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ABSTRAK 
 

Ghozali, Yusdi. 2010. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Alun-alun 
Brebes Kabupaten Brebes”. Skripsi, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas 
Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing I Drs. Amin Yusuf  
M.Si, Pembimbing II S. Edy Mulyono SPd, M. Si. 
Kata Kunci: Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima 
  

Pedagang Kaki Lima merupakan jenis usaha sektor informal yang telah 
banyak disentuh oleh kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah kabupaten Brebes 
telah membuat suatu peraturan yang pada prinsipnya memberdayakan sektor 
informal khususnya Pedagang Kaki Lima untuk melakukan aktivitasnya dalam 
suatu lokasi tertentu dengan tetap menjaga ketertiban, kebersihan terhadap 
lingkungan khususnya di Alun-alun Brebes. Program pemberdayaan Pedagang 
Kaki Lima dalam bentuk pelatihan, pemberian tenda dan seragam. Tujuannya agar 
para Pedagang Kaki Lima dapat berjualan secara tertib untuk menjaga keindahan 
kota. Segala kebijakan dari pemerintah kota maupun daerah. Masalah yang dikaji 
adalah (1) bagaimana proses pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun 
Brebes? (2) apa manfaat pemberdayaan bagi Pedagang Kaki Lima di Alun-alun 
Brebes? (3) bagaimana kendala pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun 
Brebes? 

Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang menghasilkan 
data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari hasil wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Subyek penelitian berjumlah 10 orang terdiri dari 1 orang ketua 
DPPKAD Brebes, 1 orang pengelola Pasar Brebes, dan 8 orang Pedagang Kaki 
Lima. Sedangkan untuk analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, 
penyajian data dan menarik kesimpulan atau verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di 
Alun-alun Brebes adalah pemberdayaan disektor informal dilihat dari teknik 
pemberdayaan dan strategi pemberdayaan, kegiatan ini mencakup pelatihan-
pelatihan antara lain pelatihan pembuatan sandal, pembuatan kue jajan, sablon dan 
pemberian tenda-tenda untuk berdagang. Manfaat pemberdayaan tersebut adalah 
untuk membantu Pedagang Kaki Lima dalam berjualan sesuai kebutuhan dan 
sebagai aset dari pendapatan pemerintah Brebes. Kendala pemberdayaan 
Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Brebes salah satunya adalah kurangnya 
pemahaman Pedagang Kaki Lima dalam berjualan sehinggga sulit untuk 
dikondisikan. 

Simpulan dalam penelitian ini adalah proses pemberdayaan Pedagang Kaki 
Lima di Alun-alun Brebes dalam bentuk tempat-tempat/lokasi berjualan, kegiatan 
pelatihan dan pemberian tenda-tenda yang sistemnya bongkar pasang yang 
nantinya akan dibagi secara gratis. Saran dalam penelitian ini pemerintah kota 
Brebes harus membuka diri untuk bekerja sama dalam penganganan masalah 
Pedagang Kaki Lima, dan untuk masyarakat Pedagang Kaki Lima diharapkan 
mampu mengoptimalkan tempat berjualan di Alun-alun Brebes, sehingga terlihat 
bersih, indah, rapi dan aman. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan masyarakat dewasa ini menuntut setiap orang untuk 

berupaya berdayaguna dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya kearah 

yang lebih baik. Baik itu melalui sektor informal maupun saktor nonformal, 

sektor informal merupakan sektor perekonomian yang tidak atau sedikit 

mendapatkan proteksi kebijakan ekonomi secara resmi dari pemerintah. 

Sedangkan sektor formal adalah sektor usaha yang mendapatkan 

perlindungan penuh dari pemerintah. Meskipun demikian, sektor informal 

berkembang pesat dan semakin luas di berbagai kota di Indonesia. 

Pada dasarnya kota merupakan tempat pemukiman yang relatif besar, 

berpenduduk padat dan permanen dari individu-individu yang secara sosial 

heterogen. Dalam perkembangannya kota dianggap sebagai tempat yang 

menjanjikan dalam mencari mata pencaharian. Banyak orang yang pindah 

dari desa ke kota, keadaan ini menyebabkan perubahan kebiasaan mereka. 

Kebanyakan warga perkotaan menjadi bersifat individualistis dan 

interaksinya bersifat impersonal, dan menciptakan orientasi masyarakat 

hanya sebatas pada mendapat keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri. 

Pola konglomerasi, ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang 

bermuara kepada tingginya angka pengangguran. Baik di daerah pedesaan 

dan perkotaan yaitu selalui diwarnai kepada tingginya angka ketegangan 
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antara pasaran kerja dan pertumbuhan pencari kerja selalui mewarnai paruh 

terbesar masyarakat perkotaan. Sektor informal masyarakat perkotaan 

ternyata tidak mampu menyerap seluruh pertumbuhan angkatan kerja, 

sehingga kegiatan ekonomi sektor informal menjadi pelimpahan beban 

mengurangi pengangguran. 

Pedagang kaki lima merupakan suatu kegiatan ekonomi dalam wujud 

sektor informal yang membuka usahanya di bidang produksi dan penjualan 

barang dan jasa dengan menggunakan modal yang relatif kecil serta 

menempati ruang publik. Sebagaimana sektor informal lainnya, pedagang 

kaki lima juga banyak menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi (Bromley 

1978;175). 

Sektor informal adalah sektor yang telah teruji di tengah ambruknya 

beberapa sektor formal akibat terpaan badai krisis ekonomi beberapa tahun 

yang lalu. Sektor informal merupakan sektor yang mampu menyediakan 

barang-barang murah, karena sektor ini lebih banyak menyediakan barang 

dan jasa bagi masyarakat menengah ke bawah. Di Kabupaten Brebes  jumlah 

pedagang kaki lima cukup tinggi, terlihat dari 30 titik tempat mangkal PKL 

yang tersebar di beberapa Kabupaten dan pusat  kota. PKL di Alun-alun 

Brebes jumlah pedagang kaki lima sebesar 129 PKL, kemudian disusul oleh 

PKL di kawasan Pesanggrahan sebanyak 163 PKL, dan kawasan Telkom 

bagian timur sebanyak 4 PKL. 

Pedagang kaki lima yang berlokasi di Alun-alun Brebes berasal dari 

jalan Pangeran Diponegoro Brebes. Awalnya mereka menjajakan makanan-
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makanan dan Telor asin khas Brebes, namun semenjak krisis ekonomi 

keadaan pun berubah seperti para peziarah sebagai konsumen sekarang 

beralih pada masyarakat luas, meskipun di sekitar parkir tersebut masih 

menjajakan makanan dan telur asin khas Brebes. Barang dagangan yang di 

jajakan PKL di jalan Pangeran Diponegoro adalah barang-barang bekas 

seperti onderdil kendaraan bermotor, alat-alat elektronik, buku-buku bekas. 

Dengan karakteristik tersebut, pasar mereka adalah masyarakat menengah ke 

bawah yang memiliki daya beli di pasaran tersebut. Banyaknya jumlah 

pembeli mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah PKL di Jalan 

Pangeran Diponegoro Brebes, PKL dari sekitar Brebes pun mulai 

berdatangan mulai dari Tegal, Pemalang, dan Cirebon. 

Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan Pangeran Diponegoro Brebes 

tidak hanya memberikan dampak negatif tetapi juga memberikan dampak 

positif, dampak positif itu terbukti dari (1). PAD ( Pendapatan Aset Daerah ) 

Kabupaten Brebes yang meningkat.Hal tersebut dapat dibuktikan dari 

struktur pendapatan retribusi di Kabupaten Brebes yang salah satunya dari 

retribusi lapak pedagang kaki lima. PAD Kabupaten Brebes sebesar 5 

Milyar per tahun, sedangkan pendapatan retribusi sebesar Rp 1000,- per 

hari, daerah dan pos laba dari perusahaan milik daerah 2.743.50 ( Brebes 

dalam angka, 2005:363 ). Angka tersebut menunjukan bahwa dalam struktur 

PAD sumbangsih masyarakat Brebes dari sektor informal merupakan paling 

besar, (2). masyarakat sekitar akan dengan mudah mendapat kebutuhan 
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sehari-harinya. Bagi para PKL keadaan ini akan mempengaruhi peningkatan 

pendapatan mereka sehingga taraf hidup PKL akan lebih baik. 

