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ABSTRAK 

 

Fatnawati, Nur. 2013. Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 

Pedagang Kaki Lima Terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima Di Surakarta. 

Skripsi, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Drs. Sartono Sahlan, M.H. Pembimbing II: Saru Arifin, S.H., 

LL.M. 

 

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Relokasi, DampakRelokasi. 

 

Maraknya pedagang kaki lima yang memadati lingkungan kota dengan 

menggelar dagangannya diruas jalan maupun ruang publik lainnya dirasa tidak 

sesuai dengan sistem penataan kota. Semakin berkembangnya PKL banyak 

disebabkan karena factor lapangan pekerjaan yang tidak memadai bagi orang yang 

membutuhkannya. Keadaan demikian mendesak Pemerintah Kota Surakarta untuk 

menata PKL tersebut dengan jalan Relokasi dan membentuk suatu Peraturan 

Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki 

Lima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah pemerintah dalam 

penerapan Perda Nomor 3 Tahun 2008, cara relokasi PKL menurut Perda Nomor 

3 Tahun 2008 dan dampak relokasi bagi PKL, masyarakat dan Pemerintah. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil 

penelitian ini menyebutkan bahwa penataan dan pengelolaan PKL yang dilakukan 

oleh Pemerintah Kota Surakarta dilaksanakan dengan beberapa langkah yaitu 

Relokasi, Selter Knock Dwon, Tenda, Gerobak dan Penertiban. Langkah awal 

yang ditempuh Pemerintah Surakarta yaitu dengan melaksanakan relokasi. 

Relokasi dilakukan apabila tidak tersedianya lahan untuk menampung PKL 

dengan jumlah yang begitu banyak. Pelaksanaan relokasi dilakukan dengan 

langkah Pendataan, Sosialisasi dan yang terakhir adalah pemberian kepastian 

hukum. Adanya relokasi menimbulkan suatu akibat yang dirasakan oleh PKL, 

masyarakat maupun Pemerintah. Keberadaan PKL telah banyak menunjang 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan sumbangan retribusi sebesar 4,5% dari 

total PAD sebesar 106.759.419.000,-. Masyarakat lebih merasa nyaman dengan 

keberadaan PKL yang direlokasi serta terjaminnya kepastian hukum dalam 

menjalankan kegiatan usaha bagi PKL. Relokasi dilakukan dengan 

memperhatikan Peraturan yang sudah ditetapkan. Sehingga dapat mendatangkan 

manfaat bagi PKL, masyarakat maupun bagiPemerintah Kota Surakarta. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan Negara yang menggunakan konsep welfare state 

dalam menjalankan pemerintahannya dengan tujuan untuk menciptakan 

kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Tim peneliti Pusat 

Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina (2008) menjelaskan bahwa 

“hanya sedikit istilah yang digunakan untuk menerjemahkan Welfare State. 

Welfare State, secara singkat dapat diartikan sebagai “serangkaian kebijakan 

publik dan kegiatan Negara dalam mengintegrasikan kebijakan ekonomi dan 

kebijakan sosial demi sebuah pencapaian kemakmuran” (Unpar, 2008:24). 

Serangkaian kebijakan yang diwujudkan dalam suatu kegiatan dilakukan 

dalam menjalankan pemerintahan, salah satunya yaitu dengan membuat suatu 

kebijakan yang akan mempermudah dalam melaksanakan rancangan program 

pemerintahan. Perwujudan perumusan kebijakan atau peraturan daerah, dalam hal 

ini pemerintah daerah harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai. Tujuan 

tersebut haruslah sinkron dengan konsep Welfare State, yang bertujuan untuk 

menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  

Tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut sesuai dengan yang dicita-

citakan atau diharapkan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang tertuang dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 

alinea keempat, yaitu: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
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tumpah darah Indonesia; (ii) meningkatkan kesejahteraan umum; (iii) 

mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial. Salah satu 

konsep dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk 

memberikan kemakmuran pada seluruh masyarakat yang ada di dalamnya, hal ini 

sesuai dengan konsep dasar Negara Kesejahteraan (Welfare State). 

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah (dari pusat hingga 

daerah) membuat kebijakan-kebijakan publik yang berbentuk peraturan 

perundang-undangan. Dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah otonom mempunyai 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mensejahterakan 

masyarakat. Dilihat dari situasi dan kondisi suatu daerah banyak ditemui usaha-

usaha baik itu bergerak di sektor formal maupun informal. Sektor informal dalam 

ini salah satunya adalah  Pedagang Kaki Lima.  Pedagang Kaki Lima (PKL), di 

sejumlah daerah sering menjadi permasalahan yang tidak ada habisnya. Mereka 

sering dituding mengganggu ketertiban, sehingga keberadaannya mengundang 

stigma negatif di mata masyarakat. Namun berbeda halnya yang terjadi di 

Surakarta yang notabene adalah salah satu kota besar di Jawa Tengah. Surakarta 

merupakan kota perdagangan, dan terdapat banyak saingan pelaku usaha yang 

memadati kota perdagangan tersebut. 
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Banyaknya saingan pelaku usaha menyebabkan banyak orang lebih 

memilih untuk mengais rejeki dari sektor perdagangan. Salah satu bentuk sektor 

perdagangan tersebut diantaranya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini 

disebabkan karena ketatnya persaingan untuk dapat bekerja dalam sektor formal, 

dan sangatah wajar apabila para pengangguran memilih bekerja di sektor 

informal.  

Pedagang Kaki Lima merupakan suatu jalan yang dianggap mudah oleh 

sebagian besar masyarakat untuk dilakukan karena pedagang disini tidak dituntut 

memiliki pendidikan yang tinggi. Anggapan tersebut berdampak pada 

bermunculannya PKL baru lainnya yang semakin hari semakin memadati kota, 

sehingga banyak menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar maupun 

Pemerintah Kota. Perkembangan PKL yang semakin banyak menimbulkan suatu 

kelompok-kelompok PKL yang akan dijadikan sebagai wadah penampung 

aspirasi dan peyelesaian permasalahan. Kelompok PKL merupakan suatu bentuk 

produk yang tercipta akibat aktifitas yang dilakukan oleh PKL.  

Kelompok PKL sebagai bagian dari kelompok usaha kecil adalah 

kelompok usaha yang tidak terpisahkan dari aset pembangunan 

nasional yang berbasis kerakyatan, jelas merupakan bagian integral 

dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan 

peranan yang sangat strategis dalam turut mewujudkan tujuan 

pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan 

ekonomi pada khususnya (Frasnsiska, 2008:2). 

  

PKL sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi untuk 

menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang 

kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor 

formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. Selain tanpa 
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memperhatikan tingkat pendidikan, kemunculan PKL disini dilakukan tanpa 

mengurus izin atau membayar pajak pada awal berdagang. Kemudahan tersebut 

juga merupakan faktor penyebab banyaknya PKL di Surakarta. PKL menurut 

penjelasan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Pasal 1 Ayat (2) 

disebutkan bahwa: 

Usaha kecil (termasuk PKL) merupakan usaha ekonomi produktif 

yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha 

besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang 

dimaksud dalam undang – undang. Bahkan PKL, secara nyata 

mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat 

yang berpenghasilan rendah, sehingga dengan demikian tercipta 

suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan.  

 

Usaha PKL dalam memajukan usahanya terlihat jelas dengan kegigihan 

mereka dalam mengembangkan usahanya. Jenis usaha PKL yang tergolong dalam 

jenis usaha kecil sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang 

Usaha Kecil seharusnya bisa lebih berkembang dengan tidak mengganggu 

kelangsungan kegiatan publik. Pada Kenyataannya, keberadaan PKL di kota-kota 

besar kerap menimbulkan masalah baik bagi pemeritah setempat, para pemilik 

toko, dan pengguna jalan. Tidak sedikit para pemilik toko dan pengguna jalan, 

merasa terganggu dengan banyaknya PKL. Hal ini disebabkan karena semakin 

melebarnya tempat yang digunakan para PKL untuk menjajakan dagangannya. 

Dalam hal ini pemerintah sudah menghimbau agar sebelah luar trotoar diberi 

ruang untuk taman, resapan air dan sekaligus sebagai kawasan berdagang PKL. 

Dan pada akhirnya semua kesalahan ditujukan kepada PKL yang telah memakan 

ruas jalan dalam usaha menggelar jajanannya. 
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Pedagang Kaki Lima yang semakin hari semakin bertambah banyak 

jumlahnya, tentunya membutuhkan tempat yang memadai untuk menampung 

semua pedagang kaki lima tersebut. Keberadaan pedagang kaki lima tersebut 

dipandang masyarakat sangat mengganggu ketertiban dan kebersihan kota. 

Adanya PKL yang semakin berjubal membuat suasana kota semakin sempit dan 

gerah. Memperhatikan kondisi tersebut, Pemerintah Surakarta sudah mengadakan 

tindakan berupa relokasi Pedagang Kaki Lima yang diharapkan bisa mengatasi 

permasalahan PKL tersebut.  

Relokasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan apabila tidak 

terpenuhinya daerah-daerah yang digunakan untuk berdagang para PKL tersebut. 

Menurut Rudi ( 2011: 7), “Terhitung pada tahun 2006 ada sekitar 5.817 PKL yang 

menempati tempat-tempat umum dan akan menimbulkan kekacauan tata kota. 

Alasan tersebut yang menjadi tonggak awal pemerintah perlu melakukan suatu 

penataan PKL, dan sekaligus untuk mengembalikan fungsi tata ruang kota seperti 

semula”. 

Keputusan pemerintah untuk merelokasi para Pedagang Kaki Lima 

tersebut direspon negatif oleh PKL. Mereka ( PKL ) merasa sangat dirugikan atas 

keputusan pemerintah yang dirasa tidak adil untuk mereka. Namun, kebijakan 

tersebut sudah dibuat dan harus dijalankan oleh para Pedagang Kaki Lima 

tersebut meskipun sampai saat ini mereka (PKL) belum mendapatkan tempat yang 

layak untuk berdagang dan belum mendapatkan kepastian yang lebih jelas dari 

pemerintah kota. “Sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah mimpi jika berharap 

pemerintah dapat memfasilitasi dan memberi lahan khusus agar lingkungan 
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kelihatan cantik, sedangkan aparat masih memperdagangkan emperan gedung, 

trotoar dan lahan-lahan kosong dengan harga tinggi dan tiap bulan mengutip 

“pajak liar” (Anonim a, 2007, para:3). 

Kebijakan pemerintah tersebut tidak akan berbuah pada isapan jari semata 

jika seluruh komponen, baik PKL, masyarakat maupun pemerintah berkerjasama 

untuk mewujudkan tujuan bersama dan dapat mendatangkan suatu keuntungan 

bagi PKL, masyarakat maupun pemerintah. Seperti yang dijelaskan oleh Budi 

(2009:4): 

Setiap pemerintah daerah berupaya mengembangkan berbagai strategi atau 

kebijakan untuk menangani persoalan PKL dari mulai yang bersifat 

persuasif hingga represif. Pilihan strategi terkait dengan cara pandang 

pemerintah terhadap PKL. Jika pemerintah melihat PKL sebagai potensi 

sosial ekonomi yang bisa dikembangkan, maka kebijakan yang dipilih 

biasanya akan lebih diarahkan untuk menata PKL, misalnya dengan 

memberikan ruang usaha bagi PKL, memformalkan status mereka 

sehingga bisa memperoleh bantuan kredit bank, dan lainnya. Namun 

sebaliknya, jika PKL hanya dilihat sebagai pengganggu ketertiban dan 

keindahan kota, maka mereka akan menjadi sasaran penggusuran dan 

penertiban. Dalam hal ini, pemerintah kota Surakarta telah menggunakan 

beberapa strategi untuk menangani PKL, yaitu dengan relokasi, 

shelterisasi, tendanisasi, gerobakisasi. Dengan demikian, perlu adanya 

perombakan kebijakan  yang dapat melindungi dan menjamin keberadaan 

Pedagang Kaki Lima tersebut. 

 

Timbulnya berbagai macam permasalahan yang dihadapi PKL di kota 

Surakarta tersebut, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta membuat sebuah 

kebijakan baru berupa Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan PKL, menjaga ketertiban umum, dan kebersihan 

lingkungan. Guna mengetahui apakah Peraturan Daerah kota Surakarta tentang 

PKL sudah sesuai dengan konsep kesejahteraan sosial, maka dalam penelitian ini, 
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penulis mengambil judul “DAMPAK RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA 

BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 3 

TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA 

TERHADAP USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI SURAKARTA”.  

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Permasalahan tersebut ada karena suatu anggapan bahwa : 

1. Banyak Pedagang Kaki Lima yang menggelar dagangannya di trotoar, 

sehingga banyak ditemukan pelanggaran. 

2. Pedagang kaki lima yang sekarang ada dan membludak menjadi suatu 

ancaman yang sangat besar bagi masyarakat karena mengganggu 

sistem tata letak kota dan masyarakat itu sendiri. 

3. Keberlangsungan kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima yang sangat 

mempengaruhi tingkat taraf hidup bagi Pedagang Kaki Lima (PKL). 

4. Pembetukan Peraturan Derah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Pedagang Kaki Lima yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan dalam hal ini adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). 

5. Dampak positif dan negatif yang dirasakan setelah  pemberlakuan 

Perda Kota Surakarta No. 3 Tahun 2008 oleh pedagang kaki lima 

setelah adanya suatu relokasi, mengingat sudah terjaminnya 

keberadaan mereka dalam lingkup masyarakat serta dampak bagi 

masyarakat sekitar Relokasi PKL. 
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1.3. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, agar penelitian ini tidak 

melebar, maka penulis membatasi objek yang akan diteliti, hanya terbatas pada 

pelaksanaan Perda Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 

Pedagang Kaki Lima terhadap kegiatan usaha pedagang kaki lima Kota Surakarta 

terkait dengan keamanan dan kenyamanan dalam berusaha. 

 

1.4. Perumusan Masalah 

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan 

apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara 

harapan atau capaian atau singkatnya antara das sollen dengan das sein. 

Untuk memudahkan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti dan 

agar mudah terarah dan mendalam pembahasannya sesuai dengan sasaran yang 

ditentukan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah langkah Pemerintah Kota Surakarta dalam 

penerapan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Pedagang Kaki Lima? 

2) Bagaimanakah cara Relokasi PKL menurut Peraturan Daerah No. 3 

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima?  

3) Bagaimanakah dampak relokasi bagi Pedagang Kaki Lima dan 

masyarakat sekitar? 
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1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.5.1.  Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui cara pemerintah dalam penerapan Peraturan 

Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki 

Lima. 

2. Untuk mengetahui cara pelaksanaan Relokasi PKL yang sesuai 

dengan Peraturan Daerah. 

3. Untuk mengetahui dampak adanya relokasi pedagang kaki lima 

terhadap jaminan keamanan bagi pedagang kaki lima di 

Surakarta. 

4. Untuk mengetahui dampak adanya relokasi pedagang kaki lima 

terhadap jaminan kenyamanan bagi pedagang kaki lima. 

5. Untuk mengetahui dampak adanya relokasi pedagang kaki lima 

terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pedagang kaki lima 

di Surakarta sekaligus mengetahui dampak adanya relokasi PKL 

bagi masyarakat. 

1.5.2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat teoritis 

Dapat dijadikan salah satu wahana pengembangan ilmu 

pengetahuan kemasyarakatan khususnya bagi pemerintah kota 
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Surakarta. Serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah 

untuk membuat dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat luas. 

b. Manfaat praktis 

Dapat dijadikan sebagai masukan mengenai upaya-upaya 

apakah yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan 

dalam bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan 

pedagang kaki lima ( PKL ). Selain manfaat secara teoritis 

maupun praktis, juga terdapat manfaat – manfaat yang dapat 

dirasakan bagi pemerintah, masyarakat maupun pedagang kaki 

lima diantaranya: 

1. Bagi Pedagang Kaki Lima 

Dapat dijadikan suatu pembelajaran yang akan dapat 

dikembangkan guna memenuhi kebutuhan dan 

memberikan pencerahan untuk berusaha sesuai dengan 

ketentuan Perda yang berlaku. Serta PKL diharapkan 

dalam melakukan aktifitas dapat berjalan tertib, aman, 

nyaman jika mengetahui aturan yang ada dalam 

peraturan daerah tersebut. 

2. Bagi Pemerintah Daerah 

Dapat memberikan kontribusi dinas tata ruang kota agar 

menjadi lebih tertib dan lebih baik, dan dapat dijadikan 
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suatuu wacana bagi Dinas Pengelolaan Pasar agar dapat 

menerapkan peraturan dengan baik serta tidak 

merugikan berbagai pihak. 

 

1.6. Sistematika Penulisan skripsi 

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan 

bagian akhir. Bagian awal skripsi yang memuat halaman judul, pengesahan 

kelulusan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, 

daftar gambar dan daftar lampiran. 

Didalam penelitian hukum ini terdiri dari lima bab, masing – masing 

perinciannya sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan, di dalamnya berisi uraian latar belakang pemilihan 

judul, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan, 

manfaat penelitian dan diakhiri dengan sistematika skripsi yang bertujuan untuk 

mengantarkan pikiran pembaca ke pokok permasalahan yang akan dibahas. 

Bab II Tinjauan Pusaka, Bab ini berisi teori yang berkaitan dengan 

masalah pokok yang diteliti. Penulis menguraikan tinjauan tentang penelitian 

terdahulu, gambaran umum tentang Pedagang Kaki Lima, kebijakan pemerintah 

kota Surakarta terhadap PKL. 

Bab III Metode Penelitian Hukum, dalam Bab ini berisi tentang metode 

penelitian yang diterapkan, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik 

pengumpulan data dan diakhri dengan analisis data.  
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Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam Bab IV tentang Hasil 

Penelitian dan Pembahasan, dalam Bab ini berisi hasil penelitian yang telah 

penulis lakukan mengenai cara dan langkah pemerintah dalam pelaksanaan 

relokasi PKL yang sesuai dengan Perda No. 3 Tahun 2008 serta dampak yang 

dirasakan oleh PKL dan masyarakat di PEMKOT SURAKARTA dan pedagang 

kaki lima kota Surakarta. Pembahasan tersebut menguraikan tentang gambaran 

objek penelitian.  

Bab V Penutup, pada bab V ini berisi simpulan dan saran mengenai 

pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2008 terkait kebijakan pemerintah terhadap 

kesejahteraan pedagang kaki lima (PKL). 

Daftar Pustaka berisi daftar judul buku-buku yang digunakan sebagai 

referensi dan pedoman oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini. Buku-buku 

tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta 

terkait kesejahteraan pedagang kaki lima (PKL).  

