
38 

 

 

 

 

 

 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

A. Gambaran Umum Pasar Bambu Kuning 

 

1. Sejarah Singkat Pasar Bambu Kuning 

 

Pasar Bambu Kuning sebagai salah satu pasar pusat merupakan induk 

untuk masyarakat Bandar Lampung. Pasar Bambu Kuning Plaza ini sudah 

di kenal oleh masyarakat khususnya masyarakat Kota Bandar Lampung 

maupun masyarakata luar Kota Bandar Lampung. 

 

Pasar Bambu Kuning Plaza tumbuh sudah sejak lama yaitu di mulai sejak 

zaman Kolonial Belanda. Pada waktu itu hari pasaran ditentukan hanya 

sekali dalam seminggu yaitu pada hari Sabtu. Jenis dagangannya juga di 

tentukan oleh pemerintah Kolonial Belanda, yaitu : jenis tekstil, 

kelontogan dan sedikit sayuran. Bentuk penggunaannya masih sederhana 

seperti pada umumnya pasar-pasar tradisional, yaitu : petak-petak  atau 

pasar yang dindingnya di buat dari bambu dan beratap rumbai. Pada waktu 

itu pemilik Pasar Bambu Kuning ini adalah orang Thionghoa (Cina), yang 

juga membagun perumahan-perumahan disekitarnya. Adapun pedagang 

dibedakan sebagai berikut : 

a. Pedagang tetap di dalam kios menggunakan atap  

b. Pedagang tetap yang menggunakan tempat luas  
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c. Pedagang keliling yang masuk pasar di luar atap  

d. Pedagang keliling yang masuk pasar di bawah atap  

 

Selanjutnya pada tahun 1960-an Lampung resmi menjadi sebuah Provinsi 

dan memisahkan diri dari Sumatera Selatan, pasar ini mulai di bagun 

secara permanen. Pada waktu itu Provinsi Lampung hanya memiliki dua 

pusat pasar, yaitu : Pasar Tanjung Karang Plaza dan Pasar Teluk Betung. 

 

Kemudian dalam perkembagannya, pasar ini telah mengalami beberapa 

kali pemugaran. Awalnya pasar ini merupakan bagunan permanen yang 

tidak bertingkat, pada perkembagannya kemudian pasar tersebut ditingkat 

dan dibangun menjadi dua lantai. Namun, karena semakin padat pedagang 

dan juga karena perkembangan penduduk menyebabkan para pedagang 

yang tidak cukup menempati areal pasar tersebut. Akhirnya pasar tersebut 

diperluas lagi dan dibangun menjadi  tiga lantai. Hal ini dimaksudkan agar 

dapat menampung seluruh pedagang yang ada. 

 

Sesuai degan SK Materi Dalam Negeri No.511-2-598 pada tanggal 26 Juli 

1989, pasar Bambu Kuuning Plaza mengalami pemugaran terbesar pada 

tahun 1990. SK ini berisi tentang Pegesahan Keputusan Walikota Daerah 

Tingkat II Bandar Lampung No.170/BE.II.HK/1987 tentang Penghapusan 

dan Pembangunan Kembali Pasar Bambu Kuning Plaza milik Pemerintah 

Daerah Tingkat II Bandar Lampung. 
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2. Letak dan Kondisi Fisik Pasar Bambu Kuning 

 

Setelah mengalami pemugaran pada tahun 1990 bentuk pasar terlihat 

seperti sekarang ini terdiri dari gedung berlantai dengan luas tanah kurang 

lebih 500 meter persegi dan tiap-tiap lantai berbeda fungsinya. Pada lantai 

I dan lantai II diperuntukan bagi pedagang yang menjual dagangannya  

berupa pakaian, bermacam-macam jam, sepatu, toko mas dan mainan 

anak-anak namun yang paling dominan adalah pedagang tekstil. 

Sementara pada lantai III saat ini masih kosong dan belum dimanfaatkan. 

 

Seperti umumnya lantai I terdiri dari balok A sampai balok D. Tersedianya 

blok-blok ini maksudkan untuk memberdayakan jenis dagangan dan para 

pedagang. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pembeli dalam 

berbelanja, namun pada kenyataannya para pedagang tidak terlalu 

memperhatikan adanya blok-blok tersebut untuk diisi dengan dagangan 

yang sejenis, sehingga pada setiap blok dapat ditemukan berbagai macam 

kios dengan jenis dagangan yang berbeda-beda. 

 

Letak pasar Bambu Kuning Plaza ini berada pada pusat Kota Tanjung 

Karang (Bandar Lampung). Lokasi ini sangat strategis dan dapat dengan 

mudah dijangkau oleh masyarakat dari berbagai sudut kota. Oleh karena 

itu, Pasar Bambu Kuning Plaza ini dilewati oleh seluruh trayek angkutan 

kota, dengan lokasi ini Pasar Bambu Kuning Plaza ditetapkan sebagai 

Pusat Pasar Kota Bandar Lampung. Adapun batas-batas dari Unit Pasar 

Bambu Kuning adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Imam Bonjol  
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b. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Bukit Tinggi 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Batu Sangkar 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kartini 

 

3. Komposisi Pedagang dan Perkumpulan Pedagang 

 

a. Komposisi Pedagang 

 

Berdasarkan jenis barang dagangannya, pedagang yang berbeda di 

pasar Bambu Kuning Plaza terbagi dalam enam kelompok. Pedagang 

yang antara lain terdiri dari : pedagang pakaian, pedagang sepatu, 

pedagang kosmetik, pedagang bahan pakaian, pedagang makanan, 

pedagang emas dan pedagang lain-lain (pedagang kelontogan, tas, 

boneka, kerajinan dan lain-lain). Berdasarkan klafikasi tempat 

berdagang maka pedagang pada Pasar Bambu Kuning berdasarkan 

klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Jumlah Pedagang Pasar Bambu Kuning Plaza 

Berdasarkan Klasifikasinya 

 

No Tempat Berdagang Jumlah 

1. Toko Kios  308 buah 

2. Los Amparan 238 buah 

3. Kaki Lima 224 buah 

Total…………………………………. 770 buah 
     Sumber: LAKIP Dinas Pasar Kota Bandar Lampung, 2010 

 

 

 

Berdasarkan data tersebut, maka jumlah pedagang Pasar Bambu 

Kuning Plaza secara keseluruhan adalah pedagang. Angka ini 
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merupakan angka yang cukup besar jika dibandingkan dengan jumlah 

pedagang di pasar lainnya. 

 

b. Perkumpulan Pedagang 

Seperti pada pasar-pasar lainnya, pada Pasar Bambu Kuning juga 

terdapat beberapa pedagang yang menggelompokkan dirinya sebagai 

perkumpulan yang menggariskan tujuan sesuai dengan kepentingan 

mereka. Beberapa perkumpulan antara lain : 

 

1. Himpunan Persatuan Pedagang Bambu Kuning (HPPBK). 

 

Anggota HPPBK ini adalah khusus bagi para pedagang yang 

berdagang yang berdagang di toko-toko/kios, namun pada 

himpunan ini tidak seluruh pedagang toko/kios terdaftar sebagai 

anggota perhimpunan. Keanggotaan mereka tergabung secara 

sukarela, sehingga ada beberapa pedagang toko/kios yang tidak  

masuk menjadi anggota himpunan ini. Adapun himpunan ini 

berdiri pada tahun 1992 dengan tujuan : Mengelolah pasar Bambu 

Kuning dalam menciptakan kebersihan, keamanan dan ketertiban 

pasar, bagi mereka yang menjadi anggota himpunan ini diwajibkan 

membayar iuran bulanan sebesar Rp.30,000, yang akan digunakan 

untuk  kegiatan-kegiatan mereka seperti membayar listrik pasar, 

kebersihan pasar dan keamanan satpam untuk pasar secara 

kegiatan-kegiatan lainnya.  
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2. Perkumpulan Pedagang Kaki Lima Bambu Kuning (PPKLBK) 

 

Perkumpulan pedagang kaki lima di sekitar Bambu Kuning ini 

terbagi menjadi beberapa perkumpulan pedagang yang meliputi 

wilayahmerek berjualan. Adapun tujuan dasar masing-masing 

perkumpulan pedagang Bambu Kuning ini adalah : Menjalin kerja 

sama antar pedagang kaki lima dalam hal ketertiban dan keamanan 

pasar. Adapun pembagian perkumpulan tersebut antara lain : 

a. Perkumpulan pedagang kaki lima Batu Sangkar (PPKLBK) 

Perkumpulan pedagang yang khusus beranggotakan para 

pedagang kaki lima yang berjualan anggota sampai saat ini 

berjumlah 60 pedagang. 

b. Perkumpulan pedagang kaki lima Imam Bonjol (PPKL Imam 

Bonjol), yaitu : perkumpulan pedagang kaki lima yang khusus 

berada pada jalan Imam Bonjol, dengan jumlah pedagang 

hampir 70 pedagang. 

c. Perkumpulan pedagang kaki lima Bukit Tinggi (PPKL Bukit 

Tinggi), yaitu : perkumpulan pedagang kaki lima yang khusus 

berada pada jalan Bukit Tinggi. Adapun jumlah pedagang pada 

perkumpulan ini mencapai 70 pedagang. 

 

Perkumpulan pedagang kaki lima dilihat dari jumlah anggota di 

atas mencapai 200 pedagang kaki lima lebih sedikit dari jumlah 

keseluruhan pedagang yang beraktivitas di Pasar Bambu Kuning. 
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Hal ini dikarenakan terdapat beberapa pedagang kaki lima yang 

tidak ikut bergabung dalam perkumpulan tersebut. 

