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SARI 

 

Agus Wijanarko, 2005, Pemberdayaan Masyarakat Marjinal yang Bekerja 
sebagai Pedagang Kaki Lima untuk Meningkatkan Pendapatannya 
(Studi Kasus pada Pedagang Kaki Lima di Kawasan Simpang Lima 
Semarang). 

 Tesis Program Pasca Sarjana, Program Studi Pendidikan (Ilmu 
Pengetahuan Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Prof. 
Dr. PH. Dewanto, M.Pd. Pembimbing II Drs. Wiyono, MA.MA.  

 
Kaca Kunci : Pemberdayaan Masyarakat Marjinal, Pedagang Kaki Lima, 

Peningkatan Pendapatan.  
 

Pemberdayaan masyarakat Marjinal yang bekerja sebagai Pedagang Kaki 
Lima perlu dilaksanakan hal ini disebabkan ; (1) bimbingan dari pemerintah 
supaya mereka bekerja tidak melanggar peraturan daerah (Perda); (2) mereka 
membutuhkan modal untuk usaha mereka; (3) mereka membutuhkan penghubung 
yang bisa menjadi mediator antara Pedagang Kaki Lima dengan pemerintah.  

Penelitian ini berusaha mencari keterangan meningkatnya jumlah 
Pedagang Kaki Lima setelah adanya krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997. 
Dari hasil penelitian mereka berasal dari urbanisasi dan korban PHK. Cara untuk 
mengatasi ketidak beruntungan mereka di sektor formal adalah dengan menjadi 
Pedagang Kaki Lima yang tidak membutuhkan persyaratan jenjang pendidikan 
tertentu untuk menjadi Pedagang Kaki Lima. Oleh sebab itu perlu adanya 
pemberdayaan untuk meningkatkan pendapatannya.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ; (1) bagaimanakah 
kebijakan pemerintah dan pihak ketiga, P2KP dalam memberdayakan pedagang 
kaki lima di Simpang Lima; (2) mengapa pedagang kaki lima tumbuh cepat di 
kota Semarang; (3) bagaimana pengelolaan kegiatan pedagang kaki lima; (4) 
bagaimanakah peningkatan pendapatan pedagang kaki lima. 

Penelitian ini dilakukan dengan asumsi bahwa setelah dilakukan 
pemberdayaan dari pemerintah melalui kelurahan, Proyek Penanggulangan 
Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), maka 
penghasilan Pedagang Kaki Lima akan meningkat. Hal ini disebabkan karena 
setelah mendapat bimbingan dari kelurahan mereka berjualan sesuai dengan 
aturan dari Pemkot, sehingga tidak melanggar aturan Perda No. 11 tahun 2000. 
Dengan tidak melanggar Perda berarti mereka tidak terkena penertiban sebab 
dalam penertiban oleh Satpol PP, barang dagangan akan diangkut sehingga 
Pedagang Kaki Lima mengalami kerugian. Dengan adanya pinjaman modal dari 
P2KP dengan bunga pinjaman rendah maka mereka tidak terjerat pinjaman hutang 
sehingga ada peningkatan pendapatan. Peran LSM bagi Pedagang Kaki Lima 
adalah menjadi penghubung antara pemerintah dengan Pedagang Kaki Lima 
sehingga keinginan kedua belah pihak dapat dipenuhi. Pedagang Kaki Lima tetap 
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boleh berjualan walaupun kawasan Simpang Lima daerah larangan untuk kegiatan 
Pedagang Kaki Lima, tetapi dengan syarat harus rapi, indah dan tertib.  

Untuk mengeksplorasi tema penelitian ini secara mendalam, maka jenis 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan metode 
wawancara, observasi serta dokumentasi berupa data-data tertulis, literatur dan 
lain sebagainya. Wawancara dan observasi dilakukan terhadap beberapa target 
responden di wilayah penelitian, yang berasal dari berbagai kalangan yang cukup 
merepresentasikan kondisi obyektif di wilayah penelitian. Dokumentasi dilakukan 
dengan penggalian sesuai dengan tema penelitian, serta didukung dengan berbagai 
literatur yang signifikan. Selanjutnya, keabsahan data dalam penelitian ini diuji 
dengan ketekunan pengamatan, juga dengan mendiskusikannya dengan teman 
sejawat maupun ahli yang berkompeten.  

Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan analisis kualitatif 
melalui beberapa tahap yakni, seleksi data, verifikasi keterkaitan antara data 
dengan fokus, penyajian data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi.  

Berdasarkan hasil analisis data, hasil penelitian terdapat beberapa temuan 
yang dapat dipaparkan sebagai berikut; (1) setiap Pedagang Kaki Lima yang 
berjualan di sekitar Simpang Lima mengalami peningkatan pendapatan, artinya 
bila mereka sebelumnya berjualan atau berdagang tetapi tidak di Simpang Lima, 
maka ketika mereka pindah berjualan di Simpang Lima mengalami peningkatan 
pendapatan dengan jenis dagangan yang sama, atau kalau sebelumnya bekerja 
pada orang lain lalu menjadi Pedagang Kaki Lima di Simpang Lima, maka 
hasilnya setiap bulan lebih banyak; (2) setiap Pedagang Kaki Lima di Simpang 
Lima pada umumnya tidak bersedia pindah ke tempat lain; (3) para pedagang 
kebutuhan makan baik yang berupa warung tendah atau lesehan, pendapatannya 
tidak sama antara 1 juta sampai di atas 5 juta setiap bulan; (4) para pedagang 
buku, alat olahraga, alat musik, kaus kaki, pendapatannya antara 1 sampai dengan 
2 juta setiap bulannya; (5) permodalan umumnya berasal dari orangtua, pinjaman 
pihak luar, atau menabung dari penghasilan sebelum menjadi Pedagang Kaki 
Lima; (6) untuk menjadi Pedagang Kaki Lima di Simpang Lima harus mendapat 
persetujuan dari Walikota yang surat permohonannya diajukan melalui kelurahan 
tempat PKL tersebut berjualan.  

Selanjutnya beberapa saran yang diajukan adalah ; (1) seharusnya 
pemerintah memberi bantuan modal kepada Pedagang Kaki Lima; (2) berdirinya 
pusat perbelanjaan modern yang menyerap banyak tenaga kerja dari golongan 
tinggi sampai golongan rendah, dimana golongan tinggi dengan penghasilannya 
yang cukup belanja di swalayan, sedangkan golongan rendah penghasilannya 
sedikit, mereka membeli kebutuhannya di Pedagang Kaki Lima sekitar swalayan. 
Sebaiknya swalayan Menyisihkan sebagian lahannya untuk Pedagang Kaki Lima 
sebab ada keterkaitan antara pasar modern dan pasar tradisional dimana pasar 
modern mempunyai peran / andil dalam menciptakan pasar tradisional seperti 
Pedagang Kaki Lima; (3) Pemkot seharusnya memberi bimbingan kepada 
Pedagang Kaki Lima untuk menjaga kebersihan, pelatihan manajemen yang baik, 
meningkatkan mutu pelayanan dan cara penyajian makanan yang baik sehingga 
diharapkan ada peningkatan pendapatan Pedagang Kaki Lima.  
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ABSTRACT 

 

Agus Wijanarko, 2005, Empowering for the poverty Use of Marjinal Society Work 
as Sidewalk Trader to Increase Their Income ( The case of Sidewalk 
Trader in Simpang Lima Area in Semarang) 
Thesis for  submitted in partial fulfillment of the requirements for 
degree of Magister Education in Social Studies of Semarang State 
University. The advisors are Prof. Dr. PH. Dewanto, M.Pd. and Drs. 
Wiyono, MA. MA. 
 

Key words:  Empowering for the poverty use of Marjinal Society, Sidewalk 
Trader (PKL), The increasing income. 

 
Empowering for the poverty use of Marjinal Society Work as Sidewalk 

Traders need to be done because, (1) the government’s guidance hopes they don’t 
work violate Local Government’s role; (2) they need capital for their business; (3) 
sidewalk traders need mediator between them and local government. 

The background of the study is the increasing amount of Sidewalk Traders 
after Indonesian monetary crisis in 1997. Most of them from the rural people who 
migration to the city and the victims of severance of laborer relations. So they 
need a way to overcome their unluckily in formal sector is as Sidewalk Traders 
because it doesn’t need background of education. Therefore it needs making 
efficient to increase their income. 

The objection of the study is (1) How far the role of government and the 
third side, P2KP, to effort the PKL in Simpang Lima area are. (2) Why the 
number of sidewalk trader increase in Semarang (3) How to manage the sidewalk 
trader activity (4) How to increase their income. 

The writer stated the working hypothesis of the study as follows. The 
income of sidewalk trader will increase after the government gives them making 
efficiency use through out the district of village head, Urban’s Poverty Prevention 
Project(P2KP) and Society Social Activity group (LSM). It is caused that after 
getting guidance from the district of village head; they sell their goods as the 
Local Government’s role. They don’t collide the role of perda No 11 th. 2000. So 
they don’t get punishment from Satpol PP, which can make them loss their goods 
by giving capital with low interest from P2KP, they don’t trap debt. The role of 
LSM for PKL is as mediator between PKL and governments. They get permission 
to sell their goods in Simpang Lima area although it is actually for bidden area for 
them, if they keep the tidiness, beauty and good order of Simpang Lima Area. 

To explore the theme of study deeply, the writer use qualitative research 
using interview, observation and documentation such as written data, literature 
etc. Interview and observation was done to some target of respondent in the 
research field, who come from various object so it will represent the objective 
condition in the research field. Documentation which relevant to the study were 
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done it is also supported by significant literature. Then the validity of data in this 
study is tried and discussed to another expert. 

After getting the data, they were analyzed through some steps namely the 
selection of data verification connecting between data and focus, data 
presentation, conclusion and do verification.  

The result of the study as follows ; (1) Each PKL who sells in Simpang 
Lima area gets increasing income, than before ; (2) Each PKL in Simpang Lima 
area objections to be moved to another area ; (3) The food sellers get income 
between 1 to 5 million each month, (4) The book, sport’s equipment, musical 
instruments, socks can get income between 1 to 2 million each month, (5) Their 
capital generally from their parents, loan from another people, or their deposit 
from their income before, (6) It is important to get permit to trade in Simpang 
Lima area from Major of Semarang. The proposal must be sent to him pass 
through District of Village Head of the area. 

Based on the result of the research, I suggested that; (1) Government 
should give capital to PKL; (2) Modern shopping centre, which employs a lot of 
employee, should give some of their area to PKL because there is a connection 
between them. As we know that modern market has big role to create traditional 
market such as PKL; (3) Local government should give guidance to PKL to keep 
cleanliness of the area, give good management training to increase the quality of 
serves which hopefully can increase their income. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah  

Sektor informal merupakan urat nadi kehidupan ekonomi jutaan rakyat 

kecil, terutama di kota. Oleh karena itu sektor ini bukan saja sumber mata 

pencaharian yang menyangkut rakyat miskin tetapi juga menyediakan secara 

sangat luas lapangan kerja bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan formal. 

Dengan demikian, sektor ini merupakan denyut kehidupan ekonomi rakyat 

kecil yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam upaya 

meningkatkan pendapatan mereka.  

Golongan masyarakat marginal, pada umumnya terjebak dalam 

kemiskinan karena tiadanya modal dan akses ke sumber-sumber pendanaan 

dan peluang-peluang usaha yang tidak memihak kepadanya. Hasil yang 

diperoleh dari usahanya pun rata-rata minim, dimana penghasilan yang 

diperoleh hanya cukup untuk hidup sederhana. Karena masyarakat lapis 

bawah tidak memiliki keterampilan, modal dan pendidikan, maka banyak 

yang mengadu nasib menjadi pedagang kaki lima. Dalam hal ini sektor 

informal pada umumnya merupakan alternatif kegiatan ekonomi jutaan rakyat 

kecil di kota-kota.  

Awalnya yang dimaksud pedagang kaki lima adalah mereka yang 

berjualan di depan toko-toko atau di jalan-jalan untuk orang yang berjalan 

kaki di tepi jalan raya yang ramai. Tempat yang dipergunakan sempit, sekitar 
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lima kaki (five feets). Dalam perkembangan selanjutnya tempat jualan tersebut 

menjadi nama kelompok pedagang kaki lima (Winardi, 1986 : 163). Mereka 

yang berdagang sejak Indonesia merdeka adalah para orang desa yang “boro” 

setelah musim panen dan tanam di desanya selesai, sambil menunggu panen 

mereka mencoba mencari kerja di kota, dan mereka yang tidak mempunyai 

pekerjaan tetap. 

Pada jaman pembangunan fisik orang-orang perantauan ini banyak 

yang bekerja sebagai buruh bangunan, pemasok material atau penyedia 

makanan bagi para buruh. Sebagian dari mereka ada yang sengaja berdagang 

apa saja yang laku. Mereka menjadi pedagang kaki lima atau pedagang 

keliling. Ciri-ciri mereka adalah usaha skala kecil-kecil baik modal, 

penggunaan tenaga kerja, maupun orientasi pasarnya. Status usaha mereka 

adalah milik pribadi atau keluarga dengan sumber tenaga kerja berasal dari 

keluarga atau lingkungan setempat, mengadopsi teknologi yang sederhana, 

manajemen dan administrasi yang sangat sederhana, serta permodalan kecil.  

Pedagang kaki lima dan pedagang keliling berfungsi mengemban 

minimal tiga peran penting, yaitu sebagai penyedia kebutuhan pokok untuk 

masyarakat kurang mampu dengan harga yang terjangkau, penyerap tenaga 

kerja dan angkatan kerja, terutama tenaga kerja yang kurang atau tidak 

terdidik yang selama ini menghuni kota akibat urbanisasi yang tidak 

terkontrol. Peranan lainnya adalah sebagai penyambung salah satu mata rantai 

pemasaran, yaitu sebagai pengecer. Dengan ketiga peran penting itu, 
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pedagang kaki lima merupakan penopang utama kehidupan masyarakat, 

terutama di kota. (Bobo, 2003 : 151 – 153) 

Pedagang kaki lima merupakan sebuah fenomena yang tidak 

terpisahkan dari masyarakat perekonomian kita. Sebagian dari para pedagang 

kaki lima melaksanakan pekerjaannya sesudah jam kerja (ada yang pagi hari 

bekerja sebagai pegawai, ada yang bekerja di lingkungan perusahaan swasta) 

atau pada waktu senggang.  

Ada yang melaksanakan aktivitas sebagai pedagang kaki lima untuk 

mencapai pendapatan tambahan, tetapi ada pula yang mengandalkan hidup 

mereka pada kegiatan tersebut. Ada kalanya pedagang- pedagang kaki lima 

melaksanakan kegiatan mereka secara musiman, contoh yang paling ekstrem 

adalah kelompok penjaja terompet kertas yang pada akhir tahun datang dari 

daerah pedalaman ke kota-kota besar untuk menjajakan barang dagangan 

mereka. (Winardi, 1986 : 165 – 166) 

Membengkaknya sektor informal di kota-kota besar dapat disebut 

sebagai akibat dari derasnya arus urbanisasi penduduk desa ke kota besar, 

sebab lapangan kerja sektor pertanian kurang menjanjikan bagi kaum muda 

sehingga mereka mencari kerja di kota.  

Perpindahan penduduk dari desa ke kota bertujuan untuk 

meningkatkan penghasilan, walaupun harapan tersebut sering meleset dari 

kenyataan. Para urbanis yang tidak dapat masuk ke sektor formal di kota 

berusaha masuk di sektor informal yang memberikan kesempatan kepada 

siapa saja untuk masuk ke dalamnya. Karena itu, sektor informal dikenal juga 
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sebagai katup pengaman dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan 

(Rachbini, 1994 : 28). 

Program industrialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia 

cenderung padat modal sehingga tidak memberi kesempatan yang besar bagi 

tenaga kerja yang melimpah. Program industrialisasi yang padat karya baru 

sampai pada tingkat semangat dan gagal dilaksanakan. Kenyataan ini 

mempunyai pengaruh tersendiri terhadap perkembangan sektor informal yang 

bertambah banyak akibat proses industrialisasi yang menyerap sedikit tenaga 

kerja (Rachbini, 1994 : 29). 

Selain sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi, 

pedagang kaki lima juga berasal dari korban PHK dan masyarakat yang 

terpuruk akibat belum pulihnya kondisi perekonomian. Jalan satu-satunya 

yang dipandang efektif untuk berjuang melepaskan diri dari kesulitan ini 

hanyalah dengan jalan wirausaha. Jadilah mereka PKL-PKL yang banyak 

menempati ruas jalan di kota Semarang ini (Pahlawansyah Harahap, 2002 : 

13). 