Sedangkan dampak negatif keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di 

Kabupaten Brebes terbukti dari (1). kehadiran PKL dianggap sebagai 

kambing hitam permasalahan kesemrawutan kota itu yang terjadi di kota 

besar, (2). PKL sebagai objek penertiban dan harus disingkirkan, kerena 

kehadiran PKL menyebabkan kemancetan lalu lintas, mendatangkan sampah 

atau bahkan lingkungan masyarakat kumuh kota, (3). kemacetan lalu lintas 

dari SMP 1 Wanasari Brebes sampai jembatan kali pemali mulai pukul 

07.00 sampai 12.00 WIB, puncak kemacetan tertinggi terjadi pada hari sabtu 

dan minggu, karena hari tersebut hari-hari libur bagi masyarakat Brebes 

Di lain pihak sebagai masyarakat kecil yang punya naluri untuk 

mempertahankan hidupnya, para Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak 

mengindahkan peraturan-peraturan tata kota yang ada. Mereka menjajakan 

jualannya sembarangan ’asal ada pembeli lapak-lapak pun didirikan’. Hak 

dan kewajiban pemerintah melarang keberadaan PKL yang sembarangan 

dan tidak mengindahkan tata ruang kota sesuai dengan peraturan yang ada 

atau bahkan sesuai dengan teori penataan kota. Hal tersebut banyak terjadi 

dimanapun PKL itu berada, tak terkecuali yang ada di wilayah Kabupaten 

Brebes.  

Pemerintah versus PKL, jika pemerintah memang menyatakan perang 

melawan PKL, sungguh hal yang sangat ironis bila memang itu terjadi, 

sebagai orang yang faham terhadap peraturan (pemerintah) tentu tidak harus 
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meladeni dengan cara melarang atau bahkan mengejar para PKL. Potensi 

yang ada di PKL untuk berjualan merupakan potensi perdagangan bagi 

masyarakat Kabupaten Brebes. Sebagai penentu kebijakan tentunya 

pemerintah lebih bijak dalam mengelola permasalahan PKL di Kabupaten 

Brebes. 

Semakin kompleknya perkembangan kota yang salah satu di antaranya 

adalah perkembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan segala bentuk dan 

jenis usahanya, perlu adanya pembinaan dan pengawasan yang terarah dan 

berkesinambungan. Dengan terciptanya suasana kota yang lebih bersih, 

hijau, indah, aman dan sehat serta guna terwujudnya suasana lingkungan 

kota, perlu diadakan penertiban dan penataan terhadap para pedagang kaki 

lima di Kabupaten Brebes. 

Sektor informal khususnya pedagang kaki lima terus berkembang, 

karena kenyataan sektor formal memiliki keterbatasan dalam menyediakan 

berbagai kebutuhan masyarakat perkotaan. Dengan demikian, daya serap 

sektor formal secara tidak langsung terbatas pada penyediaan kebutuhan 

bagi masyarakat yang mampu atau lapisan atas di perkotaan yang 

prosentasenya lebih kecil dibandingkan dengan lapisan menengah kebawah 

yang jumlahnya relatif besar di setiap kota. Kota di negara berkembang 

termasuk Indonesia cenderung mencari dan memilih sektor informal sebagai 

pendukung pemenuhan kebutuhannya. 

Alasan lain mereka memilih pedagang kaki lima sebagai pemenuhan 

kebutuhannya karena budaya pasar tradisional yaitu “tawar-menawar” dan 
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rasa persaudaraan yang diwujudkan dalam komunikasi sosial yang dapat 

dilakukan. Berbagai jenis pekerjaan sektor informal yang paling dominan 

dan menonjol, aktivitasnya adalah pedagang kaki lima. Sebagaimana 

dikatakan Bromley (1978:161) pedagang kaki lima merupakan suatu 

pekerjaan yang paling nyata dan penting di kebanyakan kota-kota besar yang 

ada di Kabupaten Brebes. Begitu penting dan khususnya sektor informal ini 

sampai menyebabkan istilah sektor informal sering di identifikasikan dengan 

jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. 

Pedagang kaki lima di perkotaan merupakan jenis usaha sektor 

informal yang telah banyak disentuh oleh kebijakan pemerintah daerah. 

Jenis usaha ini sangat berpengaruh karena kehadirannya dalam jumlah yang 

cukup besar mendominasi sektor yang bekerja memenuhi kebutuhan 

masyarakat perkotaan. Untuk memberikan pelayanan kepada seluruh 

masyarakat termasuk pedagang kaki lima, Pemerintah Kabupaten Brebes 

telah membuat suatu peraturan yang pada prinsipnya memberdayakan sektor 

informal khususnya pedagang kaki lima untuk melakukan aktivitasnya 

dalam suatu lokasi tertentu dengan tetap menjaga ketertiban kebersihan 

lingkungannya. 

Sekalipun produktivitas para pedagang kaki lima itu sangat rendah jika 

dibandingkan dengan para saudagar di sektor ekonomi modern, namun 

mereka kondisinya jauh lebih superior dari pada para penganggur. Mereka 

memiliki vitalitas hidup yang besar, berani, berusia muda, dan pada banyak 

hal mampu ikut mempertinggi produktivitas pekerjaan marginal di sektor 
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pertanian. Mereka memberikan pelayanan ekonomi yang murah, dan 

menjadi bagian integral dari sistem ekonomi kota, sekaligus juga ikut 

memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Proses 

pemberdayaan tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah, peran 

serta masyarakat yang diberdayakan sangat diperlukan, agar tidak terjadi 

proses yang kosong ”Zerosum” karena tidak mendapat tanggapan dari 

masyarakat yang diberdayakan.  

Sehubungan dengan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang mengangkat masalah tersebut dalam sebuah 

judul yaitu: ”PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-

ALUN BREBES DI KABUPATEN BREBES”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, 

maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian adalah sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana proses pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-alun 

Brebes? 

2. Apa manfaat pemberdayaan tersebut bagi pedagang kaki lima yang 

berada di Alun-alun Brebes? 

3. Bagaimana kendala pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-alun 

Brebes? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, 

maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui proses pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-alun 

Brebes. 

2. Untuk mengetahui manfaat pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-alun 

Brebes. 

3. Untuk mengetahui kendala pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-alun 

Brebes. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi berbagai pihak, antara lain: 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

1. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang konsep pemberdayaan pedagang 

kaki lima dan permasalahannya. 

2. Memberikan masukan tentang pemberdayaan pedagang kaki lima, kendala yang 

dihadapi dan solusi pemecahannya. 

3. Memberikan referensi bagi para peneliti tentang pemberdayaan pedagang kaki 

lima yang melakukan kegiatan-kegiatan untuk pengembangan dan 

pemberdayaan masyarakat. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Berguna bagi pemerintah kabupaten Brebes khususnya Dinas Penerimaan 

Pendapatan Kas Aset Daerah  (DPPKAD) dalam pembuatan kebijakkan 
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pemerintah kota Brebes, khususnya kebijakan pemberdayaan pedagang kaki 

lima. 

2. Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan informasi 

bagi lembaga kelompok, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pihak-

pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam upaya memberdayakan 

pedagang kaki lima. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

Untuk memperjelas dan menghindari salah tafsir dalam penelitian 

ini, maka diperlukan penegasan istilah sebagai berikut: 

1. Pemberdayaan 

Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, 

dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas 

kehidupannya (Suharto, 2009:59). 

2. Pedagang Kaki Lima 

Pedagang kaki lima (PKL) adalah suatu kegiatan ekonomi dalam 

wujud sektor informal. PKL adalah orang yang membuka usaha 

dibidang produksi, penjualan serta jasa dengan menggunakan modal 

yang relatif kecil dan menempati ruang publik. Sebagaimana sektor 

informal lainnya PKL juga banyak menyerap tenaga kerja yang cukup 

tinggi. Sektor ini adalah sektor yang teruji ditengah ambruknya beberapa 

sektor informal akibat terpaan badai krisis ekonomi beberapa tahun yang 

lalu. Sektor informal merupakan sektor yang mampu menyediakan 
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barang-barang murah, karena sektor ini banyak menyediakan barang dan 

jasa bagi masyarakat kelas menengah bawah. 

3. Kendala 

Kendala adalah suatu masalah atau persoalan yang harus 

dipecahkan dengan kata lain kendala merupakan kesenjangan antara 

kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai 

tujuan dengan hasil yang maksimal (Siagaan, 1998:45). 

Oleh karena itu kendala adalah orang yang tidak memiliki rasa 

ketidakseriusan pemerintah Kabupaten Brebes membina para pedagang 

kaki lima (PKL), menyebabkan peluang bagi sumber Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) ini tidak tergarap. Padahal PKL merupakan salah satu 

bentuk unit usaha informal, yang bernilai bagi pemasukan dari sektor 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penarikan retribusi. 

 

1.6 Sistematika Skripsi 

Agar diperoleh gambaran yang jelas dan mudah dipahami, maka 

dalam skripsi ini akan diuraikan sistematikanya. Adapun sistematika yang 

disusun dibagi menjadi 3 bagian sebagai berikut : 

1. Bagian pendahuluan 

Bagian pendahuluan ini meliputi halaman judul, halaman pengesahan, 

abstrak, halaman moto dan persembahan , kata pengantar, daftar isi, dan 

daftar lampiran. 

2. Bagian isi skripsi 
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BAB I :  Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, pengesahan istilah dan sistematika skripsi. 

BAB II : Tinjauan pustaka 

Tinjauan pustaka berisi: tinjauan tentang pemberdayaan, tinjauan tentang 

pedagang kaki lima, tinjauan tentang kendala dan kerangka berfikir. 

