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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Sektor informal sangat menarik karena kemandiriannya dalam menciptakan 

lapangan kerja dan menyediakan barang/jasa murah, serta reputasinya sebagai 

katup pengaman yang dapat mencegah terjadi pengangguran dan keresahan 

sosial. Oleh kerena itu sektor informal sangat menarik karena dapat 

memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kecenderungan sosial 

ekonomi kepada penentu kebijakan yang secara langsung berdampak kepada 

masyarakat. Menurut Kartono (2006: 87) Pedagang Kaki Lima (PKL) 

merupakan kelompok tenaga kerja yang banyak di sektor informal. PKL juga 

memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, 

terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian 

yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat 

pendidikan yang mereka miliki, sehingga tidak mampu untuk bersaing 

mendapatkan pekerjaan di sektor formal.  

 

Menurut Kartono (2006: 90), PKL sebagai tulang punggung ekonomi 

masyarakat lemah, membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah dalam hal 

penyelenggaraan iklim yang kondusif bagi berkembangnya usaha mereka. 

Hal ini penting untuk penyelenggaraan iklim kebijakan yang kondusif bagi 
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berkembangnya PKL. Kebijakan yang tepat akan mengefektifkan pengelolaan 

dan penaataan PKL agar meningkat dan berkembang skala usahanya tanpa 

mengabaikan ketertiban, kebersihan dan keindahan kota. Selain itu PKL juga 

sebagai bagian dari masyarakat pelaku usaha memiliki potensi besar untuk 

dikembangkan dan diberdayakan, maka dari itu perlu adanya pemahaman 

lebih menyeluruh mengenai kebijakan pengelolaan PKL.  

 

Masalah PKL pada umumnya seringkali dilihat dari sisi tingkat gangguan 

yang ditimbulkan karena dipandang menghambat lalu lintas, merusak 

keindahan kota, membuat lingkungan menjadi kotor akibat membuang 

sampah sembarangan. Menghadapi pedagang dengan bidang penataan kota, 

misalnya pemerintah kota seringkali mengambil kebijakan yang kurang 

menguntungkan bagi PKL. Hal ini dapat terjadi karena kurang 

komprehensifnya pengetahuan tentang keberadaan PKL. Keberadaan PKL 

harus juga dipandang dari segi positifnya PKL dapat menyerap angkatan 

kerja dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dari retribusi. Selain 

itu PKL juga ikut serta membantu sistem ekonomi perkotaan dalam hal 

menciptakan rantai-rantai kegiatan ekonomi perkotaan dengan 

mempertimbangkan sisi positif maupun negatifnya dari keberadaan PKL 

diperlukan sebuah pelaksanaan kebijakan pengelolaan PKL secara obyektif.  

 

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 (over urbanization). Kota Bandar Lampung tumbuh menjadi 
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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. 

 

Kota Bandar Lampung yang terus mengalami kemajuan dalam hal 

pembangunan, tetap memiliki berbagai masalah sosial yang kompleks. Salah 

satu masalah tersebut adalah penataan PKL. Keberadaan PKL yang dinilai 

cukup menganggu ketertiban, kenyamanan dan keindahan kota, salah satunya 

di Pasar SMEP Kota Bandar Lampung. Kegiatan PKL di Pasar SMEP 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. 

 

Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menangani kegiatan 

ekonomi informal cukup bervariatif, mulai dari model penggusuran yang 

belakangan ini banyak dialami PKL sampai dengan memberikan pendidikan 

ataupun pelatihan kepada PKL. Sedangkan relokasi dan pengelolaan PKL di 

Pasar SMEP Kota Bandar Lampung hingga kini belum terealisasi dengan 

baik ini dikarenakan renovasi untuk pengelolaan pasar oleh Pemerintah 

Daerah Kota Bandar Lampung melalui pengembang (swasta) sampai saat ini 

belum dapat diwujudkan secara optimal. (Hasil Observasi Pra Penelitian). 
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Salah satu kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalaam menangani 

masalah PKL yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 

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

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki 

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

walikota. Lokasi PKL ditetapkan oleh walikota meliputi: 

a. Kawasan yaang disediakaan khusus oleh pemerintah daerah dengan 

pedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah; 

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. 