Bagi penduduk kota Semarang dan mungkin juga orang dari luar Semarang 

yang suka jalan-jalan di sekitar Simpang Lima sudah terbiasa dengan 

pemandangan pasar rakyat di Lapangan Simpang Lima. Yang dimaksud 

pasar rakyat adalah kegiatan ekonomi para pedagang kecil dan menengah. 

Meskipun demikian, yang menjadi pembeli nampaknya dari kelas sosial 

yang beragam, mulai dari kelas ekonomi lemah sampai mereka yang 

bermobil mewah.  

Meskipun nampaknya biasa, namun fenomena kegiatan ekonomi di 

Simpang Lima menarik untuk dikaji dan diamati. Perekonomian di 

Indonesia bersifat dualisme, sektor perekonomian modern diwakili oleh 
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sektor industri dan aktivitas perekonomian kota lainnya seperti 

perdagangan. Tentu saja golongan menengah ke atas yang terlibat. 

Sedangkan perekonomian tradisional masih diwakili oleh aktivitas ekonomi 

pertanian di pedesaan.  

Telaah tentang dualisme ini kemudian terus berlangsung dan muncul 

kembali ketika istilah sektor informal di perkotaan diperdebatkan 

keberadaannya. Yang dimaksud dengan sektor informal adalah kegiatan 

tanpa izin usaha di perkotaan. Biasanya sektor informal merupakan usaha 

dengan modal sangat kecil, atau usaha keluarga, mudah berganti usaha dan 

tentu saja merusak keindahan kota karena menempati tempat-tempat 

strategis di kota, seperti menempel pada gedung mewah, di trotoar, atau di 

alun-alun pusat kota. Sedangkan yang dimaksud dengan sektor formal 

adalah usaha besar yang berizin usaha dan lebih tertib.  

Pasar rakyat dan keberadaan pedagang informal atau kaki lima sering 

memusingkan pemerintah kota sehingga kerap kali pemerintah kota tergoda 

untuk menertibkannya atau bahkan menghilangkannya. Keberadaan 

pedagang kaki lima karena mereka mempunyai konsumen tersendiri, yaitu 

mereka yang menginginkan harga murah dan puas bisa menawar harga. 

Oleh karena itu keberadaan pedagang kaki lima dibutuhkan oleh 

masyarakat. Lagi pula kalau mereka sampai dilarang berjualan di Simpang 

lima, jumlah pengangguran akan semakin banyak, serta dampak sosial 

politik dan keamanan sangat besar.  

Godaan untuk menertibkan pedagang kaki lima juga menghinggapi Pemkot 

Semarang. Penertiban dalam bentuk berbagai perda maupun rencana kota, 

misalnya yang terbaru adalah Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 

(RTBL) kawasan Simpang Lima memang perlu didukung. Namun yang 

perlu diingat bahwa penertiban itu jangan sampai merugikan pedagang dan 

pembeli. Penertiban janganlah sampai menjadi beban berat bagi pedagang 

kecil yang menggantungkan hidupnya di kawasan Simpang Lima (Nugroho, 

2003 : 5-7). 
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Rumusan Masalah  

Dari latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas maka 

rumusan masalah secara umum adalah “Bagaimana pedagang kaki lima dapat 

meningkatkan pendapatannya dan memberdayakan kehidupan mereka”. 

Lebih lanjut rumusan masalah ini dapat dikemukakan sebagai berikut : 

Bagaimanakah kebijakan Kelurahan, P2KP dan LSM dalam memberdayakan 

pedagang kaki lima di Simpang Lima ?  

Mengapa pedagang kaki lima tumbuh cepat di kota Semarang ? 

Bagaimana pengelolaan kegiatan pedagang kaki lima ? 

Bagaimanakah peningkatan pendapatan pedagang kaki lima ?  

 

Tujuan Penelitian ini adalah 

Untuk mengetahui kebijakan Kelurahan, P2KP dan LSM dalam 

memberdayakan pedagang kaki lima di Simpang Lima Semarang  

Untuk mengetahui pertumbuhan pedagang kaki lima yang cepat di Simpang 

Lima Semarang 

Untuk mengetahui pengelolaan kegiatan pedagang kaki lima di Simpang Lima 

Semarang 

Untuk mengetahui peningkatan pendapatan pedagang kaki lima di Simpang 

Lima Semarang 
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Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan 

praktis. Manfaat teoritis memberi masukan bagaimana menangani kemiskinan 

dengan melalui pemberdayaan PKL.  

Manfaat secara praktis sasarannya : 

1. Dapat digunakan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk 

merumuskan kebijakan masalah PKL.  

2. Sebagai tambahan data dan informasi untuk studi lebih lanjut mengenai 

Pedagang Kaki Lima di Semarang pada umumnya dan kawasan Simpang 

Lima Semarang pada khususnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

Pengertian Pemberdayaan PKL 

Menurut Couter V. Good, 1973 : 431 (dalam Sedarmayanti, 1996;43), 

konsep Pemberdayaan mengandung tiga makna yaitu :  

a. Adalah kegiatan untuk mendorong aktivitas pihak lain sehingga 

mengerjakan sesuatu atau berhubungan antar mereka sendiri, mengatur 

kegiatan sehingga mencapai suatu tujuan.  

b. Mendorong murid untuk berpikir sendiri.  

c. Meningkatkan semua kemampuan untuk digunakan sebagai pemecahan 

masalah dan melaksanakan kegiatan.  

Dari pengertian tadi pemberdayaan dapat diartikan ingin mengubah 

kondisi yang ada ke arah yang lebih baik, teratur dan tertib dengan adanya 

pembinaan pihak lain. 

Menurut Pranarka, 1999 (dalam Sedamaryanti, 1996;27) konsep 

pemberdayaan mempunyai makna yaitu : menekankan pada proses 

menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai 

kemampuan atau daya untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. 

Pemberdayaan kepada kelompok atau perorangan harus mengetahui 

kekuatan, kelemahan dan kondisi lingkungan mereka, sehingga apa yang 

harus ditingkatkan dan didorong menjadi jelas.  
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Di samping kemampuan yang ditingkatkan, kelemahan yang mereka 

miliki harus dikurangi atau dihilangkan. Dalam mendorong kekuatan atau 

memperkecil kelemahan tersebut, setiap orang atau kelompok perlu 

menyesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan di mana mereka 

bekerja atau mengembangkan usaha.  

Pedagang kaki lima memiliki semangat kerja tetapi tidak punya 

banyak modal. Semangat kerja pedagang kaki lima harus ditingkatkan dengan 

memberi pelatihan praktis, seperti catatan pengeluaran, catatan barang yang 

dijual, piutang dan utang. Dengan adanya catatan maka keuntungan dan 

kerugian usaha dapat diketahui.  

Prinsip PKL dalam strategi berjualan adalah tempat yang ramai dan 

banyak ditemui orang, meski keberadaan mereka mengganggu ketertiban. 

Penempatan yang agak jauh dari keramaian mereka anggap mematikan usaha 

mereka. Agak sulit mengatur PKL karena mereka takut dagangannya tidak 

laku yang berarti tidak ada pemasukkan sehingga tidak dapat memenuhi 

kebutuhan hidup.  

Penanganan masalah pedagang kaki lima sebaiknya dilakukan dengan 

tindakan secara integratif, menggunakan cara pendekatan terpadu dengan latar 

belakang bahwa pedagang kaki lima merupakan sebuah fakta yang tidak dapat 

dihindari (Winardi, 1986 : 179) 

Langkah yang nampaknya paling tepat dilakukan adalah penataan, 

pengaturan dan pembinaan yang melibatkan berbagai pihak. Penanganan 

pedagang kaki lima banyak membutuhkan partisipasi masyarakat. Sebaliknya 
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pedagang kaki lima itu sendiri harus sadar dan tidak melakukan hal yang 

merugikan kepentingan umum (Jalidin, 2002 : 6). 

1. Kelurahan 

Pembinaan pedagang kaki lima dilakukan oleh kelurahan yang telah 

menerima limpahan penanganan dari Pemkot. Pembinaannya selalu 

mengingatkan tentang Perda Nomor 11 tahun 2000 dan waktu kegiatan, 

misalnya di lapangan Pancasila pedagang kaki lima hanya boleh 

berdagang diatas jam lima sore sampai dengan jam enam pagi terkecuali 

hari Minggu boleh sampai boleh sampai jam sepuluh pagi. Pedagang yang 

membuka dagangan di depan masjid Baiturrahman boleh berdagang 

antara jam dua siang sampai jam enam pagi. Pedagang yang membuka 

lahan usaha di depan Citraland dan Plasa Simpanglima boleh berdagang 

dengan menggunakan tenda yang dirancang oleh Pemkot. Sedangkan 

untuk pedagang kaki lima yang ada di depan Gajahmada Plasa dan jalan 

Pahlawan harus berjualan pada jam lima sore sampai jam enam pagi, 

setelah selesai berdagang tenda dan perabotan lainnya harus bersih semua. 

Apabila ini semua dipatuhi, maka pedagang kaki lima tidak akan 

mendapat masalah penertiban oleh Pemkot yang dilaksanakan oleh kantor 

Satpol Pamong Praja (satpol pp). 

2. P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan)  

Program penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu model 

pendekatan pembangunan yang menerapkan proses meningkatkan 

kemampuan warga. Proyek penanggulangan kemiskinan sebagai salah 
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satu program pemberdayaan memiliki visi “masyarakat mampu 

menanggulangi kemiskinan secara mandiri, efektif dan berkelanjutan”. 

Adapun misi yang diemban adalah membangun percepatan 

penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kemampuan kelembagaan 

masyarakat dalam menangkal dan menanggulangi kemiskinan khususnya 

di perkotaan. Perencanaan jangka menengah program penanggulangan 

kemiskinan, merupakan salah satu bentuk perencanaan yang digali dan 

dilakukan oleh masyarakat sendiri. Adapun programnya adalah 

pemberdayaan bidang ekonomi, pemberdayaan bidang sosial dan 

pemberdayaan bidang sarana fisik lingkungan (Tim P2KP, 2004 : 1) 

– Pemberdayaan ekonomi 

Pusat keramaian Simpang Lima merupakan tempat usaha pedagang 

kaki lima. Permasalahannya adalah usaha kecil itu kurang 

berkembang karena kurangnya modal usaha sehingga hasilnya juga 

kecil. Oleh karena itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari dan pengembangan modal usaha. Beberapa dari mereka 

terjerat rentenir karena kebutuhan dana mendadak, sementara akses 

ke lembaga keuangan resmi sangat sulit didapat. Kondisi ini tidak 

bisa dibiarkan. Untuk memotong mata rantai penyebab kemiskinan 

itu dilakukan pemberian modal usaha bagi pedagang kaki lima tanpa 

jaminan. Pinjaman modal itu dikenakan bunga yang sangat kecil 

dengan tujuan untuk biaya administrasi dan pemupukan modal usaha 
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pinjaman berikutnya, sebab setelah pinjaman itu lunas PKL dapat 

meminjam lagi dengan pinjaman yang lebih besar nilainya. 

– Pemberdayaan Sosial  

Modal pinjaman yang bergulir dari kegiatan ekonomi semakin lama 

semakin berkembang (besar), karena kemudian sebagian dana yang 

ada dipakai untuk membantu anggota masyarakat yang masih 

kekurangan. Bantuan itu berupa beasiswa bagi siswa yang orang 

tuanya tidak mampu sehingga mereka dapat melanjutkan sekolah 

(Tim P2KP, 1999 : 7-8) 

– Pemberdayaan Sarana Fisik  

Kebutuhan air bersih adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. 

Bagi warga yang kurang mampu, menyambung instalasi PDAM 

adalah hal yang sulit. Untuk itu P2KP meminjamkan modalnya untuk 

membangun warung air sehingga tersedia air bersih untuk warga di 

sekitarnya.  

Cara membayarnya dengan iuran bagi setiap warga yang memakai air 

PDAM tersebut, besar kecilnya iuran tergantung kepada banyak 

sedikitnya warga memakai air tersebut (Tim P2KP, 1999 : 8) 

3. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) 

Keberadaan LSM sangat dibutuhkan masyarakat. Dalam upaya 

memberdayakan masyarakat di tingkat bawah dan memberikan saran 

kebijakan di tingkat pengambilan keputusan, lembaga swadaya 

masyarakat sekarang ini dituntut memiliki kompetensi teknis seperti 
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layaknya para profesional. Misalnya jika ingin menangani sektor 

perkembangan kota, LSM harus mampu berbicara pada tingkat 

perencanaan kota dengan dinas tata kota atau Bapeda. Tanpa itu sulit bagi 

LSM melakukan saran tentang tata kota, misalnya tentang masalah 

tempat-tempat kumuh di kota. LSM dapat ikut memperdayakan pedagang 

kaki lima dengan cara menjadi penghubung antara Bapeda dengan 

pedagang kaki lima, dimana apa yang dikehendaki Bapeda, LSM 

menyampaikannya kepada pedagang kaki lima. Misalnya mentaati 

peraturan yang sudah disiapkan oleh Pemkot dalam perda tentang 

pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima (Bobo, 2003:186). 

 

PKL Bagian dari KSM 

1. Kelompok Swadaya Masyarakat  

Salah satu tujuan P2KP adalah membantu masyarakat untuk 

mengembangkan sumber daya mereka dengan cara meningkatkan 

keberdayaan institusi masyarakat di tingkat lokal, yakni kelompok 

Swadaya Masyarakat (KSM). Istilah KSM diartikan sebagai sekumpulan 

warga di kelurahan sasaran yang memenuhi kriteria sebagai warga miskin 

yang ditetapkan dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, kelompok 

sasaran (masyarakat) tersebut mempunyai minat serta mempunyai tujuan-

tujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok yang sama pada 

lingkungan sekitarnya. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat ini dapat 

berupa pemecahan masalah yang menyangkut prasarana dasar 
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lingkungan, peningkatan pengetahuan serta ketrampilan, masalah-masalah 

sosial lain maupun pengembangan usaha atau modal bagi para anggota 

KSM. Dalam pemahaman yang lain, KSM adalah Kelompok Swadaya 

Masyarakat, yakni kelompok yang beranggotakan orang-orang yang 

bersifat kesukarelaan dan memiliki ikatan sosial, yang dibangun karena 

memiliki tujuan ekonomi yang sama, tujuan sosial yang sama, tujuan 

pembelajaran yang sama, serta domisili yang sama. KSM yang dibentuk 

tidak sekedar untuk mendapatkan pinjaman dari proyek, namun dibentuk 

oleh masyarakat dari bawah sebagai upaya pemecahan berbagai 

permasalahan yang ada di masyarakat secara bersama.  

Falsafah dasar yang harus diperhatikan dalam membangun KSM adalah 

bahwa warga miskin bukanlah tidak mempunyai apa-apa sama sekali. 

Mereka mempunyai “sesuatu” (motivasi, modal, pengalaman, ethos kerja 

dan lainnya) tetapi belum optimal. Oleh karenanya, kalau mereka 

dihimpun dalam kelompok masyarakat warga atau KSM dan upaya-upaya 

mereka difasilitasi, maka mereka dapat memiliki kemampuan untuk 

mengatasi persoalan mereka yang paling utama, yang berkaitan dengan 

peningkatan kehidupan mereka.  

Sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, maka proses pembentukan 

KSM harus benar-benar memperhatikan kaidah-kaidah pendekatan dari 

bawah dan pertumbuhan secara alamiah atau organik dengan 

mengindahkan sumber daya budaya, tanpa pengaruh iming-iming atau 
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motivasi yang berorientasi hanya untuk memperoleh “dana bantuan 

P2KP” (Tim P2KP, 1999 : 10). 

Untuk PKL Simpang Lima yang berdomisili di wilayah Pekunden sudah 

membentuk KSM dengan nama KSM Arwana yang beranggotakan 

sepuluh orang anggota, yang terdiri dari pedagang dan pemilik usaha 

produktif misalnya warung makan, bengkel las dan warung kelontong. 

Dua diantara sepuluh anggota KSM tadi adalah PKL yang berdagang di 

Simpang Lima.  

2. Pedagang Kaki Lima 

Pertama, adalah pedagang yang menjajakan barang-barang 

dagangan mereka di atas gelaran tikar atau tempat duduk yang tidak 

permanen di pinggir jalan pada umumnya di muka toko-toko atau pada 

tempat-tempat lainnya yang dianggap mereka strategis.  