Lampiran berisi tentang lampiran-lampiran yaitu surat keterangan riset 

sebagai bukti bahwa penulis telah melakukan penelitian dan data pendukung 

dalam pembahasan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Kajian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arif Setyo Budi (2009) yang 

berjudul ”Analisis Kritis Peraturan Daerah Kota Surakarta No.3 Tahun 2008 

Tentang Pengelolaan PKL Perspektif Kesejahteraan Sosial”, membahas 

mengenai kesejahteraan pedagang kaki lima ditinjau dari pandangan PKL itu 

sendiri dan dilihat dari segi peraturan yang dibentuk yakni Peraturan Daerah 

Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki 

Lima, mengenai kesesuiannya dengan UUD 1945 serta visi dan misi Kota 

Surakarta dalam mensejahterakan masyarakatnya. Dengan menganalisa sistem 

penormaan yang tertuang dalam Perda yang memiliki kesesuain dengan 

konsep welfare state dan UUD 1945, sehingga disimpulkan bahwa Perda Kota 

Surakarta No.3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan PKL telah mengakomodir 

konsep kesejahteraan sosial dalam perspektif masyarakat. 

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Agata Ika Febrilianawati 

(2010) dengan judul penelitian Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki 

Lima (PKL) di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta. Dalam penelitiannya, 

membahas tentang keefektivan kebijakan pengadaan relokasi PKL serta 

faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksaan kebijakan tersebut. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan relokasi PKL di jalan Ki Hajar 

Dewantara Surakarta dilihat dari sisi pelaksanaanya dikatakan efektif karena 
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tujuan kebijakan tercapai yaitu menciptakan kawasan bebas PKL di dekat 

Kampus Kentingan UNS dan kawasan yang asri berkaitan dengan 

dibangunnya Solo Techno Park. Namun apabila dilihat dari sisi lain, yakni 

dari efisiensi dan kelompok sasaran, maka kebijakan dikatakan belum efektif 

karena tidak mencapai efisiensi dan masyarakat PKL merasa tidak puas 

dengan hasil kebijakan. 

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Arif Setyo Budi dan Agata Ika 

Febrilianawati berbeda dengan penelitian ini. Meskipun terdapat beberapa 

kesamaan, diantaranya kota tempat melaksanakan penelitian, objek yang 

dijadikan penelitian serta peraturan yang digunakan sebagai salah satu sumber 

dalam penelitian. Letak perbedaannya adalah permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian. Dalam penelitian ini dibahas mengenai dampak yang 

dirasakan oleh PKL setelah adanya relokasi PKL dengan data pembanding 

sebelum adanya relokasi PKL. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk 

mengetahui dampak yang dirasakan pedagang kaki lima (PKL) setelah adanya 

relokasi terhadap jaminan keamanan dan kenyamanan serta terhadap kegiatan 

usaha yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Surakarta. 

2.2.  Pengertian Pedagang Kaki Lima  

Pedagang Kaki Lima adalah pedagang atau orang yang melakukan 

kegiatan atau usaha kecil tanpa didasari atas ijin dan menempati pinggiran 

jalan (trotoar) untuk menggelar dagangan. Menurut Sidharta (2002), 

”Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang informal yang menempati kaki 
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lima (trotoar/pedestrian) yang keberadaannya tidak boleh mengganggu fungsi 

publik, baik ditinjau dari aspek sosial, fisik, visual, lingkungan dan 

pariwisata”. 

Banyak penjelasan yang dapat ditemui jika membahas mengenai PKL. 

Keberadaan PKL disini sangat menarik untuk dibahas satu persatu, misalnya 

mengenai dampak atas keberadaan PKL maupun mengenai cara pemerintah 

untuk menata PKL tersebut. Sekilas PKL hanyalah pedagang biasa yang 

menggelar dagangannya dipinggiran jalan, akan tetapi keberadaannya sangat 

mengganggu kenyamanan pengguna fasilitas umum dan juga mengganggu 

ketertiban kota. Seperti penjelasan tentang PKL diatas, dalam hal ini 

Widjajanti (2000:28) menjelaskan bahwa: 

Istilah PKL erat kaitannya dengan istilah di Perancis tentang 

pedestrian untuk pejalan kaki di sepanjang jalannya, yaitu 

Trotoir. Di sepanjang jalan raya kebanyakan berdiri bangunan 

bertingkat. Pada lantai paling bawah biasanya disediakan ruang 

untuk pejalan kaki (trotoir) selebar 5 kaki. Pada perkembangan 

berikutnya para pedagang informal akan menempati trotoir 

tersebut, sehingga disebut dengan istilah Pedagang Lima Kaki, 

sedangkan di Indonesia disebut Pedagang Kaki Lima atau 

PKL. 

Menurut Bromley, sebagaimana dikutip oleh Mulyanto (2007), 

”Pedagang Kaki Lima (PKL), merupakan kelompok tenaga kerja yang banyak 

di sektor informal”. Pekerjaan pedagang kaki lima merupakan jawaban 

terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berangkaian dengan 

migrasi dari desa ke kota yang besar, pertumbuhan penduduk yang pesat, 

pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat di sektor industri, dan penyerapan 

teknologi yang padat moral, serta keberadaan tenaga kerja yang berlebihan. 
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Sementara itu Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 

Tentang Pengelolaan PKL, khususnya Pasal 1ayat (8) PKL didefinisikan 

sebagai berikut: 

Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah 

pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa 

formal dalam waktu yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah 

sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana 

atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dan atau 

dibongkar pasang. 

 

Pedagang Kaki Lima merupakan usaha yang dijalankan dengan 

mandiri. Kemandirian tersebut sudah ada sejak awal munculnya PKL tersebut. 

Namun, Bila melihat sejarah dari permulaan adanya Pedagang kaki lima, PKL 

atau pedagang kaki lima sudah ada sejak masa penjajahan Kolonial Belanda. 

Pemerintah pada waktu itu juga menghimbau agar sebelah luar trotoar diberi 

ruang yang agak lebar atau agak jauh dari pemukiman penduduk untuk 

dijadikan taman sebagai penghijauan dan resapan air (Mujibsite, 14/12/2012). 

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam membuka usaha di 

trotoar tampak dilematis sebab mengganggu kenyamanan para pengguna 

jalan. Dalam hal ini pemerintah harus lebih teliti dalam mengambil tindakan 

dan juga menegakkan peraturan. Lapangan pekerjaan yang sulit juga 

mendukung maraknya pedagang kaki lima (PKL) yang merupakan alih profesi 

akibat PHK dan lain sebagainya. 

Meskipun banyak yang beranggapan bahwa PKL merupakan suatu 

komunitas pengganggu ketertiban, tidak selamanya anggapan tersebut benar. 

PKL juga dapat bersifat mandiri dalam menjalankan usahanya, bahkan dapat 
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dikatakan jika PKL tersebut cenderung kreatif dengan memunculkan 

terobosan baru yang unik dalam usaha pengembangan dagangannya. 

Kemandirian PKL dinilai dapat memacu pendapatan mereka yang semula 

rendah menjadi menengah. Kegiatan perdagangan disini juga membuka 

kesempatan kerja bagi pelaku-pelaku lainnya untuk beusaha. 

Bukan hanya untuk memandirikan kehidupan PKL itu sendiri, akan 

tetapi dalam prakteknya PKL merupakan salah satu penyumbang perputaran 

ekonomi di suatu daerah. Walaupun unit usahanya kecil, namun apabila PKL 

dikumpulkan akan mempunyai nilai tinggi bagi perkembangan ekonomi 

daerah. Sebagai suatu bentuk usaha yang dijalankan oleh masyarakat, ”PKL 

mempunyai karakteristik, diantaranya adalah (i) modal usaha terbatas/kecil, 

(ii) waktu tidak teratur, (iii) tempat tidak permanen, (iv) pelanggan pada 

umumnya menengah kebawah, (v) tidak ada keterkaitan dengan usaha lain dan 

bersifat kompetitif” (Anonim b, 2011:3). 

Karakteristik bentuk usaha PKL tersebut dapat memunculkan PKL 

baru di kawasan perkotaan. Hal ini diakibatkan ketidakseimbangan 

pembangunan antara pedesaan dan perkotaan. Ketidakseimbangan tersebut 

mengakibatkan peluang pekerjaan yang diharapkan di perkotaan semakin 

sempit, ditambah dengan banyaknya lapangan pekerjaan outsourching yang 

tidak ada kepastian kesejahteraannya. Hal tersebut menjadi salah satu faktor 

munculnya sektor informal (PKL) yang diciptakan oleh mereka untuk 

mencukupi kebutuhan mereka dan mendapatkan kesejahteraan. 
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Menurut Herlianto (2012) ”Sektor informal dalam hal ini PKL, 

merupakan sebuah sektor yang tidak diharapkan, padahal kenyataannya sektor 

ini adalah sektor yang lahir dari pertumbuhan ekonomi kota dan produk 

urbanisasi yang terjadi di negara yang sedang berkembang. Berdatangannya 

para pendatang ke kota yang sebagian besar tanpa dibekali dengan 

keterampilan dan pendidikan yang cukup, hal ini menumbuhkan suatu 

masyarakat lapisan bawah yang umumnya berkecimpung di sektor informal”. 

PKL sebagai produk urbanisasi yang timbul tanpa adanya suatu 

pembekalan yang khusus, menimbulkan anggapan dari masyarakat luas 

sebagai suatu bentuk ketimpangan pembangunan. Berkembangnya PKL 

menciptakan suatu aktivitas PKL yang beragam setiap harinya. Aktivitas PKL 

timbul karena tidak terpenuhinya kebutuhan pelayanan oleh formal. 

Aktivitasnya sering dianggap menimbulkan gangguan keamanan dan 

ketertiban masyarakat serta sering dipojokkan sebagai penyebab timbulnya 

berbagai permasalahan seperti mengganggu pergerakkan pejalan kaki atau 

menyebabkan kemacetan lalu lintas. 

Dalam melakukakan aktivitasnya, PKL memilih ruang yang mudah 

dicapai orang seperti trotoar dan ruang publik. Ruang terbuka publik yang 

seharusnya berfungsi sebagai ruang sosial bagi masyarakat sekarang berubah 

menjadi kawasan komersial. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknnya 

pedagang kaki lima yang memanfaatkan ruang terbuka publik sebagai ruang 

aktivitasnya. Keberadaan PKL ini tentunya akan mengurangi peran ruang 
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terbuka publik, meskipun keberadaan PKL ini sebenarnya menjadi salah satu 

faktor pendukung aktivitas di ruang terbuka publik. 

Padahal dalam kasus ini PKL juga memberikan kontribusi terhadap 

pendapatan daerah yang tidak sedikit bagi Kota Surakarta. Hal ini bisa dilihat 

dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta yang 

disumbangkan dari retribusi PKL pada Tahun 2009 sebesar 234.452.800 

(4,5%) dari Total PAD sebesar 106.759.419.000 ( APBD Kota Surakarta, 

2009). 

2.3 Ciri – ciri dan Karakteristik PKL Surakarta 

a)   Ciri – ciri PKL 

PKL mempunyai ciri-ciri yang tidak jauh berbeda dengan ciri-ciri  

pokok sektor informal, karena dalam hal ini PKL merupakan bagian 

dari sektor informal. Keberadaan PKL sedikit banyak didorong karena 

keinginan mereka (PKL) untuk mendapatkan kehidupan yang lebih 

layak. Meskipun pada kenyataannya tidak seperti yang diharapkan, 

akan tetapi pada prakteknya banyak dari mereka yang tidak 

berkesempatan bekerja di sektor formal lebih memilih berusaha 

menjadi PKL. Mereka beranggapan jika menjadi PKL merupakan 

langkah terakhir yang dapat ditempuh mengingat latar belakang 

pendidikan yang relatif rendah.  

Pertimbangan latar belakang pendidikan selalu menjadi alasan 

utama mereka untuk menjadi PKL. PKL bukanlah suatu pekerjaan yang 
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terlepas dari suatu resiko kerja. Kurangnya pengalaman dan 

keterampilan kerja juga akan mempengaruhi bertahan atau tidaknya 

usaha tersebut. Selain resiko tersebut, PKL juga menimbulkan masalah 

lainnya, misalnya mengenai ketertiban kota yang ditimbulkan karena 

keberadaan PKL yang banyak menggunakan ruang publik untuk 

berjualan, sehingga mengganggu aktifitas publik sekaligus mengganggu 

kenyamanan pengguna fasilitas publik. Kebanyakan PKL memang 

memilih tempat yang strategis dan banyak lalu lalang masyarakat 

beraktifitas sehari-harinya.  

Meskipun demikian, PKL merupakan suatu bentuk sektor yang 

dapat dikatakan mandiri dalam menjalankan usaha. Mereka 

menggerakkan sendiri usahanya, dengan modal dan kreatifitas yang 

dikeluarkan serta dibangun oleh mereka sendiri. Pada mulanya mereka 

juga mempublikasikan usahanya dengan cara mereka sendiri. 

Banyaknya saingan usaha tidak membuat PKL putus asa dalam 

mengembangkan usahanya, mereka justru akan memunculkan inovasi 

baru agar usahanya semakin dilirik dan diminati para pelanggan. Dapat 

disimpulkan bahwa PKL memiliki ciri sebagai berikut (Abidin: 1992/ 

13/12/12) : 

1) Kelompok ini merupakan pedagang yang terkadang juga menjadi 

produsen sekaligus, misalnya pedagang makanan dan minuman 

yang dimasak sendiri. 
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2) Perkataan Pedagang Kaki Lima memberukan konotasi bahwa 

mereka umumnya menjajakan barang-barang dagangannya pada 

gelaran tikar atau pinggir-pinggir jalan, atau di muka toko yang 

dianggap strategis. 

3) Pedagang Kaki Lima biasanya menjual barang eceran. 

4) Pedagang Kaki Lima umumnya bermodal kecil bahkan tidak 

jarang mereka merupakan alat bagi pemilik modal dengan 

mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan jerih payah. 

5) Pada umumnya Pedagang Kaki Lima merupakan kelompok 

marginal bahkan ada pula yang tergolong kelompok submarginal. 

6) Pada umumnya kualitas barang yang diperdagangkan oleh 

Pedagang Kaki Lima mengkhususkan diri dalam penjualan 

barang-barang cacat sedikit dengan harga yang lebih murah. 

7) Omset penjualan Pedagang Kaki Lima ini umumnya tidak besar. 

Para pembeli umumnya merupakan pembeli yang berdaya beli 

rendah. 

8) Kasus dimana Pedagang Kaki Lima berasil secara ekonomis 

sehingga dapat menaiki tangga dalam jenjang hirarki pedagag 

sukses agak angka atau jarang terjadi. 

9) Barang yang ditawarkan Pedagang Kaki Lima biasanya tidak 

standar dan pembagian jenis barang yang diperdagangkan 

seringkali terjadi. 
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10) Tawar menawar antara penjual dan pembeli merupakan relasi diri 

yang khusus usaha perdagangan para Pedagang Kaki Lima. 

11) Terdapat jiwa kewiraswastaan yang kuat. 

 

b) Karakteristik PKL Surakarta 

Salah satu  faktor  dari meningkatnya jumlah Pedagang Kaki 

Lima  di  kota  Surakarta  merupakan  dampak  dari  meningkatnya 

jumlah tenaga  kerja yang  tidak  seimbang dengan  peluang lapangan 

pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan. Selain itu 

peluang kerja terbatas, terlebih lagi untuk pekerjaan disektor  formal 

 memerlukan persyaratan yang tidak  mudah  diikuti oleh  para tenaga 

kerja  yang berpendidikan rendah. Dengan demikian banyak tenaga 

kerja yang beralih sektor  informal seperti  menjadi  pedagang  kaki  

lima sebagai  salah satu peluang lapangan pekerjaan yang cukup 

potensial.  

Munculnya sektor informal yang mempunyai potensi yang cukup 

menjanjikan menyebabkan timbulnya PKL yang semakin hari semakin 

bertambah banyak, akan tetapi keberadaan  pedagang  kaki  lima  (PKL)  

memang  tidak  bisa  dilepaskan  dari tumbuh kembangnya suatu 

wilayah. Demikian halnya yang terjadi diwilayah Surakarta, maraknya 

keberadaan pedagang yang biasa memanfaatkan pinggir jalan raya sama 

pesatnya dengan perkembangan kota itu sendiri. Sangat wajar jika 

pemerintah berupaya melakukan penataan terhadap menjamurnya 

pedagang tersebut, dan sangatlah wajar apabila saat melaksanakan 
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penataan kadang-kadang timbul kesalahpahaman. Masalah penataan 

PKL memang memunculkan dua sisi yang saling bertentangan, ibarat 

dua sisi mata uang, apabila saat melakukan pentaan terdapat tujuan yang 

berbeda dan saling bertentangan antara pedagang dan pemerintah..   

Disatu  sisi  upaya  pemerintah dalam melakukan penataan adalah 

untuk  menciptakan  lingkungan kota yang bersih dan sehat, disisi lain 

keberadaan PKL tersebut menyangkut  tentang  nafkah  hidup  orang 

yang kemudian  tidak bisa  begitu  saja berhenti. Dua hal inilah yang 

harus dipahami dan dicarikan jalan keluar agar tidak  saling  merugikan  

di  antara  kedua belah pihak yaitu pedagang dan pemerintah. 

 

c) Perijinan Lokasi PKL 

Penempatan lokasi PKL pada mulanya sebelum diberlakukannya 

Perda maupun SK Walikota, masih belum memperhatikan perijinan 

penempatan. Lokasi yang dijadikan PKL untuk berdagang adalah 

tempat yang berpotensi ekonomi dan banyak dikunjungi banyak orang. 

Awalnya keberadaan PKL yang menempati lokasi umum tidak 

membuahkan suatu teguran, akan tetapi lambat laun setelah dirasa 

mengganggu ketertiban banyak dilakukan suatu razia oleh Satpol PP. 

Hal ini tentunya banyak menimbulkan protes dari PKL, sehingga 

relokasi dicanangkan oleh Pemerintah Kota Surakarta.  

Relokasi tersebut dilakukan dengan menempatkan PKL ke lahan 

yang sudah disiapkan dengan suatu proses perijinan. Prsoes perijinan 
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tersebut sudah diatur dalam Perda Kota Surakarta No. 3 tahun 2008. 

Dalam penempatan suatu lahan yang disediakan oleh Pemerintah 

Daerah, PKL harus sudah mengurus perijinan yang diatur dalam Perda 

Kota Surakarta No. 3 Tahun 2003. Sesuai dengan bunyi Pasal 6 yang 

menyatakan bahwa setiap PKL yang ingin melakukan usaha wajib 

memiliki ijin penempatan yang dikeluarkan oleh walikota dengan 

mengajukan permohonan secara tertulis dengan jangka waktu 

penempatan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. 

Permohonan penempatan suatu lahan untuk berusaha tersebut 

harus melampirkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 6 ayat (3), 

yang dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kartu Tanda penduduk (KTP) kota Surakarta yang masih berlaku; 

2. Rekomendasi dari camat yang wilayah kerjanya digunakan 

sebagai lokasi PKL; 

3. Surat persetujuan pemilik lahan, dan/atau bangunan yang 

berbatasan langsung dengan rencana lokasi usaha PKL; 

4. Sarana dan prasarana PKL yang akan digunakan; 

5. Surat pernyataan yang berisi: 

a. Tidak akan memperdagangkan barang ilegal; 

b. Tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen di 

lokasi tempat usaha; 

c. Belum memiliki tempat usaha di tempat lain; 
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d. Mengosongkan/mengembalikan/menyerahkan lokasi usaha 

PKL kepada Pemerintah Daerah apabila lokasi dimaksud 

sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, tanpa 

ganti rugi dalam bentuk apapun. 