BAB III : Metode penelitian 

Pendekatan penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, fokus 

penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan 

data, teknik analisis data, dan instrumen penelitian. 

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan 

Hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V : Penutup 

Kesimpulan dan saran. 

3. Bagian akhir 

 Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pedagang Kaki Lima 

     2.1.1  Pengertian Pedagang Kaki Lima  

Menurut Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes 

Nomor 2 tahun 1993, Pedagang kaki lima adalah pedagang golongan 

ekonomi lemah yang dalam usahanya menggunakan sarana dan atau 

perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan serta 

menggunakan bagian jalan trotoar dan atau tempat-tempat untuk 

kepentingan umum yang bukan diperuntukan bagi tempat usaha secara 

tetap. 

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 

(Winardi dalam Haryono, 1989:8). 

Pedagang kaki lima sangat populer di negara kita. Kepopuleran 

pedagang kaki lima ini mungkin dalam arti yang positif dan mungkin 

juga dalam arti negatif. Positifnya pedagang kaki lima pasti dapat 

menyerap lapangan pekerjaan, dari sekian banyak penganggur. Para 
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penganggur ini mencoba berkreasi, berwirausaha, dengan modal 

sendiri ataupun tanpa modal. Negatifnya, pedagang kaki lima tidak 

menghiraukan tata tertib, keamanan, kebersihan, dan kebisingan 

(Alma, 2009:155-156). 

Menurut hasil penelitian dari Fakultas Hukum Unpar tahun 1980 

yang berjudul “Masalah Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Bandung 

dan penertibannya melalui operasi TIBUM”, menyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan pedagang kaki lima ialah orang (pedagang-

pedagang) golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang kebutuhan 

sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal yang relatif kecil, modal 

sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang 

ataupun tidak. Istilah kaki lima diambil dari pengertian tempat di tepi 

jalan yang lebarnya lima kaki (5 feet). Tempat ini umumnya terletak di 

trotoir, depan toko dan tepi jalan (Alma, 2009:156). 

Lupiyadi & Jerowacik (dalam laporan penelitian pendidikan, 

2002:16) menjelaskan pedagang kaki lima termasuk pedagang kecil 

dan mereka melakukan usaha yang tidak tergantung kepada pemilik 

dan manajemennya serta tidak menguasai atau mendominasi pasar 

dimana dia berada. 

Pedagang kaki lima adalah sektor informal yang melakukan 

aktifitas ekonominya menggunakan ruas trotoar yang tidak 

mendapatkan tempat yang sebenarnya dari pemerintah. 
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Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

sebenarnya pedagang kaki lima adalah salah satu kegiatan ekonomi 

dalam wujud sektor informal. Pedagang kaki lima adalah orang yang 

membuka usahanya dalam bidang produksi dan jasa dengan 

menggunakan modal yang relatif kecil dan menempati ruang publik. 

2.1.2 Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima 

Menurut jalan (Buchari Alma, 2009:157) ada beberapa ciri-ciri 

pedagang kaki lima ialah: 

a) Kegiatan usaha tidak terorganisir secara baik. 

b) Tidak memiliki surat izin usaha. 

c) Tidak teratur dalam kegiatan berusaha, baik ditinjau dari tempat 

usaha maupun jam kerja. 

d) Bergerombol di trotoir, atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusat-

pusat dimana banyak orang ramai. 

e) Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang 

berlari mendekati konsumen. 

2.1.3 Indikator Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima 

Kondisi sosial ekonomi pedagang kaki lima merupakan cerminan 

dari kehidupan sehari-hari mereka. Pengertian kondisi sosial ekonomi 

cenderung memperlihatkan tingkat kedudukan dengan status sosial 

orang lain berdasarkan pada salah satu atau kombinasi yang 

mencangkup tingkat pendidikan, pendapatan, dan kekuasaan (Siagaan, 

1998 : 124). Kondisi sosial ekonomi pedagang kaki lima yaitu: 
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a) Pendapatan pedagang kaki lima 

b) Pendidikan formal 

c) Modal dan fungsi modal 

d) Tanggungan keluarga 

e) Pengalaman usaha dan lama usaha 

f) Umur pedagang kaki lima 

2.1.4 Kebijakan Pengelola PKL 

Sebuah keniscayaan terkala kota menjadi tumpuan harapan 

kehidupan. Kelengkapan fasilitas, jumlah penduduk yang besar 

menjadikan kota sebagai tempat ramai. Berdirinya industri-industri 

pedagang dan pusat administrasi memberikan tawaran lapangan kerja 

dengan iming-iming gaji besar, disisi lain desa yang telah memberikan 

tergusur oleh arus pembangunandan industri, hingga tanah desa pun 

semakin menyempit dan tak mampu lagi menghidupi orang yang 

semakin hari bertambah banyak. Dan orang pun berbondong-bondong 

datang ke kota dengan mempertaruhkan kehidupannya di desa. 

Harapan tinggalah harapan ketika lapangan kerja yang tersedia 

tak cukup menampung jumlah pencarian kerja. Bahkan ketika terjadi 

krisis ekonomi yang memaksa perusahaan-perusahaan tersebut 

mengefektifkan pengeluaran dengan mengurangi jumlah tenaga kerja 

yang ada, para urban ini pun tidak bisa berbuat banyak kecuali 

mencoba tetap bertahan di kota. Sektor informal akhirnya menjadi 

pilihan penyumbang hidup. 
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Pemerintah Kabupaten Brebes adalah sebagai lembaga eksekutif 

di tingkat Kabupaten, kebijakan pemerintah harus bisa dipertanggung 

jawabkan di depan lembaga legislatif, namun juga kebijakan 

pemerintah harus berpihak dalam rakyat, potensi daerah yang ada 

harus dikembangkan, agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

PKL di Kabupaten Brebes adalah suatu aset pemerintah, melalui 

retribusi lapak untuk berjualan mereka menyumbang pajak aset daerah 

(PAD) Kabupaten Brebes, haruskah mereka digusur, apakah lapangan 

kerja untuk mereka sudah tersedia, bukankah mereka sudah memiliki 

potensi, penataan ke arah positiflah yang mereka harapkan. 

Kebijakan dalam hal pengelolaan pedagang kaki lima sekarang 

lebih fokus. Melalui seksi pengelolaan PKL di kantor pengelolaan 

pasar Kabupaten Brebes pedagang kaki lima lebih diayomi, hal ini 

menunjukan bahwa iktikat pemerintah dalam memecahkan masalah 

PKL memang sungguh-sungguh. Yang tadinya di tangani oleh bagian 

keterdiban umum dan keuangan daerah. 

Seperti telah dijelaskan diawal bahwa kebutuhan mendasar PKL 

adalah kebutuhan tentang masalah perizinan karena sebagaian besar 

PKL tidak memiliki izin dan menempati ruang publik, dari kebutuhan 

tersebut upaya yang dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut: 
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1. Pendatatan untuk proses perizinan 

Pendatatan dilakukan untuk mengetahui jumlah PKL, kesesuaian 

tempat yang telah diizinkan, tahap ini adalah tahap awal sebagai 

data base dan peta persebaran PKL di Kabupaten Brebes. 

2. Administrasi 

Adalah dokumentasi untuk pengembangan, evaluasi dan pelaporan 

yang terkait dengan PKL. 

3. Pemenuhan prasarana dan sarana 

Pemenuhan sarana dan prasarana adalah lebih cenderung pada 

peningkatan penataan kota dalam artian menyeimbangkan tata 

ruang kota dengan kebutuhan PKL. 

4. Pembinaan PKL 

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan penumbuhan 

kesadaran mentaati tata tertib yang ada. 

5. Penataan PKL 

Jembatan antara tata ruang kota dengan pedagang kaki lima. 

Contoh: PKL yang menempati simpang tuju ditata dan diatur jam 

dagangannya. 

6. Monitoring dan Evaluasi 

Proses untuk mengontrol dan memperbaiki sisi lemah penanganan 

PKL sebagai bahan pembinaan tahun berikutnya. 

(Siksi pengelolaan PKL kabupaten Brebes) 
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2.2 Kendala Pedagang Kaki Lima 

2.2.1 Kelemahan Internal 

Pedagang kaki lima adalah salah satu kegiatan ekonomi dalam wujud 

sektor informal. Pedagang kaki lima adalah orang yang membuka usahanya 

dalam bidang produksi dan jasa dengan menggunakan modal yang relatif 

kecil dan menempati ruang publik. 

PKL pada umumnya mempunyai keterbatasan-keterbatasan untuk 

melakukan usaha, antara lain: (1) minimnya modal, (2) rendahnya tingkat 

pendidikan, dan (3) kurangnya akses terhadap kebijakan pemerintah, 

informasi dan sarana-sarana ekonomi maupun sosial. Usaha-usaha untuk 

mengatasi kelemahan-kelemahan ini perlu dilakukan agar kelompok 

masyarakat tersebut menjadi lebih berdaya dalam melakukan usaha, 

sehingga mereka tidak jatuh kedalam kemiskinan (Siagaan, 1998:146). 