 

B. Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung 

 

1. Sejarah Singkat Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung 

 

Sebelum terbentuknya Dinas, Kewenangan pengelolaan pasar secara 

struktur dibawah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Bandar 

Lampung dan pengelolaan pasar terbagi menjadi 2 wilayah  : Pasar 

wilayah Tanjung Karang dan Pasar wilayah Teluk Betung 

 

Terbentuknya Dinas Pengelolaan Pasar oleh beberapa peraturan, yakni : 

- Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 1982 Tanggal 18 Januari 1982 

Tentang Dinas Pasar Kotamadya Dati II Bandar Lampung. 

- 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. 

- 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. 
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Selama berdiri dan terbentuknya Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar 

Lampung, maka dinas ini sudah beberapa kali melakukan pergantian 

pejabat yang dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini. 

 

Tabel 2. Nama-Nama Pejabat Dinas Pengelolaan Pasar Kota 

Bandar Lampung  

 

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 JUHANDI GOESWI, SH ( 1997 – 2001 ) 

8 Drs. HELMI MASYRI ( 2001 – 2002 ) 

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 Ir. Hi. A. SAUKI SHOBIER. SH ( 2009 ) 

14 Drs. KHASRIAN ANWAR, MM (2009-Sekarang) 
 Sumber : LAKIP Dinas Pasar Kota Bandar Lampung, 2010 

 

2. Tugas Pokok dan Fungsi 

 

Tugas Pokok Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar sesuai dengan SK 

Walikota Nomor 19 Tahun 2008, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung adalah menyelenggarakan 

kewenangan Pemerintah Daerah Kota dibidang pengelolaan pasar, 

penyediaan pasar tempat usaha bagi pedagang, pembangunan pasar sesuai 

peraturan dan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 
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Dari tugas pokok diatas dapatlah dikatakan tujuan organisasi Dinas 

Pengelolaan Pasar sesuai dengan pernyataan Misi yang telah ditetapkan 

adalah : 

a. Mengembangkan  pengetahuan  Aparatur  Dinas   Pasar   (SDM) 

dibidang pengelolaan pasar, kebersihan  pasar, ketentraman  pasar dan 

cara pembuangan sampah yang efektif dan efisien. 

b. Meningkatkan   pengetahuan   hak   dan   kewajiban masyarakat dan 

pembeli, dan pengunjung pasar. 

c. Mengupayakan pelayanan terhadap kebutuhan sarana dan  prasarana 

pasar. 

d. Mengupayakan   pencapaian    target   Retribusi   Pasar,  Retribusi 

Kebersihan dan Retribusi Jasa Usaha di lingkungan pasar. 

 

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung merupakan unsur 

pelaksana Otonomi Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah 

yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Pemerintah 

Kota mempunyai Tugas Pokok “Melaksanakan Urusan Pemerintah 

Daerah Dibidang Pengelolaan Pasar Berdasarkan Asas Otonomi dan 

Tugas Pembantuan”. 

 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Pengelolaan Pasar 

Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi yaitu : 

a. Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Pengelolaan Pasar ; 
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b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum Sesuai 

dengan Lingkup Tugasnya; 

c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas Sesuai dengan Lingkup Tugasnya;  

d. Melaksanakan Tugas Lain yang Diberikan oleh Walikota Sesuai 

dengan Tugas dan Fungsinya. 

 

3. Struktur Organisasi 

 

Pelaksana fungsi bidang pasar dan perpasaran, maka Dinas Pengelolaan 

Pasar Kota Bandar Lampung memiliki susunan organisasi sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas  

b. Sekretaris  

� Kasubbag Umum dan Kepegawaian 

� Kasubbag Keuangan  

� Kasubbag Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi 

c. Kabid Penggelolan Pendapatan 

� Kasi Pendataan dan Penetapan Retribusi 

� Kasi Penagihan Retribusi 

� Kasi Pembukuan dan Pelaporan 

d. Kabid Pembagunan dan Pemeliharaan Pasar  

� Kasi Pembangunan Pasar 

� Kasi Perizinan 

� Kasi Pemeliharaan Bangunan Pasar 
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e. Kabid Trantib dan Pembinaan Pedagang 

� Kasi Trantib Pasar 

� Kasi Pembinaan Petugas Trantib 

� Kasi Pembinaan Pedagang 

f. Kabid Kebersihan dan Keindahan Pasar 

� Kasi Pembinaan Petugas Kebersihan Pasar 

� Kasi Sarana dan Prasarana Kebersihan Pasar 

� Kasi Pemeliharaan dan Keindahan Pasar 

 

4. Kondisi Sumber Daya Manusia 

 

Sumber Daya Manusia Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung 

per-31 Desember 2010 berjumlah 189 Orang PNS dan 88 Orang PHL 

yang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, dan pendidikan, 

sebagai berikut : 

 

a. PNS Berdasarkan Golongan 

Tabel 3. Berdasarkan Golongan 

 

GOL. A B C D JUMLAH 

I 11 1 15 1 28 

II 65 5 3 8 81 

III 29 12 14 18 73 

IV 4 2 1 - 7 

T O T A L 189 
              Sumber : DUK Dinas Pasar Kota Bandar Lampung, 2010   
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b. PNS Berdasarkan Pendidikan 

 

Tabel 4. Berdasarkan Golongan 

 

NO. PENDIDIKAN JUMLAH 

1. S-3 - 

2. S-2 6 

3. S-1 / DIV 61 

4. D III 1 

5. D I 1 

6. SLTA 92 

7. SLTP 16 

8. SD 12 

J U M L A H 189 
                Sumber : DUK Dinas Pasar Kota Bandar Lampung, 2010   

 

 

 

c. PHL Berdasarkan Tugas 

Tabel 5. Berdasarkan Tugas 

 

NO. TUGAS JUMLAH 

1. Staf 5 

2. Tukang Sapu 64 

3. Juru Salar 6 

4. Sopir 7 

5. Kernet 6 

 J U M L A H 88 
                   Sumber : DUK Dinas Pasar Kota Bandar Lampung, 2010  

 

 

 

5. Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja 

 

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan 

fungsi, kantor Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dilengkapi 

dengan sarana dan prasarana berupa inventaris, kendaraan dinas serta 

fasilitas perlengkapan lainnya, penjelasan lebih lanjut mengenai kelompok 

barang sebagai berikut : 
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a. Inventaris / Peralatan Kantor 

 

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari AC, Filing 

Kabinet, Brankas, Kursi Meja Tamu, Meja ½ Biro, Kursi Putar, Meja 1 

Biro, dan Kursi Lipat Stainless, dan lainnya yang diperoleh dari 

pengadaan anggaran pembangunan, dengan rincian sebagai berikut : 

 

Tabel 6. Berdasarkan Tugas 

 

NO. NAMA BARANG JUMLAH 

1. Warles 1 Buah 

2. Kursi Putar 53 Buah 

3. Kursi Lipat 80 Buah 

4. Meja 1 Biro 8 Buah 

5. Meja ½ Biro 74 Buah 

6. Lemari  Arsip 4 Buah 

7. Meja Kursi Tamu 2 Set 

8. Filling Kabinet 21 Buah 

9. AC 3 Unit 

10. Kipas Angin 5 Unit 

11. Mega Phone 23 Buah 

12. Camera Digital 1 Unit 

13. TV 1 Unit 

14. Komputer  8 Unit 

15. Brankas Ukuran B 1 Buah 

16. Truck Sampah 11 Unit 

17. Bak Container 16 Unit 

18. Motor 5 Unit 

19. Pick Up Toyota Kijang 2 Unit 

20. Gerobak Sampah 115 Buah 

21. Mesin Tik 12 Unit 

22. Kalkulator 15 Unit 

23. Handy Cam 1 Unit 

24. Buku Literatur 262 Buah 

25. Pengeras Suara 10 Buah 

26. Brankas 1 Buah 

27. Kursi 1 Biro 1 Buah 

28. Rak Karcis 1 Buah 

29. Papan Sembako 13 Buah 

30. Mesin Hitung Struk 1 Buah 

31. Laptop 3 Buah 
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Tabel 6. (Lanjutan) 

 

NO. NAMA BARANG JUMLAH 

30. Mesin Hitung Struk 1 Buah 

31. Laptop 3 Buah 

32. Mesin potong rumput 2 Buah 

33. Plang Larangan Berdagang 100 Buah 

34. Plang Nama Kantor 10 Buah 

35. Lemari Besi STAPOL 1 Buah 

36. Printer 10 Unit 

37. AC, Light Bar bangku 

Belakang Mobil 

1 Set 

         Sumber : LAKIP Dinas Pasar Kota Bandar Lampung, 2010 

 

 

 

b. Pembiayaan/Anggaran  

 

Pembiayaan pembagunan sarana dan prasarana Dinas Pengelolaan 

Pasar Kota Bandar Lampung serta biaya operasional dan pemilihan 

(O&P) yang telah dibangun di kota Bandar Lampung bersumber pada 

pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berlakunya keputusan 

Walikota Bandar Lampung No. 31 tahun 2001, maka sebagian tugas 

teknis Dinas Pasar Unit pasar. 

 

Dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis (UPT) pasar di bagi menjadi 10 

pasal sebagai berikut : 

1. Pasar Way Halim dan Way Kandis 

2. Pasar Tamin dan Beringin Raya 

3. Pasar Kangkung dan Gudang Lelang 

4. Pasar Semep/baru  

5. Pasar Pasir Gintung 

6. Pasar Bambu Kuning 
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7. Pasar Bawah 

8. Pasar Tugu 

9. Pasar Cimeng 

10. Pasar Panjang 

 

C. Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Dinas Pengelolaan Pasar 

Kota Bandar Lampung 

 

Bab ini membahas tentang hasil dari penelitian untuk mencapai tujuan 

penelitian yaitu mengetahui Efektivitas Pembinaan Dinas Pengelolaan Pasar  

Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandar Lampung dalam rangka 

penataan pasar dan juga untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di hadapi 

dalam pelaksanaan pembinaan terhadap pedagang kaki lima.  

