentraman ketertiban pasar 

melalui kegiatan : penyusunan program kegiatan operasi ketertiban pasar (PKL), 

mengadakan pemetaan wilayah trantib pasar, memantau ketersediaan alat pemadam 

kebakaran pasar.  

b. Seksi Pembinaan Petugas Trantib  
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Melaksanakan penyusunan program kegiatan pembinaan petugas trantib (keamanan), 

mengadakan pembinaan petugas trantib, administrasi pengangkatan dan 

pemberhentian petugas trantib.  

c. Seksi Pembinaan Pedagang  

Melaksanakan penyusunan program kegiatan pembinaan pedagang melalui : 

pembinaan pedagang pasar, Administrasi dan registrasi identitas pedgang (SKIB), 

membentuk dan membina perkumpulan/paguyuban pedagang, memfasilitasi 

permodalan pedagang, melaksanakan pembinaan PKL di lingkungan pasar.  

 

3. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar  

a. Seksi Pembangunan Pasar  

Melaksanakan penyusunan program kegiatan pembangunan pasar melalui 

pembangunan pasar dan sarana pendukung pasar, rehabilitasi/renovasi pasar, 

mengadakan kordinasi dengan lembaga instansi terkait, mengadakan inventaris aset 

pasar, sertifikasi aset pasar.  

b. Seksi Pemeliharaan Bangunan  

Melaksanakan penyusunan kegiatan pemeliharaan bangunan dan sarana pendukung 

pasar melalui : pemeliharaan fisik bangunan, sarana pendukung, mengadakan 

kordinasi kegiatan pemeliharaan bangunan pasar.  

c. Seksi Perizinan  

Melaksanakan penyusunan program kegiatan perizinan penggunaan aset pasar melalui 

: administrasi atau registrasi aset dan sarana pendukung pasar (ruko, toko, los atau 

amparan, dan wc pasar milih pemerintah Kota), melaksanakan pemungutan tau 

penagihan sewa atas penggunaan aset pasar dan sarana pendukung tersebut, 

memfasilitasi kegiatan promosi di lingkungan pasar oleh pihak ketiga. 
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4. Bidang Pengelolaan Pendapatan  

a. Seksi Pendataan dan Penetapan Retribusi.  

Melaksanakan penyusunan program kegiatan melalui: pendataan potensi atau objek 

retribusi, penetapan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD), pemetaan wilayah 

pemungutan retribusi.  

b. Seksi Penagihan Retribusi  

Melaksanakan penyusunan program kegiatan melalui : penagihan retribusi pelayanan 

pasar, kebersihan pasar, dan parker pasar, meproses permohonan keberataan dan 

tunggakan retribusi, menyetorkan retribusi ke kas daerah melalui bendahara penerima, 

pembinaan administrasi tau registrasi juru tagih retribusi.  

c. Seksi Pembukuan dan Pelaporan  

Melaksanakan penyusunan program kegiatan melalui : verifikasi administrasi 

pembukuan unit pelaksana teknis (UPT) dan bendahara penerima, pembinaan dan 

pengawasan pembukuan, dan pelaporan.  

 

5. Bidang Kebersihan dan Keindahan Pasar  

d. Seksi Pembinaan Petugas Kebersihan Pasar  

Melaksanakan penyusunan program kegiatan melalui : administrasi atau registrasi 

petugas kebersihan pasar, pembinaan petugas kebersihan pasar, pengadaan 

kelengkapan kerja petugas kebersihan pasar, pembinaan lomba kebersihan pasar dan 

melaksanakan pengawasan kebersihan pasar.  

e. Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan Pasar  

Melaksanakan penyusunan program kegiatan melalui : pengadaan sarana dan 

prasarana kebersihan pasar (truck sampah, contener, gerobak sampah TPS atau 

landasan contener, siring pasar, mengadakan kordinasi dengan instansi terkait 
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pengadaan sarana dan prasarana kebersihan, menyusun laporan keadaan fisik sarana 

dan sarana kebersihan.  

f. Seksi Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan Pasar  

Melaksanakan penyusunan program kegiatan melalui : pemeliharaan kebersihan dan 

keindahan, taman pasar, menyusun penbagian tugas dan wilayah kerja pemeliharaan 

kebersihan pasar, pembinaan peran serta dan partisipasi pedagang maupun 

pengunjung terhadap kebersihan dann keindahan pasar.  