 

Salah satu lokasi usaha PKL yang ditetapkan oleh walikota adalah di Pasar 

SMEP. Akan tetapi, implementasi dari Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 

tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima tidak berjalan efektif di Pasar 

SMEP. Setelah sekitar 2 tahun sejak disahkannya peraturan daerah tersebut, 

keadaan Pasar SMEP masih tidak tertata. Para PKL membuka lapak-lapak 

dagangannya di bahu jalan yang seharusnya tidak boleh dijadikan tempat 

berjualan. Pemerintah Kota Bandar Lampung memang telah membuat 

program renovasi Pasar SMEP dengan bekerja sama dengan pihak swasta 

sebagai pengembang. Akan tetapi sampai pada Bulan September 2014 tidak 

ada kemajuan yang dicapai. 
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Permasalahan pengelolaan dan renovasi Pasar SMEP Kota Bandar Lampung 

tersebut juga diungkap oleh Surat Kabar Harian Tribun Lampung yang 

menjelaskan bahwa terkatung-katungnya renovasi Pasar SMEP menyebabkan 

kerugian yang sangat besar yang dialami oleh pedagang Pasar SMEP 

sehingga DPRD Kota Bandar Lampung mendesak Pemkot Bandar Lampung 

untuk bersikap tegas kepada PT. Prabu Artha Developer selaku pengembang, 

bahkan bila perlu pemkot memutus kontrak kerja sama dengan PT. Prabu 

Artha Developer, karena hingga kini belum ada kejelasan terkait kelanjutan 

pembangunan pasar tradisional milik pemkot. (Surat Kabar Harian Tribun 

Lampung, Edisi 6 Januari 2014).  

 

Surat Kabar Harian Tribun Lampung juga menjelaskan hal lain tentang 

masalah di Pasar SMEP, yaitu pedagang sudah menyetor uang kepada PT. 

Prabu Artha Developer sebesar Rp. 35.000.000.00 bahkan ada yang sampai 

Rp.75.000.000.00, tetapi sampai saat ini renovasi Pasar SMEP belum 

dilakukan sama sekali oleh pihak ke tiga sehingga para pedagang mengalami 

kerugian yang cukup besar. Para pedagang mengatakan sangat wajar kalau 

pedagang melakukan protes kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung. 

Tujuan pedagang melakukan protes adalah supaya pemkot meninjau kembali 

kerja sama yang dilakukan oleh pemkot dengan PT. Prabu Artha Developer, 

karena sudah tidak bertanggung jawab. (Surat Kabar Harian Tribun Lampung, 

Edisi 28 April 2014). 

 

Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, terdapat 

beberapa penelitian terdahulu yang sejenis, yaitu membahas tentang 
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efektifitas dan implementasi suatu kebijakan pemerintah. Salah satunya oleh 

Dina Fujisari Situmeang (2012) yang membahas tentang Implementasi 

kebijakan pemerintah Kota Medan Dalam mengelola pedagang kaki lima 

(studi kasus pada pedagang kaki lima di depan Rumah sakit santa elisabeth 

medan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa dalam mengelola 

Pedagang Kaki Lima di lokasi depan Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan, 

Pemerintah Kota Medan membuat suatu wadah, yaitu dalam bentuk koperasi, 

untuk mengelola dan menata para Pedagang Kaki Lima tersebut yang disusun 

dalam wujud peraturan yang dibuat oleh koperasi. Koperasi ini juga berfungsi 

sebagai wadah untuk menerima bantuan dari berbagai pihak yang bersedia 

membantu dalam proses pengelolaan dan penataan para Pedagang Kaki Lima 

di lokasi ini. 