 

Pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima yang dilaksanakan oleh Dinas 

Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung di lakukan dalam 2 cara yaitu: 

1. Pembinaan melalui metode penyuluhan terhadap Pedagang Kaki Lima 

yang dilaksanakan denggan cara mengundang para Pedagang Kaki Lima 

dalam suatu pertemuan yang diselenggarakan oleh Dinas Pengelolaan 

Pasar Kota Bandar Lampung. 

2. Pembinaan melalui metode inspeksi secara langsung ke Pasar Bambu 

Kuning untuk melihat dan menghimbau serta mengarahkan pedagang kaki 

lima agar dapat lebih tertib dan teratur.  
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1. Pembinaan Dalam Bentuk Penyuluhan  

 

Pembinaan dalam bentuk penyuluhan akan peneliti jabarkan berdasarkan 

ketepatan tujuan dengan kebutuhan sasaran, metode penyuluhan, materi 

yang digunakan dan peserta dalam penyuluhan. Penjabaran lebih lanjut 

peneliti jabarkan seperti di bawah ini. 

 

a. Ketetapan Tujuan  

 

Penyuluhan adalah suatu pendidikan non-formal yang bertujuan 

mengubah perilaku (pengetahuan, keterampilan dan sikap) sasaran agar 

mereka mampu dan mau melakukan sesuai yang disuluhkan sehingga 

dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama. Tujuan di 

selenggarakan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima dalam bentuk 

penyuluhan adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta 

pengetahuan para pedagang khususnya pedagang golongan ekonomi 

lemah se_Kota Bandar Lampung agar mereka memahami berbagai 

kebijakan tentang penataan pasar yang berlaku di Pemerintahan Daerah 

Kota Bandar Lampung. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubdin Pembinaan pedagang 

pada tanggal 15 April 2011 di kantor Dinas Pengelolaan Pasar Kota 

Bandar Lampung, didapat sebagai berikut : 

 

“Untuk mencapai hasil kegiatan penyuluhan yang sesuai dengan 

tujuan sangat dipengaruhi oleh keinginan dari pedagang itu sendiri 

untuk hadir memenuhi undagan kegiatan ini agar di peroleh 
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informasi tentang peraturan daerah yang disampaikan secara 

langsung. Alasan masih ada pedagang yang tidak datang atau 

bahkan mewakilkan kedatangannya dengan orang lain yang 

menyebabkan penyuluhan menjadi tidak tepat sasaran”. 

 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa tujuan dapat 

dicapai jika ada kesadaran dari Pedagang Kaki Lima untuk hadir 

dalam penyuluhan. Kemudian, masih rendahnya tingkat kesadaran 

para pedagang kaki lima untuk menggikuti kegiatan penyuluhan yang 

diselenggarakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung. 

Hal itu ditandai dengan keengganan pedagang untuk mengikuti 

penyuluhan dengan tidak hadir atau mewakilkan dengan orang lain. 

Berdasarkan pemaparan tersebut didapat bahwa pencapaian tujuan 

penyuluhan tersebut tidak tepat sasaran. 

 

Selanjutnya, hasil  wawancara pada tanggal 16 April 2011 dengan 

Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning, Bapak Kusno pedagang 

kaset menyatakan bahwa : 

 

“Saya pernah mengikuti kegiatan penyuluhan yang di adakan tapi 

biasanya yang disampaikan adalah tentang peraturan mengenai 

kebersihan, kewajiban pedagang kaki lima dan juga tentang salar, 

jadi tidak ikut juga tidak apa-apa yang penting apa saja yang 

ditetapkaan saya ikut saja seperti yang lainnya”. 

 

 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut disimpulkan bahwa informan pernah 

mengikuti penyuluhan. Namun, yang diberikan adalah info mengenai 

kebersihan, kewajiban Pedagang Kaki Lima dan retribusi pasar. Selain 
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itu, pedagang tidak menyadari pentingnya penyuluhan sehingga 

menurut informan tidak ikut juga tidak apa-apa. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Sumiati pedagang makanan di 

Pasar Bambu Kuning yang diwawancarai pada tanggal 16 April 2011, 

sebagai beikut : 

 

“Pedagang disini ada yang ikut penyuluhan dan ada yang tidak 

ikut, tapi kita selalu mengikuti peraturan apa saja yang di tatapkan 

misalnya seperti jumlah salar yang harus di bayar jadi menggikuti 

saja asalkan masih bisa berjualan di pasar ini”. 

 

 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut tidak semua pedagang ikut 

penyuluhan dan para Pedagang Kaki Lima mengikuti peraturan yang 

ada. Hal tersebut menandakan bahwa sulit kegiatan penyuluhan untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan dikarenakan kesadaran pedagang 

yang rendah terhadap kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas 

Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung. 

  

Kemudian, wawancara juga dilakukan dengan Bapak Dianto 

(pedagang  pakaian di Pasar Bambu Kuning) pada tanggal 16 April 

2011 menunjukkan hal serupa seperti yang diungkapkan oleh 

informan sebelumnya, yakni : 

 

“Kegiatan penyuluhan memang ada yang dilaksanakan oleh Dinas 

Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung, tetapi pedagang di sini 

ada yang tidak  ikut, saya pernah mengikuti penyuluhan seperti itu 

dan dalam kegiatan tersebut, mereka menyampaikan tentang 

peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan 

di pasar terutama tentang kewajiban pedagang kaki lima seperti 

kewajiban bayar salar dan pedagang yang tidak ikut penyuluhan 
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biasanya selalu mengikuti peraturan-peraturan yang di tetapkan 

oleh pemerintah”. 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa Bapak Dianto 

pernah mengikuti penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan 

Pasar Kota Bandar Lampung berkaitan dengan peraturan-peraturan 

mengenai kewajiban sebagai Pedagang Kaki Lima. 

 

Hal ini serupa pula yang diungkapkan oleh Bahtiar pedagang mainan 

dan Tini pedagang buku yang diwawancarai pada tanggal 16 April 

2011 diketahui bahwa: 

 

“Tidak mengikuti penyuluhan yang di laksanakan juga dapat di 

lakukan  oleh para pedagang kaki lima tetapi harus bisa mengikuti 

peraturan-peraturan yang di sampaikan dalam penyuluhan 

tersebut”. 

 

 

 

Dari informan di atas diketahui bahwa tidak mengikuti penyuluhan 

tidak apa-apa namun harus melaksanakan peraturan-peraturan yang 

telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. 

 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan 

bahwa keengganan beberapa pedagang untuk mengikuti kegiatan 

penyuluhan. Tujuan penyuluhan hanya sebatas memberikan 

pengarahan terkait kebersihan, kewajiban Pedagang Kaki Lima dan 

retribusi pasar namun tidak berkaitan dengan tata letak dan kebijakan 

penataan pedagang yang berdasarkan peraturan daerah tidak sesuai.  
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Seharusnya Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung 

memfokuskan pada tujuan penyuluhan pada kebijkan penataan pasar 

dan pengetahuan mengenai tata ruang yang tidak boleh digunakan 

untuk berdagang. Kemudian, Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar 

Lampung juga harus mampu meyakinkan pedagang kaki lima untuk 

mengikuti penyuluhan agar tujuan dari penyuluhan tersebut tercapai. 

Untuk itu, menurut hemat peneliti dari segi tujuan penyuluhan maka 

diketahui pembinaan tidak efektif.  

  

b.  Metode yang Digunakan  

 

Pelaksanaan penyuluhan terhadap Pedagang Kaki Lima ini 

dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. 

Artinya penyuluhan lebih banyak menerapkan informasi mengenai 

materi-materi yang berkaitan dengan Peraturan Daerah yang berlaku 

agar diketahui dan dilaksanakan.  

 

Secara teknis tahap pertama dalam pelaksanaan penyuluhan adalah 

dengan mengundang para pedagang kaki lima secara tertulis yang di 

sebarkan oleh aparat Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung 

kepada para pedagang untuk menghadiri suatu pertemuan yang akan 

dilaksanakan. Selanjutnya mengumpulkan para pedagang pada suatu 

tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan kegiatan 

penyuluhan melalui metode ceramah  dan diskusi. 
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Wawancara dengan Dianto pada tanggal 16 April 2011, pedagang  

pakaian di Pasar Bambu Kuning menyatakan bahwa: 

 

“Penyuluhan dilakukan dengan penyampaian yang santai. 

Penyampaian materi oleh pemateri sangat jelas dan dapat dengan 

mudah dipahami dan dimengerti oleh peserta. Penyampaian materi 

dengan cara ceramah dan diskusi” 

 

 

 

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui bahwa dalam kegiatan 

penyuluhan materi disampaikan dalam suasana yang santai sehingga 

tidak menimbulkan kekakuan antara pemateri dengan peserta 

penyuluhan. Materi yang disampaikan pun sangat jelas dan mudah 

untuk dipahami dan dimengerti oleh peserta. Metode yang digunakan 

juga telah sesuai yakni dengan cara ceramah dan diskusi. 

 

Pernyataan di atas sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh informan 

yang kedua yakni Bapak Kusno (pedagang kaset) yang dilakukan pada 

tangga 16 April 2011, bahwa : 

 

“Penyampaian materi dilakukan dengan cara yang santai, jelas dan 

dapat dimengerti oleh peserta. Penyampaian materi dengan cara 

ceramah dan diskusi”. 