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 (Winardi dalam Haryono, 1989:57). 

Pedagang kaki lima pada umumnya adalah self-employed, artinya 

mayoritas pedagang kaki lima hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Modal 

yang dimiliki relatif tidak terlalu besar, dan terbagi atas modal tetap, berupa 

peralatan, dan modal kerja.  
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 2.2.2 Tantangan Eksternal/ Sosial 

Usaha-usaha untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini perlu 

dilakukan agar kelompok masyarakat tersebut menjadi lebih berdaya dalam 

melakukan usaha, sehingga mereka tidak jatuh kedalam kemiskinan 

Pemberdayaan komunitas dalam upaya pengentasan kemiskinan dalam 

pengertian konvensional umumnya dilihat dari pendapatan (income). 

Bedasar hal-hal tersebut diatas, diperlukan upaya strategi pengentasan 

kemiskinan melalui pemberdayaan pedagang kaki liam Pasca Relokasi 

antara lain: (1) penguatan kapasitas bisnis atau pengembangan 

kewirausahaan dikalangan pedagang baik melalui training atau capacity 

building untuk komunitas PKL, (2) perlu pemberdayaan ekonomi melalui 

akses bantuan permodalan, (3) perlu dibangun komunikasi yang lebih dekat 

dengan para birokrat, (4) perlu dibangun forum bersama antar stake 0holders 

dalam pengembangan pasar tradisional sehingga punya daya saing dengan 

pasar modern, (5) perlu pendampingan pada para pedagang kaki lima  

didalam pemecahan masalah terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi 

di tempat yang baru, (6) penataan dengan pendidikan lingkungan agar tidak 

terjadi kekumuhan dan perilaku yang tidak menguntungkan bagi 

pengembangan kebersihan pasar, (7) perlu penguatan komunitas pedagang 

kaki lima  dalam membangun saya saing pasar tradisional di Brebes 
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2.3 Pemberdayaan 

2.3.1 Pengertian Pemberdayaan 

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan 

(empowerment), berasal dari kata “power” (kekusaan atau 

keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan 

dengan konsep mengenai kekuasaan (Suharto, 2009:57). 

Rukminto (2001:33) melihat bahwa berbagai pengertian yang ada 

mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, 

kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol ataupun komunitas 

berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan 

untuk membentuk masa depan keinginan mereka. 

Biestik dalam Rukminto (2001:33) menyatakan pemberdayaan 

mendorong klien untuk menentukan dirinya sendiri apa yang harus ia 

lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia 

hadapi. Sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekusaan penuh 

dalam membebtuk hari depannya. 

Dalam jurnal internasional pemberdayaan adalah :  

“The concept of empowerment has been developed and employed 
in a wide array of definitions in social-science research. Zimmerman 
(1995) distinguishes between empowering process and empowered 
outcomes. The first refers to how people, organizations, and 
communities become empowered, and the latter refers to the 
consequences of those processes. The concept of empowerment is 
applicable for those who lacks power or those whose potential is not 
fully developed in improving the quality-of-life, including urban poor. 
This concept encourages the poor to reacquire the power and control 
over their own lives (Friedmann, 1992 di download pada tanggal 20 
November 2010 jam 16.00 wib).  
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Dapat di artikan sebagai berikut konsep pemberdayaan telah 

dikembangkan dan digunakan dalam beragam definisi dalam penelitian 

sosial-sains. Zimmerman (1995) membedakan antara proses 

pemberdayaan dan hasil diberdayakan. Pertama merujuk kepada 

bagaimana orang-orang, organisasi, dan masyarakat menjadi berdaya, 

dan yang terakhir mengacu pada konsekuensi dari proses-proses 

tersebut. Konsep pemberdayaan berlaku bagi mereka yang tidak 

memiliki kekuasaan atau mereka yang potensial belum sepenuhnya 

dikembangkan dalam meningkatkan kualitas dalam kehidupan, 

termasuk miskin perkotaan. Konsep ini mendorong masyarakat miskin 

untuk kekuasaan dan kontrol atas kehidupan mereka sendiri 

(Friedmann, 1992). alleviation-in-indonesia/ di download pada tanggal 

20 November 2010 jam 16.00 wib. 

Pada intinya proses pemberdayaan menentukan pada 

kemandirian masyarakat sebagai hasil, pemberdayaan menunjukan 

pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah 

sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam  

memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan 

dalam arti bukan saja bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, 

bebas dari kesakitan; menjangkau sumber-sumber produktif yang 

memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan 

memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan 
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berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan 

yang mempengaruhi mereka. 

Beberapa definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan 

cara-cara pemberdayaan (Suharto, 2009:58-59) adalah sebagai berikut: 

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-

orang yang lemah atau tidak beruntung. 

2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi 

cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas 

dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-

lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan 

menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan 

dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya 

dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiaannya.  

3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali 

kekuasaan melalui pengubahan sruktur sosial. 

4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi 

dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) 

kehidupannya. 

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses atau 

tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan 

untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah 

dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami 

masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk 
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pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan 

sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekusaan atau 

mempunyaai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial 

seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, 

mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, 

dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. 

Pedagang kaki lima adalah komunitas masyarakat yang memiliki 

keterbatasan yang akses-akses lapangan pekerjaan. Ideal 

pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Brebes adalah 

mengaktifkan sumber-sumber kekuatan yang ada pada PKL dan 

mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. 

Seperti konsep pemberdayaan yang dimaksudkan Peyne dalam Isbandi 

Rukminto yaitu upaya mengembangkan klien dari keadaan tidak atau 

kurang berdaya menjadi mempunyai daya guna mencapai kehidupan 

yang lebih baik. 

2.3.2  Strategi Pemberdayaan 

Menurut Suharto (2009:66) proses pemberdayaan pada umumnya 

dilakukan secara kolektif dan tidak ada literatur yang menyatakan 

bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara 

pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. 

Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya 

diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama 
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pemberdayaan. Namun tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat 

dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi 

pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual; meskipun pada 

gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam 

arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya. 

Menurut Suharto (2009:66-67) pemberdayaan dapat dilakukan melalui 

tiga aras atau matra pemberdayaan (empowerment): mikro, mezzo, dan 

makro.. 

1) Aras mikro 

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu 

melalui bimbingan, konseling, stress managment, crisis 

intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih 

klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini 

seiring disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (task 

centered approach). 

2) Aras mezzo 

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. 

Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai 

media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, 

biasanya digunakan sebagai strategi dalam peningkatan kesadaran, 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki 

kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi. 
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3) Aras makro 

Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar 

(large system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada 

sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, 

perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, 

pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa 

strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang 

klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami 

situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan 

strategi yang tepat untuk bertindak. 

Hal ini sependapat dengan guiterrez dalam jurnal internasional 

mengatakan bahwa: 

 ‘Gutierrez (2001) argues that there are three perspectives on 
empowerment. First, a macro level perspective defines empowerment 
as the process of increasing collective political power. Second, a micro 
level perspective defines empowerment as the development of an 
individual feeling of increased power or control without an actual 
change in structural arrangements. Third, an approach combining the 
first and second perspectives: “how individual empowerment can 
contribute to group empowerment and how the increase in a group’s 
power can enhance the functioning of its individual member” 
(Gutierrez, 2001: 210 di download pada tanggal 20 November 2010 
jam 16.00 wib.). 

 
Dapat diartikan sebagai berikut : Gutierrez (2001) berpendapat 

bahwa ada tiga perspektif pemberdayaan. Pertama, perspektif tingkat 

makro mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses peningkatan 

kekuatan politik kolektif. Kedua, perspektif tingkat mikro 

mendefinisikan pemberdayaan sebagai pengembangan perasaan 
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individu daya yang meningkat atau kontrol tanpa perubahan yang 

sebenarnya dalam pengaturan struktural. Ketiga, pendekatan yang 

menggabungkan perspektif pertama dan kedua: "bagaimana 

pemberdayaan individu dapat berkontribusi untuk pemberdayaan 

kelompok dan bagaimana peningkatan kekuatan kelompok dapat 

meningkatkan fungsi anggota individu" (Gutierrez, 2001: 210). 

http://lafadl.wordpress.com/2006/11/20/empowerment-and-urban-

poverty alleviation-in-indonesia/ di download pada tanggal 20 

November 2010 jam 16.00 wib. 

Hikmat (2001:19) mengatakan ada tiga strategi utama 

pemberdayaan, yaitu tradisional, direction (aksi langsung), dan 

transformatif. (a) strategi tradisional menyarankan agar mengetahui 

dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai 

keadaan, (b) strategi direct-action membutuhkan dominasi kepentingan 

dan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat. Dipandang dari 

sudut perubahan yang mungkin terjadi, (c) strategi transformatif 

menunjukan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang 

dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri. 

Pada dasarnya strategi pemberdayaan adalah cara dalam 

melaksanakan proses pemberdayaan, strategi-strategi diatas memiliki 

tujuan akhir adanya kemandirian pada klien. 