Kedua, pedagang yang menjajakan makanan / minuman, mainan, 

pakaian bekas atau baru tetapi tidak standar.  

Ketiga, pedagang yang bermodal kecil dan bahkan tidak jarang 

merupakan alat pemilik modal kuat dengan mendapat sekedar komisi 

sebagai imbalan atas jerih payah mereka (Winardi, 1986 : 163). 

Pedagang kaki lima adalah kelompok masyarakat yang kurang 

diuntungkan akibat belum adanya kebijakan tata ruang pertanahan yang 

mampu mengangkat mereka dari jurang keterpinggiran, baik secara 

ekonomis, politik dan sosial budaya (Bobo, 2003 : 152). 
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Kegiatan pedagang kaki lima adalah kegiatan-kegiatan ekonomi 

yang sifatnya pinggiran, karena kegiatan di sektor ini biasanya didukung 

oleh individu-individu yang tidak memiliki persyaratan pendidikan, 

ketrampilan dan modal tertentu, yang rupanya menjadi syarat di industri 

modern (Sjahrir, 1985 : 76 – 77). 

 

Kegiatan Pedagang Kaki Lima 

1. Kawasan Simpang Lima 

Adalah suatu daerah di pusat kota Semarang yang menjadi 

kawasan bisnis dan kegiatan sosial masyarakat.  

Wilayah ini meliputi lapangan Pancasila dan sekitarnya serta 

ujung jalan Pandanaran, Gajah Mada, Ahmad Dahlan, Ahmad Yani, dan 

Pahlawan yang bertemu dengan jalan yang mengitari lapangan Pancasila.  

Di tempat tersebut banyak PKL melakukan aktivitas perdagangan. 

Untuk malam minggu sampai minggu pagi kawasan lapangan Pancasila 

dipakai untuk berjualan PKL sedangkan untuk Kelima ujung jalan tadi 

aktivitas PKL yang dibolehkan memakai tenda atau layar di atas jam 

12.00 WIB. 

2. Usaha Kecil 

Menurut Mitzerg, 1992 (dalam Widiyanto, 2000;4) usaha sebagai 

organisasi yang memiliki entrepreneur organization yang memiliki ciri-

ciri antara lain: struktur organisasi mereka sangat sederhana, mempunyai 

karakter khas, biasanya tanpa staf yang berlebihan, pembagian kerja yang 
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kendor dan memiliki hierarki kecil menurut (Heru Sutojo dkk, 1994 

(dalam Widiyanto,2000;4 ). 

Kriteria usaha kecil di Indonesia berbeda-beda tergantung pada 

fokus permasalahan yang dituju dan instansi yang berkaitan dengan sektor 

ini. Sebenarnya batasan-batasan ini digunakan untuk mengalokasikan 

pemerataan hasil pembangunan. Usaha kecil di Indonesia dibatasi dengan 

jumlah omset di bawah 500 juta. 

Karakteristik usaha kecil di Indonesia menurut hasil temuan 

penelitian Heru Sutojo dkk, 1994 (dalam Widiyanto, 2000; 4) Lembaga 

Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia adalah : 

1. Hampir setengahnya dari perusahaan kecil hanya mempergunakan 

kapasitas terpasang 60% atau kurang. Penyebabnya antara lain yaitu 

(1) kesalahan dalam perencanaan (terbatasnya visi pengusaha atau 

sekedar ikut-ikutan); (2) ketidakmampuan memperbesar pasar. 

2. Lebih dari setengah perusahaan kecil didirikan sebagai 

pengembangan dari usaha kecil-kecilan 

3. Masalah utama yang dihadapi berbeda menurut tahap pengembangan 

usaha. Pada masa persiapan (sebelum investasi) terdapat dua masalah 

yang menonjol yaitu permodalan dan kemudahan usaha (lokasi dan 

perizinan). Pada tahap selanjutnya (pengenalan usaha) sektor usaha 

kecil menghadapi masalah yang tidak kalah peliknya yaitu masalah 

pemasaran ditambah dengan masalah permodalan dan hubungan 

usaha. Melangkah ke tahap selanjutnya peningkatan usaha, sektor ini 
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kembali menghadapi persoalan yang sama yaitu permodalan dan 

pengadaan bahan baku 

4. Umumnya sukar untuk meningkatkan pangsa pasar bahkan cenderung 

mengalami penurunan usaha yang terjadi karena kekurangan modal, 

tidak mampu memasarkan dan kurang keterampilan teknis dan 

administrasi 

5. Tingkat ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah berupa 

permodalan, pemasaran dan pengadaan barang/ bahan relatif tinggi. 

6. Hampir 60% dari usaha kecil masih mempergunakan teknologi yang 

tradisional 

7. Hampir 70% dari usaha kecil melakukan pemasaran langsung kepada 

konsumen. 

8. Sebagian besar pengusaha kecil dalam usaha memperoleh bantuan 

perbankan merasa terlalu rumit dan dokumen yang harus dipersiapkan 

sukar dipenuhi. 

Pedagang kaki lima yang akan diteliti adalah merupakan sektor 

usaha kecil di sektor perdagangan, dan mempunyai karakteristik yang 

sama dengan yang telah dikemukakan diatas. Disamping itu umumnya 

dalam sektor usaha kecil, pemilik sekaligus sebagai pengelola, yang mana 

status rangkap ini hanya menguntungkan pada saat pengelola masih bisa 

mengendalikan kegiatan usahanya, tetapi pada saat usahanya mulai 

meningkat umumnya kemampuan untuk mengendalikan akan melemah. 

Dilihat dari jangkauan kendali pengelola, faktor-faktor eksternal 
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sebenarnya dapat dipilah ke dalam faktor-faktor yang perlu dicermati dan 

faktor-faktor yang dapat dipengaruhi menurut Bryant and White, 1987 

(dalam Widiyanto, 2000;6). Faktor-faktor yang perlu dicermati adalah 

faktor-faktor yang sama sekali berada di luar jangkauan kendali dan 

pengaruh pengelola, contohnya: perkembangan perekonomian nasional, 

perkembangan sosial politik dll. Sedangkan faktor-faktor yang dapat 

dipengaruhi adalah faktor-faktor eksternal yang masih dalam jangkauan 

daya pengaruh pengelola, walaupun pengelola tidak dapat sepenuhnya 

mengendalikan tapi setidak-tidaknya masih bisa mempengaruhi sesuai 

kebutuhan pengelola, yaitu misalnya: situasi pasar dan dukungan 

pemasok dan lain-lain menurut Bawasir dan Revrisond, 1993 (dalam 

Widiyanto, 2000;6). 

Dalam usaha yang menyangkut perdagangan menurut Revrisond, 

1993 (dalam Widiyanto, 2000;6) membagi dua yaitu adanya faktor 

eksternal dan internal yang mempengaruhi keberhasilan usaha kecil. 

Faktor eksternal yang dimaksud adalah situasi pasar, dukungan 

pemasok, dukungan lembaga terkait dan keadaan pesaing. Sedangkan 

faktor internal termasuk di dalamnya, manajemen dan organisasi, operasi 

dan pemasaran, keuangan dan akuntansi dan keuangan. 

Masalah dukungan pemasok menurut Heru Sutojo, 1994 (dalam 

Widiyanto 2000;7) baru akan muncul pada waktu terjadi peningkatan 

usaha, sedangkan untuk masalah keuangan/ permodalan biasanya setiap 

tahapan menjadi masalah. Hal ini akan berimbas juga pada kebiasaan 
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usaha kecil dalam masalah akuntansi dan pengawasan yang rata-rata 

masih lemah. 

Dalam masalah manajemen dan organisasi, yang dimaksudkan 

adalah aspek profesionalisme pengelolaan maupun aspek wewenang dan 

tanggungjawab suatu fungsi dibandingkan dengan fungsi-fungsi lainnya 

dalam organisasi usaha yang bersangkutan. Faktor ini memiliki pengaruh 

yang sangat terhadap pengembangan suatu unit usaha menurut Revrisond, 

1993 (dalam Widiyanto, 2000;7) Seorang pengelola bisnis usaha kecil 

atau pedagang eceran atau kaki lima tidak dituntut memiliki pendidikan 

yang tinggi tetapi pada kemampuan dalam memahami selera dan perilaku 

konsumennya. 

3. Kewirausahaan  

Dalam dunia usaha sikap optimisme biasanya sangat dipengaruhi 

oleh sikap mental kewirausahaan dalam menghadapi perubahan menurut 

Garry Rabior, 1990 (dalam Widiyanto, 2000;7). Disamping itu wirausaha 

adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku dan kemampuan 

kewirausahaan menurut Heru Sutojo, 1994 (dalam Widiyanto, 2000;7). 

Sikap mental ini merupakan cerminan dari adanya prinsip-prinsip 

wirausaha, yang mana prinsip-prinsip tersebut oleh Tarsis Ramudji (1996) 

dijabarkan sebagai berikut :  

a) Mengenal potensi diri, b) Berani menghadapi tantangan, c) Mental 

yang tangguh, d) Disiplin diri, e) Hemat dan cermat, f) Keterbukaan, g) 

Memperhatikan kebutuhan konsumen, h) tepat waktu, i) Memperhatikan 
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keadaan pasar, j) Teliti, k) Mandiri, l) Manajemen yang baik, m) Kreatif, 

n) Bijaksana. 

Sedangkan menurut Casson 1982 (dalam Widiyanto, 2000;8)  

prinsip yang harus dipenuhi oleh seorang wirausaha adalah :  

a) Mengenal potensi diri, b) Keterbukaan, c) Mental yang tangguh, d) 

Disiplin diri, e) Percaya diri. 

4. Pelayanan  

Untuk memberikan pelayanan yang baik dapat dilakukan dengan cara : 

a. Bentuk sistem bukan sekedar senyum 

Ada anggapan bahwa kita bisa menarik pelanggan dengan senyuman 

kita atau pramuniaga kita. Padahal sikap ramah kepada tamu hanya 

merupakan 20% dari pelayanan pelanggan yang baik. Bagian yang 

lebih penting adalah merancang sistem yang memungkinkan kita 

melaksanakan pekerjaan dengan baik. Kategori pekerjaan yang baik 

adalah melakukan pekerjaan dengan baik pada saat pertama kalinya 

dan mempunyai rencana cadangan untuk mengatasi masalah bila 

timbul ketidakberesan. 

b. Menetapkan sebuah sistem yang memungkinkan pekerjaan dengan 

baik. Langkah-langkahnya antara lain : 

− Dalam penerimaan pegawai utamakan orang-orang yang mau 

bekerja keras 

− Penataan ruang usaha kita seindah, serasi dan senyaman mungkin 

bagi para pelanggan 
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− Membuat inventarisasi barang yang kita sediakan sehingga 

memudahkan pelayanan. (Tarmudji, 1996:33) 

5. Konsumen  

a. Pengertian Pembelian 

Menurut Philip Kotler, 1994 (dalam Widiyanto, 2000;7) 

mengemukakan bahwa pembelian konsumen. Seorang konsumen 

akan melakukan pembelian apabila produk yang telah ada dapat 

menarik minat dan sesuai dengan kebutuhannya sebagai alat pemuas 

kebutuhan. Di dalam melakukan suatu pembelian, seorang konsumen 

melalui tahap proses pembelian. 

Proses pengambilan keputusan pembelian dapat dibagi lima tahap: 

1) Menganalisis kebutuhan dan keinginan  

Hal ini untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan yang belum 

terpenuhi atau terpuaskan, maka konsumen segera memahami 

adanya kebutuhan yang belum terpenuhi atau masih bisa ditunda 

pemenuhan kebutuhannya. 

2) Pencarian informasi dan penilaian sumber-sumber informasi yang 

dapat bersifat aktif dan pasif, internal dan eksternal 

Bersifat aktif dapat berupa kunjungan terhadap beberapa toko 

untuk membuat perbandingan sedangkan yang bersifat pasif 

mungkin hanya membaca surat kabar dan lain-lain. Sedangkan 

yang bersifat internal dan eksternal dapat berasal dari komunikasi 

seseorang atau media massa. 
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3) Penilaian seleksi terhadap alternatif pembelian 

Tahap in meliputi dua tahap yaitu penetapan tujuan dan 

mengadakan seleksi pembelian. Tujuan pembelian setiap 

konsumen tidak selalu sama, tergantung pada jenis produk dan 

kebutuhannya. Setelah tujuan pembelian ditetapkan konsumen 

perlu mengidentifikasi alternatif pembeliannya. 

4) Keputusan untuk membeli 

Bila konsumen memutuskan untuk membeli, konsumen akan 

menjumpai serangkaian keputusan yang harus diambil 

menyangkut jenis produk, merk, penjual, kualitas, harga, waktu, 

pembelian dan cara pembayaran. 

5) Perilaku sesudah pembelian 

Memahami perasaan atau perilaku sesudah pembelian adalah 

sangat penting karena dapat mempengaruhi penjualan ulang. Ada 

kemungkinan pembeli atau konsumen memiliki ketidaksesuaian 

pembelian, mungkin karena harganya terlalu tinggi atau 

kualitasnya terlalu rendah. Untuk mengurangi ketidaksesuaian 

tersebut perusahaan dapat bertindak dengan menekan segi-segi 

tertentu dan berusaha menghasilkan produk dengan mutu yang 

lebih baik. 
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b. Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan individu yang 

secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan 

barang-barang jasa ekonomis termasuk proses pengambilan 

keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan 

tersebut menurut James F. Engel, 1990 (dalam Widiyanto, 2000;4) 

Ada dua teori besar dalam perilaku konsumen yaitu teori 

mikro dan teori psikologis. 

Penjual atau pemasar bisa memahami konsumen 

berpengalaman menjual, namun hal itu memerlukan waktu dan 

tenaga. Hal itu pemasaran bisa memahami konsumen dengan 

melakukan pembelian untuk memahami : 

1) Siapa yang membeli 

2) Bagaimana mereka membeli 

3) Kapan mereka membeli 

4) Dimana mereka membeli 

5) Mengapa mereka membeli 

 

Peningkatan Pendapatan  

Pengertian Pendapatan 

Pendapatan adalah suatu arus kesempatan untuk menghasilkan 

pikiran-pikiran (alternatif) ekonomi, makin besar arus itu, makin besar pula 
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lingkup pilihannya, dan makin kecil arus itu, makin berkurang pula lingkup 

pilihannya. 

Pendapatan merupakan suatu indikator daya, status dan pengaruhnya. 

Di dalam teori tidak terdapat batas atas bagi pendapatannya, meskipun tentu 

saja terdapat suatu batas asas secara praktis. Batas bawah yang praktis adalah 

tingkat dimana orang berada dalam keadaan kelaparan (Penny, 1990:138). 

1. Masyarakat Miskin  

Menurut Sayogya 1990 (dalam Rachbini, 1994 : 42), konsep masyarakat 

miskin untuk masyarakat desa adalah 360 kg, sedangkan  untuk 

masyarakat kota adalah 480 kg beras per kapita per tahun. 

Garis Kemiskinan 

Informasi tentang pendapatan nyata memberikan penunjuk kepada kita 

untuk memastikan apakah seseorang termasuk kaya, miskin atau 

menderita kelaparan. Kemiskinan seolah-olah merupakan suatu konsep 

yang bersifat relatif. Pendapatn tersebut mengungkapkan suatu pengertian 

bahwa betapa pun garis kemiskinan dilukiskan, orang miskin akan tetap 

dapat hidup. Apabila mereka bersikap hati-hati. Kekurangan dilukiskan 

lebih bersifat psikologis daripada bersifat material. (Penny, 1990:44). 

2. Sektor Informal  

Konsep sektor informal, yang pertama kali diperkenalkan oleh 

Hart, 1973 (dalam Kartini Sjahrir, 1985;75), membagi secara tegas 

kegiatan ekonomi yang bersifat formal dan informal. Istilah sektor 

informal oleh Keith Hart pada tahun 1971 dalam penelitiannya tentang 
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unit-unit usaha kecil di Ghana. Kemudian terminologi Hart tersebut 

digunakan oleh sebuah misi ke Kenya yang diorganisir oleh ILO 

(International Labor Organization). Misi tersebut berpendapat bahwa 

sektor informal telah memberikan tingkat ongkos yang rendah, padat 

karya, barang dan jasa yang kompetitif dan memberikan rekomendasi 

kepada pemerintah Kenya untuk mendorong sektor informal menurut 

Gilber dan Gugler, 1996 (dalam Sjahrir, 1985;77). 