Adanya suatu ketentuan proses perijinan lokasi tersebut 

diharapkan dapat mengikat PKL untuk selalu mematuhi peraturan yang 

berlaku, sekaligus diharapakan dapat mengatasi permasalahan positif 

maupun negatif yang ditimbulkan akibat perkembangan PKL yang 

makin lama makin meningkat.  Banyaknya permasalahan mencetuskan 

pemikiran dari Pemerintah Kota Surakarta untuk menertibkan PKL di 

Surakarta. Penertiban tersebut dilakukan dengan suatu penataan PKL 

yang terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Adanya 

dukungan dari berbagai pihak disini semakin menimbulkan komitmen 

yang kuat dari pemerintah Surakarta untuk melaksanakan penertiban 

PKL yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf kehidupan PKL 

tanpa adanya gangguan maupun pemungutan liar. 

2.4.  Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap PKL 

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar 

dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam 

satu pemerintahan atau organisasi. Pelaksanaan kebijakan harus memiliki 

wewenang dalam menjalankan tugasnya. Bentuk wewenangnya berbeda 

sesuai dengan program yang harus dijalankan. Wewenang yang dimiliki harus 
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efektif oleh karenanya dibutuhkan kerjasama dengan pelaksana-pelaksana 

yang lain. 

Wewenang tersebut akan menjadi efektif apabila pejabat yang 

berwenang tidak hanya menginterpretasikan wewenang sebagai kekuasaan 

atau kekuatan semata namun juga peran, dimana peran pejabat dalam setiap 

jenjang adalah saling melengkapi, oleh karenanya koordinasi yang baik secara 

horizontal, yaitu antar bidang yang berbeda, maupun secara vertikal, yaitu 

dengan pimpinan maupun staf pelaksana. 

Menurut Robert Rienow (1996:573), ”alasan pokok dalam 

kebijaksanaan membentuk pemerintahan daerah adalah untuk membentuk 

masyarakat agar dapat memutuskan keputusannya sendiri serta memberi 

kesempatan pada komunitas yang mempunyai tuntutan yang bermacam dalam 

membuat aturan dan programnya sendiri”. 

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kota Surakarta telah mengeluarkan 

suatu kebijakan yang menangani soal pengeloaan Pedagang Kaki Lima yang 

dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 tahun 2008 

Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. 

Pembentukan kebijakan ini dengan alasan bahwa adanya Pedagang Kaki 

Lima yang bergerak disektor informal akan mempengaruhi lingkungan 

disekitarnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya suatu pengelolaan agar 

keberadaannya memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan 

perekonomian dan masyarakat kota serta terciptanya lingkungan yang baik 
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dan sehat. Pelaksanaan kebijakan disini bertujuan untuk memberikan jaminan 

keamanan dan kenyaman bagi pedagang kaki lima, agar dapat menjajakan 

dagangannya tanpa harus merasa kawatir akan adanya penertiban yang 

dilakukan oleh Satpol PP setempat dan kawatir dengan adanya pungutan liar 

yang tidak dapat dihindari lagi oleh PKL. 

Disamping alasan di atas, perkembangan PKL yang makin lama makin 

meningkat menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan. Pemikiran untuk 

mengatasi permasalahan PKL di Surakarta muncul pada tahun 2006 di 

Monumen Banjarsari, yang pada saat itu menjadi suatu lokasi berdagang PKL 

secara liar yang dirasa telah merusak tata ruang kota sekaligus mengganggu 

ketertiban umum. Keberadaan PKL Banjarsari waktu itu menimbulkan suatu 

Pemikiran oleh masyarakat maupun pemeritah baik positif maupun negatif, 

berikut ini adalah pemikiran masyarakat maupun pemerintah Surakarta terkait 

dengan keberadaan PKL (Rudiblog, 22/12/2012): 

1) Pemikiran Positif 

1. Aset kota untuk diberdayakan 

2. Peluang kesempatan kerja 

3. Penyangga katup ekonomi informal 

2) Pemikiran negatif 

1. Merusak fasilitas umum dan lingkungan 

2. Merampas hak warga kota 

3. Potensi konflik 
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Adanya pemikiran tersebut kemudian memberikan suatu kontribusi 

positif bagi Pemerintah Kota Surakarta untuk lebih perhatian dan tanggap 

terhadap pemikiran yang ada di masyarakat. Akhirnya Pemerintah Kota Surakarta 

melakukan upaya untuk menertibkan PKL di Kota Surakarta, dan kemudian 

penataan PKL di Kota Surakarta terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak 

baik pemerintah maupun masyarakat. 

Adapun  faktor pendukung untuk mengurai persoalan PKL adalah sebagai 

berikut ( Rudiblog, 22/12/2012): 

a) Karakter kepemimpinan lokal/Wali Kota Surakarta yang Cerdas, Santun, 

Konsisten  

b) Komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat  dalam 

Pemberdayaan PKL   

c) Adanya solusi  yang ditawarkan oleh pihak pemerintah kota Surakarta. 

Komitmen bersama dalam mewujudkan kebijakan Pemerintah Kota dalam 

penataan PKL di Kota Surakarta di sepakati oleh Legislatif, Muspida Kota 

Surakarta, SKPD terkait, masyarakat dan instansi vertikal, sehingga komitmen 

untuk mengatatasi permasalahan PKL di Kota Surakarta semakin meningkat baik 

di dalam masyarakat maupun pemerintah kota Surakarta. Dengan adanya 

dukungan dari berbagai pihak yang ada di Kota Surakarta, maka Pemerintah Kota 

Surakarta semakin mempunyai komitmen kuat untuk melaksanakan peraturan 

yang ada di kota Surakarta terkait dengan penataan kota dan PKL. Surakarta 

memiliki peraturan perundang-undangan tentang penataan Pedagang Kaki Lima 
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(PKL) yang telah diimplementasikan. Peraturan perundang-undangan tersebut 

yaitu : 

1) Perda No. 8 Tahun 1995 Tentang Pembinaan dan Penataan PKL 

Kota Surakarta.  

2) SK Walikota Surakarta No. 2 Tahun 2001 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 1995. 

3) Perda No. 3 Tahun 2008 Tentang  Pengelolaan PKL Kota Surakarta. 

4) Perda Kota Surakarta No. 7 Tahun 2009 Tentang Retribusi 

Pemakaian Kekayaan Daerah. 

5) SOT Kota Surakarta No. 6 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian digunakan penulis dengan maksud untuk memperoleh 

data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun 

metode penelitian yang akan penulis gunakan adalah Metode kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan yuridis empiris. 

Metode ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut : 

3.1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk 

memecahkan suatu masalah dengan meneliti data sekunder dan dilanjutkan 

dengan data primer di lapangan (Soekanto, 1984:1). Sebab permasalahan yang 

diteliti adalah Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, berkaitan dengan dampak relokasi yang 

dirasakan PKL sebelum dan sesudah dilaksanakannya Perda tersebut serta 

berkaitan dengan usaha PKL. Kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. 

 

3.2.  Subjek dan Objek Penelitian 

a) Subjek Penelitian  

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang menjadi 

pendukung dalam mencari dan menentukan permasalahan dalam studi 

dampak relokasi pedagang kaki lima: 

a. Pedagang Kaki Lima (PKL) 
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b. Asosiasi Pedagang Kaki Lima Surakarta 

c. Dinas Pengelolaan pasar Surakarta 

d. Dinas Tata Kota Surakarta 

b) Objek Penelitian 

Subjek penelitian tidak terlepas dari objek penelitian, adapun 

objek yang menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian, yaitu dampak 

relokasi PKL berdasar Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Pedagang Kaki Lima terkait dengan langkah pemerintah dalam menata 

dan mengelola Pedagang Kaki Lima di Surakarta. 

3.3.  Lokasi Penelitian  

Lokasi yang dipilih peneliti adalah  Jl. Veteran dan Jl. Kapten Mulyadi 

Kota Surakarta, dimana kasus yang terjadi disepanjang Jl. Veteran dan Jl. 

Kapten Mulyadi adalah tempat dilakukannya penggusuran dan perelokasian 

Pedagang Kaki Lima (PKL). 

3.4.  Teknik Pengumpulan Data 

Salah satu bagian yang  penting dalam penelitian adalah dapat 

diperolehnya data yang akurat, sehingga menghasilkan penelitian yang baik. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Wawancara 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer, 

yang berwujud tindakan-tindakan dan kata-kata dari pihak PKL. 

Penentuan subjek penelitian berdasarkan atas keterwakilan dari 
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masing-masing individu yang diteliti serta yang dapat 

memberikan informasi lengkap terhadap dampak yang sudah 

dirasakan setelah adanya relokasi pedagang kaki lima (PKL) 

terkait segi keamanan, kenyamanan, dan jaminan berusaha, 

yaitu sejumlah 4 orang PKL yang menjadi ketua asosiasi PKL di 

daerah atau kawasan masing-masing yaitu Rahmadi, Bibit 

Santoso, Rusmanto dan Nur Iskak. 

Untuk memperoleh informasi yang sedekat-dekatnya dan 

seobjektif-objektifnya peneliti dalam melakukan wawancara 

harus saling bekerjasama, saling menghargai, saling 

mempercayai, saling memberi, serta saling menerima. 

b. Studi pustaka 

Dengan cara mereview pusataka, hasil penelitian terlebih 

dahulu, jurnal, text book, dan data online yang berkaitan dengan 

Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL).  

3.5.  Analisis Data 

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik analisis data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding data 

(Moleong, 2002; 178). Triangulasi dengan sumber dapat dicapai dengan jalan : 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

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

yang dikatakan secara pribadi. 
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c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakanya sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan (Moleong, 2006:331). 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi dengan sumber 

derajat dicapai dengan jalan: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara; 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi; dan 

c. Membandingkan hasil wawancara degna isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Tata Ruang Kota Surakarta 

Kota Surakarta secara umum merupakan dataran rendah dan berada 

diantara pertemuan kali atau sungai-sungai Pepe, Jenges dengan bengawan Solo, 

dan mempunyai topografi 92 meter diatas permukaan air laut dengan 

kemiringan rata-rata 0-30%, dan terletak antara 110 45’15’’-110 45’35’’ bujur 

timur dan antara 7 36’00’’-7 56’00’’ lintang selatan. 

Secara administratif, Kota Surakarat terdiri dari 5 Kecamatan dan 51 

Kelurahan, dengan batas wilayah sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten  Karanganyar 

2. Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo 

3. Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo 

4. Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo dan kabupaten Karanganyar 

Sedangkan 5 kecamatan yang dimaksud tersebut antara lain adalah 

Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres, dan Banjarsari. Untuk 

lebih jelas mengenai kota Surakarta dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut ini. 
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Sumber : Bappeda Surakarta, 2012 

Gambar 4.1 Peta Kota Surakarta 

Kota Surakarta termasuk kawasan pengembangan pariwisata Jogja-Solo-

Semarang (Joglosemar), serta memiliki peran penting dalam konstalasi kota-

kota di Jawa Tengah. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2003-2013, Kota Surakarta dipusatkan sebagai Pusat Kegiatan 

Nasional (PKN) Jawa Tengah bagian Selatan. Kota Surakarta secara umum 

merupakan dataran rendah dengan ketinggian ± 92 meter dari permukaan laut 

dan memiliki luas wilayah 44,40 km
2
 (Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, 

2010). 
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Kota Surakarta secara fisik sudah menyatu dengan kawasan perkotaan 

yang berada di wilayah Kabupaten Boyolali, Karanganyar, Sukoharjo serta 

Wonogiri, Sragen dan Klaten. Kondisi ini menyebabkan interaksi yang cukup 

erat antar aktifitas yang terjadi di Kota Surakarta dengan kota/kabupaten di 

wilayah subosuko wonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, 

Sragen, Klaten). Demikian pula halnya dengan aktifitas Pedagang Kaki Lima 

(PKL) (sumber: Dinas Pengelolaan Pasar (DPP), 2010). 

Perkembangan kota Surakarta secara internal juga cukup pesat. Salah 

satu indikasi kuatnya perkembangan tersebut adalah tumbuhnya beberapa 

kegiatan terutama industri dan perdagangan serta semakin padatnya arus lalu 

lintas di dalam kota. Hal ini terlihat dari besarnya dua sektor tersebut dalam 

struktur Produk Domestik Reginal Bruto (PDRB) Kota Surakarta sebagaimana 

uraian berikut (Dinas Pengelolaan Pasar, 2012): 

a. Sektor Industri     : 21,98% 

b. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restauran  : 25,12% 

c. Sektor Bangunan     : 14,80% 

d. Sektor Jasa      : 13,42% 

e. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi  : 11,11% 

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa perekonomian Kota Surakarta 

yang paling menonjol adalah sektor perdagangan dan industri. Kedua sektor 

disini juga telah banyak memberikan kontribusi pendapatan di bidang 

perekonomian. Hal ini menumbuhkan semangat bagi Pemerintah untuk lebih 

memperhatikan dua sektor tersebut, salah satu caranya adalah dengan menata 
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para pedagang yang dirasa telah melanggar etika berdagang dan merusak 

estetika penataan kota. 

Penataan tersebut terpusat pada pedagang yang melanggar peraturan 

yang ada, dalam perkara disini adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). PKL 

merupakan jenis usaha pekerjaan yang penting dan relatif khas dalam sektor 

informal daerah perkotaan. Kekhususan tersebut dikarenakan kehadiran PKL di 

tengah melimpahnya tenaga kerja dan sedikitnya lapangan kerja yang mampu 

menyerap sebagian besar tenaga kerja yang ada. PKL dalam hal ini merupakan 

unit usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi atau distribusi barang atau 

jasa, dengan sasaran utama untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan 

penghasilan bagi mereka. 

4.2.  Kondisi  Sektor Informal di Kota Surakarta 

Sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan aktivitas 

ekonomi berskala kecil dan sering mengalami banyak kesulitan untuk menjalin 

hubungan secara resmi. Sektor informal yang dimaksud disini adalah suatu 

kegiatan berskala kecil yang bertujuan untuk mendapatkan kesempatan kerja. 

“Elemen yang umumnya yang termasuk pada sektor ini adalah yang 

berpendidikan kurang, berpengalaman kurang dan umumnya pendatang” 

(Manning dan Tadjuddin, 1996: 90-91). 

Sedangkan menurut Herlianto (1986), “sektor informal merupakan 

sebuah sektor yang tidak diharapkan, padahal kenyataannya sektor ini 

merupakan anak sah dari pertumbuhan ekonomi kota dan produk urbanisasi 

yang terjadi di Negara-negara yang sedang berkembang”. Sebab berdatangannya 
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para pendatang ke kota yang sebagian besar tanpa dibekali keterampilan dan 

pendidikan yang cukup, mau tidak mau menumbuhkan suatu masyarakat lapisan 

bawah yang umumnya yang berkecimpung di sektor informal. 

Pertumbuhan sektor informal disebabkan karena ketidakmampuan sektor 

formal menyerap lebih banyak tenaga kerja. Banyaknya tenaga kerja yang 

masuk ke sektor ini dikarenakan keterbatasan kesempatan kerja dan pendapatan 

yang rendah di desa dan sedikit diantaranya berpindah ke kota dengan harapan 

mendapatkan gaji yang relatif tinggi di sektor formal. Para pekerja di sektor 

informal memiliki ciri yang berbeda dengan pengangguran, banyak diantaranya 

bersasal dari desa, berpendidikan rendah dan banyak diantara mereka berusia 

relatif tua serta sudah berkeluarga. 

Terdapat banyak alasan yang melatarbelakangi mengapa orang memilih 

sektor informal (PKL) sebagai aktifitas pekerjaan untuk menggantungkan hidup, 

diantaranya yaitu (Alisjahbana : 2-9): 

1. Terpaksa tidak ada pekerjaan lain; 

2. Dampak dari adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); 

3. Mencari rejeki yang halal; 

4. Mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain; 

5. Menghidupi keluarga; 

6. Pendidikan rendah dan modal kecil serta; 

7. Kesulitan kerja di desa. 

 

Kota Surakarta atau dikenal dengan kota Solo (Hadiningrat) merupakan 

salah satu kota yang berada di provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 

sekitar 44,04 km
2
 yang dihuni oleh 512.898 jiwa  dengan rasio jenis kelamin 

sebesar 98,31 yang artinya bahwa pada setiap 100 penduduk perempuan 

terdapat sebanyak 98 penduduk laki-laki. Kota Surakarta terdiri dari 5 
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kecamatan  yaitu kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres dan 

Banjarsari, 51 kelurahan, 595 RW, 2.667 RT dengan jumlah KK sebesar 

130.284 kk (Kota Surakarta Dalam Angka, 2012). 

Sebagian lahan di kota Surakarta digunakan sebagai tempat pemukiman 

sebesar 61,68%, sedangkan untuk kegiatan ekonomi juga mengunakan tempat 

yang cukup besar sekitar 20% dari luas lahan yang ada. Kota Surakarta berada 

pada spektrum pengembangan cukup pesat memang mendorong berbagai 

perubahan karakternya. Letaknya yang strategis pada persimpangan jalur 

penting di darat mampu mendorong berbagai perubahan sosial yang ada. 

Dinamika sosial, ekonomi, politik, budaya cukup kuat dan menjadi salah 

satu kota penting di negeri ini. Meskipun berbagai gejolak  kerusuhan sosial 

pernah ada tetapi masyarakat menyakini bahwa kota ini sangat damai untuk 

ditinggali. Banyaknya peristiwa atau konflik yang terjadi bagi sebagian 

kalangan dianggap sejarah masa lalu yang telah terkubur dan mereka sudah siap 

menyongsong masa depannya. Hal tersebut misalnya dilihat dari  pertumbuhan 

ekonomi khususnya perdagangan dan telah menjadi salah satu kota yang mampu 

segera bangkit pasca kerusuhan Mei 1998. 

Kemajuan yang ada juga menyebabkan berbagai tumbuh kembangnya 

sumber daya, potensi ekonomi, perdagangan dan sektor lain yang menjanjikan 

dan menjadikan magnet tersendiri bagi 6 kabupaten di bekas Karesidenan 

Surakarta yaitu Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, 

Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonogiri. “Hal ini 

terlihat pada jumlah penduduk Surakarta pada siang hari yang mencapai hampir 
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tiga kali lipat dari jumlah penduduk di malam hari. Pada siang hari penduduk 

dari 6 kabupaten di karisidenan Surakarta menggantungkan mata pencaharian di 

kota Surakarta dalam berbagai jenis pekerjaan salah satunya di bidang 

perdagangan” (Handayani, 2012).  