Pelaksanan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan  

dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat 
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disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Perlindungan, 

Penyongkong dan Pemelihara ( Suharto, 2009:67). 

1)  Pemungkinan menciptakan susana atau iklim yang memungkinkan 

potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan 

harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural 

dan struktural yang menghambat. 

2) Penguatan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang 

memiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi 

kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu 

menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan 

diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka. 

3) Perlindungan melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok 

lemah agar tidak terlintas oleh kelompokkuat, menghindari 

terjadinya perdaingan yang tidak seimbang (apalagi tadak sehat) 

antara kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitas 

kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus 

diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan 

dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. 

4) Penyongkongan memberikan bimbingan dan dukungan agar 

masyarakat mampu menjalankan peran dan tugas-tugas 

kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyongkong 

masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang 

semakin lemah dan terpinggirkan. 
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5) Pemeliharaan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap menjadi 

keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok 

dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin 

keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang 

memperoleh kesempatan berusaha. 

Menurut Dubois dan Meley dalam Suharto (2009:68), 

memberikan beberapa cara atau teknik yang lebih spesifik yang dapat 

dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat: 

1) Membangun relasi pertolongan yang: (a) merefleksikan respon 

empati; (b) menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya 

sendiri (self-determination); (c) menghargai perbedaan dan 

keunikan individu; (d) menekankan kerjasama klien (client 

partnership). 

2) Membangun komunikasi yang: (a) menghormati martabat dan 

harga diri klien; (b) mempertimbangkan keragaman individu; (c) 

berfokus pada klien; (d) menjaga kerahasiaan klien. 

3) Terlibat dalam pemecahan masalah yang: (a) memperkuat 

partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah; 

(b) menghargai hak-hak klien; (c) merangkai tantangan-tantangan 

sebagai kesempatan belajar; (d) melibatkan klien dalam pembuatan 

keputusan dan evaluasi. 

4) Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui: (a) 

ketaatan terhadap kode etik profesi; (b) keterlibatan dalam 
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pengembangan profesional, riset, dan rumusan kebijakan; (c) 

penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik; 

(d) penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksertaan 

kesempatan. 

2.3.3 Indikator Keberdayaan 

Menurut Kieffer dalam Suharto  (2009:63) pemberdayaan 

mencankup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, 

kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif. Sedangkan 

menurut Parsons dalam Suharto (2009:63) mengajukan tiga dimensi 

pemberdayaan yang merujuk pada:  

a. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan 

individu yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan 

sosial yang lebih besar. 

b. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, 

berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain. 

c. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang 

dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan 

kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah 

tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-

struktur yang masih menekan. 

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara 

operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan 

yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Hashemi 
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dan Riley  (dalam Suharto 2009:63-64) mengembangkan delapan 

indikator pemberdayaan yaitu sebagai berikut: 

a) Kebebasan mobilitas: Kemampuan individu untuk pergi keluar 

rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas 

medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat 

mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian. 

b) Kemampuan membeli komoditas kecil: Kemampuan individu 

untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari 

(beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya 

(minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu 

dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat 

membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya, 

terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan 

menggunakan uangnya sendiri. 

c) Kemampuan membeli komoditas besar: Kemampuan individu 

untuk membeli barng-barang sekunder atau tersier, seperti lemari 

pakaian, TV, radio, koran, majalah,pakaian keluarga. Seperti 

halnya indikator diatas poin tinggi diberikan terhadap individu 

yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin 

pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut 

dengan menggunakan uangnya sendiri. 

d) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: 

Mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama 
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suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya 

mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk diternak, 

memperoleh kredit usaha. 

e) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: Responden ditanya 

mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seorang (suami, 

istri, anak-anak, mertua) yang mengambi uang, tanah, perhiasan 

dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak, atau 

melarang bekerja diluar rumah. 

f) Kesadaran hukum dan politik: Mengetahui nama salah seorang 

pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DRPD 

setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat 

nikah dan hukum-hukum waris. 

g) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: Seseorang 

dianggap ‘berdaya’ jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau 

bersama orang lain melakukan protes misalnya terhadap suami 

yang memukul istri, istri yang mengabaikan suami dan 

keluarganya, gaji yang tidak adil, penylahgunaan bantuan sosial, 

atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah. 

h) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: Memiliki 

rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap 

memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara 

sendiri atau terpisah dari pasangannya. 
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Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari 

keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, 

kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan 

kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat 

dimensi kekuasaan, yaitu kekuasaan di dalam, kekuasaan untuk, 

kekuasaan atas dan kekuasaan dengan (Suharto, 2009:63-65).  

Tabel merangkum indikator pemberdayaan. 

Tabel 1. Indikator Keberdayaan 

Jenis Hubungan 

Kekuasaan 

Kemampuan 

Ekonomi 

Kemampuan 

Mengakses Manfaat 

Kesejahteraan 

Kemampuan 

Kultural dan Politis 

Kekuasaan di dalam:  

Meningkatkan 

kesadaran dan 

keinginan untuk 

berubah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Evaluasi positif 

terhadap kontribusi 

ekonomi dirinya 

• Keinginan memiliki 

kesamaan hak 

terhadap sumber yang 

ada pada rumah tangga 

dan masyarakat 

• Keinginan memiliki 

kesempatan ekonomi 

yang setara 

• Kepercayaan diri dan 

kebahagiaan. 

• Keinginan memiliki 

kesejahteraan yang 

setara. 

• Keinginan membuat 

keputusan mengenai 

diri dan orang lain. 

• Keinginan untuk 

mengontrol jumlah 

anak. 

 

• Assertiveness dan 

otonomi 

• Keinginan untuk 

menghadapi 

subordinasi gender 

termasuk tradisi 

buday, diskriminasi 

hukum dan 

pengucilan politik. 

• Keinginan 

terlibatdalam proses-

proses budaya, 

hukum dan politik. 
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Kekuasaan untuk: 

Meningkatkan 

meiningkatkan 

individu untuk 

berubah; 

Meningkatkan 

kesempatan untuk 

memperoleh akses 

• Akses terhadap 

pelayanan keuangan 

mikro. 

• Akses terhadap 

pendapatan 

• Akses terhadap aset-

aset produktif dan 

kepemilikan rumah 

tangga 

• Akses terhadap pasar 

• Penurunan beban 

dalam pekerjaan 

domestik, termasuk 

perawatan anak. 

• Keterampilan, 

termasuk kemelekan 

huruf. 

• Status kesehatan dan 

gizi. 

• Kesadaran mengenai 

dan akses terhadap 

pelayanan kesehatan 

produksi. 

• Ketersediaan 

pelayanan 

kesejahteraan publik 

• Moblitas dan akses 

terhadap dunia di luar 

rumah. 

• Pengetahuan 

mengetahui proses 

hukum, politik dan 

kebudayaan. 

• Kemampuan 

menghilangkan 

hambatan formal 

yang merintangi 

akses tergadap proses 

hukum, politik dan 

kebudayaan. 

Kekuasaan atas: 

Perubahan pada 

hambatan-hambatan 

sumber dan 

kekuasaan pada 

tingkat rumah tangga, 

masyarakat dan 

makro; kekuasaan 

atau tindakan 

individu untuk 

menghadapi 

hambatan-hambatan 

tersebut. 

• Kontrol atas 

penggunaan pinjaman 

dan tabungan serta 

keuntungan yang 

dihasilkannya. 

• Kontrol atas 

pendapatan aktifitas 

produktif keluarga 

yang lainnya. 

• Kontrol atas asset 

produktif dan 

kepemilikan keluarga. 

• Kontrol atas alokasi 

tenaga kerja keluarga. 

• Tindakan individu 

menghadapi 

• Kontrol atas ukuran 

konsumsi keluarga dan 

aspek bernilai lainnya 

dari pembuatan 

keputusan keluarga 

termasuk keputusan 

keluarga berencana. 

• Aksi individu untuk 

mempertahankan diri 

dari kekerasan keluarga 

dan masyarakat. 

• Aksi individu 

dalam menghadapi 

dan mengubah 

persepsi budaya 

kapasitas dan hak 

wanita pada tingkat 

keluarga dan 

masyarakat. 

• Keterlibatan 

individu dan 

pengambilan peran 

dalam proses budaya, 

hukum dan politik. 
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diskrimanasi atas akses 

terhadap sumber dan 

pasar. 

Kekuasaan dengan: 

Meningkatnya 

solidaritas atau 

tindakan bersama 

dengan orang lain 

untuk menghadapi 

hambatan-hambatan 

sumber dan 

kekuasaan pada 

tingkat rumah tangga, 

masyarakat dan 

makro. 

• Bertindak sebagai 

modal peranan bagi 

orang lain terutama 

dalam pekerjaan publik 

dan moderen. 

• Mampu memberi 

gaji terhadap orang 

lain. 