 

 

 

Kedua informan tersebut sama-sama menyatakan bahwa suasana pada 

saat dilakukan penyuluhan adalah suasana yang santai. Pemateri 

menyampaikan dengan detail sehingga sangat jelas dan dimengerti 

oleh peserta penyuluhan.  
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Berdasarkan pemaparan tersebut maka disimpukan bahwa materi 

disampaikan dalam suasana yang santai, tidak kaku dan materi yang 

disampaikan sangat jelas. Metode yang digunakan oleh pemateri juga 

sesuai dengan harapan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar 

Lampung, yakni : ceramah dan diskusi. Untuk itu, menurut hemat 

peneliti metode yang digunakan dalam penyuluhan telah sesuai 

dengan apa yang diharapkan sehingga metode yang diterapkan dalam 

penyuluhan dapat dikatakan efektif. 

 

c.  Materi Penyuluhan 

 

Materi yang disuluhkan dalam kegiatan penyuluhan terhadap 

pedagang kaki lima ini meliputi : 

 

1) Materi tentang Pasar dan Perpasaran  

Materi ini memuat tentang pasar dan perpasaran. Tujuan materi ini 

adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta 

penggetahuan  pedagang khususnya pedagang golongan ekonomi 

lemah agar mereka memahami terhadap beberapa kebijakan dan 

peraturan-peraturan daerah yang berlaku di Pemerintah Daerah 

Kota Bandar Lampung mengenai pasar dan perpasaran.  

 

2) Materi tentang Hak dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima 

Materi ini disampaikan agar para Pedagang Kaki Lima mengetahui 

apa saja yang menjadi haknya dan apa saja yang menjadi 
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kewajibannya selama menjadi Pedagang Kaki Lima. Adapun hak 

dan kewajiban pedagang kaki lima adalah sebagai berikut : 

a) Kewajiban 

• Membayar retribursi (pasar, kebersihan, kamtib)  

• Menjaga kebersihan disekitar tempat berdagang 

• Membayar retribursi lain-lain sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku (termasuk membuat SKITBL dan KTP) 

• Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempatnya 

berdagang 

b) Hak  

• Menjamin lahan/lokasi untuk berdagang 

• Penataan pedagang  

• Sarana penerangan listrik,WC, dll 

• Tempat untuk berdagang  

• Renovasi pasar, bila kondisi pasar sudah memperhatinkan 

• Kantib pasar (adanya SATPAM) 

• Tempat pembagunan sampah sementara 

 

Salah satu kewajiban lainnya dari pedagang adalah membuat surat 

keterangan identitas tempat berdagang los amparan  (SKITBL) dan 

kartu tanda pedagang (KTP). Hal ini berdasarkan Peraturan Daerah 

Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 1995 tentang surat 

keterangan identitas tempat berdagang los amparan (SKITBL) dan 

kartu tanda pedagang (KTP). 
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 Pemenuhan kewajiban ini (SKITBL dan KTP) mempunyai 

kegunaan antara lain: 

• Sebagai identitas/jati diri pedagang sehingga timbulnya 

kepastian hukum tentang pemakaian tempat berdagang. 

• Untuk memudahkan penataan pedagang dan pendataan 

pedagang (Herregistrasi) 

• Agar tidak timbul kesemerautan/over lapping 

• Sebagai agunan untuk mengajukan kredit lunak pada BPR 

Kota Bandar Lampung 

 

3) Materi Kebersihan Pasar 

Menghujutkan Kota Bandar Lampung sebagai kota tertib, aman, 

patuh iman, sejahtera serta menjadi kota yang bersih, sehat, rapih 

dan indah di pandang. Perlu untuk melakukan antisipasi agar 

keadaan pasar tidak semakin semerawut dan kotor, hal ini dapat 

dilakukan bila ada kerja sama dan pengertian antara pedagang, 

juru sapu, petugas angkutan dan pegawai Dinas Pasar yang 

menanggani kebersihan berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Bandar Lampung No. 08 tahun 2000 tentang “pembinaan umum, 

ketertiban, keamanan, kesehatan dan keapikan dalam Wilayah 

Kota Bandar Lampung. 

 

Kenyataannya pedagang kaki lima yang bermuncul di atas wilayah 

Kota Bandar Lampung tepatnya di pasar Bambu Kuning yang di 

katagorikan pedagang kelas ekonomi lemah berdagang dengan 
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mengampardi trotoar, pinggir jaln atau di tempat terbuka di luar 

bagunan pasar, sehingga merepotkan pihak Dinas Pasar untuk 

menata dan membersihkan serta pengendaliannya. 

 

Mekanisme pengambilan dan pengumpulan sampah pedagang kaki 

lima pada pasar-pasar Kota Bandar Lampung sebagai berikut:                                                                      

a) Setiap pedagang diwajibkan untuk mengumpulkan sampah 

dilingkungan tempat berdagang masing-masing dan 

selanjutnya dikumpulkan ke dalam bakul sampah atau kantong 

plastik. 

b) Petugas tukang sapu akan mengambil bukul/kantong plastik 

tersebut dan membersihkan seluruh lokasi tempat berdagang 

yang selanjutnya dikumpulkan dalam tempat penampungan 

sementara atau di dalam gerobak. 

c) Dari tempat penampungan sementara atau gerobak sampah, 

sampah tersebut diangkut oleh truk sampah ke tempat 

pembagunan akhir di Bakung. 

 

Kewajiban dan laragan sesuai isi Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung Nomor 08 tahun 2000, sebagai berikut : 

a) Setiap orang wajib memelihara ketertiban, keamanan, 

kebersihan, keindahan, keapikan, kesehatan dan kelestarian 

lingkungan. 

b) Setiap kantor, sekolah, hotel, wisma, penginapan, toko/ruko, 

kios, restoran, pabrik, bioskop, kendaraan umum dan tepat  
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keramaian umum diwajibkan memesang plakat, stiker/ 

spanduk, tulisan yang bertujuan untuk menyadarkan/ 

meningkatkan masyarakat akan pentingnya arti ketertiban baik 

untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama tanpa 

menuliskan identitas lain. 

c) Setiap pedagang wajib membungkus sampah yang ditimbulkan 

dan menyatakan langsung kepada petugas kebersihan atau 

meletakkan langsung pada tempat-tempat yang telah di 

tentukan. 

d) Setiap pedagang tentang, pikulan, gerobak dorong, bakulan 

dan sebagainyaa wajib memiliki tempat sampah yang 

seimbang dengan sampah yang ditimbulkannya, setiap 

pedagang kios/toko/ruko wajib menyediakan tempat sampah 

yang permanen dengan ukuran yang seimbang dengan sampah 

yang ditimbulkannya. 

 

Larangan : 

a) Membuang sampah atau suatu banda di jalan, trotoar, gang-

gang dalam pasar, di tepi pantai, sungai sumber air 

parit/saluran air, selokan air, taman, lapangan dan tanah 

kosong milik orang lain,atau pada tempat-tempat umum lainya. 

b) Mempergunakan jalan umum atau trotoar atau pada teras 

depan bangunan pertokoan/bagunan pasar yang menghadap 

pada jalan umum untuk pedagang kaki lima atau usaha lainnya 
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kecuali pada tempat-tempat yang ditentukan/ditunjuk oleh 

Walikota. 

c) Mempergunakan halaman pakir pada komplek pasar, 

pertokoan/plaza untuk tempat menitip atau menetap kendaraan 

atau gerobak cadangan. 

 

Himbauan kepada seluruh pedagang adalah sebagai berikut : 

a) Untuk memudahkan/menghimpun sampah, maka pedagang 

harus menggumpulkan sampah ke dalam plastik kemudian di 

angkut oleh petugas kebersihan. 

b) Setiap pedagang wajib memelihara kebersihan, keamanan dan 

kesehatan di lingkungan pasar. 

c) Setiap pedagang wajib memelihara bagunan dan penataan pasar 

yang telah ditetapkan agar pasar tidak terjadi semeraut 

penataannya. 

 

4) Materi Keamanan dan Ketertiban Pasar 

Materi ini menjalankan mengenai pelaksanan keamanan dan 

ketertiban di pasar akan tercipta apabila tumbuhnya kerjasama 

yang baik antara aparat petugas SATPAM, pedagang kaki lima 

dan pembeli yang beraktivitas mencari nafkah di pasar. 

Tugas Pedagang : 

• Menjaga keutuhan barang dagangannya yang sedang dipajang 

• Mengunci menutup pintu atau tempat barangnya sewaktu 

ditinggalkan  
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• Mendapatkan keamanan terhadap pengunjung yang berbelanja  

 

 

Hak Pedagang: 

• Mendapatkan pengamanan barang dan tempat berdagangnya 

sewaktu ditinggal di malam hari  

• Mendapat keamanan terhadap pengunjung yang berbelanja 

 

5) Materi tentang Retribusi Pasar 

Retribusi pasar yang berdasarkan pada Perda Kota Bandar 

Lampung No. 12 Tahun 1995 yaitu, pungutan yang dikenakan 

kepada para pedagang kaki lima baik dalam lingkungan pasar 

maupun pada pusat-pusat pertokoan/pusat perbelanjaan (swalayan) 

dalam wilayah Kota Bandar Lampung sebagai akibat pembayaran 

atas pemakaian tempat dan atau jasa pengaturan tempat sebagai 

pusat perbelanjaan/pusat perdagangan oleh Pemerintah Daerah. 

Pungutan retribusi yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan 

Pasar Kota Bandar Lampung meliputi : 

a) Retribusi Pasar 

Struktur tarif berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 

1995 Retribusi harian: 

1) Pedagang amparan   : (Rp.200,250,300)  

2) Pedagang los amparan  : (Rp.300,350,450)  

3) Pedagang kios          : (Rp.400,450,500,600) 

4) Pedagang gerobak dorong    : (Rp.300,350,400,500) 

5) Pedagang kendaraan              : (Rp.500) 
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6) Pedagang taman santapan     : (Rp.750) 

 

b) Retribusi Bulanan : 

1) Ruko di lingkugan pasar (dalam radius200 meter) tarif per 

bulan Rp.12.000 per unit. 