Proses perkembangan kota yang cukup pesat yang bisa dilihat dari 

maraknya pembangunan sentra-sentra perdagangan, jasa, industri kecil dan 

menengah. Pendirian hotel, pusat perbelanjaan bahkan apartement  dalam 

beberapa tahun ini  dan kemungkinan akan tetap berlanjut ke tahun – tahun 

berikutnya menjadi salah satu indikator pesatnya perkembangan kota Surakarta. 

Paling tidak pada dua tahun belakangan ini muncul pusat perbelanjaan seperti 

Solo Grand Mall, Solo Square dan Hotel Ibis, proses pembangunan apartement 

Solo Paragon, apartement Solo Center Poin, apartement Kusuma Mulia. Seiring 

dengan itu juga muncul   para pelaku sektor informal yang cukup beragam 

didalamnya  ikut mewarnai pertumbuhan kota Solo yang  salah satu pelaku 

 sektor informal tersebut adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). 

Seperti yang diungkapkan oleh Nur Iskak salah satu staff di Dinas 

Pengelolaan Pasar sebagai berikut: 

“kalo ditanya soal sektor informal kota Surakarta, pandangan saya 

ya kearah Pedagang Kaki Lima (PKL). Sebab PKL disini 

merupakan sektor diluar perizinan pada umumnya yang tentunya 

juga perlu dilakukan adanya penataan dan pembinaan. Kebanyakan 

PKL disini disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan yang 

bisa menampung mereka mengingat pendidikan yang mereka miliki 

juga sangat terbatas.” (wawancara, 25/2/2013). 

 

Menurut penjelasan tersebut kebanyakan dari PKL tersebut disebabkan 

karena kurangnya lapangan pekerjaan yang bisa menampung keberadaan 
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mereka mengingat rendahnya pendidikan yang mereka punya. Sehingga 

kebanyakan dari mereka mencari cara alternatif yang bisa dijalankan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup mereka yaitu salah satunya dengan menjadi PKL 

(Pedagang Kaki Lima). 

Pendapat Nur iskak juga didukung dengan pendapat Rusmanto salah satu 

PKL yang ditempatkan di Pasar Klithikan Notoharjo. Beliau menjelaskan 

bahwa: “Saya memilih profesi sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) karena dulu 

saya mencoba untuk melamar pekerjaan di salah satu perusahaan X, tapi tidak 

diterima karena faktor pendidikan saya yang tidak memadai. Yaa.. kemudian 

saya mencoba berdagang saja mbak” (Wawancara, 25/2/2013). 

Banyak hal yang mempengaruhi timbulnya PKL disini. Pada dasarnya 

para PKL ini bermula dari pekerja di pabrik yang ada di berbagai wilayah di 

karisidenan Surakarta maupun di kota–kota besar di seluruh Indonesia seperti 

Jakarta, Surabaya, Semarang, dan kota lainnya . Sejak krisis moneter melanda 

Indonesia berdampak kepada di tutupnya pabrik-pabrik yang selama ini menjadi 

gantungan hidup dari ribuan pegawainya. 

Keberadaan sektor informal di setiap sudut kota menjadikan 

pemandangan yang berbeda bagi setiap pengunjung yang menikmati panorama 

keindahan kota. Adanya sektor informal disetiap ruas jalan menimbulkan kesan 

yang beragam. Hal ini dapat dilihat pada ruas Jl. Veteran dan Jl. Kapten 

Mulyadi. Kedua ruas jalan tersebut dijadikan tempat para sektor informal untuk 

mengais rejeki. Sedikit banyaknya terdapat perbedaan antara kedua shelter 

informal dalam hal ini pedagang kaki lima (PKL). 



 
 

 

42 

Jalan Veteran  merupakan salah satu jalan utama di Surakarta dan 

memiliki banyak akses jalan cabang untuk menuju ke Jl. Veteran tersebut. 

Shelter PKL yang berada di jalan ini kebanyakan didominasi oleh warung 

makan. Hal ini disebabkan banyaknya aktivitas masyarakat yang melintasi 

kawasan tersebut dan banyak dijadikan sebagai tempat persinggahan bagi 

masyarakat. Kawasan ini terdapat fasilitas umum yang mendukung banyak 

bermunculnya para PKL untuk berjualan, setidaknya ada 73 PKL yang 

berdagang di kawasan Jl. Veteran. 

Dibandingkan dengan Jl. Veteran, Jl. Kapten Mulyadi lebih sedikit 

diminati oleh para PKL karena kawasan tersebut merupakan percabangan dari 

Jl. Veteran. Sedikitnya fasilitas umum juga menjadikan faktor jarangnya PKL 

yang bejualan di kawasan ini. Meskipun demikian keberadaan PKL yang 

relative sedikit di kawasan tersebut membawa dampak yang positif bagi PKL 

yang berdagang, sedikitnya saingan berdagang membuat dagangan mereka laris 

dan banyak peminat dari masyarakat sekitar. Secara garis besar PKL yang 

berada di kawasan ini lebih beruntung jika dibandingan dengan PKL yang 

berdagang di Jl. Veteran. Salah satu alasan Relokasi PKL di Jl. Veteran juga 

diakibatkan karena terganggunya masyarakat sekitar dengan keberadaan PKL 

yang semakin hari semakin banyak dan menempati sebagian besar ruas jalan 

yang seharusnya berfungsi sebagai tempat bagi pejalan kaki ataupun fasilitas 

umum lainnya. 

Adanya perbedaan tempat-tempat yang dijadikan PKL untuk berdagang 

mendorong banyak orang lainnya untuk mencoba berdagang seperti PKL 
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lainnya. Berdatangannya PKL disetiap ruas jalan disebabkan karena beberapa 

hal. Diantaranya karena dampak yang bermunculan akibat banyaknya pegawai 

pabrik/perusahaan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sebagian 

dari buruh/pegawai  yang bekerja di kota besar tersebut  akhirnya kembali ke 

daerah asal masing-masing misalnya di wilayah karisidenan Surakarta untuk 

tetap mempertahankan perekonomian keluarga. Buruh/pegawai yang bekerja di 

karisidenen Surakarta juga melakukan hal yang sama berupaya untuk tetap 

mempertahankan perekonomian keluarganya. Dari situlah awal mulanya 

sebagian besar dari mereka  mencoba peruntungan nasibnya dengan berjualan. 

 

4.3. Langkah Penataan dan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima  

Semakin berkembangnya Pedagang Kaki Lima yang memadati kota 

merupakan satu masalah yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah 

Kota Surakarta. Keberadaan mereka yang tidak tertata dengan baik 

menimbulkan suatu kesan yang tidak baik dan juga menciptakan suatu tata 

kota yang buruk dan tidak nyaman. Peran nyata Pemerintah sangat 

dibutuhkan dalam menangani masalah PKL tersebut.  

Sesuai dengan wewenang dan hak sebagai suatu bentuk otonomi, 

pemerintah membentuk suatu Peraturan yang nantinya akan mengatur dan 

mengelola keberadaan PKL. Peraturan tersebut dibentuk dalam wujud 

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 

PKL. Penataan dan pengelolaan PKL merupakan suatu kebijakan yang 

dikeluarkan Pemerintah untuk menata dan mengatur keberadaan PKL. Pada 

dasarnya pembentukan Perda ini adalah sebagai pedoman untuk penataan, 
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pembinaan, pemberdayaan, pengawasan dan penertiban PKL. Pengelolaan 

PKL bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PKL, menjaga ketertiban 

umum dan kebersihan lingkungan.  

Langkah awal Pemerintah dalam pembentukan Perda disini adalah 

dengan tujuan utama untuk menciptakan lapangan pekerajaan bagi para 

masyarakat yang gagal medapatkan penghasilan di sektor formal. Sehingga 

dibentuklah Perda No. 3 tahun 2008 tersebut sebagai suatu bentuk 

pengelolaan dan perlindungan usaha bagi para PKL. Program penataan PKL 

disini merupakan salah satu program prioritas untuk mengembalikan kota 

Surakarta menjadi kota yang bersih, sehat, rapi dan indah (BERSERI). 

Kebijakan penataan dan pembinaan PKL bukanlah untuk mematikan 

PKL karena disadari bahwa PKL merupakan bagian integral perekonomian 

suatu daerah. Penataan dilakukan justru untuk memberikan kepastian usaha 

kepada para PKL, sehingga diharapkan bisa mengembangkan ekonomi 

kerakyatan. Sejalan dengan penataan PKL, ruang publik juga dapat 

dikembalikan keperuntukkannya semula sehingga tata ruang kota yang 

harmonis dapat diwujudkan. Perwujudan kebijakan tersebut diwujudkan 

dalam lima (5) kategori kebijakan, yaitu: 

1) Tuntutan Kebijakan (Policy Demands) 

2) Keputusan Kebijakan (Policy Decisions) 

3) Pernyataan Kebijakan (Policy Statements) 

4) Hasil Kebijakan (Outputs) 
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5) Dampak Kebijakan (Outcomes) 

Kebijakan pengelolaan dan penataan PKL Pemerintah Kota termasuk 

sebagai keputusan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pemerintah yaitu 

pemerintah kota Surakarta yang mengesahkan atau memberi arah dan 

substansi kepada tindakan kebijakan publik, dengan menetapkan Perda dan 

menerbitkan SK walikota dan Surat Edaran Kota Surakarta. 

Pengesahan dan penerbitan yang kemudian diakhiri dengan penetapan 

Perda dan SK Walikota ataupun surat Edaran Kota Surakarta bertujuan untuk 

mempermudah langkah pemerintah dalam menjalankan serangkaian kebijkan 

diatas. Pelaksanaan kebijakan diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang 

sering timbul karena pedagang kaki lima ataupun sektor informal lainnya, 

sehingga dapat membawa dampak yang baik bagi masyarakat, PKL itu 

sendiri maupun Pemerintah Kota Surakarta. Perwujudan kebijakan tersebut 

dijalankan dengan beberapa langkah yang menunjang dan tidak merugikan 

pihak manapun. 

Serangkaian kegiatan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah menciptakan suatu terobosan yang diwujudkan dalam langkah-

langkah yang tersusun secara runtut dan terdapat dalam Perda tersebut. 

Langkah - langkah yang dilakukan oleh Pemkot Surakarta yaitu dengan 

pemberlakuan konsep penataan yang strategis, yaitu membuat kawasan PKL 

dan kantong-kantong PKL. Untuk mencapai strategi tersebut, cara-cara yang 

dilakukan Pemkot Surakarta sebagai berikut: 
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1) Relokasi, kegiatan ini dilakukan bila tidak tersedia lahan di 

lokasi dan jumlah PKL terlalu banyak; 

2) Selter Knok Dwon, PKL akan dibangunkan selter jika di lokasi 

masih tersedia lahan; 

3) Tenda, dilakukan pada wilayah yang lahannya tersedia dan 

PKL hanya melakukan aktivitas pada malam hari; 

4) Gerobak, pemberian gerobak dilakukan pada wilayah yang 

lahannya tidak tersedia untuk selter dan tenda. Gerobak lebih 

bersifat mobile, bisa dipindah-pindah setiap saat; 

5) Penertiban, sebagai langkah terakhir jika PKL tetap membandel 

tidak mau mengikuti program penataan Pemkot. 

Untuk mendukung konsep diatas, Pemerintah Kota Surakarta 

melakukan intervensi sosial dengan melakukan pendekatan kelompok dan 

pendekatan personal. Intervensi Sosial disini merupakan contoh dimana 

disaat melakukan penataan PKL dengan membuat kawasan PKL dan 

membuat kantong-kantong PKL. Mulanya mereka akan didata, 

menformalkan status PKL dan pemberian ijin penempatan usaha. Seperti 

yang diungkapkan oleh Nur Iskak sebagai berikut: 

Banyak kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan langkah-

langkah pemerintah. Misalnya saja dengan membentuk suatu 

wadah yang bisa digunakan oleh para PKL untuk menyalurkan 

aspirasi serta keluh kesahnya. Kalau mengenai pemformalan 

status PKL itu diberikan kepada PKL dengan catatan mau untuk 

ditata dan dikelola oleh pemerintah. Nah,, kalau sudah ada status 

formalnya otomatis keberadaan PKL tersebut sudah dilindungi 

pemerintah dan punya kepastian hukum mbak (Wawancara, 

25/2/2013). 
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Sesuai dengan penjelasan diatas, terlihat bahwa banyak rangkaian 

kegiatan yang dilakukan Pemerintah dalam proses pengelolaan dan penataan 

PKL tersebut. Selain dengan melaksanakan cara-cara yang sudah dibuat, 

Pemerintah juga mengadakan suatu pembinaan dan pemberdayaan yang 

ditujukan kepada PKL. Pembinaan dan pemberdayaan tersebut bertujuan 

untuk memberikan keterampilan kepada PKL aga lebih memahami tentang 

jenis usaha yang mereka jalankan agar tidak merugi. 

Dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan PKL, Pemkot Surakarta 

telah memberikan pelatihan atau training kepada PKL, seperti training 

melayani pembeli, penataan barang, dan training manajemen (Dokumentasi 

BKIP Surakarta, Kamis, 28 April 2011). Pemberdayaan yang dilakukan 

Pemkot Surakarta sesuai dengan arahan Pasal 12 ayat (1) Perda No. 3 tahun 

2008, yang menyatakan bahwa untuk pengembangan usaha PKL, Walikota 

berkewajiban memberikan pemberdayaan, berupa: (a) bimbingan dan 

penyuluhan manajemen usaha, (b) pengembangan usaha melalui kemitraan 

dengan pelaku usaha yang lain, (c) bimbingan untuk memeperoleh 

peningkatan permodalan, dan (d) peningkatan sarana dan prasarana PKL. 

Adanya pembekalan dan pelatihan kepada PKL banyak membawa 

dampak yang baik terhadap perkembangan kegiatan usaha PKL. Mereka lebih 

bisa menjadi bentuk usaha yang lebih mandiri untuk menjalankan usahanya 

sendiri. Hal ini didukung oleh Rahmadi sebagai berikut “Pemberdayaan yang 

dilakukan oleh Pemkot disini sangat membantu PKL dalam mengembangkan 

usahanya, mereka bisa mengasah keterampilan mereka dalam menjalankan 
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usahanya serta bisa menjadi pelaku usaha yang lebih mandiri lagi” 

(Wawancara, 25/22013). 

Pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah sedikit banyak sangat 

membantu pemahaman dan pengertian PKL maupun masyarakat luas 

mengenai cara atau langkah dalam pengembangan usaha PKL. 

Pengembangan usaha diharapkan bukan hanya untuk PKL itu sendiri tetapi 

juga bagi masyarakat sekitar. Dalam kenyataannya PKL disini mampu 

membantu masyarakat sekitar untuk menciptakan usaha sendiri disekitar 

lokasi PKL berdagang. 

Pemberdayaan dan pembinaan tersebut mampu medatangkan manfaat 

bagi masyarakat banyak. Akan tetapi, pemberdayaan dan pembinaan tersebut 

hanya bisa menjangkau para PKL yang memiliki tempat yang strategis untuk 

menggelar usahanya. PKL tersebut mengalami kesulitan jika harus memiliki 

tempat usaha yang aman, nyaman dan tidak mengganggu ketertiban umum. 

Mengingat jumlah PKL yang begitu banyak dan tempat yang tersedia tidak 

memadai, maka langkah pertaman yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu 

mengadakan suatu Relokasi ke tempat yang lebih memadaai dan nyaman 

untuk berdagang. 

Relokasi disini merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh 

Perda No. 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan PKL. Relokasi disini dibentuk 

untuk mengatasi jumlah PKL yang sangat padat dan masing-masing memiliki 
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kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga langkah inilah 

yang pertama kali dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta. 

4.4. Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima 

4.4.1. Relokasi Pedagang Kaki Lima di Surakarta 

Relokasi merupakan suatu jalan atau usaha pemeritnah untuk menata 

dan mengelola Pedagang Kaki Lima (PKL), jika tidak tersedianya lahan di 

lokasi yang digunakan PKL untuk berjualan dan jumlah PKL yang terdata 

terlalu banyak. 

Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif 

sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) 

untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha 

tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam 

suasana lingkungan yang informal. Tidak heran jika kebanyakan masyarakat 

menyebut Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu sektor informal yang 

sedang berkembang di perkotaan saat ini. 

Selain definisi secara umum, Kota Surakarta telah mendefinisikan 

PKL secara khusus sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah Kota 

Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. 

Beberapa pasal terkait dengan definisi PKL, tempat usaha dan pemberdayaan 

dapat diuraikan dalam Ketentuan Umum khususnya Pasal 1 ayat (8) sebagai 

berikut : “Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah 

pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa formal dalam 
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waktu yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat usahanya, 

baik denga menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, 

dan atau dibongkar pasang”.  

Dari definisi diatas, terlihat bahwa pedagang kaki lima merupakan 

pedagang yang telah dilindungi keberadaannya oleh Pemerintah Daerah dan 

telah mendapatkan kepastian hukum. 

Pemahaman mengenai relokasi dan keberadaan PKL di Surakarta 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Masyarakat juga memerlukan suatu 

sosialisasi mengenai keberadaan PKL yang semakin hari semakin beragam. 

Sosialisasi yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa dilakukan secara langsung 

maupun secara tidak langsung misalnya melalui media internet ataupun 

dengan diadakannya acara budaya yang dapat menarik perhatian masyarakat 

sekaligus megenalkan PKL kepada masyarakat. Seperti halnya yang 

dikatakan oleh Anik salah satu warga Desa Jlopo, sebagai berikut: 

“saya dulu awalnya tidak tahu kalau pedagang yang berada 

dipinggir jalan itu namnya Pedagang Kaki Lima (PKL) 

pemahaman saya itu mereka ya orang jualan biasa mbak, tapi 

berkat kirab boyongan acara relokasi PKL Banjarsari saya jadi 

tahu sedikit tentang PKL, Alhamdulilah keberadaan PKL sangat 

membantu, terutama bagi masyarakat ekonomi lemah mbak” 

(Wawancara, 26/02/2013). 

 

Berdasarkan pernyataan diatas, terlihat bahwa sebagian masyarakat 

belum memahami keberadaan PKL maupun pemahaman mengenai relokasi 

pedagang kaki lima. Peran pemerintah dalam hal ini sangatlah dibutuhkan, 

dan pada prakteknya pemerintah telah berhasil membuat suatu terobosan baru 

yang dapat dijadikan sebagai media pemahaman bagi masyarakat luas. 
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Peranan PKL dalam tahap pemahaman mengenai relokasi sangat 

penting dan strategis bagi masyarakat kota, bahkan fondasi ekonomi warga 

kota sesungguhnya terletak pada lapisan pengusaha tersebut. “PKL bukan 

sekedar berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan konsumsi lapisan 

masyarakat menengah ke bawah, tetapi juga benteng terakhir bagi segenap 

lapisan masyarakat kota yang karena berbagai sebab membutuhkan lapangan 

pekerjaan” ( Mokoginta, 1999:122). 

Program penataan PKL terbesar yaitu Relokasi PKL klithikan (barang 

bekas) sebanyak 989 PKL pada tahun 2006 dari Lapangan Banjarsari ke 

Bangunan Pasar Klithikan Notoharjo yang megah dan permanen, dilengkapi 

upacara “boyongan” dengan prosesi korab budaya, menunjukan budaya yang 

humanis dalam penataan PKL.  