• Tindakan bersama 

menghadapi 

diskriminasi pada 

akses terhadap sumber 

(termasuk hak atas 

tanh), pasar dan 

diskriminasi gender 

pada konteks ekonomi 

makro. 

• Penghargaan tinggi 

terhadap dan 

peningkatan 

pengeluaran untuk 

anggota keluarga. 

• Tindakan bersama 

untuk meningkatkan 

kesejahteraan publik. 

• Peningkatan 

jaringan untuk 

memperoleh 

dukungan pada saat 

krisis. 

• Tindakan bersama 

untuk membela 

orang lain 

menghadapi 

perlakuan salah 

dalam keluarga dan 

masyarakat. 

• Partisipasi dalam 

gerakan-gerakan 

menghadapi 

subordinasi gender 

yang bersifat kultural, 

politis, hukum pada 

tingkat masyarakat 

dan makro. 

 

2.3.4 Teknik Permberdayaan 

Pengembangan masyarakat yang dilakukan pada beberapa organisasi 

pelayanan masyarakat yang satu dengan yang lain memang tampak ada 

beberapa perbedaan dan kesamaan. Tetapi pada dasarnya tahapan yang 

dilakukan mencakup beberapa tahapan di bawah ini (suharto,2009:154). 
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a. Tahap Persiapan  

Tahap persiapan ini di dalamnya terdapat tahap penyiapan petugas 

untuk menyampaikan persepsi antar anggota tim agen perubah (change 

agent) mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan 

pengembangan masyarakat. Sedangkan penyiapan lapangan, petugas 

(community worker) pada awalnya melakukan studi kelayakan terhadap 

daerah yang akan dijadikan sasaran, baik dilakukan secara informal 

maupun formal. 

b. Tahap Assesment 

Proses assesment yang dilkukan disini dilakukan dengan 

mengidentifikasi masalah dan sumber daya yang dimilki klien. Dalam 

proses penilaian (assesment) dapat digunakan teknik SWOT (Strength, 

Wekues, Oppurtun and Threatment), dengan melihat tantangan 

(threatment). Proses assesment masyarakat dilibatkan secara aktif agar 

mereka dapat merasakan bahwa pemasalahan yang sedang dibicarakan 

benar-benar permasalahan yang keluar dari pandangan mereka sendiri.  

c. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan. 

Pada tahap ini petugas (community worker) secara partisipatif 

mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka 

hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Upaya mengatasi 

permasalahan yang ada, masyarakat diharapkan dapat memikirkan 

beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat mereka lakukan. 
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d. Tahap Pemformulasikan Rencana Aksi 

Pada tahap ini agen perubahan (community worker) membantu 

masing-masing kelompok masyarakat untuk memformulasikan gagasan 

mereka dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan 

pembuatan proposal kepada pihak penyandang dana. Dalam tahap 

pemformulasian rencana aksi ini, diharapkan community worker dan 

mayarakat sudah dapat membayangkan dan menuliskan tujuan jangka 

pendek apa yang akan mereka capai dan bagaimana cara mencapai 

tujuan tersebut. 

e. Tahap Pelaksana (Implementasi) Program atau Kegiatan 

Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling 

krusial (penting) dalam proses pengembangan masyarakat, karena 

sesuatu yang sudah direcanakan dengan baik akan dapat melenceng 

dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antara petugas 

dan warga masyarakat, maupun kerja sama antar warga.     

f. Tahap Evaluasi  

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas 

terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat 

sebaiknya dilkukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan 

warga pada tahap ini diharapkan akan berbentuk suatu sistem dalam 

komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal. 
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g. Tahap Terminasi   

Tahap ini merupakan tahap ”pemutusan” hubungan secara formal 

dengan komunitas sasaran. Teminasi dilakukan seringkali bukan karena 

masyarakat sudah dapat dianggap ”mandiri”, tetapi tidak jarang terjadi 

karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka 

waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai 

dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan. 

Meskipun demikian, tidak jarang community worker tetap melakukan 

kontak meskipun tidak secara rutin. Apalagi bila petugas (community 

worker) merasa bahwa tugasnya belum diselesaikan dengan baik. 

2.3.5  Ciri-ciri dalam Proses Pemberdayaan 

Kindervatter (1998:78) menyarankan beberapa ciri mendasar 

yang dapat diidentifikasi dalam proses pemberdayaan masyarakat 

melalui pendidikan nonformal meliputi: 

1) Pembentukan kelompok kecil yang dapat dilakukan berdasarkan 

umur yang sama, minat yang sama dan sukarela. Pemberdayaan 

menekankan pada kebersamaan langkah yang memungkinkan 

kelompok dapat berkembang. 

2) Pemberian tangggungjawab kepada warga belajar ini sudah 

dilibatkan dalam kegiatan perencanaan, menyusun program yang 

sudah dilaksanakan. 

3) Kepemimpinan kelompok dipegang oleh warga belajar. Semua 

kegiatan diatur oleh kelompok, sehingga semua warga belajar 

memiliki tanggung jawab dalam setiap kegiatan. 
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4) Agen, guru, tutor sebagai pendidik sebagai peran sebagai 

fasilitator. 

5) Proses pengambilan keputusan untuk setiap kegiatan harus 

berdasarkan musyawarah bersama atau hasil pemungutan suara. 

6) Adanya kesamaan pandang dan langkah di dalam mencapai tujuan 

tertentu, yang dapat ditumbuhkan dari masalah-masalah aktual. 

Analisis masalah dalam proses pemberdayaan merupakan hal yang 

sangat penting, dalam pelaksanaannya diperlukan fasilitator yang 

cakap dan jeli dalam mengungkap masalah atau kebutuhan yang 

dirasakan oleh warga belajar. 

7) Bahan belajar diarahkan pada kebutuhan/kenyataan hidup sehari-

hari warga belajar. Dan kegiatan belajar ini pada akhirnya harus 

bertujuan untuk memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi dan atau 

kedudukan dalam bidang politik. 

2.3.6 Langkah-langkah dalam Proses Pemberdayaan 

Berhasilnya sebuah proses pemberdayaan masyarakat melalui 

pendidikan nonformal perlu dilakukan melalui langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1) Setiap warga belajar dilatih untuk mempunyai tingkat kepekaan 

yang tinggi terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan politik 

yang terjadi. 



39 

 

2) warga belajar dilatih atau diberikan sebagai macam ketrampilan 

sebagai jawaban atas kebutuhan dan masalah yang dihadapinya, 

dan 

3) Warga belajar dibina untuk selalu suka bekerja sama dalam 

memecahkan suatu masalah. 

2.4 Karangka Berfikir 

Pemberdayaan (empowerment), pada intinya, di tunjukan guna 

membantu klien memperoleh data untuk mengambil keputusan dan 

menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan diri 

mereka, termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam 

melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan 

dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara 

lain melalui transfer daya dari lingkungannya (Payne dalam Isbandi 

Rukminto, 2001:21) sedangkan dalam pengertian lain pemberdayaan 

pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun 

komunitas berusaha mengkontrol kehidupan mereka sendiri dan 

mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan 

mereka. (Shardlow dalam strategi pemberdayaan 2001:33). 

Paparan pemberdayaan diatas menyatakan bahwa pemberdayaan 

sendiri adalah suatu proses untuk membantu klien mememperoleh daya 

dan menentukan dirinya sendiri, apa yang harus ia lakukan dalam kaitan 

dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi. Sehingga klien 
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mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari 

depannya.  

Secara konsepsual sendiri pemberdayaan (empowerment), berasal 

dari kata power kekuasaan, ide pertama pemberdayaan bersentuhan 

dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan 

dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang 

kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. 

Pemberdayaan sendiri terdapat tiga komponen yang saling terkait 

yaitu pemberidaya (yang memberikan bantuan), proses dan yang 

diberdayakan tiga komponen tersebut dapat digambarkan: 

 

 

Gambaran 1. Skema Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan berkaitan dengan kekuasaan, namun bukan pengertian 

kekuasaan yang sepenuhnya yaitu masyarakat (yang diberdayakan sebagai 

objek) tidak memiliki hak apapun untuk memikirkan hidupnya 

kedepan.pemberidaya social Worker atau pemerintah memberikan stimulus 

bahkan menyadarkan masyarakat (yang diberdayakan )untuk bangkit dan 

berkembang demi masa depannya. Keterlibatan masyarakat sangat 

diperlukan untuk terciptanya keberadaan, proses pemberdayaan tidak bisa 

dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah, peran serta masyarakat yang 
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diberdayakan sangat diperlukan, agar tidak terjadi proses yang kosong 

”Zerosum”karena tidak mendapat tanggapan dari masyarakat yang 

diberdayakan. 