Dalam laporan ILO tersebut dan dari berbagai penelitian tentang 

sektor informal di Indonesia menurut Hidayat, 1978 (dalam Sjahrir, 

1985;78), telah menghasilkan sepuluh ciri pokok sebagai berikut : (1) 

Kegiatan usaha tidak terorganisasikan secara baik, karena timbulnya unit 

usaha tidak mempergunakan fasilitas / kelembagaan yang tersedia di 

sektor formal. (2) Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai izin usaha. 

(3) Pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jam 

kerja. (4) Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu 

golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini. (5) Unit usaha 

mudah keluar masuk dari satu subsektor ke lain subsektor. (6) Teknologi 

yang dipergunakan bersifat primitif. (7) Modal dan perputaran usaha 

relatif kecil, sehingga skala operasi juga relatif kecil. (8) Pada umumnya 

unit usaha termasuk golongan one-man-enterprise dan kalau mengerjakan 

buruh berasal dari keluarga. (9) Sumber dana modal usaha pada umumnya 

berasal dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak 
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resmi. (10) Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsikan oleh 

golongan masyarakat kota / desa yang berpenghasilan menengah.  

Sebenarnya mengenai pengertian tentang sektor informal telah 

terdapat kesamaan pandangan (konsensus) bahwa sektor informal 

diartikan sebagai unit-unit usaha yang tidak atau sedikit sekali menerima 

proteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah. Sedangkan unit-unit 

usaha yang mendapatkan proteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah 

disebut sebagai sektor formal. Proteksi ekonomi itu antara lain berupa 

tarif proteksi, kredit dengan bunga yang relatif rendah, pembimbingan, 

penyuluhan, perlindungan dan perawatan tenaga kerja, terjaminnya arus 

teknologi impor, hak paten dan lain sebagainya.  

Perekonomian di sektor informal relatif dapat lebih mandiri. 

Apabila pertumbuhan di sektor formal dapat memperbaiki kesejahteraan 

golongan ekonomi lemah, maka kemajuan dalam sektor informal juga 

dapat menaikkan pendapatan nasional (meskipun tidak banyak), dan 

memperbaiki distribusi pendapatan. Bila kurangnya permintaan di sektor 

formal dapat menyebabkan kelesuan perekonomian, di sektor informal 

permintaan akan selalu kuat, sebab barang dan jasa yang dihasilkan di 

sektor ini merupakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat sehari-

hari.  

Widarti (1983) dan Hugo (2000) menggunakan status pekerjaan 

utama untuk mengelompokkan sektor formal dan sektor informal. Mereka 

yang berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain, berusaha dengan dibantu 
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anggota rumah tangga, dan pekerjaan keluarga dimasukkan ke dalam 

sektor informal. Sedangkan, mereka yang berusaha dengan dibantu oleh 

buruh / karyawan atau berusaha dengan dibantu buruh tetap dimasukkan 

ke dalam sektor formal (dalam Subri, 2003 : 92-94).  

3. Peningkatan Pendapatan  

Bagi kebanyakan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian atau 

keterampilan upahnya adalah di desa 1 kg beras atau lebih sedikit 

perharinya. Kadang-kadang juga dapat lebih tinggi seperti pada masa 

panen dimana buruh tani bisa mendapat sampai 2 kg beras untuk satu hari 

kerja. Sedangkan upah yang tinggi berasal dari pekerjaan yang 

mempunyai keahlian misalnya mereka yang bekerja sebagai pegawai 

pemerintah yang dapat menghasilkan 3 kg setara beras tiap hari dalam 

setahunnya. (Penny, 1999:53). 

Dalam berbagai hal, ketimbangan antara desa dengan kota sangat 

berpengaruh pada masyarakat bawah. Dari pedesaan mencari pekerjaan 

ke kota betapapun kasarnya ternyata lebih mudah dan menghasilkan uang 

yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan bekerja di desa, faktor ini 

merupakan sisi lain yang mendorong mengapa kota menjadi sasaran 

sejumlah besar kaum informal. (Rachbini, 1994:41). 

Menurut penelitian Widiyanto, dari hasil survey tahun 2000, 

pendapatan pedagang kaki lima berpendapatan bervariasi antara Rp 

2.000.000 s.d 10.000.000 per bulan. Dengan pendapatan terendah sebesar 

2 juta per bulan, ini berarti pendapatan keluarga tersebut adalah (Rp 
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2.000.000 : 2.000 : 30 : 5) yaitu 6,5 kg setara beras per orang setiap 

harinya. Bila dibandingkan dengan pendapatan di desa yang hanya 1 kg 

setara beras per orang setiap harinya jelas ini ada peningkatan 

pendapatan. 

 

Fungsi Kelurahan Bagi PKL 

Fungsi kelurahan menurut Pemkot bagi pedagang kaki lima adalah :  

1. Mensosialisasikan kewajiban pedagang kaki lima  

untuk melakukan kegiatannya pedagang kaki lima diwajibkan :  

a. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan 

kesehatan lingkungan 

b. Menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan 

tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan 

umum.  

c. Mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran dengan 

menyediakan alat pemadam kebakaran. 

d. Menempati sendiri tempat usaha PKL sesuai ijin yang dimilikinya.  

e. Menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam 

bentuk apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah 

Daerah.  

f. Melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah.  
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2. Mensosialisasikan larangan kepada pedagang kaki lima. 

Dalam melaksanakan kegiatannya, pedagang kaki lima dilarang : 

a. Merombak, menambah, mengubah fungsi dan fasilitas lokasi PKL 

yang telah disediakan dan atau ditentukan oleh Pemerintah Daerah.  

b. Mendirikan bangunan permanen di lokasi PKL yang telah ditetapkan.  

c. Memindahtangankan ijin tempat usaha PKL kepada pihak lain. 

d. Melakukan kegiatan usaha di luar lokasi PKL yang telah ditetapkan.  

e. Menempati lahan / lokasi PKL yang tidak ditunjuk dan ditetapkan 

oleh Walikota. 

f. Menempati lahan / lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal 

(hunian). 

3. Memberi bantuan pinjaman 

Bantuan pinjaman kepada pedagang kaki lima melalui program 

penanggulangan kemiskinan perkotaan yang telah digulirkan oleh 

pemerintah (P2KP). 

 

Kerangka Berpikir 

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka cara kerja penelitian ini dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

Industrialisasi yang dijalankan oleh Indonesia tidak mengagendakan sektor 

basis sebagai pijakannya. Sektor pertanian sebagai sektor basis justru 

mengalami peminggiran secara struktural akibat kebijakan yang memberi 

porsi terlalu besar terhadap sektor industri dengan berbagai fasilitas yang 

diberikan. Seharusnya industrialisasi yang dikerjakan itu mampu 

mendominisir kemajuan-kemajuan di sektor pertanian, sehingga strategi 
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industrialisasi tetap dilakukan dengan mengaitkannya ke sektor basis 

tersebut. Strategi ini jelas akan lebih memberikan kepastian terhadap 

efisiensi alokasi sumber daya yang tersedia sehingga daya saingnya 

terhadap produk luar negeri dapat dijamin. Langkah seperti itu seharusnya 

diprioritaskan sejak awal sebagai fundamen industri di Indonesia. Hal kedua 

adalah menyangkut beberapa kebijakan operasional yang justru 

menciptakan ketergantungan yakni keberadaan industri padat modal yang 

tergantung pada teknologi asing dan produk impor yang digunakan untuk 

melayani pola konsumsi masyarakat elite. Pilihan terhadap cara-cara 

produksi dalam proses kegiatan ekonomi ini tidak mencerminkan kondisi 

dan potensi lokal yang seharusnya termanfaatkan, seperti tenaga kerja dan 

teknologi tepat guna. Cara produksi ini menggiring negara untuk terus 

menggarap produksi teknologi negara lain sebagai alat bantu proses 

produksi. Kemudian daya beli kelompok produk-produk impor mengurangi 

kemampuan untuk mengidentifikasi produk apa yang sesungguhnya diminta 

oleh sebagian besar masyarakat (Ahmad, 2003 : 88-89). 

Urbanisasi yang terjadi di Indonesia menunjukkan beberapa ciri yang 

berbeda dari teori yang selama ini disepakati sebagai pedoman untuk 

menganalisa persoalan urbanisasi. Setidaknya terdapat dua ciri yang 

membedakan antara urbanisasi di Indonesia dan negara lain.  

Pertama, urbanisasi di Indonesia terjadi bukan karena ketertarikan sektor 

industri kota tetapi akibat kemandekan kegiatan sektor pertanian desa. Jadi, 

orang pergi ke kota bukan akibat ada lowongan pekerjaan tetapi karena di 

desa sudah tidak tersedia pekerjaan yang sesuai dengan keinginan pemuda 

tani.  

Kedua, urbanisasi terjadi dalam kondisi tenaga kerja yang sangat minim 

ketrampilan. Dengan karakteristik ini bisa dibayangkan bila mereka tidak 

memiliki daya saing untuk berkompetisi mendapatkan pekerjaan di kota. 

Kedua keadaan ini membuat akumulasi persoalan ekonomi maupun sosial 

yang begitu serius di wilayah perkotaan. Untuk kembali ke desa mereka 

gengsi, sementara jika tetap bertahan di kota tingkat ketrampilan dan 
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peluang kerja yang tersedia tidak memungkinkan mereka bisa masuk ke 

sektor formal.  

Dengan latar belakang seperti itulah, lahir fenomena sektor informal 

perkotaan di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Mereka 

yang melakukan urbanisasi dan tidak dapat tertampung di sektor formal 

terpaksa menciptakan lapangan kerja sendiri dalam rupa sektor informal. 

Mereka yang menganggur di perkotaan tersebut harus berpikir dua kali 

untuk kembali ke desa karena di desa mereka menjumpai kondisi yang tidak 

menguntungkan, seperti sumber daya alam yang terbatas, upah rendah, dan 

tidak memiliki modal tanah maupun modal uang. Dengan begitu, dapat 

dikatakan sektor informal merupakan tempat pelarian bagi migran yang 

belum sempat tertampung di sektor formal atau mereka yang pada saat itu 

termasuk penganggur (Ahmad, 2003 : 89-90). 

Mereka ingin bermigrasi ke kota, karena kisah sukses dari mereka yang 

lebih dahulu datang ke kota. Kisah ini tersebar kemana-mana, karena 

biasanya mereka yang sukses itu, ketika mudik ke desa, tidak saja 

menampilkan dirinya dengan penuh citra kekayaan, yang berhasil 

membantu ekonomi sanak saudaranya, tetapi juga ikut membantu 

pembangunan desa. Tipe orang semacam inilah yang merupakan citra ideal 

masyarakat desa.  

Mereka yang sukses menebarkan impian-impian indah tentang kehidupan 

kota. Mereka tentu amat percaya karena telah terbukti dengan kesuksesan 

dirinya. Di samping siaran-siaran media massa, terutama (yang banyak di 

desa) media elektronika dengan siaran-siaran kotanya ikut andil 

zmentransparankan impian-impian indah tersebut. Dengan demikian 

terjadilah pertautan dan kemudian saling jalin menjalin antara kondisi 

struktural yang mengepung mereka dengan kisah-kisah sukses dan lahirlah 

manusia-manusia desa bercitra ideal tersebut.  

Mereka kemudian ikut bermigrasi, masuk melalui dan melibatkan diri ke 

dalam struktur kerja sektor informal. Mereka ikut ke kota dengan menjadi 

pembantu atau magang ke tempat usaha kenalannya, karena sektor informal 



33 
 

 

itu dalam struktur kerjanya, terutama pedagang makanan, memang sarat 

dengan kebutuhan bagian pekerja pembantu.  

Pembantu biasanya diambil dari desa, sehingga mendorong terjadinya 

migrasi, dan dengan ketulusannya mereka dapat dipercaya mengenai 

hubungan majikan dengan pembantu, tidak didasarkan pada kontrak resmi. 

Hubungannya ini lebih bersifat emosional, tidurnya pun serumah dengan 

majikan. Struktur kontrolnya lemah, karena diperlukan orang-orang yang 

oleh majikannya dapat dipercaya, dan pilihannya jatuh pada pemuda-

pemuda desa. Akibatnya tanpa bisa dihindari terjadi arus migrasi dari desa.  

Akhirnya para pembantu, yang magang itu terserap ke dalam dunia sektor 

informal. Setelah mendapat keahlian cukup, mereka kemudian mandiri, 

berusaha atau dagang sendiri. Posisi majikan di situ tidak saja menjadi 

patron dalam bermigrasi, tetapi sekaligus menjadi patron mengenai pilihan 

jenis usaha yang akan dimasuki ketika mereka akan mandiri. Hal ini terjadi 

karena melalui keterlibatan menjadi pembantu, pengetahuan usaha di kota 

satu-satunya yang diperoleh adalah jenis usaha sang majikan. Sang majikan 

biasanya juga ikut membantu dalam pendirian usahanya. 

Dengan menjadi pembantu atau magang itulah orang-orang desa bermigrasi 

ke kota. Cara majikan mengajak mereka menjadi pembantu atau magang di 

tempat usahanya dan kemudian berhasil mandiri dengan beberapa 

bantuannya, yang oleh mereka disebut ditanting (bahasa jawa = dibantu 

ditarik ke atas dengan tangan). Sistem tanting inilah yang kemudian menjadi 

kanal derasnya arus migrasi dari desa ke kota.  

Dengan sistem tanting (melalui jadi pembantu atau magang) itulah mereka 

berangkat migrasi ke kota dengan tidak membawa modal apapun. Ongkos 

jalanpun ditanggung oleh majikan. Dengan demikian tidak ada persyaratan 

modal apapun untuk bermigrasi ke kota, sehingga dari lapisan sosial 

manapun yang ada di desa, asal mau dan dapat ikut ramai-ramai bermigrasi 

ke kota. Mereka menjadi masa informal di kota bukan karena terlempar dari 

sektor formal di kota, tetapi memang sejak dari desa mereka sudah 

membawa harapan akan masuk ke sektor ekonomi informal ini. Dari survei 
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lapangan diketahui hanya 1,39 % yang bermigrasi ke kota dengan tujuan 

masuk ke sektor formal. Sedangkan sisanya 98,61 % adalah akan masuk ke 

sektor informal, ikut membantu dalam kegiatan PKL (Rachbini, dan Abdul 

Ahmid, 1994 : 107-109). 

Meningkatnya jumlah PKL di Semarang diawali sejak lengsernya Pak Harto 

pada 1998. Krisis ekonomi menyebabkan terjadinya banyak pemutusan 

hubungan kerja (PHK). Paling mudah untuk menyambung hidup, berjualan 

menjadi pedagang kaki lima. Modal tidak banyak dan tinggal tancap layar, 

semua beres. Intinya, mereka berlokasi di trotoar dan lokasi-lokasi yang 

banyak orang berlalu lalang adalah tempat yang baik untuk berjualan. 

(Jalidin, 2004 : 4). 
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Hubungan Antara  

Pemerintah, P2KP, LSM dan Pedagang Kaki Lima 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan 

Taylor, dalam Moleong, 1993:3) 

Studi kasus merupakan tipe pendekatan yang telaahnya dilakukan terhadap 

fokus tertentu yang dilakukan secara intensif terus menerus, mendalam dan 

komprehensif, sehingga ditemukan jawaban atau pertanyaan-pertanyaan penelitian 

secara lengkap dan transparan.  

Hasil penelitian / kesimpulan yang diperoleh melalui metode ini tidak 

dapat digeneralisasikan namun merupakan deskripsi khusus dari fenomena 

Pedagang Kaki Lima di Simpang Lima . 

Krisis Ekonomi 

Pemberdayaan  

PHK / Pengangguran 

P2KP 

LSM 

− Kelangkaan 
pekerjaan di desa  

− Tarikan pekerjaan 
di kota  

Migrasi ke kota 

Kelurahan 

KSM PKL 
Kegiatan 

perdagangan 
Peningkatan 
pendapatan 

PKL
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Lokasi Penelitian  

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Semarang khususnya 

wilayah Simpang Lima yang ada pedagang kaki lima di sekitar lapangan 

Pancasila dan depan Simpang Lima Plaza yang berjualan antara pukul 12.00 

WIB s/d 08.00 WIB. 

 

Fokus Penelitian  

Sasaran penelitian ini adalah : 

Masyarakat penjual kaki lima tersebut, yang pada umumnya terdiri dari 

masyarakat marginal yang mempunyai aktivitas di malam hari dan siang hari. 

Adapun masalah yang akan diteliti adalah :  

Pemberdayaan PKL 

Pemberdayaan pemerintah terhadap pedagang kaki lima. 