Sedangkan menurut pendapat Rahmadi, menjelaskan bahwa “ada 

1014 PKL yang dipindahkan ke pasar klithikan Notoharjo. Dari semua PKL 

tersebut merupakan “boyongan” dari Banjarsari. Terdapat perbedaan yang 

cukup banyak jika dibanding dengan data PKL “boyongan” menurut Pemkot 

Surakarta. Hal semacam ini banyak disebabkan karena proses pendataan yang 

kurang akurat, sehingga terjadi perbedaan yang cukup mencolok” 

(Wawancara, 26/2/2012). 

Kemungkinan yang lain adalah dengan adanya penambahan baru dari 

PKL diluar Banjarsari ataupun dari warga sekitar yang mencoba untuk 

berdagang. Mengingat kawasan Notoharjo adalah kawasan “prostitusi” 
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dahulunya yang sekarang berubah menjadi kawasan relokasi PKL atau sering 

disebut dengan pasar klithikan notoharjo (Pasar unik).  

Setelah relokasi PKL Banjarsari dilaksanakan, PKL di ruas jalan 

lainnya juga ditata sedemikian rupa sehingga mampu membuat wajah kota 

yang lain daripada sebelumnya dan yang pasti tidak merugikan warga kota 

lainnya. Komitmen menata PKL ditindaklanjuti dengan memfasilitasi sarana 

dan prasaran untuk PKL misalnya dengan pembangunan selter-selter 

permanen di Kompleks Gelora Manahan dan Kleco, tendanisasi dan 

grobakisasi PKL di Jl. Slamet Riyadi serta berbagai program lainnya 

melengkapi upaya penataan PKL dengan pendekatan pemberdayaan melalui 

fasilitasi bangunan/tempat berdagang. 

Lokasi berdagang berada di pusat kota Surakarta (Alun-alun utara 

kraton-Jl. Jend. Sudirman-pasar Gede-Jl. Vetran-Jl. Kapten Mulyadi) terletak 

disebagaian besar pasar Kliwon (kelurahan Kauman, kedunglumbu, dan 

Kampung Baru) dan sebagian Kecamatan Jebres (Kelurahan Sudiroprajan). 

Lokasi berdagang disini terletak antara dua kraton, yaitu kraton Kasunanan 

dan Pura Mangkunegaran, dalam Rencana Pembangungan Bangunan 

Bertingkat (RPBB) tahun 1990 menyatakan bahwa kawasan alun-alun utara-

Jl. Jend. Sudirman-Pasar Gede adalah daerah yang termasuk dalam 

lingkungan budaya kraton, yaitu Pasar Gede sampai alun-alun, dibatasi oleh: 

1) Sebelah Utara  : Jalan Sugiyopranoto 

2) Sebelah Timur  : Jalan Kapten Wahyudi 
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3) Sebelah Selatan : Jalan Veteran 

4) Sebelah barat  : jalan Imam Bonjol 

Kawasan studi yang terletak di sebagian Kecamatan Pasar Kliwon dan 

sebagian Pasar Jebres ini mempunyai batas studi sebagai berikut: 

1) Sebelah Utara  : Jl. Pasar Gede dan Jl. Sutardjo, SH 

2) Sebelah Timur  : Jl. Kyai Gede dan Kompleks Pekapalan 

Timur 

3) Sebelah Selatan : Kompleks Pagelaran Kraton Surakarta 

4) Sebelah Barat  : Masjid Agung dan Jalan di Belakang 

Kompleks Balaikota. 

Dalam pemilihan lokasi PKL disini dipengaruhi oleh kemudahan 

pencapaian, kemudahan dilihat dan kemudahan hubungan dengan aktifitas 

formal. PKL menempati lokasi berjualan dan luasan yang sama setiap 

harinya, begitu pula dengan pedagang keliling yang mempunayi rute 

berdagang relatif sama setiap harinya dengan jam-jam berhenti yang bisa 

diprediksi, sehingga memudahkan pelanggan untuk mengakses keberadaan 

dan waktu para PKL tersebut memulai menjajakan dagangannya. 

Sesuai data survei dan pemetaan Pedagang Kaki Lima di Surakarta 

Tahun 2010, menerangkan bahwa PKL yang berlokasi di jalan protokol 

cukup besar mencapai 85,46% sebanyak 1789 PKL, bila dibandingkan 

dengan PKL yang berlokasi di jalan non protokol. Seperti yang disampaikan 

oleh salah satu PKL  yang bernama Agung, “ saya lebih memilih berjualan di 
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jalan-jalan protokol karena tempatnya strategis mbak, kalau saya berdagang 

disini saya pasti dapat pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

berdagang di jalan-jalan kecil (non protokol), kan tempat ini sering dilalui 

banyak orang, baik pejalan kaki maupun kendaraan, meskipun ini tempat 

relokasi tapi saya senang mbak karena banyak yang berdatangan. 

Alhamdulilah, yang penting saya mentaati aturan dan tidak mengganggu 

warga sekitar”. 

Apabila dilihat dari luas bangunan yang disediakan untuk para PKL 

yang direlokasi bervariasi, tergantung dimana mereka (PKL) itu ditempatkan 

dan tergantung berapa besar mereka kuat untuk membayar retribusi setiap 

harinya.  Menurut survey dan pemetaan tahun 2010, PKL yang menempati 

bangunan dengan kisaran Luas 1-3 m
2
 jumlahnya 675 PKL, dan 7-9 m

2
 

jumlahnya 253 PKL. Bangunan PKL dengan ukuran luas < 10 m
2
 diharapkan 

tidak mengganggu kenyamanan pejalan kaki yang melewati lokasi tersebut. 

Selain itu bangunan PKL yang terlalu luas juga dapat mengganggu 

kenyamanan pejalan kaki dimana sebagian besar bahu jalan diperuntukkan 

untuk pejalan kaki digunkan untuk bangunan PKL. Dalam hal ini, menurut 

Nur Iskak mengemukakan sebagai berikut: 

Pembagiannya menurut letak dimana mereka (PKL) itu 

ditempatkan. Jika mereka ditempatkan di pasar yang sudah 

dibentuk maka tempat yang disediakan untuk PKL adalah Los, 

sedangkan jika mereka ditempatkan di pasar yang dibentuk 

khusus untuk menampung PKL seperti Pasar klitikan Notoharjo, 

mereka disediakan tempat berupa Kios, sedangkan untuk PKL di 

objek wisata mereka disediakan shelter-shelter. Tapi semua ini 

kembali kepada PKL itu sendiri, jika mereka mampu membayar 

retribusi yang lebih besar maka meraka juga akan mendapatkan 
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tempat yang sesuai dengan kemampuan mereka (Wawancara, 

25/02/2012). 

 

Berdasarkan KTP (kartu tanda penduduk) atau asal PKL dapat 

diketahui bahwa sebagian besar PKL merupakan penduduk Kota Surakarta, 

yaitu sebanyak 1767 PKL atau 83,98%. Namun demikian PKL yang berasal 

dari luar kota jumlahnya juga cukup besar, yaitu 337 PKL atau 16,02% dari 

toatal PKL. Dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Asal (Kartu Tanda Penduduk) Pedagang Kaki Lima Surakarta 

No  Asal KTP Jumlah % 

1.  Kota Surakarta 1767 83,98 

2.  Luar Kota Surakarta 337 16,02 

 Jumlah  2104 100 
Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar, 2010 

Lokasi berdagang PKL disini memiliki beberapa titik penyebaran. 

Berdasarkan Buku Direktori PKL tahun 2007, jumlah PKL di Kota Surakarta 

sebanyak 3.917 tersebar di 5 wilayah kecamatan. Di kecamatan Banjarsari 

1.050 PKL, di kecamatan Jebres 1.172 PKL, di kecamatan Laweyan 697 

PKL, di kecamatan Pasar Kliwon 617 PKL, dan di kecamatan Serengan 381 

PKL. 

Pada tahun 2005, Kantor PKL melakukan pendataan kembali. Jumlah 

PKL pada tahun tersebut 5.817 PKL yang tersebar di 5 wilayah kecamatan. 

Ditilik dari tahun 2005 sampai 2007 terjadi penurunan jumlah PKL sekitar 

32,66%. Penurunan jumlah tersebut dikarenakan adanya penataan relokasi 

dan pembinaan yang dilakukan oleh pihak kantor Dinas Pengelolaan 

Pedagang kaki Lima. 
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Jika dibandingkan dengan jumlah PKL tahun 2007, terlihat penurunan 

jumlah PKL secara signifikan (menurun 46,28%). Penurunan tersebut secara 

langsung maupun tidak langsung merupakan prestasi Pemkot Surakarta dalam 

melakukan pembinaan dan penataan PKL melalui program relokasi 

(dimasukkan kedalam pasar tradisional, kedalam kantong-kantong PKL 

maupun berbagai lokasi lainnya). Jumlah dan penyebaran PKL secara detail 

dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini. 

Tabel 4.2 Jumlah PKL per Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2010 

No  Kecamatan  Jumlah  % 

1. Banjarsari  521 24,76 

2.  Jebres  563 26,76 

3. Laweyan  499 23,72 

4. Pasar Kliwon 280 13,41 

5. Serengan  241 11,45 

 Jumlah  2104 100 
Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar, 2010 

 

Jika dilihat dari tabel diatas, dapat dikatakan bahwa jumlah PKL 

paling banyak tahun 2010 terletak di kecamatan Jebres. Hal ini dikarenakan 

di kecamatan Jebres banyak terdapat fasilitas umum, misalnya Rumah sakit, 

sekolah, ruko-ruko dan taman. Semua ini merupakan salah satu akibat 

mengapa di kecamatan Jebres banyak paling banyak dipilih oleh PKL. 

Banyaknya pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya di 

lokasi-lokasi yang strategis dan dapat dijangkau oleh para pembeli 

menimbulkan banyak jenis usaha dagangan yang mereka kembangkan. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Eko Nugroho selaku Kabid 

Pengelolaan PKL Surakarta sebagai berikut: 
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“Untuk jenis usaha PKL itu sendiri bermacam-macam mbak, 

mulai dari baju, alat rumah tangga, bahan tekstil, sayur, buah, 

kebutuhan sehari-hari, dan banyak lagi. Kalau untuk lokasi 

penempatanya sudah disediakan shelter-shelternya, seperti yang 

dicantumkan dalam SK No. 580/98-A/1/2012 nanti bisa dilihat 

sendiri, ada 19 titik penempatan (Wawancara, 25/2/2013)”.  

 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel berikut ini.  

Tabel 4.3 Jenis Usaha PKL 

No  Lokasi  Jenis Dagangan Jumlah 

1 Alun-alun 

Utara Kraton 

 Pakaian jadi 

 Boneka dan tas 

 Buah dan sayur 

 Makanan dan minuman 

(matengan dan kucingan) 

 Kelontong(rombong) 

 Souvenir 

 Karung goni dan plastic 

 Helm dan perangkatnya 

 Kaca mata 

 Jasa ngeblok motor dan mobil 

 Jasa sol sepatu 

25 

5 

10 

15 

 

4 

3 

3 

3 

3 

7 

4 

2 Jl Jend. 

Sudirman 

 Makanan dan minuman 

(matengan dan kucingan) 

 Benda-benda pos  

 Helm dan perangkatnya 

 Kelontong (rombong) 

2 

 

12 

1 

1 

3 Pasar Gede  Makanan dan minuman 

(matengan dan kucingan) 

 Perlengkapan memancing 

 Ikan hias dan perangkatnya 

 Sayur dan buah 

 Kelontong 

6 

 

5 

5 

6 

4 

4.  Jl. Veteran  Makanan dan minuman 

(matengan dan kucingan) 

 Potong rambut 

 Conter HP 

 Jual beli/ service sepeda 

46 

 

3 

3 

7 
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 Tambal ban 2 

5. Jl. Kapt. 

Mulyadi 

 Makanan dan minuan (matengan 

dan kucingan) 

 Tambal ban 

5 

 

2 

Sumber: Puspitasari, 2007 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jenis usaha yang paling banyak 

dilakukan PKL adalah pakaian jadi (29%). Hal ini didukung dengan 

pernyataan dari Nur Iskak selaku Kasi Pengendalian PKL yang menerangkan 

bahwa: 

“Kalau didaerah itu paling banyak yang berjualan pakaian jadi 

mbak, daerahnya kan kawasan wisata jadi banyak dikunjungi 

wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jadinya ya 

daerahnya jadi salah satu tempat kunjungan wisata dengan tujuan 

membeli oleh-oleh/ cinderamata. Mengingat pakaian batik paling 

diminati para wisatawan jadi pakaian paling banyak didaerah ini 

mbak” ( Wawancara, 25/2/2013). 

 

Berdasarkan studi terdahulu (Indrawati, 2004) makanan merupakan 

jenis makanan yang dipilih sebagai komoditi utama sebagian besar PKL, 

jumlahnya mencapai 1231 PKL atau 58,51%. Buah-buahan, rokok dan 

kelontong menempati urutan kedua, meskipun proporsinya jauh lebih kecil 

yaitu berkisar 0,9-3%. Selain makanan, pakaian dan onderdil kendaraan 

bermotor merupakan jenis dagangan yang diminati PKL. Akan tetapi data 

terakhir menunjukkan bahwa PKL di tepi jalan raya yang menjual pakaian 

dan onderdil kendaraan bermotor sangat kecil, hal ini disebabkan karena 

sebagian telah direlokasi ke tempat-tempat lainnya ( ke dalam pasar klitikan 

semanggi dan ke dalam area parkir gelora Manahan). 

Selain jenis usaha yang berbeda, sarana yang digunakan PKL juga 

beragam tergantung dengan jenis dagangannya. Sarana fisik yang biasa 



 
 

 

59 

digunakan PKL adalah warung semi permanen, gerobak/kereta dorong, meja, 

gelaran/lesehan, dan pikulan/keranjang. Pada lokasi penelitian, sebagian besar 

menggunakan sarana fisik dagang berupa warung semi permanen dan 

gerobak/kereta dorong, sedangkan ang menggunakan gelaran/leseahan dan 

pikulan/keranjang hanya sebagian kecil saja. Seperti yang dijelaskan oleh Eko 

Nugroho: 

“Sarana yang diperbolehkan tentunya yang dapat dibongkar 

pasang mbak, seperti yang diterangkan dalam Perda No. 3 tahun 

2008 kan sudah ada terkait syarat untuk berjualan kaki lima. Ya 

hanya sebatas bangunan semi permanen, gerobak dan yang paling 

jarang itu lesehan mbak, paling yang menggunakan Cuma yang 

jualan makanan matengan saja” ( Wawancara, 25/2/2013). 

 

Menambahi pernyataan diatas, seperti yang diungkapkan oleh Nur 

Iskak bahwa “Untuk sarana usaha yang digunakan oleh PKL memang seperti 

yang tertuang pada Perda tersebut. Dan apabila ada yang tidak mentaati 

aturan tersebut, akan diadakan suatu peringatan dan jika mendesak akan 

mengeluarkan surat pencabutan ijin berdagang”. 

Sejauh ini Pemkot Surakarta belum membuat klasifikasi tentang PKL 

terkait dengan variasi hak dan kewajibannya. Berdasarkan kajian hukum 

tentang PKL yang dilakukan oleh pemkot Surakarta pada tahun 2006, perlu 

dibuat definisi/batasan dan klasifikasi PKL yang mampu menjadi payung 

penataan dan pengendalian PKL, baik dalam konteks perkembangan fisik 

visual perkotaan, ekonomi, sosial dan lingkungan. 

Keberadaan pedagang kaki lima menimbulkan banyak stigma positif 

maupun negatif di kalangan masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena pada 
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awalnya mereka belum memahami secara benar mengenai PKL maupun 

pemahaman akan relokasi PKL. Dasar dari suatu pemahaman masyarakat 

banyak dimunculkan dengan klasisifiksi pedagang kaki lima sebagai berikut 

(Malik, 2005;  Indrawati,et.al, 2004; Palupi dan Raharjo, 2004; Indrawati, 

2005; dan Indrawati, et.al, 2007) : 

a) Berdasar latar belakang ekonominya. Klasifikasi pertama adalah PKL 

yang benar-benar terpaksa menjadi PKL karena kesulitan hidup. 

Mereka berdagang dengan warung beroda (dorongan) ataupun 

bangunan semi permanen di trotoar. Sambil berdagang mereka 

bertempat tiggal disitu, karena tidak ada tempat lain lagi untuk 

dijadikan tempat tinggal. Kedua, PKL yang berdagang karena masalah 

ekonomi juga tetapi mereka telah memiliki tempat tinggal dan simbol 

hidup modern sperti TV misalnya. Ketiga, PKL yang berdagang 

karena melihat potensi keuntungan yang jauh lebih besar dari pada 

membuka took/warung dibanding jika harus menyewanya. Selain itu 

juga mudah diakses oleh pembelinya. 

b) Berdasar jenis daganganyang dijual, terdiri dari PKL penjual makanan, 

pakaian, kelontong, peralatan bekas (klitikan) dan sebagainya. 

c) Berdasarkan waktu berjualan, terdiri dari PKL yang berdagang pada 

pagi hingga siang hari, pagi hingga sore hari, sore hingga malam hari, 

pagi hingga malam hari dan sepanjang hari. 

d) Berdasarkan bangunan tempat berdagang, dapat diklasifikasikan 

menjadi (a) PKL tanpa bangunan seperti PKL oprokan/ dasaran/ 



 
 

 

61 

gelaran; (b) PKL bergerak/ movable/ dorongan; (c) PKL dengan 

bangunan permanen (selalu ada setiap saat, baik bentuknya masih tetap 

maupun sudah berubah) dan (d) PKL dengan bangunan non permanen 

(bongkar pasang). 

e) Berdasarkan Luasan bangunan/ tempat berdagag (space use) terdiri 

dari 7 kelompok yaitu PKL dengan Luasan 1-3 m
2
, 4-6 m

2
, 7-9 m

2
, 13-

15 m
2
, 16-17 m

2
 dan seterusnya. 

Sebagaimana klasifikasi Pedagang Kaki Lima diatas, semua PKL 

boleh menjual segala jenis dagangan asalkan barang dagangan tersebut 

merupakan barang legal yang sudah disetujui oleh Pemkot. Semua 

persyaratan mengenai ijin usaha sudah dijelaskan di Perda No. 3 tahun 2008 

tentang pengelolaan PKL. Adanya pesyaratan mengenai ijin usaha 

menimbulkan berbagai anggapan mengenai jenis dan karakteristik dari PKL 

itu sendiri. Dibutuhkannya suatu penggolongan karakteristik PKL yang 

mendasar untuk membedakan PKL yang satu dengan PKL yang lainnya, 

karakteristik Pedagang Kaki Lima sebagai berikut: 

a) PKL umunya merupakan mata penvaharian pokok; 

b) PKL umumnya tergolong angkatan kerja produktif; 

c) Tingkat pendidikan mereka umumnya relative rendah; 

d) Sebagian besara PKL pendatang dari daerah dan belum 

mempunyai status kependudukan yang sah di kota; 

e) Mereka berdagang sejak 5-10 tahun yang lalu; 

f) Sebelum menjadi PKL mereka pada umumnya petani atau buruh; 



 
 

 

62 

g) Permodalan umumya sangat lemah dan omset penjualan juga 

relatif rendah; 

h) Umunya memilih atau mengusahakan modal sendiri dan belum 

ada hubungan dengan bank; 

i) Umunya mereka memperdagangkan bahan pangan, sandang dan 

kebutuhan sekunder. 