 
Gambar 2. Kerangka Pikir 

 

Pemerintah adalah sebagai pemegang kendali karena pemerintah 

memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan. Kebijakan yang 

diharapkan adalah memberikan dampak yang positif bagi pedagang kaki 

lima atas masukan dari Sosial Worker, pengertian positif disini adalah 

kesejahteraan untuk pedagang kaki lima. Peran Sosial Worker di sini adalah 

sebagai penjembatan antar pedagang kaki lima dengan pemerintah dalam 

pemberdayaan pedagang kaki lima kususnya pedagang kaki lima di Alun-
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pedagang kaki lima dan masyarakat yang peduli terhadap permasalahan 

pedagang kaki lima. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendeketan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 

dengan teknik observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dalam 

melakukan penelitian, peneliti tidak saja terekspresi secara eksplisit tetapi makna 

yang ada pada ekspresi itu. Begitu pula apa yang ada pada pemikiran atau 

pandangan responden. Dengan demikian peneliti akan bisa memperoleh 

penjelasan dan gambaran yang mendalam tentang pemberdayaan pedagang kaki 

lima di alun-alun Kabupten Brebes. 

Sedangkan menurut ( Sudarsono, 1988: 13) menjelaskan bahwa ada dua 

macam pendekatan penelitian, yaitu:  

1. Pendekatan kuantitatif, artinya bahwa semua informasi atau data 

diwujudkan dalam angka-angka dan analisisnya berdasarkan angka-

angka tersebut. 

2. Pendekatan kualitatif, artinya bahwa semua data yang dikumpulkan atau 

informasinya tidak berwujud angka-angka dan analisisnya menggunakan 

logika 

 

Menurut (Moleong, 2005: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis 

statistika atau cara kuantifikasi lainya. Sedangkan menurut hasil penelaahan 

kepustakaan Lincoln dan Biklen dalam ( Moleong 2005:8–13 ) bahwa penelitian 
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kualitatif memiliki cirri-ciri yang membedakan dengan peneliti lainnya, yaitu 

sebagai berikut: (1) latar ilmiah, (2) manusia sebagai alat/instrument, (3) metode 

kualitatif, (4) analisis data secara induktif, (5) teori dari dasar (grounded theory), 

(6) deskriptif, (7) lebih mementingkan proses dari pada hasil, (8) adanya batas 

yang ditentukan oleh fokus, (9) Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, (10) 

desain yang bersifat sementara, dan (11) hasil penelitian dirundingkan dan 

disepakati bersama. 

3.2 Subyek Penelitian 

Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menentukan subjek penelitian. 

Subjek penelitian merupakan keseluruhan badan atau elemen yang akan diteliti. 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain 

merupakan alat pengumpul data utama.  

Dalam menentukan subjek penelitian didasarkan pada tujuan penelitian, 

dengan harapan untuk memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya yang 

dipilih berdasarkan pemikiran logis karena dipandang sebagai sumber data atau 

informasi dan mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Mereka adalah 

informasi kunci (key person) yang dapat memberikan informasi terkait masalah 

yang akan diteliti. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah berjumlah 10 

responden diantaranya adalah: 

1. Seksi pengelolaan pedagang kaki lima Kantor Dinas Pengelolaan dan 

Pendapatan Aset Daerah (DPPAD) Kabupaten Brebes sebanyak 1 orang 

yaitu kepala seksi pengelolaan pedagang kaki lima dan kepala pengelola 

pasar pasar 1 orang, alasan pengambilan informan tersebut karena 
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sebagai pelaksana pemberdayaan dan berperan membina pedagang kaki 

lima di wilayahnya. 

2. Pedagang kaki lima sebagai objek pemberdayaan, yaitu pedagang kaki 

lima di Alun-alun Brebes sebanyak 8 orang, pengambilan informan 

tersebut didasarkan pada relevansi dengan topik penelitian dan 

merupakan informan kunci, yaitu: 

a. Ketua dan wakil ketua paguyuban pedagang kaki lima  

b. Perwakilan pedagang kali lima yang berdagang di Alun-alun 

Kabupaten Brebes sebanyak dua orang 

c. Pedagang kaki lima yang memiliki pendapatan tinggi sebanyak tiga 

orang 

d. Pedagang kaki lima  yang memiliki pendapatan rendah sebanyak dua 

orang 

Alasan pemilihan responden berdasarkan kriteria dan mempunyai 

relevansi dengan topik penelitian. Ketua dan wakil ketua untuk mengungkap 

peran paguyuban pedagang kali lima, perwakilan pedagang kali lima yang 

berdagang di Alun-alun Brebes yaitu untuk menelusuri sejarah awal 

keberadaan pedagang kali lima. Sedangkan pedagang kali lima yang 

berpendapatan tinggi dan pedagang kaki lima yang berpendapatan rendah 

yaitu untuk mengetahui gambaran umum manfaat pemberdayaan pedagang 

kaki lima di Kabupaten Brebes. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini yang dijadikan lokasi penelitian adalah Alun-alun 

Kabupaten Brebes. Pemilihan lokasi ini ditentukan secara sengaja 

(purposive) dengan pertimbangan bahwa: 
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1. Alun-alun Brebes merupakan lokasi strategis dan berada ditengah-tengah 

kota sehingga pedagang kaki lima berkembang pesat di wilayah ini. 

2. Lokasinya mudah dijangkau dan merupakan lokasi strategis karena 

dilalui jalur pantura yang menghubungakan antara Jawa Tengah dan 

Jawa Barat 

3. Partisipasi pedagang kaki lima terhadap upaya pemberdayaan sangat 

tinggi 

4. Pertimbangan waktu, biaya dan tenaga karena lokasi tersebut sangat 

mudah dijangkau oleh peneliti karena peneliti berdomisili di Brebes 

3.4  Fokus Penelitian 

Fokus peneltian adalah suatu pokok persoalan yang menjadi pusat 

perhatian dalam penelitian. Meskipun penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif, didalam penelitian ini tetap diperlukan fokus 

penelitian untuk membatasi bidang studi atau bidang penelitian. Adapun 

yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: 

a. Proses pemberdayaan pedagang kaki limadi Alun-alun Brebes 

b. Keadaan pedagang kaki lima sebelum diberdayakan 

c. Keadaan pedagang kaki lima sesudah diberdayakan 

d. Manfaat pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes. 

e. Kendala pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes. 

Istilah pemberdayaan dalam penelitian ini lebih menekankan pada 

stimulus atau motivasi individu agar mempunyai kemampuan untuk 

mengembankan potensi dan mengembangkan melalui kegiatan sendiri. 

Sedangkan pedagang kaki lima terfokus pada para pedagang kaki lima yang 

tidak mempunyai tempat permanen dari tinjauan bangunan fisik. 
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3.5  Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland dalam (Moleong, 2005: 157) bahwa 

sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah: 

3.5.1    Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini mencakup semua informasi yang 

diperoleh secara langsung dari informan. Informan sendiri adalah orang 

yang dapat memberikan informasi guna memberikan pertanyaan yang telah 

ditentukan sesuai dengan kebutuhan penelitian, yaitu meliputi Seksi 

Pengelola pedagang kakai lima Dinas Pendapatan dan Aset Daerah 

(DPPAD) Kabupaten Brebes, ketua dan wakil ketua paguyuban, dan 

perwakilan pedagang kaki lima. Informasi yang akan digali meliputi 

bagaimana sejarah keberadaan pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes, 

bagaimana proses pemberdayaan pedagang kaki lima, bagaimana keadaan 

pedagang kaki lima sebelum diberdayakan, dan bagaimana keadaan 

pedagang kaki lima setelah diberdayakan. 

3.5.2   Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari sumbernya dan merupakan pelengkap untuk mendukung data 

primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes, yaitu bahan-bahan 

penelitian melalui literatur-literatur yang ada kaitannya dengan 
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pemberdayaan pedagang kaki lima, laporan-laporan mengenai pelaksanaan 

pemberdayaan pedagang kaki lima, melalui  dokumentasi dan studi pustaka. 

3.6  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

3.6.1   Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan terwancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2005: 186). Metode 

wawancara sangat penting dalam mendukung pengumpulan data dalam 

penelitian kualitatif.  

Metode wawancara dilakukan dengan pertimbangan (1) informasi 

yang diperoleh lebih mendalam karena peneliti mempunyai peluang untuk 

mengembangkan informasi, (2) melalui wawancara peneliti berpeluang 

untuk mengetahui pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes.  

Wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara 

terstruktur dan wawancara mendalam. Sebagaimana telah diuraikan 

diatas bahwa dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan 

yang utama sehingga wawancara mendalam sangatlah penting dalam 

penelitian kualitatif. Dalam wawancara mendalam, peneliti tidak hanya 

percaya begitu saja terhadap apa yang dikatakan informan, melainkan 
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perlu mengecek kenyataan dari hasil wawancara kepengamatan yang 

ada di lapangan dan informasi dari informan lainnya. 

3.6.2   Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh 

peneliti melalui pengamatan secara langsung dlapangan pada objek yang 

menjadi tema penelitian. Dalam metode observasi peneliti tidak 

mengabaikan kemungkinan penggunaan sumber-sumber selain manusia 

seperti dokumen dan catatan-catatan dengan tujuan untuk melengkapi data 

yang diperoleh.  