2) Ruko luar lingkungan pasar (di luar radius 200 meter) tariff 

per bulan Rp.9.000 per unit 

3) Toko, kios, warung, depot, gerobak dorong, taman santapan 

di jalan protocol tarif per bulan Rp.5.000 per unit 

c) Retribusi Kebersihan untuk pedagang kaki lima : 

Struktur tarif berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 

2000 

d) Retribusi Harian : 

• Volume kecil Rp. 300,- (volume sampahnya < 0,10 M³ per 

hari) 

• Volume sedang Rp. 500,- (volume sampahnya < 0,11 s/d 

0,25 M³ per hari) 

• Volume besar Rp. 1.000,- (volume sampahnya > 0,26 M³ 

per hari) 

 

Ketentuan tarif sebagai akibat penonjolan ruang dagangan 

dikenakan sanksi retribusi tambahan sebesar 25% dengan 

ketentuan maksimal lebar tonjolan (20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 

cm). Retribusi khususnya hari-hari besar seperti (hari Raya 
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Idul Fitri) khususnya pedagang daging tarif perhari Rp. 7.500,- 

percagak/ Meja. 

 

e) Sanksi Pelanggaran  

Bagi Wajib retribusi/ pedagang yang melanggar ketentuan 

seperti tidak membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kota 

Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 1995 pasal 10 ayat (1) 

kurungan selama-lamanya 3 (tiga bulan/denda setinggi-

tingginya Rp. 50.000,-ayat (2) dicabut haknya. Berdagang 

ditempat yang tidak resmi/ dilarang akan dikenakan sanksi 

penertiban oleh Tim/ Petugas ketertiban umum (TIBUM) yang 

selanjutnya akan diselesaikan melalui peradilan cepat. 

 

f) Mekanisme pengelolaan retribusi 

          a           a 

 

             b          b 

 

 

 

 

            Gambar 3. Bagan Pendistribusian Karcis  

             Sumber :  Lakip Dinas Pasar 2010 

 

• Proses percetakan karcis oleh Bagian Umum/ Perlengkapan 

(kerjasama dengan percetakan yang ditunjuk. 

• a = Alur pengajuan surat permintaan/ permohonan karcis 

 

10 UPT Pasar 

Bendahara Barang 

Dinas Pengelolaan 

Pasar 

Bag. Umum/ 

Perlengkapan Kota 

B.Lampung 

Juru Tagih 

Pedagang 
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• b = Alur distribusi karcis sesuai target yang ditetapkan 

berdasarkan potensi (harian / bulanan) 

 

g) Setoran/ hasil penagihan retribusi  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Gambar 4. Bagan Hasil Penagihan Retribusi  

                   Sumber : Lakip Dinas Pasar 2010 

                     

Berdasarkan dari bagan diatas diketahui bahwa mekanisme 

penagihan retribusi dimulai dari perdagangan yang membayar 

kepada juru tagih kemudian disetorkan kepada pengelola pasar, 

selanjutnya disetorkan kepada bendaharawan UPT dan selanjutnya 

masuk kepada bendaharawan Dinas Pengelolaan Pasar Kota 

Bandar Lampung dan terakhir ke Kas Daerah (BPD). 

• Jumlah karcis dan setoran retribusi berdasarkan target yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung per 1 Tahun 

Anggaran berdasarkan potensi obyek retribusi. 

• Sistem Pungutan Retribusi : 

• Retribusi Harian 

• Retribusi Bulanan 

Pengelola 

Pasar 

Juru Tagih 

Kas Daerah (BPD) 

Bendahara 

Penerimaan Dinas 

Pasar  

Bendahara UPT Pedagang 
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Retribusi Pasar dalam menentukan penerimaan adalah dengan 

membuat dan menyusun  rencana penerimaan setiap tahunnya. 

Rencana ini dibuat oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar 

Lampung dalam bentuk angka target penerimaan yang nantinya 

akan tertuang didalam Rencana Anggaran Belanja Daerah 

(RAPBD) Kota Bandar Lampung. 

 

Setelah rencana tersebut dilegitimasi oleh legislatif (DPRD) dan 

Walikota Bandar Lampung selanjutnya diserahkan kepada Kepala 

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung selaku instansi 

yang mengelola retribusi pasar. Kemudian Dinas Pengelolaan Pasar 

Kota Bandar Lampung akan memecahkan target menjadi 6 (enam) 

bulan, triwulan dan harian. Target tersebut menjadi pedoman setiap 

masing-masing UPT Pasar. 

 

Berdasarkan rencana penetapan target yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka target tersebut dipecah menjadi acuan atau 

pedoman dalam melakukan pemungutan retribusi pasar. Adapun 

target tersebut dipecah menjadi target penerimaan harian dan target 

penerimaan bulanan sehingga dapat diketahui target penerimaan 

retribusi pasar secara keseluruhan. Adapun untuk Pasar Bambu 

Kuning sendiri, target harian dan bulanan serta realisasinya dalam 

satu tahunnya adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 7. Target Retribursi Harian dan Bulanan Pada 

Pasar Bambu Kuning Tahun 2009 
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Target 

Harian 

Target 

Bulanan 

Target 

6 bulan 

Target 

Dalam 

1 Tahun 

Realisasi 

Target 

Tahun 2009 

% 

Rp.200,000 Rp.6000,000 Rp.36.000.000 Rp.72.400.000 Rp.68.034.000 93,98 
Sumber: Dinas Pasar tahun 2009 (Data Diolah) 

Tabel 8. Target Retribursi Harian dan Bulanan Pada 

Pasar Bambu Kuning Tahun 2009 

 

Target 

Harian 

Target 

Bulanan 

Target 

6 bulan 

Target 

Dalam 

1 Tahun 

Realisi 

Target 

Tahun 2010 

% 

Rp.200.000 Rp.6.000.000 Rp.36.000.000 Rp.72.400.00 Rp.68.034.000 93,98 
Sumber:Dinas Pasar, Tahun 2010 (Data Diolah) 

 

 

 

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat perolehan retribusi pada 

pasar Bambu Kuning dalam satu tahun tidak memenuhi target yang 

ditetapkan dan antara tahun 2009 dan tahun 2010 tidak mengalami 

kenaikan karena potensi penerima tidak mengalami perubahan 

yang sinifikan, antar realisasi Rp. 68.043.000,-dengan target yang 

di tatapkan sebelumnya yaitu Rp. 72.400.000,- terdapat 

kesenjangan atau kekurangan sebesar Rp. 4.357.000,- atau dengan 

kata lain realisasi tersebut hanya dapat memenuhi target sebesar 

93,98%. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas maka diketahui bahwa materi yang 

disampaikan adalah hal yang berkaitan dengan pasar, hak dan 

kewajiban Pedagang Kaki Lima, keamanan dan ketertiban pasar serta 

retribusi pasar. 

 

Hasil wawancara dengan pedagang kaki lima pada tanggal 17 April 

2011, Bapak Sudarman yang merupakan pedagang sandal dan juga 
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jimi pedagang topi di Pasar Bambu Kuning bawah, adalah sebagai 

berikut : 

 

“Materi yang disampaikan oleh pemateri ada yang berupa 

kebersihan. Pemateri menyampaikan pentingnya kebersihan dan 

diperlukannya kebersihan dilingkungan pasar. Para pedagang 

yang berjualan di pasar Bambu Kuning mempunyai kewajiban 

untuk mempunyai kartu tanda berdagang, membayar retribusi 

yang telah ditetapkan yang telah di sampaikan dalam kegiatan 

penyuluhan. Adanya materi retribusi pasar ini maka pedagang 

dapat mengetahui proses retribusi, jumlah yang harus di bayar 

retribusinya dan lain-lain. Selain itu, kami juga diberikan materi 

tentang bagaimana menjaga keamanan dan ketertiban 

lingkungan pasar”. 

  

 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa materi tentang 

kewajiban Pedagang Kaki Lima telah diketahui dan dilaksanakan. Hal 

itu ditandai dengan adanya materi tentang kebersihan dan 

dijalankannya kewajiban membuat kartu tanda berdagang. Selain itu, 

pedagang juga telah mengetahui proses retribusi, jumlah yang harus di 

bayar sehingga para Pedagang Kaki Lima tergerak untuk melakukan 

pembayaran retribusi kepada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar 

Lampung. Kemudian, Pedagang Kaki Lima juga telah memperoleh 

materi mengenai keamanan dan ketertiban lingkungan pasar. 

 

Hal tersebut di atas  juga sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh 

Misdi pedagang makanan bawah yang diwawancarai pada tanggal 17 

April 2011, sebagai berikut : 

 

“Memang benar disampaikan dalam kegiatan penyuluhan adalah 

tentang kebersihan, tentang kegiatan-kegiatan yang berkaitan 

dengam kegiatan di pasar, keamanan dan ketertiban pasar, 
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kewajiban untuk membuat tanda pengenal dan juga 

pembayaraan salar yang harus dipenuhi oleh pedagang kaki 

lima”. 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara maka materi yang disampaikan berupa 

kebersihan lingkungan pasar, retribusi pasar, materi tentang pasar dan 

perpasaran, keamanan dan ketertiban pasar serta hak dan kewajiban 

Pedagang Kaki Lima sudah didapat oleh peserta yang telah mengikuti 

penyuluhan tersebut. 

 

Pendapat di atas sesuai dengan pernyataan Ibu Bainar pedagang tas 

(pedagang kaki lima sebagai peserta penyuluhan) yang diwawancara 

di pasar Bambu Kining pada tanggal 17 April 2011 bahwa : 

 

“Memang benar materi yang disampaikan adalah tentang 

kebersihan pasar, retribusi pasar, retribusi kebersihan, hak dan 

kewajiban pedagang dan juga tentang ketertiban pasar dan 

materi yang di sampaikan hampir selalu sama”, 

 

 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui pula materi yang 

disampaikan oleh pemateri adalah kebersihan pasar, retribusi pasar, 

retribusi kebersihan, hak dan kewajiban pedagang dan juga tentang 

ketertiban pasar. 