Dengan karakteristik PKL diatas, menimbulkan bentuk-bentuk jenis 

cara menjual barang dagangannya dengan sarana: 

1) Kios, menggunakan tempat usaha yang beratap dan berdidnding semi 

permanen. Dinding kios biasanya terbuat dari kayu atau triplek. Relatif 

bebas menentukan waktu berjualannya karena tidak meduduki tempat-

tempat peruntukan lain. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 4. 

2 berikut ini. 

 
Sumber: Jibi Photo, 2012 

Gambar 4.2 visualisasi Kios dagangan PKL. 

2) Tenda, menggunakan meja atau rak dengan waktu berjualan yang 

dibatasi. Untuk lebih jelasnya dapatdilihat pada gambar 4.3 berikut ini. 
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Sumber: Jibi Photo, 2012 

Gambar 4.3 Visualisasi Tenda/gerobak 

3) Secara gelar, dilakukan dengan menghamparkan barang dagangan 

diatas trotoar, bersifat mudah memindahkan dagangannya ke lokasi 

lainnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut ini. 

 

\ 

 

sumber: Jibi photo, 2012 

Gambar 4.4 Visualisasi Lesehan dagangan PKL 

Dengan adanya Relokasi Pedagang Kaki Lima disini, merupakan 

sutau bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Kota 
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terhadap PKL untuk secara bebas menjual dagangannya dengan tanpa adanya 

gangguan penertiban dari Satpol PP. 

4.4.2. Alasan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Surakarta 

Persoalan Pedagang Kaki Lima tidak lagi sebagai urusan penggunaan 

fasilitas umum untuk berdagang para PKL, tetapi juga berhubungan dengan 

pemenuhan kebutuhan hidup warga. Banyak PKL yang asal menempati 

dengan alasan tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk mencari penghidupan. 

Mereka tidak tertib, melanggar peraturan yang berlaku, dan tidak berwawasan 

lingkungan dalam berdagang sehingga menyebabkan Kota menjadi semrawut, 

kumuh dan terjadi kemacetan dimana-mana. 

Pemenuhan kebutuhan hidup dilakukan masyarakat dengan berbagai 

cara yang bisa mereka lakukan, salah satunya dengan berdagang yang 

dianggap sebagai jalan paling mudah yang dapa dilakukan. Alasannya sangat 

sederhana, mereka dapat menjalankan usaha dagangannya dengan modal 

usaha yang relatif kecil dan tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi. 

Perkembangan jaman dan kemajuan teknologi menjadi salah satu penyebab 

masyarakat berfikir bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidup.  

Menurut Adam Smith, dalam teori ekonomi klasik menjelaskan 

bahwa: 

“untuk berlakunya perkembangan ekonomi diperlukan adanya 

spesialisasi atau pembagian kerja agar produksitivitas tenaga 

kerja bertambah. Pembagian kerja harus ada akumulasi capital 

terlebih dahulu dan akumulasi capital ini berasal dari dana 

tabungan, juga menitikberatkan pada luas pasar. Pasar harus 

seluas mungkin agar dapat menampung hasil produksi, sehingga 
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perdagangan internasional menarik perhatian. Karena hubungan 

perdagangan internasional itu menambah luasnya pasar. pasar 

terdiri pasar luar negeri dan pasar dalam negeri. Sekali 

pertumbuhan itu mulai maka ia akan bersifat kumulatif artinya 

bila ada pasar yang dan ada akumulasi kapital, pembagian kerja 

akan terjadi dan akan menaikkan tingkat produktivitas tenaga 

kerja”. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, terlihat bahwa perkembangan ekonomi 

dalam hal ini adalah pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat didasarkan 

pada produktifitas masyarakat itu sendiri (PKL) dalam mengelola ekonomi 

pribadi dan jangkauan usahanya dalam masyarakat luas lainnya. Sedangkan 

mengenai jangkauan luasan pasar atau sarana yang digunakan masyarakat 

(PKL) berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang semakin banyak dan 

sebagai salah satu perwujudan tujuan pemerintah dalam menciptakan 

lapangan pekerjaan. 

Peraturan Daerah No. 8 tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan 

PKL, serta SK Walikota No. 2 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Perda No. 8 tahun 1995 tidak lagi efektif digunakan untuk menata PKL. 

Alasan klasiknya adalah bahwa Perda dan SK Walikota tersebut dinilai tidak 

relevan lagi dengan realitas kondisi PKL sekarang. Selain itu, Perda dan SK 

tersebut dinilai tidak akomodatif dan tidak memihak kepada kepentingan 

PKL. Setiap dilakukan penertiban dan penataan selalu dinilai negatif, 

sehingga timbul aksi pembangkangan  dari PKL tersebut. 

Program Tri Krida Utama yang akan menjadikan Kota Surakarta 

sebagai Kota Budaya, Kota pariwisata dan Kota Olahraga perlu direalisasi. 

Untuk itu, penataan dan pembinaan PKL mendesak untuk ditangani agar 
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tidak menjadi masalah lebih besar dikemudian hari dengan menyusun pola 

penataan PKL yang solutif dan akseptabel, yang disatu sisi menjamin 

pemberdayaan usaha PKL yang tidak lagi menjadi masalah pembangunan dan 

sisi lain dapat digunakan Pemkot untuk menata dan mebina PKL agar 

menjadi subjek pembangunan kota. Maka dari alasan tersebut Pemerintah 

Kota Srakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 3 Tahun 

2008 tentang Pengelolaan PKL, dimaksudkan untuk dapat mengatasi 

permasalahan PKL yang semakin hari semakin rumit dan menjamur. 

Pada dasarnya konsep Relokasi pedagang kaki lima dilaksanakan 

karena tidak terpenuhinya lokasi untuk berdagang PKL mengingat jumlah 

PKL yang harus disediakan tempat sangat banyak. Alasan yang mendasar 

diadakannya relokasi pedagang kaki lima adalah sebagai berikut: 

a) Banyaknya pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas 

umum sehingga mengganggu ketertiban dan melanggar 

peraturan; 

b) Adanya desakan untuk memenuhi kebutuhan hidup para PKL, 

sehingga para PKL tersebut terpaksa berdagang di trotoar dan 

harus di relokasi agar tetap data menjalankan perekonomian 

mereka; 

c) Adanya Program Tri Krida Utama Kota Surakarta sebagai kota 

budaya, kota pariwisata dan kota olahra yang harus segera 

direalisasikan serta tidak memutuskan usaha PKL; 
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d) Keluhan masyarakat tentang keberadaan PKL yang mengganggu 

di sepanjang ruas jalan dan merusak sistem tata ruang kota. 

Pedagang Kaki Lima yang ditata dan dikelola disini dapat dibedakan 

menjadi dua (2) golongan, yaitu: 

1) PKL Binaan yaitu PKL yang sudah ditata atau ditempatkan 

sesuai dengan SK walikota; 

2) PKL yang belum terdata dan diluar penempatan SK Walikota. 

Adanya penggolongan PKL akan mempermudah pemerintah untuk 

mendata ulang serta mempermudah dalam proses penataan ke lokasi yang 

sudah disediakan pemerintah untuk mereka, dan sesuai dengan jenis-jenis 

usaha yang mereka jalankan. Diharapkan dengan adanya penataan disini 

mampu mengakomodir semua keluhan baik itu dari masyarakat maupun dari 

PKL itu sendiri, sehingga dapat diciptakan suatu tata kota yang rapi, bersih, 

nyaman dan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. 

Penggolongan PKL disini juga diharapkan mampu dijadikan sebagai 

wadah bagi PKL untuk membentuk suatu kelompok atau paguyuban PKL 

yang dimaksudkan bisa mengakomodir semua kebutuhan ataupun dapat 

dijadikan sebagai wadah diskusi dalam menghadapi permasalahan yang 

muncul dalam shelter relokasi PKL. Paguyuban atau kelompok PKL ini 

nantinya yang akan menjadi wakil dari masing-masing shelter relokasi dalam 

membahas kebijakan-kebijakan lanjutan dari Pemerintah Kota yang 

berhubungan dengan kelangsunga shelter relokasi mereka nantinya. 
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Relokasi pedagang kaki lima yang dilaksanakan pemerintah disini 

tidak semuanya berjalan dengan lancar. Banyak diantara PKL yang tetap 

tidak mau ditata dengan alasan takut kehilangan pelanggan ataupun takut 

tidak mendapatakan tempat yang sesuai dengan jenis dagangan mereka. 

Banyak alasan yang PKL samapaikan untuk menolak relokasi tersebut, 

banyak ancaman yang dilontarkan PKL kepada Pemerintah jika relokasi itu 

tetap dijalankan.  

Meskipun ada ketidaksetujuan dan penentangan dari sebagian PKL, 

Pemkot tetap berketetapan untuk merelokasi mereka, meskipun ada sebagian 

PKL yang mengancam akan turun ke jalan. Walikota Surakarta menegaskan 

bahwa kebijakan relokasi akan tetap dijalankan, karena Pemkot sudah berbuat 

banyak kepada PKL, sehingga tidak ada alasan bagi PKL untuk menolak 

dipindahkan. Relokasi ini sejatinya untuk menjamin kepastian dan 

kelangsungan usaha PKL. Sebagai diungkapkan Walikota Surakarta berikut 

ini. 

“Konsep relokasi PKL didasari pada pemikiran bahwa PKL 

merupakan salah satu potensi ekonomi yang dimiliki kota 

Surakarta, karena itu keberadaannya tetap dipertahankan tanpa 

harus mengabaikan aturan hukum dan kepentingan seluruh warga 

kota Surakarta. Relokasi justru akan menjamin kepastian dan 

kelangsungan usaha mereka”. (Badan Komunikasi dan Informasi 

Pemkot Surakarta 2007). 

 

Ungakpan Walikota Surakarta tersebut sangatlah jelas, jika PKL 

merupakan salah satu sektor yang sangat berpotensi dalam mendongkrak 

PAD kota Surakarta. Retribusi yang disumbangkan setiap tahunnya sangat 

pesat, maka tidak heran jika PKL sekarang ini dilindungi keberadaannya dan 
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adanya kepastian hukum yang mengayomi keberadaan mereka untuk setiap 

usaha yang mereka lakukan. 

Usaha tersebut diawali dengan pemberian izin lokasi berdagang untuk 

para PKL. Untuk perijinan lokasi sendiri, saat ini belum ada bentuk nyatanya. 

Seperti halnya yang tercantum dalam Perda No. 3 tahun 2008 tentang 

Pegelolaan PKL yang diterangkan pada pasal 6 ayat (2) dan (3) menyatakan 

bahwa untuk memperoleh ijin penempatan, PKL tersebut harus mengajukan 

permohonan secara tertulis kepada Walikota dan dilampiri dengan : 

(a) Kartu tanda penduduk kota Surakarta yang masih berlaku;  

(b) Rekomendasi Camat yang wilayah kerjanya dipergunakan 

sebagai lokasi PKL;  

(c) Surat persetujuan pemilik lahan dan/atau bangunan yang 

berbatasan langsung dengan rencana lokasi usaha PKL;  

(d) Sarana dan prasarana PKL yang akan dipergunakan;  

(e) Surat pernyataan yang berisi: 

1) tidak akan memperdagangkan barang illegal; 

2) Tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen 

di lokasi tempat usaha; 

3) Belum memiliki usaha di tempat lain; 
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4) Mengosongkan/mengembalikan/menyerahkan lokasi usaha 

kepada Pemda apabila lokasi sewaktu-waktu dibutuhkan 

oleh Pemda, tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun; 

Sampai saat ini bentuk nyata dari Peraturan daerah tersebut belum 

ada, yang masih diberlakukan adalah sistem penempatan paling lama. Jika 

PKL tersebut sudah menempati tempat dagangnnya itu selama kurung waktu 

2 tahun berturut-turut maka secara tidak langsung tempat itu sudah menjadi 

haknya dengan dikeluarkannya Surat Hak Penempatan (SHP) lokasi 

berdagang. 

Sementara waktu, mereka para PKL hanya diwajibkan menyerahkan 

foto kopi Kartu Tanda Penduduk sebagai bentuk awal pendataan PKL dan 

Lokasinya. Berdasarkan pernyataan dari Bp. Nur Iskak yang menerangkan 

bahwa “KTP hanya sebagai bentuk awal pendataan diri dan sebagai tanda 

bukti kepemilikan awal lokasi yang didiami untuk berdagang sementara 

sebelum adanya pengeluaran SHP dan sebelum adanya tindakan nyata untul 

mengurus surat ijin lokasi PKL”. 

Terdapat banyak penolakan dari para PKL sebelum mereka 

menyetujui untuk direlokasi. Alasannya bermacam, namun alasan yang paling 

utama adalah mereka tidak ingin kehilangan pelanggan yang sudah puluhan 

tahun setia dengan usaha dagangan mereka. Hal ini dipaparkan oleh 

Rusmanto Ketua II Paguyuban PKL roda dua sebagai berikut: 



 
 

 

71 

“Awal mulanya kami berjualan di sepanjang jalan Monumen 

Banjarsari karena kami kesulitan mencari pekerjaan, pada saat itu 

juga tengah krisis tahun 1998. Rencana relokasi tersebut ada 

karena kami sudah dianggap mengganggu ketertiban, 

kenyamanan dan kebersihan sekitar Monjari (Monumen 

Banjarsari). Kami sangat menolak pada saat itu, karena kami 

tidak pernah diajak rembugan secara jelas dan yang paling 

ditakuti kami adalah kami takut kehilangan pelanggan kami yang 

sudah bertahun-tahun kami pertahankan” (Wawancara, 

25/2/2013). 

 

 

Adanya Relokasi Pedagang Kaki Lima disini, merupakan sutau bentuk 

perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Kota terhadap PKL 

untuk secara bebas menjual dagangannya dengan tanpa adanya gangguan 

penertiban dari Satpol PP. Relokasi pedagang kaki lima disini juga bertujuan 

untuk meningkatkan taraf hidup pedagang kaki lima itu sendiri dan juga 

sekaligus untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru karena relokasi PKL 

dianggap sudah banyak menyerap tenaga kerja pengangguran. 

Peningkatan taraf hidup PKL dapat dikatakan sebagai peningkatan 

kesejahteraan mereka. Kesejahteraan dalam arti tercukupinya kebutuhan 

material dan non-material. Dalam teori kesejahteraan, kondisi sejahtera 

diartikan hidup aman dan bahagia karena semua kebutuhan dasar dapat 

terpenuhi.  

Kesejahteraan sosial menurut Friedlander dalam Suud (2006:8)  

“kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari 

pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang 

dimaksudka untuk membantu individu-individu dan kelompok-

kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang 

memuaskan dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang 

memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan 

seluruh kemampuan dan untuk meningkatkan kesejahteraan 
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sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan 

masyarakatnya”. 

   

Definisi tersebut merupakan definisi kesejahteraan sosial sebagai 

sebuah keadaan, yang mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk sosial 

yang yang harus saling membantu agar menciptakan suasana yang harmonis 

dan sejahtera. 

Kesejahteraan yang dialami oleh PKL merupakan salah satu dampak 

yang dirasakan mereka setelah adanya relokasi. Kebijakan pemerintah untuk 

merelokasi PKL merupakan langkah tepat untuk mengatasi permasalahan 

komplek yang dialami PKL, masyarakat maupun Pemerintah Kota.  

4.4.3. Cara Relokasi Pedagang Kaki Lima di Surakarta 

Untuk mewujudkan rencana relokasi, Pemkot Surakarta melaksanakan 

suatu cara relokasi yaitu: (1) Pendataan; (2) Sosialisasi; dan (3) Pemberian 

kepastian hukum. Pelaksanaan proses sosialisasi tidak hanya terhadap para 

PKL, tetapi juga terhadap warga masyarakat lainnya. Walikota dan Wakil 

Walikota tidak jarang turun ke lapangan untuk berdialog langsung dengan 

para PKL. Sosialisasi dan dialog juga dilakukan dengan mengadakan 

pertemuan di balaikota maupun di rumah dinas walikota. Media lokal turut 

mendukung wacana relokasi dengan menerbitkan berita tentang relokasi 

PKL. 

Proses perwujudan rencana relokasi tersebut juga dilaksanakan 

melalui pendekatan sosial budaya. Pendekatan PKL melalui sosial budaya 

yang dilakuakan pemerintah Kota Surakarta sebagai berikut: 
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1) Nguwongke Uwong, mempunyai arti menempatkan manusia pada 

Harkat dan Martabatnya. 

2) Kemitraan, mempunyai makna adanya kebersamaan dalam 

penataan PKL anatara masyarakat, pemerintah dan PKL itu 

sendiri sehingga dapat menjadi semakin dimengerti oleh pihak-

pihak yang terkait. 

3) Hati Nurani, Ada rasa saling mengisi  antara satu pihak dengan 

pihak yang lain, atau PKL denganmasyarakat dan pemerintah. 

4) Saling Menghormati, Adanya Keseimbangan antar PKL, 

masyarakat dan pemerintah. 

Proses pendekatan sosial budaya tersebut didukung kebenaranya 

dengan pendapat dari Rahmadi Kepala Pasar Klithikan Notoharjo sebagai 

berikut: 

“yang paling diresahkan oleh PKL adalah jika mereka 

kehilangan langganan dan tidak adanya jaminan mengenai 

usaha mereka setelah adanya Relokasi atau penataan. Akan 

tetapi dengan pendekatan sosial budaya yang dijalankan oleh 

Bp. Jokowi mampu mengubah pandangan PKL yang pada 

awalnya tidak mau menjadi mau untuk ditata. Jadi ya secara 

tidak langsung semua diuntungkan, baik dari pemerintah 

maupun dari PK itu sendiri.” (Wawancara, 25/2/2013). 

 

Dibalik persetujuan dari para PKL tersebut, terselip pembangkangan 

yang awal mulanya dilakuakan oleh PKL. Pembangkangan yang dilakukan 

oleh sebagian PKL disebabkan karena ketakutan kehilangan langganan yang 

sudah lama mereka pegang. Namun lambat laun menemui suatu titik klimaks 
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dengan mematuhi penataan PKL yang dicanangkan oleh Pemkot dengan satu 

rangkaian permintaan, yaitu : 

1) Permintaan bentuk desain tempat usaha dijadikan lebih mewah dan 

permanen. 

2) Pemasangan plang petunjuk arah untuk mempermudah akses ke 

tempat usaha yang baru. 