 

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar  

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan program kegiatan dalam 

lingkup wilayah pasar yag menjadi kewenangan Dinas Pengelolaan Pasar antara lain:  

a. Pengelolaan ketertiban, penataan dan pembinaan pedagang pasar  

f. Pengelolaan pembangunan, renovasi dan pemeliharaan aset pasar  

g. Pengelolaan kebersihan dan keindahan pasar  

h. Pengelolaan pendapatan retribusi  

 

Program kerja dan kegiatan yang menjadi unggulan/skala prioritas Dinas Pengelolaan Pasar  

a. Penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL)  

b. Kebersihan dan keindahan pasar (Adipura)  

c. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan retribusi  
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7. Kepegawaian 

 

Tabel 5. Jabatan Struktur / Eselonering 

 

 

NO  Jabatan 

Struktural  

Eselon  Jumlah  

1  Kepala Dinas  II. b  1 Orang  

2  Sekretaris  III. a  1 Orang  

3  Kepala Bidang  III. b  4 Orang  

4  Kepala Seksi  IV. a  12 Orang  

5  Kepala Sub 

Bagian  

IV. a  3 Orang  

6  Kepala UPT  IV. a  10 Orang  

7  Kasubbag TU 

UPT  

IV. b  10 Orang  

Jumlah  41 Orang  
 

 

 

Sumber: Riset tahun 2016 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Hasil kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima di Pasar Tugu Bandar 

Lampung secara rinci sebagai berikut 

 

Berdasarkan hasil penelitian Dasar Hukum yang digunakan Pemerintah Kota 

Bandar Lampung dalam mengupayakan PKL sesuai dengan Peraturan Daerah 

No. 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Kebijakan 

pengelolaan PKL yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam 

tahap sosialisasi yaitu memberikan surat edaran kepada PKL. Surat Edaran 

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Pasar yang ditunjukkan 

kepada PKL yaitu agar PKL tidak berdagang di lokasi halaman parkir pasar 

tugu dan seputar lingkungan dalam pasar tugu yang bukan diperuntukkan 

untuk berdagang. Tujuan dari pengelolaan PKL yaitu agar mereka memahami 

kewajiban, hak, dan larangan yang harus dipenuhi sesuai dengan isi perda. 

 

Kewajiban yang harus dilaksakan oleh PKL sesuai dengan Isi Perda No. 2 

Tahun 2012 Pasal 10 ayat (a), (b), (c), (d), (e). Berdasarkan hasil penelitian 
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PKL sudah melaksanakan kewajibannya yaitu selalu menjaga kebersihan 

dengan menyediakan tempat sampah didepan toko, membongkar alat dan 

sarana berdagang setelah selesai, membawa kartu identitas diri setiap 

berdagang, serta membayar retribusi harian untuk mendapatkan surat 

keterangan berdagang resmi dari dinas pasar. 

 

Hak yang harus didapat PKL sesuai dengan isi Perda No. 2 Tahun 2012 Pasal 

11. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. PKL sudah mendapatkan 

haknya untuk menempati tempat yang disediakan sesuai dengaan izin yang 

diterbitkan. PKL yang berhak menempati ruko yang disediakan, harus 

membayar sewa dan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh 

Pemerintah Kota bersama dinas pasar, hal ini sesuai dengan isi Perda No 2 

Tahun 2012 Pasal 11 ayat (a). Namun dalam pengelolaan kebijakan ini PKL 

belum mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari dinas pasar maupun 

Pemerintak Kota. Ini dibuktikan dengan adanya ruko yang letaknya tidak 

strategis, ruko bagian belakang yang becek, pengap, serta sarana lainnya untuk 

berdagang, hal ini berarti PKL belum mendapatkan hak nya sesuai dengan isi 

Perda Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 11 ayat (b). 

 

Larangan yang harus diperhatikan oleh PKL juga sesuai dengan dengan isi 

Perda No. 2 Tahun 2012 Pasal 12. Berdasarkan hasil penelitian PKL yang 

sudah amsuk ke dalam dan menempati tempat yang disediakan tidak pernah 

memperjual belikan ruko yang sudah di sewa, melakukan kegiatan usahanya 

juga di tempat yang bukan permanen, selalu memakai lahan sesuai dengan 
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yang ditentukan awal, hal ini sesuai dengan dengan isi Perda No. 2 Tahun 

2012 Pasal 12 ayat (a), (c), (e). Namun kebijakan pengelolaan ini belum 

maksimal dalam pelaksanaannya. Hal ini dibuktikan masih ada PKL yang 

berdagang di depan toko. PKL yang belum masuk ini telah melanggar 

larangan yang telah ditentukan, dan melakukan kegiatan usaha tidak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga mengganggu ketertiban dan 

kenyamanan PKL lainnya. Hal ini tidak sesuai dengan isi perda No. 2 Tahun 

2012 Pasal 12 ayat (b), (d), (f), dan (g). 

 

2. Dampak kebijakan pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan 

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki 

Lima di Pasar Tugu Kota Bandar Lampung adalah: 