 

Hal senada juga di sampaikan oleh Ibu Ambar pedang buah di pasar 

Bambu Kuning yang diwawancarai pada tanggal 17 April 2011 

menyatakan bahwa: 

 

“Materi yang disampaikan dalam penyuluhan memang lebih 

sering mengenai kewajiban pedagang akan retribusi pasar dan 
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retribusi kebersihan sart ketertiban pasar, kalaupun ada 

perubahan mungkin mengenai besarnya jumlah salar”. 

 

 

 

Dari pendapat tersebut diketahui bahwa materi yang sering 

disampaikan adalah mengenai kewajiban pedagang akan retribusi 

pasar dan retribusi kebersihan. 

 

Berdasarkan pernyataan dari beberapa informan di atas dapat di 

simpulkan bahwa materi yang disampaikan adalah hal yang berkaitan 

dengan pasar, hak dan kewajiban Pedagang Kaki Lima, keamanan dan 

ketertiban pasar serta retribusi pasar. Hal tersebut telah sesuai dengan 

apa yang diharapkan dalam kegiatan penyuluhan. Untuk itu, dapat 

dikatakan bahwa dari segi materi yang disampaikan efektif 

dikarenakan semua materi sudah disampaikan kepada peserta 

penyluhan Pedagang Kaki Lima. Diharapkan kegiatan penyuluhan ini 

memberikan pemahaman kepada peserta agar terjalin kerjasama antara 

pedagang kaki lima dan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar 

Lampung. 

 

d. Peserta 

 

Peserta dalam kegiatan penyuluhan ini lebih ditujukan kepada 

golongan ekonomi lemah termasuk pedagang kaki lima, dari hasil 

wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 April 2011 dengan 

Kasubdin Pembinaan pedagang Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar 
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Lampung diperoleh informasi bahwa rendahnya kesadaran pedagang 

kaki lima menghadiri kegiatan penyuluhan tersebut. Hal ini dilihat dari 

jumlah peserta yang hadir pada penyuluhan yang dilaksanakan pada 

tanggal 15 sampai 18 Oktober 2003 berjumlah 88 orang atau sekitar 

30% dari jumlah prdagang kaki lima keseluruhan yaitu 220 pedagang. 

 

Hal ini akan berpenggaruh pada tingkat pengetahuan dan pemahaman  

dari peserta mengenai materi-materi disuluhkan, yaitu : mengenai 

perpasaran, retribusi pasar, kebersihan pasar, ketertiban dan keamanan 

pasar. 

 

Hasil pengamatan dan wawancara pada tanggal 17 April 2011 dengan 

Pedagang Kaki Lima, Ibu Bainar pedagang tas diperoleh informasi 

bahwa : 

 

“Penyuluhan yang diselenggarakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar 

Kota Bandar Lampung pada tahun 2010 dilaksanakan satu kali, 

yaitu : pada bulan oktober dan materinya adalah tentang retribusi 

pasar dan kebersihan, ketertiban pasar serta hak kewajiban 

pedagang. Peserta yang hadir mungkin sekitar 80an orang”. 

 

 

 

Berdasarkan pemaparan tersebut maka diketahui bahwa kegiatan 

penyuluhan pada tahun 2010 dilakukan satu kali dan peserta yang hadir 

diperkirakan 80 orang. 

 

Selanjutnya berdasarkan wawancara denggan pedaganng kaki lima 

pada tanggal 17 April 2011, Toni pedagang kaset mengatakan bahwa : 

“Saya pernah mengikuti kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan 

dengan mereka menyampaikan tentang retribusi pasar, kebersihan 
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dan hak dan kewajiban pedagang, tetapi peserta yang hadir hamper 

selalu sama. Itu-itu aja. Mungkin sekitar 70 orang yang berasal dari 

pedagang sekeliling Pasar Bambu Kuning”. 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka diketahui bahwa yang 

peserta yang mengikuti penyuluhan hampir sama dan berasal dari 

lingkungan Pasar Bambu Kuning. Hal ini menandakan kurang 

cermatnya Dinas Pengelolaan Pasar dalam merangkul Pedagang Kaki 

Lima untuk mengikuti kegiatan penyuluhan ini. 

 

Kemudian, hasil wawancara dengan 10 Pedagang Kaki Lima lainnya di 

pasar Bambu Kuning dapat ditarik kesimpulan bahwa para pedagang 

kaki lima tidak bisa secara rutin untuk mengikuti kegiatan penyuluhan 

yang diselenggarakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar 

Lampung. 

 

Table 9. Frekuensi Kehadiran Pedagang Kaki Lima dalam 

Kegiatan Penyuluhan 

 

No Jawaban Jumlah (orang)     Prosentase (%) 

  1 Bisa                 8            80% 

  2 Tidak bisa                2            20% 
                 Sumber : Data Primer 2011 (Data Diolah) 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pedagang kaki lima yang 

bisa mengikuti kegiatan penyuluhan secara rutin berjumlah 8 orang 

atau 80% dari jumlah informal 10 orang. Sedangkan dari jawaban yang 

tidak bisa mengukuti kegiatan penyuluhan secara rutin berjumlah 2 

orang atau 20% dari jumlah informan 10 orang. Pedagang kaki lima 
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yang tidak bisa mengikuti penyuluhan secara rutin memberikan alasan 

bahwa waktu pedagang untuk beraktivitas dilakukan sapanjang hari, 

dilakukan tanpa bantuan orang lain. Berdasarkan pemaparan di atas 

maka diketahui pula bahwa dari segi peserta juga dinilai tidak efektif. 

 

2. Pembinaan dengan Inspeksi 

 

Pembinaan dengan metode inspeksi terhadap Pedagang Kaki Lima 

dilaksanakan secara incidental karena tidak terdapat jadwal yang mengatur 

kegiatan inspeksi ini. Kegiatan inspeksi ini bertujuan untuk menghimbau 

para Pedagang Kaki Lima agar lebih memantuhi peraturan-peraturan yang 

telah ditetapkan dan berlaku di lingkungan pasar. 

 

Berdasarkan wawancara  dengan Kasubdin Pembinaan Pedagang  Dinas 

Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung  pada 15 April 2011 di kantor  

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung, bahwa: 

 

“Pembinaan terhadap pedagang kaki lima juga di laksanakan dengan 

cara insidental ke lapangan yang di lakukan secara incidental karena 

tidak ada aturan-aturan yang mendasarinya sehingga jumlah frekuensi 

kegiatan ini tidak bisa di tentukan jumlah secara pasti dalam satu 

tahun. Apabila akan turun langsung ke lapangan kita terlebih dahulu 

membentuk tim kerja yang akan mengadakan inspeksi untuk 

berkeliling dan memberikan himbauan dan arahkan langsung kepada 

para pedagang kaki lima terutama mengenai kebersihan pasar”. 

 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa inspeksi dilakukan 

secara incidential. Kemudian, sebelum melakukan inspeksi maka terlebih 

dahulu membentuk tim kerja. Inspeksi dilakukan dengan berkeliling, 
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memberikan himbauan dan pengarahan langsung kepada Pedagang Kaki 

Lima di Pasar Bambu Kuning oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar 

Lampung. 

 

Selanjutnya wawancara dengan Kasi Pembinaan petugas ketertiban dan 

keamanan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung pada tanggal 

15 April 2011 diketahui bahwa: 

 

“Kegiatan turun ke lapangan secara langsung sering di lakukan oleh 

aparat Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung  untuk 

memantau secara langsung mengenai keamanan dan ketertiban para 

pedagang di pasar agar dapat menjadi lebih tertib dan teratur”. 

 

 

 

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa kegiatan inspeksi sering dilakukan 

oleh aparat Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung. Inspeksi 

dilakukan dengan memantau langsung kegiatan Pedagang Kaki Lima. 

Inspeksi difokuskan untuk keamanan dan ketertiban sehingga tertib dan 

teratur. 

 

Selanjutnya, hasil wawancara pedagang kaki lima pada tanggal 17 April 

2011, Ambar pedagang buah di pasar Bambu Kuning menyatakan, bahwa : 

 

“Memang kadang-kadang apa petugas yang turun langsung ke pasar-

pasar tetapi jarang yang sering itu adalah petugas pemungut retribusi 

setiap hari dan terkadang petugas itu memberikan teguran mengenai 

kebersihan tempat berdagang dan juga mengenai tempat berdagang 

yang berlaku maju atau terlalu mengunakan jalan agar dapat lebih 

rapih”. 
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Berdarkan keterangan di atas maka diketahui bahwa yang turun langsung 

adalah petugas pemungut retribusi. Petugas tersebut sekaligus member 

arahan bahkan terguran bagi Pedagang Kaki Lima yang tidak menaati 

peraturan yang ada. 

 

Melaksanakan penertiban terhadap pedagang kaki lima terhadap suatu 

dilema yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar 

Lampung karena para pedagang tersebut berjualan untuk mencari nafkah 

dan kesempatan kerja tetapi dilain pihak kegiatan mereka menjadikan 

suatu kesemerawutan tersendiri dalam penataan pasar. Namun terhadap 

hubungan timbal balik antara keduanya yaitu bagi pedagang kaki lima 

memperoleh kesempatan dan lahan untuk mencari nafkah dan bagi Dinas 

Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung  yaitu adanya income melalui 

pungutan retribusi kepada pendapatan daerah. 

 

Proses kegiatan inspeksi ini di lakukan dengan membentuk tim kerja yang 

akan turun ke lapangan untuk berkeliling memeriksa keadaan pasar dan 

berdialong dengan para pedagang dan hal ini merupakan salah satu 

kesempatan bagi pedagang untuk mengumumkan keluhan-keluhan secara 

langsung kepada aparat  Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung, 

dan diharapkan dapat memberikan solusi-solusi yang dinginkan. 