 

Hasil penelitian Arum Puspita Sunaryo (2007) tentang Efektivitas Kantor 

Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 Tentang 

Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Kota dalam 

hal ini Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dalam menentukan 

kebijakan pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta sehingga 

kinerjanya lebih optimal. Hasil penelitian Arum Puspita Sunaryo digunakan 

penulis sebagai pembanding serta evaluasi dalam penelitian yang 

berhubungan dengan faktor-faktor penyebab kegagalan implementasi 

kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima di Pasar SMEP Kota Bandar 

Lampung yang akan dikaji dalam penelitian ini. 
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Penelitian mengenai kebijakan pengelolaan PKL yang pernah dilakukan 

antara lain penelitian yang dilakukan oleh Yasir tahun 2008 dengan judul: 

Perencanaan dan Implementasi Kebijakan Komunikasi Penertiban Pedagang 

Kaki Lima Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa perencanaan komunikasi penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh 

Pemerintah Kota Pekanbaru belum dilakukan dengan analisis yang mendalam 

terhadap masalah-masalah berkaitan dengan situasi dan keadaan pedagang. 

Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru masih rendah dan 

kebijakan penertiban PKL ini tidak dilakukan dengan tegas dan konsisten. 

Hal ini menyebabkan pelaksanaan penertiban PKL tidak efektif, sehingga 

para PKL berpeluang berjualan kembali di tempat yang dilarang. 

 

Selain penelitian yang dilakukan oleh Yasir, ada penelitian yang sejenis yang 

dilakukan oleh Kunto Hamidjoyo tahun 2005 dengan judul: Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan, 

Pembinaan, dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Surakarta. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan implementasi kebijakan penataan, pembinaan, dan penertiban 

Pedagang Kaki Lima di Surakarta yaitu kondisi lingkungan, komunikasi 

antara pemerintah dengan PKL dan prilaku pelaksana kebijakan. 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada fokus 

penelitian yang dibahas, dimana pada penelitian sebelumnya membahas 

mengenai implementasi kebijakan sebagai suatu proses, sedangkan pada 

penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan 
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kegagalan implementasi kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima di Pasar 

SMEP Kota Bandar Lampung 

 

Pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya sampai saat ini belum mampu 

memberikan solusi yang terbaik terhadap permasalahan Pasar SMEP. 

Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu memperbaiki kebijakannya agar 

tidak merugikan PKL yang ada di Pasar SMEP Kota Bandar Lampung. 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian 

mengenai faktor-faktor apa yang menyebabkan kegagalan implementasi 

kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima di Pasar SMEP Kota Bandar 

Lampung. Perda ini dibuat untuk mengatur dan memberikan pembinaan serta 

pengelolaan PKL dengan tujuan PKL tidak lagi menganggu ketertiban dan 

keindahan Kota Bandar Lampung. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan kegagalan 

implementasi kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima di Pasar SMEP Kota 

Bandar Lampung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kegagalan implementasi kebijakan 

pengelolaan pedagang kaki lima di Pasar SMEP Kota Bandar Lampung.  
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Sebagai sarana untuk pengembangan teori-teori di bidang ilmu 

pemerintahan. 

b. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mampu memberikan 

tambahan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca. 

 

2. Secara Praktis 

a. 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. Masyarakat 

 Sebagai tambahan wacana dan informasi terkait dengan pelaksanaan 

kebijakan pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar SMEP Kota 

Bandar Lampung yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar 

Lampung. 

c. Mahasiswa 

 Sebagai referensi dan rujukan serta bahan bacaan bagi mahasiswa pada 

umumnya, khususnya bagi mahasiswa ilmu pemerintahan khususnya 

yang sedang mempelajari pelaksanaan kebijakan pengelolaan Pedagang 

Kaki Lima (PKL) yang dilakukan oleh Kota Bandar Lampung. 