Dengan indikator sebagai berikut :  

a. Kelurahan  

b. P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) 

c. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) 

Pedagang Kaki Lima bagian dari Kelompok Swadaya Masyarakat  

Dengan indikator sebagai berikut :  

a. Kelompok Swadaya Masyarakat  

b. Pedagang Kaki Lima 

Kegiatan Pedagang Kaki Lima  

Dengan indikator sebagai berikut : 
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a. Kawasan Simpang Lima 

b. Usaha Kecil  

c. Kewirausahaan  

d. Pelayanan 

e. Konsumen 

Peningkatan Pendapatan  

Dengan indikator sebagai berikut : 

a. Masyarakat Marginal  

b. Sektor Informal  

c. Peningkatan Pendapatan  

Bapeda  

Bapeda sebagai fasilitator. 

Dengan indikator sebagai berikut :  

a. Bapeda yang menentukan lokasi yang boleh untuk kegiatan PKL 

b. Bapeda melimpahkan wewenangnya kepada Kelurahan untuk 

membina PKL 

c. Bapeda melimpahkan wewenangnya kepada Kelurahan untuk 

menarik retribusi terhadap PKL  

 

Sumber Data Penelitian  

Pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar lapangan Pancasila dan di depan 

Simpang Lima Plaza yang berjualan pada siang dan malam hari yang 
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terdiri dari pedagang nasi ayam, pecel lele, bubur ayam, alat musik dan 

bubur kacang hijau. 

Masyarakat yang menjadi pembeli PKL yang berjualan siang dan malam hari. 

Pejabat pemerintah Kelurahan / Kota yang berhubungan dengan usaha PKL. 

 

Alat Penelitian : Pedoman Wawancara, check list (pengamatan) di tempat jualan, 

dan partisipasi 

 

Metode Pengumpulan Data 

Berkaitan dengan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

pengumpulan data sebagai berikut : 

Observasi / pengamatan  

Observasi / pengamatan dilakukan dengan cara observasi langsung 

(partisipatorik) yakni peneliti melibatkan diri dalam kegiatan orang atau 

masyarakat yang menjadi tataran penelitian tanpa mengakibatkan 

perubahan pada subyek yang bersangkutan, dalam hal ini dilakukan 

dengan cara langsung beradaptasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat 

setempat.  

Melalui observasi, peneliti mempelajari tingkah laku yang lebih dalam 

(Marshall, Catherine dan Rossman B, 1989 : 76). Observasi dilaksanakan 

untuk memperoleh pengalaman secara langsung, untuk mengetes suatu 

kebenaran masalah yang diteliti, juga dimaksudkan untuk melihat dan 

mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian yang 
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sebenarnya terjadi, selain itu dimaksudkan pula untuk meminimalisir data 

yang tidak perlu serta memahami situasi yang sulit.  

Wawancara mendalam (in depth interview)  

Maksud mengadakan wawancara mendalam antara lain untuk 

memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai orang, kejadian, 

kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi tuntutan, kepedulian dan lain-lain 

kebutuhan dari subyek penelitian (Lincoln dan Guba, 1985 : 266 dalam 

Moleong, 1985 : 135). 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data kualitatif serta beberapa 

keterangan yang tidak dapat diperoleh melalui observasi langsung. 

Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap narasumber dan informan 

kunci yang dianggap memiliki pengalaman yang memadai tentang suatu 

persoalan atau fenomena yang diamati. Untuk kepentingan ini wawancara 

mendalam dilakukan terhadap pedagang kaki lima.  

Mencatat arsip dan dokumen 

Pencatatan arsip dan dokumen meliputi pencatatan catatan-catatan 

administrasi dari kantor kelurahan setempat maupun dari narasumber 

yang dapat dimanfaatkan. Cara ini dipergunakan untuk memperoleh data 

dan informasi tentang tindakan, pengalaman, kejadian nyata mengenai 

situasi sosial maupun perilaku dan kehidupan sumber data.  

Catatan lapangan  

Catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian 

kualitatif. Catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang 
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didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data 

dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif (Bogdan dan Biklen, 

1982 : 71). 

 

Metode Analisis Data  

Analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

kualitatif. Sehingga data yang diperoleh dari lapangan yang berupa 

dokumentasi, catatan observasi, catatan wawancara mendalam perda, 

dokumen kegiatan PKL dan keuangan PKL akan dianalisis. Di samping itu 

dipergunakan metode Miles dan Huberman untuk melihat keterkaitan antara 

data, fokus penelitian dengan penyajian laporan.  

1. Seleksi Data 

Adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

diperoleh dari catatan lapangan. Cara mereduksi data dapat dilakukan 

dengan meringkas, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus 

dan menulis memo.  

2. Verifikasi keterkaitan antara data dengan fokus  

Adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola 

penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan 

preposisi. Jika terasa kurang mantap terhadap kesimpulan (verifikasi data) 

karena mungkin kelemahan dalam seleksi dan penyajian data, maka 

dilakukan pengulangan pergi ke lapangan.  
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3. Penyajian Data  

Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan, penyajian data ini dirancang guna menggabungkan informasi 

yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih misalnya 

dituangkan dalam berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan.  

Secara skematik, model analisis interaktif dalam penelitian ini 

digambarkan sebagai berikut (Miles dan Huberman, 1984 : 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik Pengecekan Data  

Pengecekan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

triangulasi, yakni membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda (Patton, 

1987 : 31 dalam Moleong, 1995 : 178) dengan cara : 

Pengamatan, 
diskusi, 

mendengarkan
 

Deskripsi   

Penarikan  
Kesimpulan / 

Verifikasi dan keterkaitan 
dengan fokus 

Kategorisasi  

Seleksi data 
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1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi; 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang 

pemerintahan; 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang 

berkaitan.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

A. Hasil Penelitian  

1. Gambaran Umum Kawasan Simpang Lima 

Kawasan Simpang Lima merupakan suatu tempat yang memiliki banyak 

manfaat bagi warga kota Semarang antara lain : pusat bisnis, tempat 

rekreasi, tempat olahraga, dan jalur utama di pusat kota, dengan demikian 

tempat tersebut mempunyai arti yang penting bagi warga kota Semarang. 

Oleh karena itu Simpang Lima banyak dikunjungi orang. Keramaian 

Simpang Lima dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mencari nafkah 

di sekitar Simpang Lima, dengan menjadi pedagang kaki lima.  

Letak Geografis  

Kawasan Simpang Lima terletak di kota Semarang pada garis 70 LS 

dan 1100 BT dan menempati areal seluas lebih kurang 0,3 ha dengan 

batas-batas wilayah sebagai berikut :  

Sebelah Utara : Jalan Gajahmada 

Sebelah Timur : Jalan Ahmad Yani 

Sebelah Selatan : Jalan Pahlawan  

Sebelah Barat : Pandanaran  

Kawasan Simpang Lima terletak pada ketinggian ± 2 m di atas 

permukaan air laut, curah hujan 1500 – 2000 mm / tahun, dengan 

topografi berupa dataran rendah, menjadikan wilayah ini agak panas 

dengan suhu 300 hingga 320 Celsius pada siang hari dan antara 290 

hingga 300 Celsius pada malam hari (Badan Meteorologi dan 

Geofisika Semarang) 

Oleh karena datarannya rendah, maka kawasan Simpang Lima 

senantiasa berhadapan dengan masalah banjir pada musim penghujan 

(Oktober – Maret). Namun kawasan Simpang Lima sudah dilengkapi 
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dengan saluran pembuangan air yang baik yaitu berupa pompa 

penyedot air, apabila suatu saat turun hujan lebat dan menimbulkan 

genangan air yang mengganggu transportasi maka air akan disedot 

dan dibuang ke sungai banjir kanal Timur sehingga dalam waktu 

singkat kawasan Simpang Lima akan terbebas dari banjir 

Transportasi  

Sebagai pusat kota kawasan Simpang Lima dapat ditempuh melalui 

beberapa jalan yaitu :  

Dari arah Utara dapat ditempuh melalui jalan Gajahmada  

Dari arah Selatan dapat ditempuh melalui jalan Pahlawan 

Dari arah Barat dapat ditempuh melalui jalan Pandanaran  

Dari arah Timur dapat ditempuh melalui jalan Ahmad Yani  

Tempat Keramaian di Simpang Lima  

Masjid Baiturrahman  

Masjid yang terletak di pusat kota ini diresmikan oleh Presiden 

Soeharto pada tanggal 15 Desember 1974. Selain berfungsi 

sebagai masjid tempat ini sekarang memiliki beberapa kegiatan 

antara lain :  

Sekolah  

Sekolah yang berada di dalam komplek masjid Baiturrahman 

adalah sekolah TK, SD dan SMP H. Isriati Baiturrahman 

Semarang. Sekolah ini termasuk sekolah favorit di Semarang 

sehingga menjadi tujuan utama orang tua menyekolahkan 

anaknya.  

Bank Muamalat 

Merupakan bank yang memberikan keuntungan bagi hasil 

untuk para deposan yang menyimpan uang di bank tersebut.  
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Asrama untuk kepentingan para tamu, pelajar dan mahasiswa 

yang ada hubungannya dengan kegiatan masjid.  

Mal Ciputra  

Bangunan ini didirikan tahun 1993, yang terdiri dari swalayan 

dan hotel. Sebelum didirikan mal tempat ini mulanya adalah 

GOR Jawa Tengah, tetapi karena dipandang kurang bisa 

mengikuti perkembangan kota maka GOR tadi dipindah ke 

Karangrejo dengan tempat yang lebih luas sehingga bisa 

menampung kegiatan olahraga masyarakat Jawa Tengah. Setelah 

menjadi mal dan lokasinya strategis, maka tempat ini menjadi 

tujuan masyarakat Semarang dan sekitarnya untuk kegiatan 

belanja dan jalan-jalan.  

Plasa Simpang Lima 

Gedung ini didirikan tahun 1988. Pada awal berdirinya gedung 

ini dipakai sebagai bank, Pertokoan, rumah makan dan swalayan. 

Selanjutnya pada tahun 2002 dilengkapi pula dengan hotel.  

Ramayana Plasa  

Gedung ini dibangun pada bulan Oktober 2002, merupakan toko 

swalayan Ramayana kedua yang ada di Semarang setelah 

Citraland. Pada mulanya merupakan gedung bioskop Gajahmada 

dan kantor distributor film nasional maupun film impor milik 

sanggar film. Setelah nasib perfilman di Indonesia suram, maka 

gedung bioskop tadi diganti menjadi Ramayana Plasa.  

Gajahmada Plasa 

Gedung ini dibangun tahun 1976 merupakan pusat pertokoan 

kedua di Semarang. Selain sebagai pusat pertokoan juga terdapat 

gedung bioskop yang memutar banyak film secara bersamaan, 

namun pusat pertokoan ini sekarang merana karena ditinggalkan 
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pembeli sehingga keadaannya sepi karena kalah bersaing dengan 

pusat pertokoan yang lebih muda.  

Lapangan Simpang Lima 

Lapangan Pancasila dibuat tahun 1966, pada awalnya lapangan 

ini berupa lahan persawahan, kemudian ditinggikan permukaan 

tanahnya dengan cara diuruk sehingga permukaan tanahnya naik 

dan air tidak menggenang. Dengan demikian tanahnya menjadi 

kering dan mengeras. Pada saat itu pekerjaan menguruk tanah 

dilakukan dengan cara kerja bakti dari penduduk Semarang dan 

seputarnya. Sekarang lapangan Pancasila dipergunakan oleh 

warga untuk olahraga pagi dan untuk kegiatan lain misalnya 

upacara hari besar nasional dan untuk kegiatan hiburan 

masyarakat.  

 

2. Pemberdayaan PKL Kawasan Simpang Lima Semarang 

2.1 Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) 

Program penanggulangan kemiskinan yang dimulai sejak Pelita 

pertama sudah menjangkau seluruh pelosok tanah air. Upaya itu telah 

menghasilkan perkembangan yang positif. Namun demikian, krisis 

moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 

telah mengecilkan arti berbagai pencapaian pembangunan tersebut.  

Sehubungan dengan itu, dibutuhkan suatu program penanggulangan 

kemiskinan yang mampu memperluas prospek dan pilihan untuk 

dapat hidup dan berkembang di masa depan khususnya bagi 

masyarakat miskin di perkotaan. Program tersebut diperlukan untuk 

mendukung lebih lanjut program penanggulangan kemiskinan yang 

telah berjalan seperti JPS (Jaring Pengaman Sosial). Program yang 

akan dilaksanakan di perkotaan ini menganut pendekatan 

Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu syarat menuju 

pembangunan yang berkelanjutan.  
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Untuk menanggulangi persoalan kemiskinan akibat krisis ekonomi, 

pemerintah memandang perlu untuk memberikan bantuan kepada 

masyarakat miskin di perkotaan melalui Proyek Penanggulangan 

Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Kegiatan ini tidak hanya bersifat 

reaktif terhadap keadaan darurat yang kini kita alami, namun juga 

bersifat strategis, bahkan dalam kegiatan ini disiapkan landasan 

berupa institusi masyarakat yang menguat bagi perkembangan 

masyarakat di masa mendatang.  

Sosialisasi P2KP dimulai dengan pembentukan BKM (Badan 

Keswadayaan Masyarakat) oleh pihak kelurahan, dimana anggota 

BKM berasal dari tokoh masyarakat, pedagang kecil, usaha produktif 

yang membutuhkan modal, dan warga kelurahan. Selanjutnya BKM 

membentuk UPK (Unit Pengelola Keuangan) yang diketuai oleh 

bendahara BKM. Sangat dianjurkan ketua UPK adalah seorang 

perempuan yang dipilih dari organisasi kerja efektif setempat, seperti 

kelompok PKK. Untuk langkah berikutnya perangkat kelurahan, 

anggota BKM dan UPK melakukan sosialisasi kepada masyarakat 

tentang adanya bantuan P2KP dari pemerintah untuk masyarakat, 

adapun penerima bantuan adalah Kelompok Swadaya Masyarakat 

(KSM) atau kelompok usaha bersama yang terdiri atas perorangan 

atau keluarga miskin.  

Setiap Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) terdiri dari 10 orang 

anggota yang akan menerima bantuan. Sebelum menjadi anggota 

KSM mereka diseleksi dengan syarat hanya mereka yang 

membutuhkan modal saja yang dapat menjadi anggota KSM. Untuk 

pinjaman awal modal yang diberikan sebesar Rp 500.000,- (lima 

ratus ribu rupiah) dengan angsuran Rp. 57.500 selama 10 bulan, 

kalau sudah lunas boleh meminjam lagi.  

Untuk PKL di Simpang Lima khususnya yang bertempat di wilayah 

Kelurahan Pekunden, setiap PKL diberi dana pinjaman sebesar Rp. 

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sama dengan warga lain yang 
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mempunyai usaha produktif. PKL yang akan meminjam harus 

menjadi anggota KSM dengan mengembalikan Rp. 57.000,- setiap 

bulan selama 10 bulan. Apabila selama meminjam tepat waktu 

pengembalian dan sampai lunas, maka akan mendapat pinjaman lagi 

sebesar Rp. 500.000,- atau lebih dengan melihat keuangan pada 

UPK.  

Dengan mendapat bantuan dari P2KP diharapkan PKL ada 

peningkatan pendapatan sebab dana P2KP adalah dana bantuan 

dengan bunga yang rendah.  

Untuk kontrol penggunaan uang pinjaman dilakukan oleh anggota 

BKM apabila terjadi penyalahgunaan pinjaman oleh anggota KSM, 

maka anggota tadi tidak bisa meminjam uang untuk seterusnya.  

Untuk membantu, mendorong dan mengarahkan kegiatan KSM di 

kelurahan disiapkan sejumlah pendamping yang disebut sebagai 

fasilitator kelurahan. Fasilitator kelurahan adalah perangkat KMW 

(Konsultan Manajemen Wilayah) yang melakukan pendamping baik 

kepada KSM maupun pada institusi setempat seperti BKM.  