 

a. Bagi PKL 

Dampak dari kebijakan Pengelolaan PKL yaitu PKL menjadi legal menurut 

hukum atas usaha PKL di Pasar Tugu, Selain itu PKL mengeluhkan karena 

ada beberapa ruko yang letaknya tidak strategis karena berada di bagian belakang 

pasar. Selanjutnya timbulnya konflik diantara para PKL, karena masih ada 

PKL yang berjualan di depan toko. Sehingga Pemerintah Kota Bandar 

Lampung belum maksimal melakukan pengawasan dalam proses pengelolaan, 

sehingga pengelolaan tidak sesuai dengan isi Perda Kota Bandar Lampung No 

2 Tahun 2012 Pasal 11 ayat (b). 

 

b. Bagi Pemerintah 

Dampak kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima di Pasar Tugu Bandar 

Lampung bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu penataan kota yang 
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baik dan tertib. Dimana Pasar tugu menjadi lebih tertib, bersih, dan rapih 

dibandingkan keadaan sebelum dilakukannya kebijakan. Hal ini sudah sesuai 

dengan isi Perda Kota Bandar Lampung No 2 Tahun 2012 Pasal 10 ayat (a), 

Dampak selanjutnya yaitu meningkatkan pendapatan daerah, dimana setelah 

dilakukannya pengelolaan retribusi menjadi lebih besar dari sebelumnya. 

Pendapatan daerah yang didapat dari melakukan penarikan harian kepada 

setiap PKL. hal ini sesuai dengan isi Perda Kota Bandar Lampung No 2 Tahun 

2012 Pasal 10 ayat (e). Dengan adanya kebijakan pengelolaan PKL ini. adanya 

kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif bagi Pemerintah Kota Bandar 

Lampung, yaitu pengaturan PKL yang sulit dilaksanakan karena rendahnya 

respon dari PKL. Pemerintah kesulitan dalam pengaturan PKL yang masih 

tidak mau menempati ruko. Sebagaimana dijelaskan sesuai perda No 2 Tahun 

2012 Pasal 12 ayat Nomor 2 Tahun Pasal 12 ayat (b) (d) (f). 

 

c. Masyarakat 

Dampak dari kebijakan Pengelolaan PKL yaitu lingkungan menjadi lebih bersih 

dan tertib, berkurangnya kemacetan. Dampak selanjutnya bagi masyarakat untuk 

PKL yang belum mau masuk dan masih adanya pedagang yang berjualan di 

depan toko mengakibatkan kebisingan dan mengganggu arus jalan pembeli 

untuk masuk ke pasar ke dalam pasar tugu. Hal ini tidak sesuai dengan isi 

Perda Kota Bandar Lampung No 2 Tahun 2012 Pasal 12 ayat (d). 
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B. Saran 

 

1. Hasil kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima di Pasar Tugu Bandar 

Lampung secara rinci sebagai berikut: 

 

Sebaiknya dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan PKL, Pemerintah Kota 

Bandar Lampung lebih memperhatikan lagi fasilitas bangunan tersebut. 

Sehingga bangunan ruko lebih rapi dan layak untuk PKL. Dalam menghadapi 

hambatan pelaksanaan penataan dan penertiban, hendaknya pemerintah lebih 

memberikan pengertian dan pemahaman bagi PKL untuk pemindahan mereka, 

dan pemerintah harus mempunyai strategi sebagai alasan yang kuat agar para 

pedagang merasa mereka memang seharusnya dipindahkan ke ruko yang 

sudah disediakan. Pemerintah bisa bekerjasama dengan Satpol PP untuk 

membantu pemindahan PKL yang masih berjualan di tepi toko. Sehingga 

diantara PKL tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Sebaiknya Pemerintah 

Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan Dinas Pasar untuk memberikan 

solusi yang tepat mengenai biaya sewa, fasilitas yang harus disediakan 

sehingga semua PKL mampu menempati ruko tersebut dan tidak akan ada lagi 

PKL yang masih berjualan di tepi toko. 

 

2. Dampak kebijakan pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan 

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki 

Lima di Pasar Tugu Kota Bandar Lampung adalah: 

 

Diperlukannya suatu pengelolaan mengenai keberadaan PKL, sehingga 

dampak yang dirasakan lebih banyak menguntungkan bagi PKL, masyarakat 

maupun pemerintah. Dalam artian, meminimalisir dampak negatif yang 

ditimbulkan akibat keberadaan PKL tersebut. Selain itu kebijakan harus 
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memiliki jangka waktu yang jelas agar dapat menjawab mencapai hasil dari 

tujuan kebijakan tersebut. Dalam penyusunan kebijakan sebaiknya diperlukan 

pelibatan dari kepentingan seluruh stakeholder terkait agar semua pihak 

merasa memiliki sehingga dampak kebijakan tersebut dapat optimal. 
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