 

Selanjutnya kegiatan inspeksi ini dilakukan sebagai upaya melakukan 

pendekatan-pendekatan secara informal terhadap pedagang kaki lima agar 

mau mengikuti kegiatan-kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh 

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung. 
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Berdasarkan pemaparan di atas maka diketahui bahwa inspeksi diketahui 

sudah dijalankan dengan efektif dari pengawasan langsung dikarenakan 

sering dilakukan dan terencana (membentuk tim kerja) serta selalu 

memberi arahan, himbauan dan teguran terhadap Pedagang Kaki Lima. 

 

D. Pembahasan 

 

Menganalisis pelaksanaan pembinaan ini di bagi ke dalam dua bentuk yaitu 

pembinaan dengan penyuluhan dan pembinaan dengan inspeksi. Kemudian, 

penulis akan menarik kesimpulan apakah pelaksanaan pembinaan dapat di 

katakan telah berjalan efektif atau tidak untuk mencapai kondisi pasar yang 

tertib dan teratur serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pedagang 

terdapat pelaksanaan peraturan daerah yang berkaku serta kebijakan teknis 

yang di laksanakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung di 

bidang pengelolahan pasar dan perpasaran. Dalam penelitian ini efektivitas 

diartikan tercapainya sasaran, tujuan atau hasil kegiatan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Dengan kata lain, efektivitas merupakan perbandingan antara 

hasil dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya. 

1. Efektivitas  Pembinaan  Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Dinas  

    Pengelolan Pasar Kota Bandar Lampung 

a.   Pembinaan dengan Penyuluhan 

 

Penyuluhan dalam penelitian ini adalah upaya bantuan untuk menunjang 

pelaksanaan bimbingan yang dilakukan dengan hubungan timbal balik 

dalam suatu pendidikan non-formal yang bertujuan mengubah perilaku 

(pengetahuan, keterampilan dan sikap) sasaran agar mereka mampu dan 
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mau melakukan sesuatu yang diusulkan sehingga dapat mencapai tujuan 

yang diinginkan dan dapat memecahkan masalah. Guna menganalisis 

pembinaan dalam bentuk penyuluhan maka dimulai dengan melihat 

ketepatan tujuan dengan kebutuhan sasaran, metode yang di gunakan, 

materi yang disuluhkan dan peserta penyuluhan. Selanjutnya, dilakukan 

analisis pembinaan penyuluhan tersebut apakah sudah efektif atau tidak 

dengan mengacu pada pengertian efektifitas. 

  

Pertama, penyuluhan dilihat dari sudut pandang ketepatan tujuan dengan 

kebutuhan sasaran. Menurut pendapat Effendi (1996) bahwa kegiatan 

penyuluhan harus memperhatikan ciri-ciri pokok, salah satunya adalah 

memiliki tujuan yang jelas dan harus sesuai dengan kebutuhan sasaran. 

Adapun tujuan dari penyuluhan adalah untuk meningkatkan kemampuan 

dan keterampilan serta pengetahuan pedagang golongan ekonomi lemah 

Se_Kota Bandar Lampung agar mereka memahami berbagai kebijakan 

tentang penataan pasar yang berlaku di Pemerintahan Daerah Kota Bandar 

Lampung. 

 

Merujuk pada hasil wawancara dari beberapa informan dapat disimpulkan 

bahwa penyuluhan hanya sebatas memberikan pengarahan terkait 

kebersihan, kewajiban Pedagang Kaki Lima dan retribusi pasar namun 

tidak berkaitan dengan peraturan daerah mengenai tata letak dan kebijakan 

penataan pedagang. Padahal hal tersebut lah yang terpenting, agar tidak 

terjadi kesemerautan pada pembinaan dan penertiban pedagang kaki lima.  
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Seharusnya Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung 

memfokuskan pada tujuan penyuluhan mengenai kebijakan penataan pasar 

dan pengetahuan mengenai tata ruang yang tidak boleh digunakan untuk 

berdagang. Kemudian, Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung 

juga harus mampu meyakinkan pedagang kaki lima untuk mengikuti 

penyuluhan agar tujuan dari penyuluhan tersebut tercapai. Untuk itu, 

menurut hemat peneliti dari segi tujuan penyuluhan berjalan tidak efektif 

dikarenakan perbedaan antara yang diharapkan dengan hasil yang ada.  

 

Kedua, penyuluhan dilihat dari segi metode yang digunakan. Metode yang 

diharapkan dalam melakukan penyuluhan adalah metode ceramah dan 

diskusi. Metode ceramah merupakan cara menyampaikan sebuah materi 

dengan cara penuturan lisan kepada khalayak ramai atau dalam konteks 

penelitian ini adalah peserta penyuluhan. Sedangkan, metode diskusi pada 

dasarnya bentuk tukar pikiran yang teratur dan terarah, baik dalam 

kelompok kecil atau besar, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu 

pengertian, kesepakatan, dan keputusan bersama mengenai suatu masalah. 

 

Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa 

informan didapat hasil bahwa metode yang digunakan untuk 

menyampaikan materi adalah menciptakan suasana yang santai, tidak kaku 

dan materi yang disampaikan sangat jelas. Kemudian, ada pembagian sesi 

pemberian materi dari pemateri, sesi tanya jawab dan diskusi. Metode 

yang digunakan oleh pemateri diketahui bahwa sesuai dengan harapan 

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung, yakni : ceramah dan 
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diskusi. Untuk itu, menurut hemat peneliti metode yang digunakan dalam 

penyuluhan telah sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga metode 

yang diterapkan dalam penyuluhan dapat dikatakan efektif. 

 

Kemudian, yang ketiga dari kegiatan penyuluhan ini apakah materi yang 

diberikan pada saat kegiatan penyuluhan berlangsung. Materi yang 

diharapkan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung untuk 

diberikan dalam kegiatan ini, meliputi : pengetahuan tentang pasar dan 

perpasaran, hak dan kewajiban pedagang, tugas dan fungsi Dinas 

Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung, retribusi pasar dan kebersihan 

serta keamanan dan ketertiban pasar.  

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat 

disimpulkan bahwa materi yang disampaikan kepada perserta penyuluhan 

adalah hal yang berkaitan dengan pasar, hak dan kewajiban Pedagang Kaki 

Lima, keamanan dan ketertiban pasar serta retribusi pasar. Hal tersebut 

berarti bahwa terdapat kesesuaian materi yang diberikan oleh pemateri 

dengan apa yang ditentukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar 

Lampung. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa dari segi materi yang 

disampaikan efektif dikarenakan semua materi sudah disampaikan kepada 

peserta penyuluhan yakni Pedagang Kaki Lima. Diharapkan kegiatan 

penyuluhan ini memberikan pemahaman kepada peserta agar terjalin 

kerjasama antara pedagang kaki lima dan Dinas Pengelolaan Pasar Kota 

Bandar Lampung. 
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Selanjutnya, keempat di lihat dari peserta penyuluhan. Peserta penyuluhan 

ditujukan pada pedagang ekonomi lemah termasuk pedagang kaki lima. 

Peserta yang mengikuti penyuluhan berasal dari lingkungan Pasar Bambu 

Kuning. Merujuk hasil wawancara dengan beberapa responden diketahui 

bahwa rendahnya tingkat kesadaran pedagang kaki lima untuk mengikuti 

kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar 

Kota Bandar Lampung. Hal tersebut dilihat dari jumlah pedagang kaki 

lima yang menghadiri kegiatan tersebut yang belum maksimal. Untuk itu, 

dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang peserta maka penyuluhan 

dinilai tidak efektif. 

 

Hasil wawancara dengan beberapa informan diketahui bahwa keengganan 

ini muncul karena materi yang dianggap oleh Pedagang Kaki Lima kurang 

menarik. Kemudian, hal tersebut terjadi juga karena kurangnya kordinasi 

antar Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dengan masyarakat 

pedagang kaki lima dan terbatasnya pendekatan-pendekatan yang 

dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung agar para 

pedagang kaki lima mau mengikuti kegiatan penyuluhan yang 

diselengarakan. 

 

Secara keseluruhan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan ini dapat 

dikatakan tidak efektif dikarenakan dari empat sudut pandang yang 

digunakan hanya metode dan materi yang dapat dikatakan efektif 

sedangkan ketepatan tujuan dengan kebutuhan sasaran serta peserta 

penyuluhan tidak efektif. Untuk itu, diharapkan kepada Dinas Pengelolaan 
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Pasar Kota Bandar Lampung agar ke depan dalam melakukan pembinaan 

melalui penyuluhan hendaknya memperhatikan aspek ketepatan tujuan 

dengan kebutuhan sasaran serta peserta penyuluhan. 

 

Jika semua dilakukan dengan baik maka Dinas Pengelolaan Pasar akan 

dapat menciptakan perubahan pada masyarakat pedagang. Menurut 

Elastriany (2000), bahwa salah satu tujuan diadakannya penyuluhan adalah 

agar adanya perubahan sikap dan mental masyarakat. Dalam hal ini di 

maksudkan  adanya perubahan yang lebih baik dalam penataan pedagang 

di pasar Bambu Kuning, kebersihan pasar dan adanya ketertiban dan 

keamanan pasar yang tetap terjaga. 

 

b.  Pembinaan dengan Inspeksi 

 

Kegiatan pembinaan dengan metode inspeksi di laksanakan oleh aparat 

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dengan mengadakan 

pemeriksaan langsung kelapangan. Menuriut Pakih (1982), Inspeksi 

merupakan suatu pemeriksaan sampai dimana peraturan-peraturan dan 

instruksi-instruksi yang di berikan dilaksanakan. Inspeksi yang 

dilaksanakan harus berdasarkan pada fungsi-fungsi inspeksi, yaitu : 

memeriksa, membetulkan, memberikan contoh dan pengarahan kearah 

yang lebih baik.  