 

2.2 LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) 

Secara umum peran Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan alat 

kontrol yang efektif terhadap pemerintah. Maksudnya, agar peran 

pemerintah yang menonjol dan seringkali mendikte dalam 

kapasitasnya sebagai agen pembangunan diimbangi dengan adanya 

LSM dan masyarakat secara partisipatif. Bagaimanapun kehadiran 

LSM adalah untuk menimbulkan inovasi dan daya kreasi dari 

kalangan masyarakat. Padahal, pemikiran inovatif hanya muncul dan 

berkembang dalam suasana tertentu, yaitu kebebasan kreatif yang 

memberi peluang dan kemungkinan adanya kritik. Dengan demikian 

peran LSM adalah sebagai penghubung antara pemerintah dengan 

PKL dan antara PKL dengan pemerintah sehingga apa yang 

dikehendaki oleh pemerintah terhadap PKL akan sesuai dengan 
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harapan pemerintah dan sebaliknya apa yang menjadi harapan PKL 

akan terlaksana sesuai dengan harapan PKL.  

Untuk kawasan Simpang Lima paguyuban yang membantu PKL 

mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah Lasima (Paguyuban 

Wilayah Simpang Lima). Organisasi ini didirikan tahun 1997 dengan 

susunan,  

Ketua : Agung Punggowo 

Wakil ketua : Joko Sugito 

Bendahara : Indra 

Sekretaris : Mustika 

Koordinator : Tri Bastria 

Mereka tidak secara resmi menyebut diri sebagai LSM tetapi 

kegiatan mereka mengarah kepada kegiatan sebuah LSM, artinya 

mereka menjadi penghubung antara pemerintah dalam hal ini 

kelurahan Pleburan dengan PKL dan antara PKL dengan pemerintah 

sehingga apa yang dikehendaki oleh pemerintah terhadap PKL akan 

sesuai dengan harapan pemerintah dan sebaliknya apa yang menjadi 

harapan PKL akan terlaksana sesuai dengan harapan PKL. Sebagai 

contoh, paguyuban selalu mengingatkan pedagang akan kebersihan 

dan keindahan tempat mereka berdagang, sehingga walaupun PKL 

tetap terlihat indah dan rapi sesuai dengan harapan pemerintah, 

sedangkan harapan PKL adalah paguyuban menjadi penghubung 

antara PKL dengan pemerintah. Walaupun kawasan lapangan 

Pancasila itu daerah larangan untuk berjualan tetapi PKL tetap boleh 

berdagang di Simpang Lima dengan mematuhi aturan yang telah 

disepakati bersama antara PKL dengan pemerintah.  

Salah satu hasil dari LSM terhadap PKL adalah memperjuangkan 

kawasan lapangan Pancasila yang semula tidak boleh untuk berjualan 

menjadi kawasan yang boleh untuk berjualan bagi PKL, asalkan 
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mereka mematuhi aturan Pemkot yakni UU No. 11 tahun 2000 yang 

isinya PKL boleh berjualan tetapi mereka harus  tetap menjaga 

kebersihan dan ketertiban dan tidak boleh membangun tempat 

berjualan yang permanen, artinya selesai berjualan harus bersih dan 

harus mematuhi aturan jam berdagang yaitu mulai jam 18.00 WIB 

sampai dengan 04.00 WIB. 

Untuk Lasima 1 (Paguyuban Simpang Lima 1) ketua Agung 

Punggowo, wakilnya Joko Sugito, sedangkan bendaharanya adalah 

Indra dengan sekretaris Mustika, sedangkan koordinatornya adalah 

Tri Bastria. 

Untuk Lasima 2 (Paguyuban Simpang Lima 2) ketua Suyono dan 

wakilnya Supono, sedangkan bendaharanya adalah Darmanto, 

dengan sekretaris adalah Pak Wan, sedangkan koordinator adalah 

Heru.  

Lasima 1 dan Lasima 2 pada umumnya anggotanya adalah pedagang 

lesehan.  

 

2.3 Bapeda yang telah mendelegasikan kepada kelurahan  

Tugas kelurahan terhadap pembinaan PKL adalah 

mensosialisasikan kepada PKL peraturan daerah kota Semarang 

nomor 11 tahun 2000 yang isinya pengaturan dan pembinaan 

pedagang kali lima yang isinya adalah :  

Setiap PKL mempunyai hak :  

1) Mendapatkan pelayanan perijinan 

2) Penyediaan lahan lokasi PKL 

3) Mendapatkan pengaturan dan pembinaan 

Untuk melakukan kegiatannya, PKL diwajibkan :  
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1) Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan 

kesehatan lingkungan : 

2) Menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya 

dengan tertib dan teratur, serta tidak mengganggu lalu lintas dan 

kepentingan umum 

3) Mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran dengan 

menyediakan alat pemadam kebakaran.  

4) Menempati sendiri tempat usaha PKL sesuai ijin yang 

dimilikinya.  

5) Menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi 

dalam bentuk apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan 

pemerintah daerah.  

6) Melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan 

oleh pemerintah daerah 

Untuk melaksanakan kegiatannya, PKL dilarang : 

1) Merombak, menambah, mengubah fungsi dan fasilitas lokasi 

PKL yang telah disediakan dan atau ditentukan oleh pemerintah 

daerah 

2) Mendirikan bangunan permanen di lokasi PKL yang telah 

ditetapkan.  

3) Memindahtangankan ijin tempat usaha PKL kepada pihak lain. 

4) Melakukan kegiatan usaha di luar lokasi PKL yang telah 

ditetapkan.  
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5) Menempati lahan / lokasi PKL yang tidak ditunjukkan dan 

ditetapkan oleh Walikota. 

6) Menempati lahan / lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal 

(hunian). 

Dengan adanya pemberdayaan oleh pihak kelurahan diharapkan PKL 

bisa mengubah kondisi ke arah yang lebih baik, teratur dan tertib 

dalam berdagang sehingga tidak ditertibkan oleh Satpol PP.  

 

3. Pengelolaan Kegiatan PKL Simpang Lima Semarang  

3.1 Pengelolaan oleh Instansi dan Lembaga Terkait  

Keberadaan pedagang kaki lima di Simpang Lima pada awalnya 

dipandang sebagai suatu terobosan bagi masyarakat kecil dalam 

perluasan lapangan kerja di sektor informal. Pada awalnya 

pemerintah kota Semarang menyatakan bahwa seluruh kota 

Semarang terbuka sebagai lahan kerja PKL.  

Kebijakan ini ditindaklanjuti dengan memberikan perizinan, 

pengawasan dan pembinaan PKL dari Pemkot  kepada pihak 

kelurahan. Tentu saja kebijakan ini memperoleh tanggapan yang luar 

biasa. Di berbagai sudut kota PKL bertambah, kian hari jumlahnya 

terus bertambah dengan cepat, perlahan tapi pasti bertambah luas 

pula lahan-lahan publik yang ditempati mereka. Dari sektor 

penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat 

kecil program ini berhasil, namun taman kota dan trotoar yang 
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ditempati PKL mengurangi kenikmatan penggunanya. Kebersihan 

dan keindahan kota telah dilupakan, ketertiban sosial telah diabaikan.  

Untuk menciptakan kondisi yang saling menguntungkan antara PKL 

dengan masyarakat yang lain maka diadakan penataan oleh Pemkot  

dan pembinaan terhadap PKL secara intensif dengan tujuan mereka 

tidak melanggar peraturan daerah kota Semarang nomor 11 tahun 

2000, dimana di dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 disebutkan 

PKL di dalam menjalankan usahanya harus menggunakan sarana 

atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang / dipindahkan.  

Peraturan itu disosialisasikan kepada PKL baik oleh Pemkot  maupun 

kelurahan kepada seluruh PKL di Simpang Lima dengan maksud 

mereka mau secara sukarela mengikuti peraturan perundangan yang 

berlaku. Kurangnya kepedulian PKL terhadap keindahan lingkungan 

menyebabkan mereka  melanggar Perda yang ada. Untuk itu Pemkot  

melakukan penertiban terhadap PKL yang melanggar Perda tersebut. 

Penertiban dimaksudkan agar PKL ketika selesai berjualan  menjaga 

keindahan dan kebersihan serta ketertiban dengan demikian  mereka 

tidak melanggar Perda serta pembeli akan tertarik membeli dagangan 

mereka apabila kondisi tempat berjualan PKL bersih dengan 

demikian akan meningkatkan pendapatan PKL. 

Pengelolaan PKL oleh pihak kelurahan dengan cara administratif 

yaitu dengan mensosialisasikan Perda No. 11 tahun 2000. Selain 

dengan cara tersebut pemberdayaan juga dilakukan dengan cara 
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teguran terhadap PKL yang melanggar Perda. Teguran dilaksanakan 

sebanyak 3 kali. Apabila PKL tidak mengindahkan teguran itu maka 

akan diambil tindakan berupa penertiban oleh Satpol PP. Selain 

Perda aturan lain yang perlu ditaati adalah kegiatan berdagang yang 

dimulai jam 16.00 s/d jam 04.00 pagi hari. Ketentuan ini wajib 

ditaati oleh setiap pedagang yang membuka lahan usaha di kawasan 

Simpang Lima.  

Pelanggaran yang banyak dilakukan oleh pedagang adalah 

pelanggaran waktu berdagang. Karena depan masjid Baiturrahman 

termasuk kawasan wilayah kelurahan Pekunden, maka Bapak Lurah 

Pekunden Bambang Pramusinto, SH, S.IP mengatakan “setiap PKL 

yang melanggar aturan jam berdagang diberi peringatan secara lisan 

dan tertulis sebanyak tiga kali. Setelah peringatan itu tidak ditaati 

maka pihak kelurahan menyampaikan surat kepada Camat dan 

diteruskan kepada Satpol PP untuk melaksanakan penertiban” 

(wawancara tanggal 26 Mei 2005). Beginilah prosedur yang ada 

untuk mengatasi PKL yang melanggar “jam tayang” atau jam 

berdagang.  

Pendapat senada juga dikatakan oleh Bapak Lurah Karang Kidul 

yaitu Bapak Aniceto Magnuso da Silva, A.P yang wilayahnya juga 

terdapat PKL kawasan Simpang Lima. Menurut pria kelahiran Timor 

Timur itu setiap PKL yang melanggar Perda No. 11 tahun 2000 dan 

jam waktu berdagang akan diberi peringatan secara tertulis dan lisan 
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sebanyak 3 kali. Apabila peringatan itu tidak diindahkan maka Lurah 

akan mengirim surat kepada Camat dan akan diteruskan kepada 

Satpol PP agar mengambil tindakan penertiban terhadap PKL yang 

melanggar (wawancara tanggal 26 Mei 2005).  

Pendapat yang sama juga dilontarkan oleh Lurah Pleburan  Slamet, 

S.IP, MM yang memiliki wewenang untuk mengatur PKL di 

kawasan Simpang Lima khususnya lapangan Pancasila. Menurut 

beliau selain Perda No. 11 tahun 2000 yang harus ditaati adalah 

waktu berdagang, PKL dilarang berdagang pada malam Senin dan 

malam Selasa karena setelah dipakai untuk berdagang pada malam 

minggu dan minggu pagi kawasan lapangan Pancasila sangat kotor 

sehingga ada waktu untuk petugas membersihkan tempat itu dari 

sampah yang ditinggalkan pedagang. Apabila Senin lapangan 

Simpang Lima pada waktu-waktu tertentu akan dipakai untuk 

upacara atau kegiatan lain maka tempat itu sudah bersih (wawancara 

tanggal 26 Mei 2005).  

Setiap malam Minggu dan Minggu pagi kawasan Simpang Lima 

berubah menjadi pasar tiban dimana jumlah pedagang di kawasan 

Simpang Lima di pinggir dan di tengah lapangan jumlahnya 

mencapai 500 pedagang. Jumlah itu akan terus bertambah selain di 

tengah dan di trotoar pinggir lapangan, PKL juga berdagang di 

sekitar pinggir jalan yang melintasi kawasan Simpang Lima sehingga 

kawasan Simpang Lima dan sekitarnya pada hari Minggu pagi sangat 
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ramai. Selain pada malam Minggu dan Minggu pagi lapangan 

Pancasila di kawasan Simpang Lima dipakai oleh PKL untuk 

berdagang yang jumlahnya mencapai 80 pedagang. Menurut Suparno 

seorang PKL di Simpang Lima yang sudah berjualan lebih dari 7 

tahun “PKL yang berdagang pada malam Rabu sampai malam Sabtu 

tiap pedagang memiliki tempat yang tetap dan tidak boleh dipakai 

oleh orang lain tanpa seizin pedagang yang menempati tempat itu 

sebelumnya (wawancara tanggal 30 Mei 2005). Mereka punya 

paguyuban, paguyuban itu ada dua yaitu Lasima 1 dan La sima 2. 

Bagi mereka yang berdagang malam Rabu sampai malam Sabtu 

tergabung dalam Lasima 1, sedangkan mereka yang berdagang pada 

malam Minggu sampai Minggu pagi tergabung dalam Lasima 2. 

Diumpamakan malam Rabu sampai malam Sabtu berdagang di 

lokasi A, malam Minggu sampai Minggu pagi berdagang di lokasi B.  

Untuk kawasan Simpang Lima yang lain yaitu di depan Gajahmada 

plasa, kawasan ini paling sedikit terjadi pelanggaran oleh PKL 

karena dibanding dengan ke-3 wilayah Simpang Lima yang lain 

pedagang di wilayah ini sedikit sekali melakukan pelanggaran jam 

waktu berdagang. Selain sedikit aktivitas di kawasan ini 

dibandingkan ke-3 wilayah kawasan Simpang Lima yang lain, 

kawasan ini jauh dari pemukiman penduduk. Wilayah ini masuk ke 

dalam wilayah kelurahan Mugassari. Menurut Lurah Mugassari, 

Bambang Suyanto, S.Sos, jumlah PKL resmi wilayah Mugassari 
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adalah 82. PKL yang dahulu melanggar Perda No. 11 tahun 2000 

adalah PKL jalan Pahlawan namun sekarang setelah ditertibkan oleh 

Satpol PP maka pelanggaran itu tidak lagi terjadi. Bahkan kawasan 

ini tampak bersih pada siang hari dan ramai oleh PKL ketika senja 

mulai tiba (wawancara tanggal 26 Mei 2005).  

Tugas pembinaan PKL tidak hanya dari Lurah di sekitar Simpang 

Lima, tetapi juga dari Dinas Pasar Pemkot  Semarang. Ketika penulis 

berbincang-bincang dengan Kepala Bagian PKL Dinas Pasar Bapak 

Bambang, beliau berpendapat selain mendapat pembinaan dari Lurah 

tempat PKL berjualan Dinas Pasar juga melakukan pembinaan 

terhadap PKL, tidak hanya teguran tetapi juga melakukan penjagaan 

oleh petugas di tempat dimana PKL berjualan tetapi lokasinya 

menyebabkan kemacetan lalu lintas. Namun seringkali tindakan ini 

menjadi tidak berarti manakala PKL sendiri tidak mau berpindah 

tempat ke lokasi lain, sebab tidak mungkin setiap hari Dinas Pasar 

menjaga tempat tersebut. Seringkali operasi penertiban oleh instansi 

terkait seperti Satpol PP dan Dinas Pasar tidak efektif, selain dana 

dan tenaga terbatas PKL selalu kucing-kucingan dengan petugas. 

Setelah dilakukan penertiban kemudian hari PKL sudah berjualan di 

tempat semula (wawancara tanggal 2 Juni 2005).  

Pengelolaannya juga dilakukan dengan cara menarik iuran 

kebersihan setiap hari sebesar seribu rupiah terhadap setiap PKL 

dengan maksud PKL menjadi bertanggung jawab akan kebersihan di 
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tempat mereka berjualan karena merasa ikut membiayai kebersihan 

tersebut.  

 

3.2 Tanggapan PKL terhadap Perda No. 11 tahun 2000 

PKL di sekitar Simpang Lima sebenarnya mengetahui bahwa apabila 

mereka berdagang dengan melanggar Perda dan jam waktu 

berdagang suatu saat mereka akan ditertibkan oleh Satpol PP, namun 

mereka tetap berani berdagang di pagi hari dengan berbagai macam 

pendapat dan alasan disesuaikan dengan kondisi mereka. Misalkan 

pedagang bubur kacang hijau yang berjualan di depan Hotel Ciputra 

menurut ketentuan yang berlaku daerah tersebut tidak boleh dipakai 

berdagang sebelum jam 14.00 WIB, namun mereka tetap berdagang 

seperti diungkapkan oleh PKL tersebut.  

