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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang  

 

Pasar sebagai arena atau suatu tempat pertukaran baik dalam bentuk fisik 

sebagai tempat perkumpulan atau bertemunya para penjual dan pembeli, 

maupun yang tidak berbentuk fisik yang memungkinkan terlaksananya 

pertukaran. Menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Retribusi Daerah : 

 

“Pasar adalah suatu lahan pada lokasi yang ditentukan oleh Walikota 

Bandar Lampung tanpa atau dengan bangunan-bangunan dalam batas-

batas tertentu dan dipergunakan para penjual dan pembeli sebagai tempat 

berjual beli dan atau melakukan pekerjaan jasa secara langsung atau tidak 

langsung dalam suatu sistem pengelolaan baik oleh Pemerintah Daerah 

maupun pihak ketiga atau kerjasama keduanya”. 

 

 

 

Penyediaan dan pengelolaan Pasar di Kota Bandar Lampung merupakan 

wewenang Dinas Pengelolaan Pasar. Berdasarkan Keputusan Walikota Bandar 

Lampung Nomor 18 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja 

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dan menurut Peraturan 

Daerah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Retribusi Pasar maka tugas pokok 

Dinas Pengelolaan Pasar adalah lembaga yang menyelenggarakan 

kewenangan pemerintah daerah kota dibidang pengelolaan Pasar dan 

Pembangunan Pasar percontohan kelurahan, penyediaan tempat usaha bagi 
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pedagang informal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

serta kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Bandar Lampung. 

 

Salah satu masalah pokok yang menjadi tanggung jawab Dinas Pengelolaan 

Pasar Kota Bandar Lampung adalah masalah Pedagang Kaki Lima. Pedagang  

Kaki Lima merupakan jenis pekerjaan yang relatif khas dalam sektor informal 

di daerah perkotaan. Pedagang Kaki Lima tidak saja merupakan tumpuan bagi 

sebagian orang, tetapi juga telah menjadi suatu komponen dalam masyarakat 

karena warga kota mendapatkan kemudahan di dalam memenuhi 

kebutuhannya. 

 

Pada sisi lain Pedagang Kaki Lima telah menjadi fenomena sosial yang 

merupakan bagian pertumbuhan masyarakat. Pedagang Kaki Lima termasuk 

ke dalam lapangan pekerjaan sektor informal yang unit usaha kecil di dalam 

produksi dan distribusi barang-barang, dan yang memasuki sektor ini  

bertujuan untuk mencari kesempatan kerja pendapatan dan memperoleh 

keuntungan yang besar. 

 

Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu aktivitas sektor informal selama ini 

kurang terorganisir dan sering dianggap mengganggu. Padahal di lain pihak 

pembangunan kota memerlukan penertiban bagi berbagai kegiatan 

masyarakat. Mengingat usaha ini tumbuh di beberapa lokasi dan sering 

menimbulkan masalah bagi ketertiban kota, maka penataan lokasi Pedagang 

Kaki Lima memerlukan keterpaduan pengembangan. 
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Pedagang Kaki Lima menjual barang dagangannya dengan berbagai sarana, 

yaitu : kios, tenda dan secara gelar. Pedagang-pedagang ini relatif lebih bebas 

menentukan waktu berjualannya karena tidak menduduki tempat-tempat 

dengan peruntukan lain, sehingga tidak mengenal batas waktu usaha. 

Kemudian, pedagang kaki lima yang berjualan dengan tenda menggunakan 

meja atau rak dengan waktu berjualan yang dibatasi oleh petugas lokal, seperti 

aparat pemerintah kota, pengelola pasar dan sebagainya. 

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada hari Rabu tanggal Satu Tahun 

Dua Ribu Sebelas di berbagai pasar yang ada di Kota Bandar Lampung seperti 

Pasar Smep, Pasar Pasir Gintung dan Pasar Bambu Kuning diketahui bahwa  

1. Aktifitas Pedagang Kaki Lima terdiri dari berbagai jenis dan beraneka 

ragam barang dagangan yang diperjualbelikan dan jasa yang ditawarkan. 

2. Munculnya Pedagang Kaki Lima menimbulkan permasalahan baru dalam 

ketertiban kota. Hal tersebut terjadi karena Pedagang Kaki Lima berjualan 

terkadang tidak pada tempat yang telah ditetapkan. Terlebih lagi sering 

menggunakan badan jalan dan tempat pejalan kaki. 

3. Dampak hal tersebut ada beberapa hal, yakni : kemacetan di kawasan 

sekitar pasar, tata letak yang tidak teratur dan kios-kios menjadi tidak 

terkontrol dikarenakan tindakan yang semaunya. 

 

Berdasarkan hasil observasi peneliti di atas maka peneliti berkeyakinan jika 

saja dilakukan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar 

Lampung bukan tidak mungkin akan menjadikan perekonomian skala mikro 

menjadi lebih baik. 
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Pedagang Kaki Lima bila tidak dibina dan diawasi akan menimbulkan 

masalah dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Walaupun, terdapat 

dampak negatif dari keberadaan Pedagang Kaki Lima namun di sisi lain jika 

Pedagang Kaki Lima merupakan potensi yang tidak bisa diabaikan sebagai 

salah satu sumber pendapatan asli bagi daerah. 