3) Penyediaan sarana transport untuk akses pembeli. 

4) Pembebasan retribusi pasar selama 6 bulan. 

Adanya tuntutan yang diajukan oleh PKL membuat pemerintah 

berfikir ulang mengenai cara apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan 

permintaan tersebut serta untuk menghapus anggapan PKL yang takut 

kehilangan pelanggannya. Kemudian pemerintah memunculkan suatu 

pendekatan yang baru yaitu dengan melakukan pendekatan ekonomi, 

diantaranya adalah: 

1) Bantuan Sarana prasarana seperti : relokasi, shelter, gerobak, tenda 

dll. 

2) Bantuan berupa modal usaha, pemindahan dan pengangkutan. 

3) Proses perijinan seperti : SIUP, KTPP, SHP semua diberikan gratis 

dari pemerintah kepada PKL. 

4) Promise melalui media elektronik, media cetak dan hiburan. 

Akan tetapi pada kenyataannya, PKL yang dipindah diyakini tetap 

laku, karena citra usaha PKL tersebut telah terbentuk dengan baik, harga 
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barang lebih murah dibandingkan dengan harga di toko-toko, sarana angkutan 

yang memadai seperti angkota, bis kota, dan bis antar wilayah, sarana 

kawasan memadai seperti jalan, subterminal, penunjuk arah dan pusat 

kegiatan lainnya, serta kenyamanan pembeli pun lebih baik daripada harus 

berdesak-desakan membeli barang ketika masih di lokasi sebelum Relokasi. 

Dalam realitasnya, dagangan dan usaha PKL yang telah berpindah 

laku dan diminati pembeli. Seperti diungkapkan Marsudi (42th), salah 

seorang penjual pakaian berikut ini. 

“awal pindah memang agak sepi mbak, setelah 2 tahun disini, 

pembeli dan pelanggan mulai berdatangan. Kita tidak kehilangan 

pelanggan mbak, karena kita sudah punya nomor kontak hp, 

sehingga ketika kita pindah, mereka sudah kita beritahu, kapan 

mereka butuh barang, mereka tinggal telpon, usaha kita juga 

tidak mati, karena kita pindah bersama-sama, istilahnya bedhol 

deso mbak, jadi ya pasar tetap hidup”. (Wawancara, 25/2/2013). 

 

Para pedagag kaki lima yang telah dipindahkan memperoleh fasilitas 

dan perlakuan yang baik dari pemerintah kota Surakarta. Kios yang ditempati 

PKL diberikan secara cuma-cuma, tidak ditarik biaya sedikitpun. Pembagian 

kios diserahkan kepada pedagang atau paguyuban, didampingi oleh jajaran 

pemerintah kota. Desain atau tata letak kios disesuaikan dengan kebutuhan 

pedagang, sehingga setiap pembeli bisa merasakan kenyamanan dalam setiap 

transaksi. 

Sebelum menjalankan usaha sebagai PKL, para pedagang juga 

difasilitasi pemkot untuk mengurus izin penempatan. Mereka yang telah 

memenuhi persyaratan akan memperoleh izin penempatan dengan diberi 

Surat Hak Penempatan dan Kartu Pengenal, yang berlaku satu tahun. Surat 
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Hak atau Surat Izin Hak Penempatan yang diberikan kepada PKL gratis. Hal 

ini sesuai dengan amanat Pasal 7 Perda No. 3 tahun 2008 tentang Pengelolaan 

PKL, yang berbunyi “dalam memberikan izin hak penempatan PKL, 

pemerintah tidak memungut biaya”. 

Jaminan terbebas dari biaya perizinan penempatan lokasi membuat 

PKL merasa dirigankan, karena mereka (PKL) merasa sedikit terbebani jika 

harus mengurus izin penempatan lokasi dengan membayar sejumlah uang. 

Mereka masih belum bisa menata ulang kondisi berjualan mereka disaat 

pertama kali dipindahkan. Hal ini dijadikan sebagai suatu pertimbangan 

khusus oleh Pemerintah untuk membebaskan PKL relokasi dari biaya 

penempatan izin lokasi maupun biaya retribusi pasar meskipun hanya 

beberapa bulan diawal saja, akan tetapi diharapkan mampu mengatasi sedikit 

masalah yang dirasakan oleh PKL relokasi. 

Meskipun Pemerintah memberikan banyak fasilitas dan kemudahan, 

akan tetapi pada prakteknya masih ada PKL yang menolak di Relokasi da 

kembali ke tempat asal mereka berdagang. Mereka beranggapan bahwa 

tempat relokasi tidak bisa mengembalikan pendapatan mereka yang semula 

cukup tinggi. Adanya PKL yang demikian menimbulkan suatu tindakan tegas 

dari Pemerintah Kota. Tindakan tegas tersebut berupa sanksi pencabutan izin 

usaha dan tidak diperbolehkan berdagang untuk kurun waktu tertentu. Mereka 

(PKL) juga diharuskan untuk membuat surat pernyataan dihadapan Satpol PP, 

Kasubag PKL, dan Ketua Paguyuban PKL terkait. 
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Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 3 tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Pedagang Kaki Lima juga membuat beberapa ketentuan tentang 

Lokasi usaha Pedagang kaki lima yaitu Pedagang Kaki Lima dalam 

menjajakan dagangannya harus memperhatikan faktor sosial, ekonomi, 

ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta tata ruang kota sesuai 

dengan Peraturan daerah yang berlaku (Ayat 2). Serta Pedagang Kaki Lima 

harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, 

keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan di sekitar tempat usaha (Ayat 

3). 

Penyempurnaan dalam ketentuan yang lebih operasional dalam Surat 

Keputusan Walikota Surakarta Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 tahun 2008 tentang 

Pengelolaan PKL. Yang dijelaskan pada Bab II berisi tentang Larangan 

Tempat Berusaha Pedagang Kaki Lima, sebagai berikut: 

1) Pada Pasal 2 disebutkan bahwa: 

a. Untuk menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan 

kebersihan di Kota Surakarta, dilarang menggunakan tempat-

tempat atau fasilitas umum termasuk parit, tanggul, taman 

kota, jalur hijau, cagar budaya, monumen, sekolah Taman 

Pahlawan, sekitar bangunan Tempat Ibadah sebagai tempat 

kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima. 
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b. Selain tempat-tempat yang dilarang sebagaimana dalam ayat 

(1) pasal ini, Jln. Jend. Sudirman dilarang sebagai tempat 

usaha Pedagang Kaki Lima. 

2) Pada Pasal 3 dijelaskan bahwa: 

a. Untuk alun-alun dan lapangan olahraga, pada acara-acara 

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah an atau pihak 

swasta yang telah mendapatkan ijin dari Walikota, dapat 

digunakan berjualan Pedagang Kaki Lima dengan ketentuan 

setelah acara selesai harus bersih dari PKL. 

b. Dalam menetapkan tempat-tempat atau fasilitas umum dan 

sebagainya Walikota mempertimbangkan kepentingan 

sosial, ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan 

kesehatan serta keindahan. 

Penjelasan diatas sangat jelas, jika terdapat tempat-tempat yang 

dilarang untuk berdagang PKL. Selain dianggap mengganggu ketertiban, 

PKL juga dirasa sudah mengganggu kenyamanan warga sekitar. Hal ini 

didukung dengan pernyataan Sena salah satu warga yang tinggal di daerah 

Veteran. 

“kalau ditanya soal keberadaan PKL mengganggu apa tidak ya 

ada dua jawaban mbak, megganggu tapi juga mempermudah 

kami para warga sekitar mbak. Mengganggunya gara-gara 

mereka itu kalau jualan sering tidak bersih dan jorok, selain itu 

mereka mengganggu para pejalan kaki dan lalu lintas. Tempat 

parkirnya itu lho mbak di pinggir jalan, jadinya kan mengganggu 

yang mau lewat. Sejujurnya mereka ya membantu juga mbak, 

akses buat beli makan dan lain sebagainya itu mudah, tinggal 

jalan langsung nyampai mbak” ( Wawancara, 25/2/2013). 
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Beda halnya dengan yang disampaikan oleh salah satu Pedagang Kaki 

Lima yang sekarang direlokasi ke Pasar Klitikan Notoharjo, Januri yang dulu 

menggelar barang bekas disepanjang Jl. Veteran mengatakan bahwa alasan 

dia berjualan disepanjang Jl. Veteran karena dia tidak memiliki tempat lain 

yang mudah diakses oleh para pengguna jalan dan sekaligus yang dekat 

dengan rumahnya. Dia juga tidak merasa mengganggu para pengguna jalan 

karena mereka berdagang dipinggiran jalan dan masih ada tempat untuk para 

pejalan kaki. Mereka para PKL juga tidak merasa mengganggu ketertiban dan 

kebersihan karena mereka menggelar daganannya dengan rapi dan selalu 

membereskannya jika sudah selesai berjualan. 

Serangakain kegiatan Relokasi PKL disini merupakan langkah awal 

BP. JOKOWI dalam menciptakan lapanagan pekerjaan. Adanya Relokasi 

PKL disini dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi 1.000 lebih 

masyarakat yang tidak mampu mengais rejeki dari sektor formal. Hal ini 

secara tidak langsung juga untuk mendongkrak APBD Kota Surakarta dengan 

adanya peningkatan taraf hidup dari PKL itu sendiri. Adanya peningkatan 

taraf hidup PKL disini merupakan langkah awal yang diharapkan Pemerintah 

kota dalam proses relokasi PKL. Hal ini menimbulkan anggapan positif bagi 

PKL lainnya yang awalnya tidak ingin untuk relokasi kemudian bersedia 

untuk relokasi dan mentaati semua peraturan yang ada dalam shelter relokasi 

maupun peraturan dari Pemerintah Kota Surakarta. 

Kemudahan yang diberikan Pemkot kepada PKL tidak hanya masalah 

perizinan penempatan PKL, tetapi juga pengurusan Surat Izin Usaha 
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Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), yang semuanya 

diberikan tanpa ditarik bayaran. Selain itu Pemkot juga membantu PKL 

dalam pemasaran produk. Upaya promosi dilakukan baik melalui media masa 

cetak dan elektronik, maupun melalui pemasangan baliho, spanduk dan 

penyelenggaraan kegiatan khusus agar lokasi baru cepat dikenal. 

Adanya surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar 

perusahaan (TDP) disini akan mempermudah aktivitas PKL untuk 

menjajakan dagangannya. Aktivitas pedagang kaki lima (PKL) memiliki jenis 

usaha yang bermacam-macam dan menggunakan sarana fisik yang berbeda 

pula tergantung pada kebutuhan. “Jenis usaha PKL tersebut diantaranya: 

pakaian jadi, boneka, tas, souvenir, benda-benda pos, buah-buahan, sayuran, 

makanan dan minuman, kelontong (rombong), kacamata, jasa sol sepatu, jasa 

ngeblok motor dan mobil, jasa perbaikan karung, dan sebagainya” 

(Puspitasari, 2007:87).  

Selain kemudahan dalam izin penempatan lokasi dan pemberian surat 

izin usaha maupun tanda daftar perusahaan, Pemerintah Kota juga 

memberikan fasilitas umum untuk memudahkan akses pembeli kepada 

pedagang. Diantaranya adalah: 

1) Aksesibelitas Kawasan 

Pola jaringan jalan pada kawasan studi merupakan pola 

kisi-kisi. Jalan Slamet Riyadi yang disambung oleh Jalan 

Sudirman, menduduki hirarki pertama, kemudian jalur-jalur 
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kolektor yang bermuara pada kedua jalan tersebut menduduki 

hirarki kedua dan hirarki ketiga adalah jalan-jalan yang berada 

dalam blok kawasan yang dibentuk oleh jalan-jalan hirarki 

diatasnya. Jika dilihat dari fungsinya, dalam kawasan studi terdapat 

system regional (primer) dan system kota (sekunder). Sistem 

primer diwakili oleh Jalan Slamet Riyadi yang disambung Jalan 

Jend. Sudirman, sedangkan sistem sekunder terdapat pada Jalan 

Ronggowarsito, Jalan Yos Sudarso. Jalan Diponegoro, Jalan Teuku 

Umar yang merupakan feeder line bagi Jalan Slamet Riyadi 

(Puspitasari, 2007:77). 

 

2) Sirkulasi Kawasan 

Kawasan studi ini mempunyai pola yang dominan dan 

tingkat kepadatan yang tidak merata. Pola sirkulasi yang sekarang 

ada masih kurang mendukung, dengan anggapan bahwa wisatan 

perlu diantar sedekat mungkin dengan objek wisata. Pola tersebut 

tidak memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk 

menikmati kehidupan budaya yang ada disekitar dan merupakan 

daya tarik wisata saat ini. Selain kondisi tersebut, kondisi trotoar 

seabagai sarana sirkulasi bagi pejalan juga kurang mendukung 

terutama yang berada di beberapa titik di koridor Jl. Jend. 

Sudirman karena mengalami kerusakan. Hal lain yang juga 

menjadi permasalahan adalah adanya PKL di depan kantor pos, 

Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB), jembatan kali pepe, dan 
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depan Pasar Gede yang menggunakan trotoar sebagai area 

berjualan (Puspitasari, 2007:77-78). 

 

3) Parkir Kawasan 

Kawasan penelitian belum mempunyai pola parker yang 

teratur, semua kendaraan cenderung parker di pinggir jalan, yang 

menyebabkan kemacetan lalu lintas terutama di Jalan DR. 

Rajiman, sekitar Pasar Klewer dan depan Pasar Gede. Sedangkan 

pada koridor Jl. Jend. Sudirman yang merupakan kawasan 

perkantoran hamper keseluruhan bangunan mempunyai area parkir 

sendiri di dalam gedung  (Puspitasari, 2007:79). 

Adanya fasilitas pendukung yang diberikan oleh Pemerintah Kota 

Surakarta kepada PKL tersebut, diharapkan mampu menarik perhatian para 

pengunjung untuk sebatas singgah di tempat relokasi PKL yang sudah 

dirancang dengan apik, nyaman dan bersih. Fasilitas tersebut disediakan 

untuk menunjang kegiatan usaha PKL agar tidak terlalu kesulitan dalam 

mencari kebutuhan dasar mereka sehari-hari seperti air, sehingga semua 

kebutuhan PKL maupun pengunjung dapat terpenuhi. 

Upaya Relokasi PKL ke tempat yang baru dilakukan secara sistematis 

dan terstruktur, dapat dilihat pada jadwal yang disusun oleh Pemkot 

Surakarta, Jadwal Relokasi sebagai berikut : 

1) Pertama, pendataan PKL pada bulan September 2005. 
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2) Kedua, Desain teknis dan rancangan penempatan pedagang atau 

Zoning kios pada bulan Oktober 2005. 

3) Ketiga, Sosialisai Intern oleh Pemkot Surakrta kepada PKL, 

bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya 

masyarakat, tokoh masyarakat, dan media masa pada bulan 

November 2005. 

4) Keempat, persiapan dan pelaksanaan kegiatan kontruksi pada bulan 

Januari-Mei 2006. 

5) Kelima, pelaksanaan Relokasi, yang meliputi persiapan para PKL, 

pelaksanaan boyonga bersama, peresmian dan pembukaan oleh 

Walikota pada bulan Juni 2006. 

6) Keenam, revitalisasi monumen, yakni persiapan, perataan tanah, 

pekerjaan saluran, pemagaran, pemavingan, pengaspalan jalan, 

pekerjaan kontruksi sarana bermain anak, jalan setapak, dan 

penyelesaian pada bulan Juni-Juli 2006. 

7) Ketujuh, peresmian pemanfaatan kawasan bekas tempat PKL pada 

tanggal 17 agustus 2006. 

Terlaksananya relokasi PKL disini memberikan pengaruh yang positif 

bagi PKL itu sendiri. Pelaksanaan Relokasi yang didasari pada Peraturan 

Daerah No. 3 tahun 2008 disini dinilai sangat menguntungkan bagi PKL, 

masyarakat sekitar dan pemerintah. Mereka (PKL) yang dahulu hanya 

seabagai pedagang pinggir jalan dan meresahkan masyarakat kini berubah 
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menjadi saudagar yang memiliki perlindungan hukum atas usaha dan tempat 

berjualannya. 

  

4.5.  Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima 

Dampak adalah akibat yang ditimbulkan dari berubahnya suatu sistem 

atau suatu percobaan akibat dari pengaruh yang ada. Dampak dapat diartikan 

pula sebagai keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau 

memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau 

mendukung keinginannya. Dengan kata lain, dampak disini menekankan 

pada keiginan untuk mempengaruhi atau menimbulkan akibat pada orang 

lain. 

Relokasi Pedagang Kaki Lima dilakukan apabila tidak ada 

ketersediaan lahan dilokasi dan jumlah PKL terlalu banyak. Keputusan 

pemerintah untuk merelokasi PKL disini bukan hanya didasari kepentingan 

sepihak saja, tetapi juga dikarenakan keluhan dari masyarakat. Keberadaan 

PKL disini sudah dirasa mengganggu ketertiban, keamanan bagi pejalan kaki, 

lalu lintas serta merusak tata ruang kota. 

Penataan PKL secara terstruktur dan sistematis serta berorientasi 

hanya jangka pendek akan tetapi juga jangka panjang maka akan membawa 

dampak positif yang cukup besar. Dilihat dari segi program Pemkot sendiri 

maka jelas telah berhasil dilaksanakan. Hal ini hanya berkaitan dengan status 

berhasil atau tidaknya. Karena dengan begitu berpengaruh terhadap respon 

masyarakat luar sepertihalnya yaitu kunjungan dari beberapa Pemkot Luar 
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Daerah bahkan Pemkot dari Luar negeri seperti Kamboja dan Thailand. 

Selain itu juga memberi kesan positif terhadap pemerintahan Pemkot 

Surakarta sendiri selaku pengayom dan pengatur Kota. 

Di lihat dari segi keindahan lingkungan juga menguntungkan. 

Lingkungan semakin indah, rapi dan membuat nyaman masyarakat 

khususnya masyarakat Kota Surakarta. Pemilihan tempat yang tepat seperti 

relokasi PKL dari Banjarsari ke Semanggi, sekarang menjadi Taman 

Banjarsari yang rindang dan dimanfaatkan sebagai rekreasi dan bersantai 

sementara di kawasan semanggi sebagai tempat pusat kebutuhan masyarakat. 

Hal ini juga berpengaruh terhadap penilaian Pemerintah Pusat terhadap kota-

kota di Indonesia. Contohnya saja akhir Desember 2011 Kota Surakarta 

dinobatkan sebagai Kota Terbersih Udaranya oleh negara. Selain itu jika 

lingkungan bersih maka akan membuat citra yang baik bagi masyarakat 

Surakarta sendiri selaku Kota Berbudaya. 