“Sebagai warga yang baik sebenarnya kami ingin mematuhi 

peraturan atau undang-undang yang berlaku. Namun sebagai 

pedagang bubur kacang hijau apabila berdagang pada sore hari bubur 

kami tidak akan laku karena umumnya orang makan bubur kacang 

hijau di waktu pagi setelah selesai olahraga atau jalan-jalan mereka 

menyempatkan diri untuk mampir ke sini membeli bubur kacang 

hijau bisa dimakan di sini atau dibawa pulang. Kalaupun kami 

berdagang di tempat lain langganan kami akan sukar untuk mencari 

kami di tempat berjualan yang baru sehingga apabila ada penertiban 

oleh Satpol PP kami harap jangan terlalu pagi misalnya jam 8.00 
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sehingga bubur kacang hijau kami tinggal sedikit dan tidak 

mengganggu jualan kami”. (wawancara dengan Bapak Mujiono 39 

tahun, PKL di kawasan Simpang Lima tanggal 29 Mei 2005) 

Nampaknya tiap jenis makanan mempunyai waktu tertentu untuk 

menikmatinya sehingga waktu berdagangnya juga disesuaikan 

dengan kenikmatan untuk menyantapnya, tidak peduli waktu tersebut 

melanggar aturan waktu berdagang. Selain itu ada juga alasan lain 

pedagang berjualan di waktu pagi hari, yaitu untuk mencari waktu 

luang dimana pedagang lain belum memulai berjualan sedang di 

tempat tersebut sudah ada pembelinya. Untuk contoh ini misal 

pedagang nasi bungkus yang berjualan di depan masjid Baiturrahman 

yang berjualan di tempat itu pukul 5.30 sampai jam 9.00 WIB 

dimana pembelinya adalah penarik becak dan sopir yang biasa 

mangkal di depan masjid Baiturrahman. Karena termasuk melanggar 

waktu berdagang, maka pedagang tadi pernah mengalami penertiban 

oleh Satpol PP tetapi pedagang tersebut berusaha mempertahankan 

gerobaknya ketika akan diangkat ke atas truk oleh petugas Satpol PP. 

Akhirnya barang dagangannya dikembalikan oleh petugas Satpol PP. 

Itulah pengalaman yang dialami oleh Bapak Sahid pedagang nasi 

bungkus di depan masjid Baiturrahman. Pengalaman itu tidak 

membuat Bapak Sahid takut untuk berjualan di depan masjid 

Baiturrahman pada pagi hari meskipun begitu dia terus berdagang. 

Menurut pendapatnya itu sudah resiko yang harus ditanggung 



60 
 

 

olehnya, tetapi kalau tidak berdagang penghasilannya sebagai juru 

parkir tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

(wawancara tanggal 31 Mei 2005).  

Selain ada yang tetap berdagang ada juga yang memilih tempat lain 

untuk berdagang misalnya Ibu Rahayu yang memilih tidak 

berdagang di Simpang Lima tetapi berdagang sore hari di dekat 

parkiran Citraland. Ketika itu Ibu Rahayu berdagang bubur ayam di 

depan Hotel Ciputra di pagi hari sebenarnya daerah itu larangan 

untuk berdagang. Seperti biasa dia berjualan di pagi hari lalu 

datanglah Satpol PP untuk menertibkan pedagang yang melanggar 

aturan jam waktu berdagang (wawancara tanggal 31 Mei 2005). Bagi 

mereka yang melanggar waktu berdagang dagangan beserta barang-

barangnya disita oleh Satpol PP. Itu adalah resiko yang harus 

ditanggung oleh mereka yang melanggar aturan baik aturan Perda 

No. 11 tahun 2000 maupun melanggar aturan waktu jam berdagang. 

Sehingga setiap pedagang yang berjualan di Simpang Lima harus 

sudah tahu aturan yang ada dan akibatnya jika mereka melanggar 

aturan tersebut.  

Penertiban oleh Satpol PP dan Dinas Pasar sering dilakukan untuk 

menertibkan jam berdagang dibandingkan dengan untuk menertibkan 

Perda Nomor 11 tahun 2000. 

Untuk PKL daerah jalan Pahlawan depan Gajah Mada Plasa 

organisasinya adalah PPJ (Persatuan Pedagang dan Jasa). Organisasi 
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ini didirikan tahun 1980 dengan ketuanya yang pertama Bapak 

Naryo, sedangkan sekarang Bapak Udin. Bagi mereka yang menjadi 

anggota PPJ dapat meminjam uang pada perkumpulan tersebut. 

Untuk keanggotaan ini sifat suka rela bagi mereka yang mau 

bergabung dipersilahkan bagi mereka yang tidak bergabung juga 

tidak ada paksaan.  

Dengan banyaknya pedagang yang ada di Simpang Lima mau tidak 

mau terjadi persaingan dalam mencari pembeli sehingga tiap 

pedagang mempunyai cara yang berbeda dalam menarik pembeli. 

Bagi mereka yang dagangannya sudah laris dan banyak 

langganannya mereka berani mematok harga tinggi untuk barang 

dagangan mereka, sedangkan yang kurang atau sedikit langganannya 

tidak berani mematok harga tinggi, tetapi lebih rendah dari harga 

pedagang lain yang laris.  

 

4. Peningkatan pendapatan PKL 

Dari hasil wawancara dan penelitian maka beberapa 

temuan dapat dipaparkan sebagai berikut : 

1. Setiap PKL yang berjualan di sekitar Simpang Lima mengalami 

peningkatan pendapatan. Artinya bila sebelumnya mereka berjualan 

atau berdagang tetapi tidak di Simpang Lima, maka ketika mereka 

pindah berjualan di Simpang Lima mengalami peningkatan 

pendapatan dengan jenis dagangan yang sama, atau kalau sebelumnya 
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bekerja pada orang lain lalu menjadi PKL di Simpang Lima maka 

hasilnya setiap bulan lebih banyak. 

2. Setiap PKL di Simpang Lima pada umumnya tidak bersedia pindah 

ke tempat lain. 

3. Para pedagang kebutuhan pokok atau primer seperti warung, tenda 

atau lesehan pendapatan kotornya bermacam-macam tidak sama 

antara 1 juta sampai dengan diatas 5 juta setiap bulan. 

4. Para pedagang kebutuhan sekunder seperti buku, alat olah raga, alat 

musik, kaus kaki dan buku pendapatan kotornya di atas 1 juta sampai 

2 juta rupiah setiap bulan. 

5. Permodalan umumnya berasal dari orang tua, rentenir atau menabung 

dari penghasilan sebelum bekerja sebagai PKL. 

6. Untuk menjadi PKL di Simpang Lima mereka harus mendapat 

persetujuan dari Walikota yang surat permohonannya diajukan 

melalui kelurahan tempat PKL tersebut mencari nafkah. Kemudian 

permohonan tersebut dilanjutkan kepada kecamatan, dan Camat yang 

mengeluarkan surat ijin PKL. Sementara ini permohonan pengajuan 

PKL secara resmi ditutup. 

Peningkatan pendapatan PKL di Simpang Lima pada umumnya 

cukup baik. Hal ini dilihat dari keinginan mereka yang tidak mau berganti 

profesi atau melirik ke pekerjaan lain. Mereka sudah memiliki langganan 

yang tetap sehingga pendapatan mereka cukup besar. Untuk mendapatkan 

pembeli mereka harus sabar berjualan karena umumnya langganan 
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diperoleh dari orang yang mencoba membeli makanan / barang di 

kawasan Simpang Lima lalu kalau pembeli cocok maka mereka akan 

datang lagi dan akan menceritakan pengalamannya pada teman dekat, 

saudara atau orang yang mereka kenal. Dengan demikian promosinya dari 

mulut ke mulut dan promosi model ini sangat efektif, selain tidak 

membutuhkan biaya juga hasilnya sangat memuaskan. Namun itu 

memerlukan waktu bertahun-tahun. Untuk PKL yang sudah menekuni 

pekerjaan selama lebih dari dua tahun akan lebih sabar dan tekun dalam 

melayani pembeli. Pendapatan PKL di Simpang Lima sebanding dengan 

peningkatan pendapatan masyarakat. Masyarakat sekarang mempunyai 

kebiasaan jalan-jalan keluar rumah setelah seharian penuh bekerja sambil 

membawa keluarga mereka belanja di swalayan yang banyak terdapat di 

Simpang Lima sebagian dari mereka menikmati jajanan atau makanan 

yang ada di sekitar Simpang Lima.  

Dengan banyaknya orang yang berkunjung ke Simpang Lima 

bertambah meningkat pula penghasilan PKL di Simpang Lima. PKL 

Simpang Lima harus mempunyai disiplin diri yang baik, hal ini karena 

kawasan ini harus bersih dari berbagai macam barang dagangan setelah 

mereka selesai berdagang. Apabila kurang disiplin dan seringkali 

melanggar Perda maka ijin berjualan mereka di Simpang Lima bisa 

dicabut sehingga akan merugikan PKL tersebut.  
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5. Pertumbuhan PKL di kawasan Simpang Lima Semarang.  

a. Untuk kelurahan Pekunden  

Tahun Jumlah 

1996 – 1997 80 

1997 – 1998 80 

1998 – 1999 80 

1999 – 2000 80 

2000 – 2001 92 

2001 – 2002 92 

2002 – 2003 97 

2003 – 2004 110 

2004 – 2005 116 

Sumber : Kelurahan Pekunden, Mei 2005 

 

b. Untuk kelurahan Karang Kidul 

Tahun Jumlah 

1996 – 1997 60 

1997 – 1998 60 

1998 – 1999 60 

1999 – 2000 60 

2000 – 2001 60 

2001 – 2002 70 

2002 – 2003 80 

2003 – 2004 84 

2004 – 2005 84 

Sumber : Kelurahan Karang Kidul, Mei 2005 
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c. Untuk kelurahan Pleburan 

Tahun Jumlah 

1996 – 1997 60 

1997 – 1998 60 

1998 – 1999 60 

1999 – 2000 60 

2000 – 2001 60 

2001 – 2002 70 

2002 – 2003 75 

2003 – 2004 80 

2004 – 2005 80 

Sumber : Kelurahan Pleburan, Mei 2005 

 

d. Untuk kelurahan Mugassari 

Tahun Jumlah 

1996 – 1997 60 

1997 – 1998 60 

1998 – 1999 60 

1999 – 2000 60 

2000 – 2001 65 

2001 – 2002 70 

2002 – 2003 75 

2003 – 2004 80 

2004 – 2005 82 

Sumber : Kelurahan Mugassari, Mei 2005 
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B. Pembahasan  

1. Pemberdayaan PKL oleh P2KP 

Bantuan P2KP yang digulirkan oleh pemerintah telah dinikmati 

oleh masyarakat secara luas termasuk PKL. Hal ini dapat dilihat setelah 

melakukan observasi, wawancara dan pengamatan terhadap berbagai data 

dan perkembangan di lapangan maka didapatkan data sebagai berikut : 

Mujiono yang merupakan warga Jalan Anggrek Kelurahan 

Pekunden semula dia hanya berjualan bubur kacang hijau di pagi hari di 

depan hotel Ciputra (kawasan Simpang Lima) tetapi setelah mendapat 

pinjaman dari P2KP sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk 

tahap pertama, dengan uang pinjaman tersebut pada sore harinya 

berdagang bakmi goreng keliling dengan menggunakan gerobak dorong. 

Memang uang lima ratus ribu tidak cukup untuk membiayai gerobak dan 

barang dagangan bakmi goreng tetapi uang lima ratus ribu cukup untuk 

membeli gerobak dorong, sedangkan barang dagangannya dibiayai oleh 

keuntungan dari menjual bubur kacang hijau di pagi hari. Dengan 

berjualan di pagi dan sore hari maka Mujiono dapat penghasilan 

tambahan. Setelah mendapat pinjaman dari P2KP pada tahap pertama 

maka perguliran kedua pinjaman bisa bertambah. Hal ini disebabkan 

Mujiono mengetahui bahwa pinjaman Rp 500.000 dibayar Rp 57.000 

selama 10 bulan yang berarti ada tambahan modal bagi keuangan P2KP 

apalagi yang meminjam jumlahnya mencapai 200 orang. Namun hal ini 

tidak bisa sebab jumlah anggota KSM yang terus bertambah sehingga, 
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walaupun ada tambahan dana tetapi karena anggota P2KP Kelurahan 

Pekunden terus bertambah maka tambahan dana tadi tidak bisa 

menambah dana pinjaman. Pada saat pinjaman tahap pertama lunas 

seharusnya Mujiono langsung dapat pinjaman kembali, tetapi 

kenyataannya dia harus menunggu sampai dua bulan untuk mendapatkan 

dana perguliran yang kedua dengan besar pinjaman yang sama seperti 

pada tahap pertama. Pada awalnya anggota KSM 200 orang dengan dana 

yang diperoleh dari pemerintah Rp 100 juta. Ini berarti uang Rp 100 juta 

dibagi kepada 200 anggota KSM. Dengan demikian setiap anggota 

memperoleh dana pinjaman Rp 500.000. Sekarang jumlah anggota KSM 

bertambah menjadi 260 anggota dengan modal perguliran sebesar Rp 130 

juta. Untuk dana pinjaman yang macet tidak ada, tetapi dana pinjaman 

mundur besarnya sekitar 10% dari dana pinjaman yang beredar. Sebagai 

contoh seharusnya dana pinjaman dibayar bulan Juni tetapi karena suatu 

hal maka dana pinjaman itu dibayar bulan Juli, ini berarti mengurangi 

modal yang bergulir. Dana Rp 100 juta yang diberikan pemerintah tidak 

diberikan sekaligus tetapi diberikan secara bertahap yaitu Rp 20 juta pada 

tahap awal kemudian Rp 30 juta pada tahap berikutnya dan terakhir dana 

yang turun Rp 50 juta dengan selang waktu selama 1 bulan antara tahap 

satu dan tahap berikutnya. Pada saat penerima bantuan tahap pertama 

akan selesai melunasi uang pinjaman mereka sudah mengatakan meminta 

tambahan dana pinjaman untuk tahap yang kedua. Hal ini disebabkan 

mereka sudah baik dalam membayar pinjaman tahap pertama, namun 
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karena banyaknya anggota baru yang mendaftar dan uang yang ada 

terbatas maka pinjaman harus disesuaikan dengan keuangan yang ada. 

(wawancara dengan Bapak Mujiono 38 tahun, PKL Simpang Lima, 

tanggal 8 Agustus 2005)  

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Srini penjual nasi 

ayam yang berjualan di depan Plaza Simpang Lima. Dia memperoleh 

pinjaman P2KP dari Kelurahan Karangkidul sebesar Rp 500.000. 

Pinjaman ini akan dipakai untuk menambah modal dan mengganti tikar 

tempat dia berjualan karena tikar yang dipakai sudah kumuh dan kini 

diganti dengan yang baru sehingga diharapkan pembeli lebih tertarik 

untuk mampir dan membeli dagangannya sebab di sekitar tempat 

berjualannya terdapat juga penjual nasi ayam yang lain. Tentu saja setiap 

pedagang harus memberikan layanan yang terbaik bagi pembelinya 

apabila dagangannya ingin laris (wawancara dengan Ibu Srini tanggal 8 

Agustus 2005). 

Ketika penulis mendatangi rumah ketua P2KP Kelurahan 

Karangkidul, Bapak Dira Sudirman yang beralamat di Jalan Trengguli 

III/10 beliau berkata bahwa pada tahap pertama P2KP Karangkidul yang 

bernama Wahana Bina Karya belum bisa memberikan modal pinjaman 

kepada anggota KSM lebih besar dari Rp 500.000. Hal ini disebabkan 

jumlah warga Karangkidul yang membutuhkan pinjaman sangat banyak, 

sehingga hanya diberikan pinjaman sebesar Rp 500.000 itupun 

didahulukan bagi mereka yang sangat membutuhkan. Dana pinjaman 
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P2KP dari pemerintah sama seperti kelurahan lainnya yaitu Rp 100 juta. 

(wawancara dengan Bapak Dira Sudirman, 47 tahun, tanggal 9 Agustus 

2005) 

Untuk pedagang yang ada di kawasan tengah lapangan Pancasila 

yang masuk kelurahan Pleburan sama dengan kelurahan tengah kota yang 

lain. Mereka juga mendapat dana pinjaman dari P2KP. Misalnya Ade 

Taher penjual kaos kaki yang setiap malam berjualan di kawasan 

lapangan Pancasila yang juga mendapat dana P2KP dari kelurahan 

Pleburan sebesar Rp 500.000. Uang itu dia pakai untuk menambah modal 

dagangannya, kalau semula dia hanya menjual kaos kaki dengan harga 

murah yaitu Rp 10.000 / tiga pasang, kini dia menjual kaos kaki dengan 

harga Rp 8.000 / pasang. Bahkan ada yang berharga Rp 12.000 / pasang. 