 

Pembinaan apabila dilakukan dengan baik maka akan mampu mewujudkan 

pedagang kaki lima yang seimbang, serasi dan selaras. Seperti yang apa yang 

dikemukakan oleh Hidayat (1981:37) sebagai berikut : 

 

“Guna mewujudkan adanya pedagang kaki lima yang seimbang, serasi dan 

selaras dengan pembangunan, maka tujuan pembinaan adalah sebagai 

berikut : 

1. Mewujudkan adanya tertib lingkungan yang serasi yang meliputi 

penertiban umum dan kebersihan lingkungan. 

2. Terwujudnya lokasi tempat usaha bagi pedagang kaki lima yang sesuai 

dengan peruntukan tata ruang dan perencanaan kota. 

3. Berfungsinya sarana kelengkapan kota agar sesuai dengan fungsinya. 

4. Tumbuhnya wirausaha yang tangguh, mandiri dan kuat. 

5. Terpenuhinya kebutuhan pembeli/masyarakat sesuai dengan 

pertumbuhan kota dan gaya hidup masyarakat perkotaan. 

 

 

 

Untuk itu, pembinaan harus dilakukan guna perbaikan penataan Pedagang 

Kaki Lima ke depan. 

 

Penelitian ini akan dilakukan di Pasar Bambu Kuning. Alasan peneliti 

menggunakan Pasar Bambu Kuning menjadi lokasi penelitian dikarenakan 

pasar tersebut terletak di tengah kota. Selain itu, pembinaan oleh Pemerintah 

Kota Bandar Lampung di lokasi tersebut berulang kali dilakukan namun tidak 

membuat membuat penataan pasar menjadi lebih baik tapi baru bergerak ke 
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arah lebih baik sehingga dapat diketahui hambatan-hambatan dalam 

pembinaan pasar. 

 

Hasil observasi yang dilakukan di Pasar Bambu Kuning pada hari Senin 

Tanggal Satu Tahun Dua Ribu Sebelas didapat bahwa Pedagang Kaki Lima 

mengelilingi kawasan pusat perdagangan di Pasar Bambu Kuning dengan 

posisi yang tidak beraturan, sebagian menghadap ke jalan dan sebagian 

menghadap trotoar sehingga terlihat ketidakteraturan disekitar Pasar Bambu 

Kuning. Selain itu, menimbulkan kemacetan arus lalu lintas khususnya 

kemacetan di Jalan Imam Bonjol dan Jalan Kartini. Pedagang Kaki Lima juga 

banyak yang menempati badan jalan, bahu jalan dan trotoar. Selanjutnya, 

keberadaan angkutan plat hitam dan ojek semakin membuat sempit jalan 

karena kapasitas jalan menurun dan terganggunya aktivitas lain seperti para 

pejalan kaki. 

 

Jika mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 

2000 tentang Pembinaan Umum, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan dan 

Keapikan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung yang tertuang dalam Pasal 

16 yang berbunyi “Larangan mempergunakan jalan umum atau trotoar dan 

pada teras bangunan pertokoan bangunan pasar yang menghadap jalan umum 

untuk pedagang kaki lima atau usaha lainnya kecuali pada tempat-tempat yang 

ditentukan atau ditujukan oleh Walikota”. Hasil observasi tersebut sangat 

bertentangan dengan peraturan daerah tersebut. Untuk itu, pembinaan 

pedagang kaki lima harus segera dilakukan agar permasalahan-permasalahan 

yang ada dapat segera teratasi.  
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Pembinaan Pedagang Kaki Lima ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan 

dan pemahaman pedagang terhadap pelaksanan peraturan daerah yang berlaku 

serta kebijakan teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota 

Bandar Lampung dibidang pengelolaan pasar dan perpasaran. 

 

Berpijak pada uraian di atas, penulis tertarik untuk mengamati lebih lanjut 

pelaksanaan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima dalam rangka penataan 

pasar dan juga ingin mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima dan akan dituangkan 

dalam bentuk tesis dengan judul Efektivitas Pembinaan Dinas Pengelolaan 

Pasar Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung (Studi Pada 

Pasar Bambu Kuning). 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti membuat rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Efektif atau tidaknya pembinaan Dinas Pengelola Pasar terhadap Pedagang 

Kaki Lima Pasar Bambu Kuning ? 

2. Apa saja hambatan yang dihadapi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar 

Lampung dalam melakukan pembinaan Pedagang Kaki Lima Pasar Bambu 

Kuning ? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektif Atau 

Tidaknya pembinaan Dinas Pengelolaan Pasar Terhadap Pedagang Kaki Lima 

Di Kota Bandar Lampung serta mengetahui hambatan-hambatan dalam 

melakukan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini merupakan salah satu kajian 

Manajemen Pemerintahan, khususnya Manajemen Pelayanan Publik. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Dinas 

Pengelolaan Pasar dalam pembinaan Pedagang Kaki Lima. 

 

 