Dilihat dari segi ekonomi, maka jelas dengan pengelolaan yang baik 

serta penempatan yang tepat menjadikan keuntungan segi finansial terutama 

bagi para PKL sendiri dan umumnya masyarakat umum yang menggunakan 

jasa mereka. Para PKL tidak mungkin mau atau bertahan jika kebutuhan 

substansial mereka tidak bisa terpenuhi untuk itulah penataan yang baik akan 

memberikan manfaat bagi mereka dan khalayak. Karena memang pada 

prinsipnya bahwa PKL merupakan aset yang berharga jika dikelola dengan 

baik dan mendapat dukungan dari lingkungan sekitarnya. 
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Keberhasilan dari segi ekonomi disini dapat dipengaruhi beberapa 

kaitan tersendiri dari PKL tehadap faktor-faktor pendukung, diantaranya 

seperti : 

1) Keterkaitan omset PKL dengan tingkat pendidikan PKL 

2) Keterkaitan omset PKL dengan jenis dagangannya 

3) Keterkaitan omset PKL dengan tipe bangunan PKL 

4) Keterkaitan omset PKL dengan jumlah tenaga kerja PKL 

5) Keterkaitan omset PKL dengan waktu berdagang 

6) Keterkaitan omset PKL dengan tahun mulai berdagang PKL 

7) Keterkaitan omset PKL dengan pembinaan dan penataan PKL 

8) Keterkaitan omset PKL dengan lokasi PKL 

9) Keterkaitan omset PKL dengan luas bangunan  

Dari keterkaitan tersebut, tidak ada perbedaan kecenderungan 

besarnya omset antara PKL yang berlokasi di jalan protokol maupun non 

protokol. PKL dengan luas kurang dari 7 m
2
, cenderung memiliki omset 

kurang dari Rp. 1.000.000,00. Namun demikian, PKL dengan ukuran luas 

lebih dari 4 m
2
 memiliki kecenderungan menutup lebar trotoar yang 

ditempatinya. 

Salah satu dampak keberhasilan penataan PKL jelas berpengaruh 

terhadap sang pengatur yaitu Walikota Surakarta. Terbukti dengan perolehan 

suara pada pemilukada 2010 dimana Surakarta benar-benar membutuhkan 

figur Jokowi untuk membawa lebih maju lagi Kota Surakarta. Masyarakat 
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masih memberikan kepercayaan, karena sikapnya yang cenderung pro 

ekonomi kecil menengah sehingga mendapat banyak dukungan. Dengan 

begitu dampak dari penataan PKL yang baik berimbas juga di bidang politik. 

Tidak hanya itu berbagai apresiasi baik individu maupun secara kelembagan 

yaitu Pemerintah Surakarta berdatangan, seperti berbagai media masa, 

pemerintah pusat dan lain-lain. 

Pelaksanaan relokasi disini dilakukan dengan tanpa mengorbankan 

kelangsungan usaha PKL itu sendiri. Pada dasarnya relokasi yang dilakukan 

oleh Pemkot Surakarta disini untuk memberikan kepastian hukum akan 

kelangsungan usaha, sekaligus memberikan rasa aman kepada PKL. Adanya 

relokasi PKL dapat memberikan beberapa dampak yang dapat dirasakan oleh 

PKL, pemerintah, maupun masyarakat sekitar. 

Dampak yang dirasakan masyarakat sekitar tempat relokasi PKL 

adalah, mereka juga dapat memperoleh pekerjaan dengan berusaha 

berdagang ataupun dengan jasa parkir tempat relokasi. Adanya relokasi disini 

sedikit banyak dapat mematikan usaha prostitusi yang dahulu berada di 

tempat relokasi PKL sekarang ini. Dapat dikatakan bahwa Relokasi 

membawa dampak yang baik untuk para warga sekitar karena turut 

menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Seperti yang dijelaskan oleh 

Rahmadi sebagai berikut : 

“Dengan adanya Relokasi PKL ke tempat ini, sungguh sangat 

membawa berkah. Selain mendatangkan keuntungan bagi PKL 

juga membawa keuntungan bagi warga sekitar. Mereka (warga 

sekitar) yang dahulu bekerja di bisnis Prostitusi sedikit banyak 

sudah beralih menjadi pedagang ataupun penyedia jasa parkir. 

Hal ini sangat mendukung program pemerintah juga yang ingin 
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memberatas bisnis prostitusi tersebut” (Wawancara, 24 februari 

2013). 

 

Pada hakikatnya pedagang kaki lima merupakan suatu kelengkapan 

kota diseluruh dunia dari dahulu. Sebagai kelengkapan, pedagang kaki lima 

tidak mungkin ditiadakan ataupun dihindari. Yang harus dilakukan untuk 

menyikapi keadaan tersebut adalah melalui penataan, pembinaan dan 

pengawasan. PKL membawa dampak dalam segi ekonomi, sosial dan segi 

budaya yang membentuk suatu kawasan perkotaan. 

a) Dari segi ekonomi, dengan adanya PKL dapat menyeap tenaga 

kerja yang dapat membantu pekerja tersebut dalam mendapatkan 

penghasilan.  

b) Dari segi sosial dapat dilihat jika kita melihat bahwa PKL dapat 

menghidupkan dan meramaikan suasana kota dan menjadi salah 

satu daya tarik bagi suatu kota. 

c) Dari segi budaya, PKL membantu suatu kota untuk menciptakan 

budayanya sendiri. 

Dari serangakaian dampak yang dihasilkan oleh PKL tersebut dapat 

diambil contoh keberadaan PKL disekitar kampus misalnya, dengan adanya 

PKL di malam hari mahasiswa yang terpaksa berkegiatan di malam hari tidak 

perlu khawatir tidak mendapatkan makanan. Sehingga kondisi tersebut 

merupakan kondisi yang saling menguntungkan antara PKL dan mahasiswa. 

Dengan adanya harga yang relative murah, pedagang kaki lima, kuliner 

khususnya, menjadi pilihan bagi masyarakat luas. Dengan demikian tidak 
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dapat diragukan bahwa keberadaan PKL sangat bermanfaat bagi masyarakat, 

khususnya dikawasan fungsional, seperti saran pendidikan, perkantoran, 

sarana olahraga, rekreasi, dan lain-lain. Serangkaian dampak yang dirasakan 

oleh pedagang kaki lima (PKL), masyarakat dan pemerintah dapat dilihat 

pada Tabel 4.4 berikut ini. 

Tabel 4.4 Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima 

Bagi Dampak Positif Dampak Negatif 

Pedagang Kaki 

Lima  

1) Meningkatkan pendapatan para 

PKL, karena dijadikannya 

sebagai salah satu tujuan 

wisata. 

2) Adanya kepastian dan jaminan 

hokum sehingga terbebas dari 

penertiban satpol PP. 

3) Semakin dikenal dengan 

adanya pemasaran yang 

dilakukan oleh pemerintah dan 

adanya akses yang mudah 

untuk menjangkau kawasan 

relokasi PKL. 

1) Sedikit 

berkurangnya 

pembeli yang merasa 

tidak dapat 

menjangkau 

kawasan tersebut. 

2) Sulitnya untuk 

mengurus KTP dan 

ijin lokasi PKL. 

3) Masih sering adanya 

pungutan liar diluar 

kebijakan pemeritah 

kota. 

Pemerintah  1) Terlaksananya tujuan untuk 

menyediakan lapangan 

pekerjaan baru. 

2) Adanya pengakuan dari 

masyarakat luar mengenai 

penataan kota yang baik dan 

tertib. 

3) Lingkungan menjadi semakin 

indah, rapid an nyaman. 

4) Peningkatan pendapatan 

dengan pemungutan pajak 

retribusi setiap PKL. 

1) Adanya kendala 

penyediaan tempat 

untuk dijadikan 

tempat relokasi PKL. 

2) Pengaturan PKL 

yang sulit 

dilaksanakan karena 

rendahnya respon 

dari PKL. 

 

Masyarakat  1) Adanya PKL memudahkan 

masyarakat untuk mengakses 

1) Adanya PKL disini 

sering membuat 
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kebutuhan sehari-hari. 

2) Dapat dijadikan sebagai tempat 

atau kawasan melepas penat 

dengan nuansa khas kota yang 

rapi, indah dan nyaman. 

3) Dapat dijadikan masyarakat 

sekitar relokasi untuk membuka 

usaha sampingan dan 

menambah pendapatan mereka. 

resah karena 

keberadaan PKL 

memakan banyak 

ruas jalan yang 

seharusnya dijadikan 

tempat dengan 

fungsi umum. 

2) Rutinitas PKL yang 

dijalankan sepanjang 

hari menimbulkan 

suatu kebisingan 

bagi masyarakat 

sekitar lokasi PKL, 

sehingga 

mengganggu 

ketenangan. 

Sumber: Hasil Olah data, 2013 

Dari tabel tersebut jelas bahwa adanya relokasi Pedagang Kaki Lima 

disini membawa dampak yang beragam bagi PKL itu sendiri, masyarakat 

luas maupun pemerintah. Apabila dirinci satu persatu dampak yang dirasakan 

oleh PKL diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Dampak Negatif 

a) Lokasi tempat relokasi (pasar) yang tidak strategis 

mengakibatkan banyak masyarakat mengetahui keberadaan 

pasar relokasi tersebut. 

b) Sepinya kondisi pasar selama 2 tahun di awal menyebabkan 

usaha para PKL banyak yang mengalami penurunan modal dan 

pendapatan, meningkatnya biaya operasional, menurunnya 

aktivitas pasar (produksi, distribusi dan konsumsi), 

melemahnya jaringan sosial (pelanggan), dan 
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c) Minimnya pengunjung yang datang menyebabkan aktivitas 

ekonomi di pasar relokasi menjadi tidak terlihat sebagaimana 

mestinya. 

2) Dampak Positif 

a) Solidaritas pedagang dan paguyuban menjadi semakin erat. 

b) Mempunyai status tempat berdagang dan kepastian usaha. 

c) Keadaan Jalan raya bekas jualan PKL menjadi lebih tertata 

rapid an bersih. 

d) Arus lalu lintas menjadi lancer dan jarang terjadi kecelakaan 

lalu lintas. 

e) Pedagang aman dari preman. 

f) Status pedagang yang dulunya illegal menjadi legal, dan 

g) Trotoar kembali berfungsi sebagaimana mestinya. 

Ditinjau dari segi negatif keberadaan relokasi pedagang kaki lima, 

terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut 

muncul dan berkembang dikarenakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh 

PKL dari hari ke hari semakin pada dan bertambah. Klasifikasi permasalahan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Permasalahan mengenai pengelolaan limbah oleh PKL 

Belum tinggi tingkat kesadaran PKL dalam mengelola limbah 

yang dihasilkan (cenderung masih rendah). Dari seluruh PKL, 6,13% 

diantaranya belum mengelola limbah yang dihasilkannya dengan baik. 
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Jika dikaitkan dengan jenis dagangannya, PKL yang relatif 

menghasilkan limbah adalah PKL yang menjual makanan (PKL jenis 

ini proporsinya sebesar 58,51%. Hal ini berarti hanya 62,329% PKL 

penjual makanan yang telah melakukan pengelolaan limbahnya dengan 

baik). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini. 

Tabel 4.5. Pengelolaan Limbah oleh PKL 

No  Jenis Dagangan  Cenderung Menetap % 

1. PKL Mengelola limbah 

dengan baik 

1975 93,869 

2.  PKL tidak mengelola 

limbah dengan baik 

129 6,131 

 Total 2104 100,000 
Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar, 2010 

2) Permasalahan kebersihan dan kerapian lingkungan 

Meskipun limbah belum terkelola dengan baik (disalurkan 

begitu saja ke selokan atau ditampung kedalam wadah tersendiri), 

secara fisik visual sebagian besar PKL sudah terlihat bersih dan rapi 

(1980 PKL atau 94,106%). Hal ini perlu terus ditingkatkan, sebagai 

amanah Perda Pembinaan dan Penataan, dimana PKL diwajibkan 

untuk menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan. Untuk lebih 

jelasnya lihat pada Tabel 4.6 berikut ini. 

Tabel 4.6. Kebersihan dan Kerapian Lingkungan 

No  Jenis Dagangan Cenderung menetap % 

1. Bersih dan Rapi 1980 94,106 

2. Belum Bersih dan Rapi 124 5,984 

 Total 2104 100,000 
Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar, 2010 
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Sedangkan rincian dampak yang sangat mencolok dirasakan oleh 

Pemerintah Kota Surakarta. Bagaimana tidak PKL turut memberikan 

kontribusi terhadap pendapata daerah yang tidak sedikit bagi kota Surakarta. 

Hal ini bisa dilihat dari sebagian jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota 

Surakarta yang disumbangkan dari retribusi PKL pada tahun 2009 sebesar 

234.452.800 (4,5%) dari Total PAD sebesar 106.759.419.000 (Sumber: 

APBD Kota Surakarta). Berikut omset pendapatan PKL per hari dapat dilihat 

pada tabel 4. 7 berikut ini. 

Tabel 4.7 Omset PKL Per hari 

No Omset Per hari Jumlah % 

1 <Rp. 50.000,00 720 34,22 

2 Rp. 50.000,00-Rp. 99.000,00 382 18,16 

3 Rp.100.000,00-Rp.499.000,00 901 42,82 

4 Rp. 500.000,00-Rp. 999.000,00 86 4,09 

5 Rp. 1.000.000,00-Rp. 1.500.000,00 15 0,71 

 Jumlah 2104 100,00 
Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar, 2010 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar PKL memiliki 

omset kurang dari Rp. 500.000 per hari. Akan tetapi dengan pendapatan yang 

sedemikian sudah cukup bisa turut menyumbang dalam Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan jumlah yang relatif besar. 

Sehingga dapat dikatakan keberadaan PKL disini sangat membawa dampak 

positif bagi PKL itu senidri, masyarakat dan pemerintah. 

Semua kebijakan dapat berjalan dengan sempurna jika ada kerjasama 

yang baik antara pemerintah dan masyarakat luas. Adanya sinkronisasi 

pendapat dan pemahaman akan suatu kebijakan dapat menimbulkan suatu 

tata pemerintahan yang baik, jujur dan adil. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Pada bagian akhir dari penulisan skripsi ini penulis membuat kesimpulan 

dan saran, adapun kesimpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut: 

5.1. Kesimpulan 

Dari penjelasan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut:. 

1. Langkah yang dilakukan pemerintah untuk menata dan mengelola PKL 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Relokasi, kegiatan ini dilakuakan bila tidak tersedia lahan di lokasi 

dan jumlah PKL terlalu banyak; 

2) Selter Knock Down, PKL akan dibangunkan selter jika di lokasi 

masih tersedia lahan; 

3) Tenda, dilakukan pada wilayah yang lahannya tersedia dan PKL 

hanya melakukan aktivitas pada malam hari; 

4) Gerobak, pemberian gerobak dilakukan pada wilayah yang 

lahannya tidak tersedia untuk selter dan tenda. Gerobak lebih 

bersifat mobile, bisa dipindah-pindah setiap saat; 

5) Penertiban, sebagai langkah terakhir jika PKL tetap membandel 

tidak mau mengikuti program penataan Pemkot. 
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2. Serangkaian kegiatan Pemerintah Kota Surakarta bertujuan untuk: 

a. Memberikan rasa aman, nyaman dan tertib kepada masyarakat 

luas terhadap keberadaan PKL yang direlokasi. 

b. Memberikan suatu kepastian hukum terhadap kegiata usaha yang 

dilakukan oleh PKL. 

c. Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat luas 

khususnya PKL yang sejalan dengan konsep welfare state, yaitu 

kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

3. Dalam penataan dan pengelolaan PKL di Surakarta langkah awal yang 

digunakan adalah dengan cara Relokasi dengan pertimbangan jumlah PKL 

yang cukup banyak sedangkan lahan yang tersedia tidak memadai untuk 

menampung PKL tersebut. Relokasi PKL dilakukan dengan cara 

pendataan PKL, sosialisasi, dan diakhiri dengan pemberian kepastian 

hukum. Proses perwujudan cara relokasi PKL tersebut dilengkapi dengan 

pendekatan sosial budaya, diantaranya sebagai berikut: 

a) Nguwogke uwong, yaitu menempatkan manusia pada harkat dan 

martabatnya. 

b) Kemitraan, yaitu adanya kebersamaan dalam penataan PKL antara 

masyarakat, Pemerintah dan PKL itu sendiri sehingga dapat 

menjadi semakin dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait. 

c) Hati Nurani, yaitu adanya rasa saling mengisi antara satu pihak 

dengan pihak yang lain, atau PKL dengan masyarakat dan 

pemerintah; 
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d) Saling Menghormati, yaitu adanya keseimbangan antar PKL, 

masyarakat dan Pemerintah. 

4. Usaha relokasi Pedagang Kaki Lima disini menimbulkan dampak yang 

dirasakan oleh PKL itu sendiri, masyarakat maupun Pemerintah. Dampak 

tersebut diantaranya sebagai berikut: 

a. Bagi Pedagang Kaki Lima 

Dampak positif yang dirasakan oleh PKL adalah dapat 

melaksanakan kegiatan usahanya dengan tenang tanpa adanya 

ancaman penertiban karena sudah mendapatkan kepastian hukum 

atas kegiatan usaha mereka. Sedangkan dampak negatif yang 

dirasakan adalah pembagian los pedagang yang tidak sesuai 

dengan jenis dagangannya menyebabkan pelanggan susah untuk 

menemukan los atau lapak PKL.  

b. Bagi Masyarakat 

Dampak yang dirasakan masyarakat dengan keberadaan 

PKL relokasi adalah termudahkannya masyarakat untuk mengakses 

kebutuhan sehari-hari serta kembalinya kenyamanan dan ketertiban 

kota. Sedangkan dampak negatif yang dirasakan adalah mengenai 

rutinitas PKL yang diajalankan sepanjang hari sering kali 

menimbulkan kebisingan bagi masyarakat sekitar, sehingga 

mengganggu ketenagan. 
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c. Bagi Pemerintah 

Dampak positf dari keberadaan PKl disini juga sangat 

dirasakan oleh pemerintah, karena keberadaan PKL disini banyak 

menunjang peningkatan pendapatan daerah dengan pemungutan 

pajak retribusi. Akan tetapi keberadaan PKL disini juga 

menimbulkan dampak negatif yaitu sulitnya PKL untuk direlokasi 

mengingat rendahnya pemahaman yang mereka miliki tentang 

relokasi. 

 

5.2. Saran 

1. Keberadaan PKL yang “membludak” menimbulkan suatu kesan yang 

negatif sehingga perlu diadakannya suatu penataan dan pengelolaan PKL 

oleh Pemerintah Kota Surakarta. 

2. Perlu diadakan suatu sosialisasi kepada PKL maupun masyarakat tentang 

pentingnya pelaksanaan Relokasi terhadap PKL, serta perlunya sosialisasi 

mengenai langkah-langkah yang akan diadakan pemerintah untuk menata 

dan mengelola PKL. 

3. Perlunya suatu pengelolaan mengenai keberadaan PKL, sehingga dampak 

yang dirasakan lebih banyak menguntungkan bagi PKL, masyarakat 

maupun pemerintah. Dalam artian, meminimalisir dampak negatif yang 

ditimbulkan akibat keberadaan PKL tersebut. 
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