Menurut dia kaos kaki dengan harga Rp 10.000 / 3 pasang sebenarnya 

mutunya kurang baik sehingga mudah rusak dan apabila dipakai panas di 

kaki, sehingga kurang nyaman apabila dipakai terlalu lama. Bagi pembeli 

yang mengerti dan memiliki kantong agak tebal malas untuk memakainya 

sehingga mereka akan mencari produk dengan harga yang lebih mahal 

misalnya Rp 8.000 / pasang atau Rp 12.000 / pasang. Harapan Ade Taher 

adalah setelah mendapat pinjaman P2KP lebih besar lagi sehingga 

dagangannya bisa mempunyai harga yang bervariasi sebab pembeli di 

kawasan Simpang Lima keinginannya bermacam-macam, ada yang 

mencari kaos dengan harga yang murah dan ada yang mencari kaos 
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dengan harga yang mahal. (wawancara dengan Ade Taher, 29 tahun, PKL 

Simpang Lima, tanggal 8 Agustus 2005) 

Untuk PKL di kawasan Gajah Mada Plaza yang menjual makanan, 

mereka juga mendapat bantuan P2KP sebesar Rp 500.000. Bagi Supri 

PKL yang berjualan roti bakar uang itu untuk membeli televisi yang 

ditempatkan di warungnya di depan Gajah Mada Plaza. Dengan adanya 

televisi tersebut diharapkan pembeli akan semakin betah berada di 

warungnya dan akan meningkatkan pendapatannya.  

“Kalau bisa pinjaman P2KP ini lebih besar dari Rp 500.000 

dengan semakin besar uang P2KP yang dipinjamkan maka ada harapan 

untuk membeli diesel yang sangat diperlukan apabila listrik mati, dengan 

demikian kami tidak berhenti berjualan” (wawancara dengan Supri, PKL 

Simpang Lima, 25 tahun, tanggal 8 Agustus 2005) 

2. Pemberdayaan PKL oleh LSM 

Pemberdayaan oleh LSM untuk kawasan Simpang Lima menurut 

Lurah Pekunden Bapak Bambang Pramusinto, SH, SIP dilakukan oleh 

LSM “Arak Topeng” sebagai ketuanya adalah Raja. LSM ini berkantor di 

Tlogosari dan wilayah kerjanya ada di seluruh kota Semarang. LSM ini 

menolak segala bentuk penertiban oleh Pemkot dengan alasan bahwa 

rakyat kecil butuh makan, sehingga mereka tidak setuju apabila Pemkot 

melalui Satpol PP melakukan penertiban terhadap PKL. Pelanggaran yang 

dilakukan oleh PKL biasanya adalah Perda No.11 tahun 2000 maupun 

pelanggaran jam waktu berdagang. Untuk mencegah Pemkot menertibkan 
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PKL, LSM Arak Topeng melakukan pendekatan kepada Walikota 

Semarang maupun kepada DPRD kota Semarang (wawancara dengan 

Lurah Pekunden Bapak Bambang Pramusinto, SH, SIP, tanggal 10 

Agustus 2005). 

Dengan menolak penertiban oleh Satpol PP terhadap PKL 

sebenarnya tindakan LSM tersebut kurang tepat terhadap pembinaan 

PKL, sebab hal ini akan menyebabkan PKL bisa melakukan pelanggaran 

terhadap Perda No.11 tahun 2000. Hal ini tentu saja akan merugikan 

kepentingan masyarakat secara luas. Seharusnya LSM Arak Topeng tidak 

hanya menolak penertiban oleh Satpol PP tetapi juga memberikan 

bimbingan kepada PKL, bagaimana cara berdagang yang baik sehingga 

tidak melanggar Perda No.11 tahun 2000 dan juga tentang waktu 

berdagang. Apabila PKL melanggar peraturan dan waktu berdagang maka 

pengaruhnya akan berdampak kepada kerugian masyarakat.  

Sebenarnya pembinaan yang baik terhadap PKL dilakukan oleh 

LSM, contohnya telah dilakukan oleh LSM Lasima I dan Lasima II. 

Ketika penulis melakukan observasi dan wawancara terhadap anggota 

LSM Lasima I terlihat bahwa PKL lapangan Simpang Lima telah tertib 

mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Pemkot dan ini merupakan 

anjuran yang telah disampaikan oleh LSM Lasima I  dan Lasima II. 

Mereka mengadakan pembinaan setiap hari dan menegur PKL yang 

kurang rapi dalam meletakkan barang dagangannya. Bagi mereka apabila 

PKL tertib akan enak dilihat dan ketertiban akan menarik pembeli untuk 
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membeli barang di PKL lapangan Pancasila Simpang Lima. (wawancara 

dengan Joko Sugito dari LSM Lasima I tanggal 31 Mei 2005) 

Menurut Suparno, PKL yang sudah 7 tahun berdagang di lapangan 

Pancasila Simpang Lima adanya LSM Lasima I dan Lasima II sebenarnya 

menguntungkan PKL. Hal ini disebabkan apabila ada acara yang 

melibatkan PKL dari kelurahan Pleburan, PKL tidak perlu datang sebab 

LSM itulah yang mewakili PKL dalam acara tersebut. Hasil pembicaraan 

dalam rapat tersebut disampaikan kepada PKL sehingga waktu yang 

dimiliki oleh PKL bisa dimanfaatkan untuk keperluan lainnya. 

(wawancara dengan Suparno PKL di lapangan Pancasila Simpang Lima, 

tanggal 31 Mei 2005) 
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BAB  V 

PENUTUP  

 

Kesimpulan  

Berdasarkan masalah dan temuan dalam penelitian ini, maka dapatlah 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :  

Pemberdayaan oleh kelurahan dan LSM yang selalu mengingatkan PKL untuk 

tidak melanggar jam berdagang dan Perda Nomor 11 tahun 2000 telah 

terlihat hasilnya. PKL yang berjualan di tengah lapangan Simpang Lima 

tidak berjualan pada malam Senin dan malam Selasa sesuai aturan 

kelurahan Pleburan. Untuk kawasan depan Masjid Baiturrahman, Gajah 

Mada Plaza, Plasa Simpang Lima, Ramayana Plaza dan jalan Pahlawan 

tidak berjualan sebelum pukul 14.00 WIB.  

 Pada awal krisis moneter jumlah PKL terus bertambah. Sekarang jumlah 

PKL tetap, hal ini karena ijin usaha untuk PKL di kawasan Simpang Lima 

sudah ditutup oleh Pemkot.  

Untuk pengelolaan Pedagang Kaki Lima diserahkan kepada keempat wilayah 

kelurahan di sekitar Simpang Lima. Untuk kawasan depan Baiturrahman, 

depan Hotel Ciputra dan jalan KH. Ahmad Dahlan dikelola oleh 

kelurahan Pekunden. Untuk depan Plasa Simpang Lima dikelola oleh 

kelurahan Karang Kidul. Untuk tengah lapangan Pancasila dikelola oleh 

kelurahan Pleburan dan untuk kawasan depan Gajah Mada Plaza dikelola 
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oleh kelurahan Mugassari. Pengelolaan ini berupa penarikan uang 

retribusi setiap hari sebesar seribu rupiah untuk setiap PKL.  

Dengan menjadi PKL mereka merasakan penghasilannya meningkat 

walaupun hanya berdagang dari jam 18.00 – 21.00 di kawasan lapangan 

Simpang Lima. Pada umumnya penghasilan mereka lebih besar 3 sampai 

4 kali dibandingkan saat mereka bekerja pada orang lain.  

 

Saran-saran  

Saran-saran yang bisa diberikan sehubungan dengan adanya beberapa 

kesimpulan adalah :  

Sebaiknya kelurahan dan LSM memberikan pembinaan secara terus menerus 

pada PKL sehingga mereka tidak melanggar jam berdagang dan Perda 

Nomor 11 tahun 2000.  

Untuk menekan jumlah PKL di Simpang Lima, Pemkot seharusnya 

mengalokasikan lahan lain sebagai tempat berjualan bagi PKL sehingga 

kepadatan Simpang Lima bisa dikurangi.  

Pengelolaan PKL Simpang Lima oleh instansi terkait sudah baik, namun 

penarikan retribusi oleh Pemkot tidak perlu dinaikkan dengan alasan 

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

Pemkot seharusnya memberikan bimbingan kepada PKL untuk menjaga 

kebersihan, pelatihan manajemen yang baik, meningkatkan mutu 

pelayanan dan cara penyajian makanan yang baik sehingga diharapkan 

ada peningkatan pada PKL sebab PKL merupakan sarana peningkatan 

kesejahteraan masyarakat kecil.  
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LAMPIRAN :  

Daftar Responden dan Nomor Kodenya 

 

No Kelurahan Nama Responden Pekerjaan / 
Jabatan Alamat Kode

1. Pekunden 1. Bambang 

Pramusinto , 

SH. SIP.  

Lurah Pekunden Jl. Menjangan 4 

No. 7 

001

  2. Aji PKL Anggrek V/25 002

  3. Rahayu PKL Anggrek V/33 003

  4. Sahid  PKL  Anggrek V/5 004

2. Pleburan 1. Slamet, SIP. 

MM. 

Lurah Pleburan Pleburan VI/10 005

  2. Suparno PKL Moh. Suyudi 71 006

  3. Ade Taher PKL Erlangga Barat 

No. 16 

007

  4. Aisah  PKL  Kertanegara 

Selatan Rt 04/02 

008

3. Karang 

Kidul 

1. Aniceto 

Maknuso da 

Silva, AP. 

Lurah Karang 

Kidul 

Pringgading No. 

28 

009

  2. Marno PKL Tlogosari Raya 

II/96 

010

  3. Yulianto PKL Anggrek V/55 011

  4. Srini  PKL Trengguli II/8 012
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No Kelurahan Nama Responden Pekerjaan / 
Jabatan Alamat Kode

4. Mugassari 1. Bambang 

Suryanto, 

S.SOS. 

Lurah Mugassari Lemah Gempal 

II/42 

013

  2. Supangat PKL Tlogo Bayem 

III/24 

014

  3. Supri PKL Mugas 22D 015

  4. Darsi  PKL  Mugas 30D 016
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Temuan Hasil Wawancara 
 

No. Aspek yang dikaji Temuan lapangan 

1. Pemberdayaan oleh Bapeda 
dan pertumbuhan PKL  

a. Responden 011 
“PKL harus menempatkan, menata barang 
dagangan dan peralatannya dengan tertib 
dan teratur serta tidak mengganggu lalu 
lintas dan kepentingan umum”. 

  b. Responden 009 
“PKL diwajibkan memelihara kebersihan, 
keindahan, ketertiban, keamanan dan 
kesehatan lingkungan” 

  c. Responden 014 
“PKL dilarang menjual tempat usahanya 
kepada orang lain” 

  d. Responden 004 
“Jumlah PKL bertambah karena untuk 
mencari pekerjaan formal sulit” 

2. Pemberdayaan oleh P2KP dan 
peningkatan pendapatan  

e. Responden 003 
“Dengan adanya bantuan dari P2KP 
membantu PKL apabila sedang kehabisan 
modal sehingga tidak perlu meminjam 
kepada rentenir” 

  f. Responden 016 
“Dana P2KP merupakan alternatif  bagi 
PKL untuk menambah modal dengan 
bunga pinjaman yang rendah”  

  g. Responden 001 
“Bantuan Pemerintah terhadap PKL 
diwujudkan dalam bentuk pinjaman 
dengan bunga rendah sehingga tidak 
memberatkan PKL” 

  h. Responden 008 
“Dengan meningkatkan pendapatan 
masyarakat maka pendapatan PKL juga 
meningkat” 

3. Pemberdayaan oleh LSM dan 
pertumbuhan PKL  

i. Responden 006 
“LSM menjadi penghubung antara PKL 
dengan Pemerintah” 

  j. Responden 010 
“Dengan adanya LSM apa yang menjadi 
harapan PKL dapat disampaikan kepada 
pemerintah” 
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No. Aspek yang dikaji Temuan lapangan 

  k. Responden 005 
“LSM dapat menjadi mitra pemerintah 
dalam membina PKL” 

  l. Responden 012 
“Jumlah PKL yang meningkat karena 
keberhasilan PKL yang terdahulu sehingga 
orang lain yang belum berhasil ingin 
menjadi PKL” 

4. Pemberdayaan oleh Kelurahan 
dan peningkatan pendapatan  

m. Responden 002 
“ Pembinaan oleh kelurahan pada intinya 
agar PKL tidak boleh melanggar waktu 
berdagang namun sering kali PKL 
berjualan melanggar waktu yang telah 
ditetapkan oleh Kelurahan” 
 

  n. Respinden 006 
“Pembinaan oleh Kelurahan agar PKL mau 
mematuhi aturan yang telah ditetapkan 
olah Pemkot sehingga tidak terkena 
penertiban oleh Satpol - PP” 

  o. Responden 010 
“Pembinaan olah pihak Kelurahan untuk 
kepentingan PKL sendiri, jika mereka 
tertib maka tidak akan terkena penertiban 
oleh Satpol – PP dan PKL tidak dirugikan” 

  p. Responden 016 
“Dengan meningkatnya jumlah kaum 
wanita yang bekerja di luar rumah maka 
meningkat juga pendapatan PKL” 
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PETA KAWASAN SIMPANG LIMA SEMARANG 

 

 

U 

 

Skala : 1 : 10.000 

 

Sumber : Dinas Tata Kota dan Pemukiman Kota Semarang 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Judul : Pemberdayaan Masyarakat Marginal Yang Bekerja Sebagai 

Pedagang Kaki Lima Untuk Meningkatkan Pendapatannya  

(Studi Kasus pada Pedagang Kaki lima di Simpang Lima Semarang)  

 

I. Identitas Responden  

1. Nama : (samaran) 

2. Umur :  

3. Pendidikan :  

4. Pekerjaan :  

5. Jabatan :  

6. Alamat :  

 

II. Pedoman Wawancara  

Fokus 1 : Pemberdayaan pemerintah terhadap pedagang kaki lima .  

a. Menurut pendapat anda, apakah Bappeda sudah cukup memberi 

bimbingan kepada pedagang kaki lima ? 

b. Menurut pendapat anda, apakah Program Penanggulangan Kemiskinan 

Perkotaan sudah cukup membantu modal kepada pedagang kaki lima ?  

c. Menurut pendapat anda, apakah Lembaga Swadaya Masyarakat sudah 

cukup menjadi penghubung antara pemerintah dengan pedagang kaki 

lima ? 
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Fokus 2 : Pedagang kaki lima sebagai bagian dari kelompok swadaya 

masyarakat.  

a. Menurut pendapat anda, apakah kelompok swadaya masyarakat 

merupakan wadah yang tepat bagi pedagang kaki lima dalam 

memperoleh bantuan dari pemerintah ? 

b. Menurut pendapat anda, apakah pedagang kaki lima dapat menjadi 

profesi untuk menghidupi keluarga ? 

 

Fokus 3 : Kegiatan pedagang kaki lima.  

a. Menurut pendapat anda, apakah kawasan Simpang Lima merupakan 

tempat yang strategis untuk berdagang ? 

b. Menurut pendapat anda, apakah setelah menjadi pengusaha kecil anda 

ingin memperbesar usaha anda ? 

c. Menurut pendapat anda, apakah dengan menjadi pedagang kaki lima 

anda ingin pindah bekerja di sektor formal ? 

d. Menurut pendapat anda, apakah anda melayani konsumen dengan baik ? 

e. Menurut pendapat anda, setelah melayani konsumen dengan baik 

konsumen anda meningkat ? 

 

Fokus 4 : Peningkatan pendapatan 

a. Menurut pendapat anda, mengapa generasi muda lebih tertarik bekerja 

di kota daripada di desa ? 
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b. Menurut pendapat anda, apakah sektor informal di perkotaan dapat 

menjadi tumpuan harapan masyarakat marginal ? 

c. Menurut pendapat anda, apakah ada tindakan nyata dari pemerintah 

untuk membendung urbanisasi dari desa ke kota ? 

 

Fokus 5 : Kelurahan sebagai fasilitator  

a. Menurut pendapat anda, apakah kelurahan sudah cukup dalam membina 

kewajiban pedagang kaki lima ? 

b. Menurut pendapat anda, apakah kelurahan sudah cukup dalam memberi 

bantuan pinjaman kepada pedagang kaki lima ? 

c. Menurut pendapat anda, apakah kelurahan sudah cukup dalam 

mensosialisasikan larangan kepada pedagang kaki lima ? 

 

 