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubdin Pembinaan Pedagang 

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung, pembinaan dengan 

metode inspeksi dilaksanakan secara insidental artinya tidak terdapat 
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aturan yang mengatur tentang kegiatan inspeksi tersebut. Inspeksi yang di 

laksanakan dengan cara berkeliling langsung ke lapangan dan memberikan 

himbauan secara langsung terutama mengenai kebersihan pasar. 

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan informan Pedangang 

Kaki Lima didapat bahwa kegiatan inspeksi sering dilakukan oleh aparat 

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung. Inspeksi dilakukan 

dengan memantau langsung kegiatan Pedagang Kaki Lima. Inspeksi 

difokuskan untuk keamanan dan ketertiban sehingga tertib dan teratur. 

Kemudian, tahapan memeriksa, membetulkan, memberikan contoh dan 

pengarahan kearah yang lebih baik sudah dilakukan oleh Dinas 

Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung.  

 

Menurut penulis berdasarkan pengamatan dan wawancara, pembinaan 

melalui metode inspeksi dapat dikatakan efektif. Namun, agar dapat lebih 

ditingkatkan frekuensi inspeksi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar 

pedagang kaki lima lebih mematuhi pelaksanaan aturan-aturan yang di 

tetapkan dan diharapkan dapat mewujudkan kondisi pasar yang tertib dan 

teratur. Kemudian berdasarkan fungsi inspeksi yaitu memeriksa dan 

mengarahkan kearah yang lebih baik, maka dapat diartikan bahwa 

kegiatan inspeksi tidak hanya sekedar memantau secara langsung tetapi 

juga memberikan teguran dan sanksi secara nyata kepada pedagang kaki 

lima untuk mematuhi peraturan yang berlaku agar tercipta penataan pasar 

yang lebih baik. 
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2.  Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pembinaan      

     Terhadap Pedagang Kaki Lima 

 

 

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap 

pedagang kaki lima ini dilihat dari hambatan-hambatan internal dan hambatan 

eksternal. Menurut Dirgantoro (2001) hambatan Internal, adalah yang berasal 

dari dalam organisasi. Hambatan internal yang dihadapi dalam melaksanakan 

pembinaan ini yaitu berkaitan dengan pembiayaan yang disediakan untuk 

kegiatan ini. 

 

Melaksanakan pembinaan terhadap pedagang kaki lima yang diselanggarkan 

oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung ditemui hambatan-

hambatan yang berasal dari lingkungan internal dan lingkugan eksternal. Atas 

dasar itulah yang mempengaruhi dalam mencapai kondisi pasar yang tertib 

dan teratur. 

 

a.  Hambatan Internal 

 

Berdasarkan pendapat Purnomo (1999) lingkungan internal yang 

mempunyai implikasi langsung terhadap  organisasi salah satunya adalah 

sumberdaya yang yang merupakan input yang dibutuhkan oleh organisasi 

untuk melaksanakan suatu program dan aktivitas organisasi. Pembiayaan 

yang terbatas dalam pelaksanaan pembinaan terhadap pedagang kaki lima 

tentu saja berimplikasi pada pencapaian tujuan yang diiginkan tidak akan 

maksimal. 
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Hambatan internal merupakan variabel yang berasal dari dalam organisasi. 

Hambatan internal dalam pelaksanan pembinaan terdapat pedagang kaki 

lima yaitu berasal dari  Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung 

yang merupakan instansi yang berwenang dalam menyelenggarakan 

pembinaan terhadap pedagang kaki lima. Hambatan internal dari Dinas 

Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung yaitu berkaitan dengan aspek 

keuangan, dalam hal ini terbatasnya dana yang dialokasikan untuk 

kegiatan pembinaan terhadap pedagang kaki lima. 

 

Hasil wawancara dengan Kasubdin Pembinaan Pedagang Dinas 

Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung tanggal 15 April 2011 di kantor  

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung, bahwa: 

 

“Hambatan yang berasal dari  Dinas Pengelolaan Pasar Kota 

Bandar Lampung yaitu berkaitan dengan anggaran yang di 

sediakan untuk melaksanakan pembinaan belum memadai dan 

tidak dapat mencangkup semua pedagang di seluruh pasar di kota 

Bandar Lampung”. 

 

 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dana yang disediakan 

belum memadai untuk melaksanakan pembinaan terhadap pedagang yang 

terbatas  di 13 pasar di Kota Bandar Lampung,dengan dana yang terbatas 

tersebut Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung harus 

melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap pedagang kaki lima di seluruh 

pasar di Kota Bandar Lampung. Hal ini tentu saja menjadikan kegiatan 

pembinaan tersebut tidak berjalan dengan maksimal sehingga jumlah 
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pedagang memperoleh pembinaan juga tidak maksimal sesuai dengan 

yang diharapkan. 

 

Hambatan lain yang berasal dari Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar 

Lampung yaitu berkaitan dengan kurangnya koordinasi yang dilakukan 

oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dengan mitra kerja 

dan masyarakat pedagang itu sendiri, dan bahkan dalam melaksanakan 

pembinaan dengan penyuluhan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar 

Lampung tidak berkerja sama dengan pihak lain tetapi dilaksanakan oleh 

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung itu sendiri. 

 

Kurangnya kordinasi ini akan menjadikan kegiatan pembinaan tidak 

berjalan maksimal karena kurang pendekatan-pendekatan yang dilakukan 

oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung kepada para 

pedagang untuk bisa mengajak masyarakat pedagang agar dapat dan 

bersedia mengikuti kegiatn pembinaan yang diselenggarakan oleh Dinas 

Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung. 

 

b.  Hambatan Eksternal 

 

Hambatan eksternal merupakan hambatan dari luar organisasi yang juga 

berimplikasi dalam pencapaian tujuan yang diharapkan. Kurangnya 

koordinasi antara Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dengan 

pedagang kaki lima sebagai sasaran kegiatan menjadikan pedagang kaki 

lima kurang berminat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan yang 

diselenggarakan, dengan sedikitnya keikutsertakan pedagang kaki lima 
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dalam kegiatan pembinaan menjadi tidak tepat sasaran dalam menerima 

materi yang disuluhkan, sehingga tujuan yang ingin yang dicapai tidak 

sesuai dengan yang diharapkan. 

 

Hambatan Eksternal yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan 

terhadap pedagang kaki lima yaitu berasal dari pedagang kaki lima sendiri. 

Kurangnya kesadaran dari pedagang kaki lima untuk mengikuti kegiatan 

pembinaan akan menghambat pelaksanaan kegiatan pembinaan ini. Hal ini 

dilihat dari minimnya jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan 

yang diselenggarakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar 

Lampung yaitu 88 orang atau sekitar 30%  dari jumlah pedagang kaki lima 

di keseluruhan di pasar Bambu Kuning yaitu 220 pedagang. 

 

Table.10 Tingkat Kehadiran Peserta Penyuluhan 

 

No  Uraian Jumlah Ferkuensi 

  1 Hadir 88 30% 

  2 Tidak hadir 123 70% 

  3 Jumlah 220 100% 
 Sumber : LAKIP Dinas Pasar Kota Bandar Lampung, 2010 

 

 

 

Berdasarkan wawancara dengan pedagang kaki lima pada tanggal 16 April 

2010, Dianto pedagang bunga mengatakan bahwa: 

 

 “Saya pernah mengikuti kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan 

dan mereka menyampaikan tentang retribusi pasar, kebersihan 

dan tentang hak dan kewajiban pedagang, tapi yang di suluhkan 

hampir selalu sama”. 
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Hal senada juga diungkapan oleh Ibu Tini pedagang buku, bahwa: 

 

“Kami sering ikut dalam kegiatan penyuluhan yang di 

laksanakantapi biasanya menjelaskan mengenai salar dan 

kewajiban lain”. 

 

 

 

Berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki 

lima yang tidak memenuhi undangan kegiatan penyuluhan karena mereka 

sudah mendapat memperkirakan materi-materi yang akan di sampaikan 

dalam kegiatan penyuluhan tersebut yaitu mengenai kewajiban-kewajiban 

para pedagang kaki lima agar tetap beraktivitas seperti mengenai retribusi 

pasar dan kebersihan, dengan ketidakhadiran pedagang yang merupakan 

kelompok sasaran juga akan berpengaruh kepada penyampaian tujuan 

yang digunakan yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

pedagang kaki lima. 

 

Hambatan eksternal yang lain yaitu berasal dari kebijakan pemerintah 

dalam menetapkan frekuensi pemberian pembinaan dengan penyuluhan 

hanya dilaksanakan satu kali dalam satu tahun anggaran karena terkait 

dengan penyediaan data yang belum memadai. 

 

Berdasarkan wawancara dengan Kasubdin pembinaan pedagang Dinas 

Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung, bahwa: 

 

“Kegiatan penyuluhan dilaksanakan satu kali pada setiap 

tahunnya, kegiatan ini dilaksanakan bagi pedagang kaki lima di 

13 pasar di seluruh Kota Bandar Lampung yang di laksanakan 

pada tanggal 15 sampai dengan 18 Oktober 2010”. 
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Selanjutnya hambatan yang dihadapi juga berkaitan dengan belum 

tegasnya aturan-aturan mengenai lokasi yang diperolehkan untuk 

melakukan aktivitas kaki lima dan lokasi yang tidak diperoleh untuk 

melakukan aktivitas kaki lima. Hal ini dapat dilihat dari menjamurnya 

pedagang kaki lima yang memenuhi setiap ruas jalan dan lahan-lahan 

kosong disekitar pasar Bambu Kuning yang menjadikan kesemerautan 

pasar semakin meningkat. 

 

 