Menurut Guba dan Lincoln dalam (Moleong, 2005: 174-175) 

bahwa alasan penggunaan metode pengamatan dalam penelitian kualitatif 

adalah (1) Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara 

langsung, (2) Teknik pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati 

sendiri, (3) Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam 

situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun 

pengetahuan yang langsung diperoleh dari data, (4) Sering ada keraguan 

pada peneliti, (5) Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu 

memahami situasi-situasi yang rumit, dan (6) Dalam kasus tertentu dimana 

teknik komunikasi lainnya tidak dapat dilakukan, pengamatan dapat menjadi 

alat yang bermanfaat.  

Dalam penelitian ini objek yang diobservasi oleh peneliti adalah : 

a.  Keadaan dan kondisi pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes. 

b. Kegiatan dan aktivitas pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes. 
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c.  Kondisi sosial ekonomi sebagaian keluarga pedagang kaki lima 

yang berjualan di Alun-alun Brebes. 

3.6.3    Dokumentasi  

              Metode 

dokumentasi adalah metode pencarian data mengenai hal-hal atau variabel-

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya (Arikunto, 1993: 234).  

Sedangkan menurut (Moleong, 2005: 217) dokumen sudah lama digunakan 

dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen 

sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan 

untuk meramalkan.  

Metode dokumentasi digunakan untuk mencari data yang berupa 

catatan, dokumen, sebagai pelengkap data primer yang tidak ditemukan 

dilapangan, bahan-bahan laporan baik di Kantor Pemerintah, paguyuban, 

maupun kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang peduli terhadap 

pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes. 

3.7   Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data merupakan faktor yang menentukan 

dalam penelitian kualitatif. Pemeriksaan keabsahan data didasarkan atas kriteria 

tertentu. Kriteria itu terdiri dari derajat kepercayaan (kredibilitas), keteralihan, 

kebergantungan, dan kepastian. Menurut (Moleong, 2009: 320-321) keabsahan 

data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi : 

a) Mendemonstrasikan nilai yang benar 

b) Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan  
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c) Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi 

dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-

keputusannya. 

Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. 

Denzin dalam Moleong (2005: 330-331) membedakan ada  empat  macam 

triangulasi yaitu : 

1. Triangulasi dengan sumber 

Berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam metode kualitatif. Hal ini dapat di capai dengan jalan : 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara   

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakannya secara pribadi 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang, seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan tinggi, orang beradab atau orang pemerintahan 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

2. Triangulasi dengan metode, menurut Patton dalam Maleong (2001: 178) 

terdapat 2 (dua) strategi, yaitu : 

a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan 

beberapa teknik pengumpulan data  

b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan 

metode yang sama.  
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3. Triangulasi peneliti, ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau 

pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat 

kepercayaan data. Pemanfaatan pengamatan lainnya ialah dapat 

membantu mengurangi ”kemencengan” data. 

4.  Triangulasi dengan teori, adalah membandingkan teori yang ditemukan    

berdasarkan kajian lapangan dengan teori-teori yang telah ditemukan 

oleh para pakar ilmu sosial sebagaimana yang telah diuraikan dalam 

teori yang telah ditemukan.  

Untuk menguji keabsahan data yang terkumpul dalam penelitan ini 

menggunakan teknik triangulasi sumber dengan cara mengecek, 

membandingkan informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. 

Triangulasi teori dilakukan dengan melakukan kajian ulang setelah 

penelitian dengan maksud sebagai pembuktian dan penguatan, bahwa data 

yang diperoleh oleh peneliti sesuai dengan yang terjadi dilapangan. 

3.8  Analis Data 

Menurut Bogdan & Biklen dalam (Moloeng, 2005: 248) bahwa 

analisis data kualitatif adalah upaya untuk dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa 

yang dapat diceritakan kepada orang lain.  

Setelah data yang terkumpul, proses selanjutnya adalah 

menyederhanakan data yang diperoleh ke dalam bentuk yang mudah dibaca, 

dipahami dan diinterpretasi yang pada hakekatnya merupakan upaya peneliti 

untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Data yang 
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diperoleh selanjutnya dianalisa secara kualitatif, artinya dari data yang 

diperoleh dilakukan pemaparan serta interpretasi secara mendalam. Data 

yang ada dianalisa serinci mungkin schingga diharapkan dapat diperoleh 

kesimpulan yang memadai yang bisa digeneralisasikan. 

Teknik analisa yang digunakan adalah dengan menggunakan model 

interaktif. Dalam model analisa ini ada tiga jalur kegiatan yang terjadi secara 

bersamaan, tiga komponen pokok tersebut adalah: reduksi data, salinan data 

dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman. 1992: 16-20),  yang secara 

rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: 

3.8.1   Reduksi data  

Reduksi data (data reduction) merupakan proses pemilihan, 

pemusatan perhatian serta penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di 

lapangan. Reduksi data dilakukan peneliti dengan cara menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi oleh 

pcneliti. Hasilnya data dapat disederhanakan, dan ditransformasikan 

melalui seleksi ketat, ringkasan serta penggolongan dalam satu pola. 

         3.8.2   Penyajian Data  

Penyajian data (data display) adalah rakitan organisasi 

informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian yang 
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dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang 

sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.  

Dalam penyajian data peneliti mengumpulkan informasi 

yang tersusun yang memberikan dasar pijakan kepada peneliti 

untuk melakukan suatu pembahasan dan pengambilan 

kesimpulan. Penyajian ini, kemudian untuk menggabungkan 

informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu 

sehingga mudah diamati apa yang sedang terjadi kemudian 

menentukan penarikan kesimpulan secara benar.  

         3.8.3    Menarik kesimpulan/verifikasi 

Penarikan kesimpulan (conclution drawing) adalah suatu 

kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi oleh 

peneliti selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin 

sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran peneliti, 

suatu tinjauan ulangpada catatan lapangan atau upaya-upaya yang 

luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat 

data yang lain. Verifikasi dapat dilakukan juga untuk 

mendiskusikannya secara seksema, untuk saling menelaah antara 

temen sebaya (per group) dalam rangka mengembangkan consensus 

antar subyektif. 

Menurut (Miles dan Huberman, 1992: 15-19) proses penarikan 

kesimpulan dilakukan dari awal pengumpulan data, peneliti harus 

mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara 
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pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan 

dan arahan sebab akibat sehingga memudahkan dalam pengambilan 

kesimpulan. 

Komponen-komponen analisis data interaktif dapat digambarkan sebagai 

berikut :                                                                                                                                                   

 

Gambar 3. Komponen-komponen analisis data model interaktif. 
Sumber  : MB. Milles dan A. M  Huberman  (terjemahan Tjejep  Roehandi, 
1992:20). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Profil Pedagang Kaki Lima  (PKL) 

4.1.1.2 Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Alun-alun Brebes 

Alun-alun Brebes berada di kelurahan Brebes secara administrasi 

merupakan salah satu kelurahan yang berada di pusat kota Kabupaten Brebes, 

yaitu sebelah utara Pasar Batang, sebelah selatan Desa Pulosari dan Padasugih, 

sebelah timur Gandasuli, dan kelurahan Limbangan Kulon, sedangkan sebelah 

barat Kali Pemali, atau Kecamatan Wanasari. Jarak kelurahan Brebes dari pusat 

pemerintahan Kecamatan 1 KM, dengan Kabupaten 150 KM. 

Masyarakat Brebes, khususnya di Daerah Kabupaten Brebes kebanyakan 

dalam memenuhi kebutuhannya, mereka menjadi pedagang atau pedagang kaki 

lima (PKL). Jumlah pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes berjumlah 129 

pedagang hal ini sesuai dengan peneliti ketika mewawancarai kepala DPPKAD 

Kaspud mengatakan  bahwa ; 

‘Jumkah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Brebes tahun 2009 
hingga tahun 2010 mencapai jumlah 129 pedagang yang menjual berbagai jenis 
barang, antara lain makanan, minuman, pakaian, buah, sayur dan lain 
sebagainya. Antara pedagang yang satu dengan pedagang lainnya mempunyai 
modal yang berbeda, jam kerja berbeda, lama usaha yang berbeda dan jenis 
barang dagangan yang berbeda pula. Perbedaan tersebut sudah barang tentu 
akan memberikan hasil yang berbeda pula terhadap pendapatan yang diperoleh 
oleh masing-masing pedagang. Misalnya antara Pedagang Kaki Lima (PKL) 
yang menjual makanan dan minuman akan berbeda penghasilannya dengan 
pedagang sayur atau pedagang buah, demikian pula dengan pedagang kaki lima 
lainnya.’ 
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Ketika menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Brebes mereka 

harus membayar sesuai PERDA (Peraturan Daerah) yaitu Rp 70.000,00 dan 

membayar harian sebesar Rp 500,00 perhari, kemudian untuk kebersihan sebesar 

Rp 1.000,00 dan untuk penerangan atau lampu sebesar Rp. 1.500,00 perhari. Hal 

ini adalah sebagai perlindungan dari PERDA setempat.  

Namun besarnya biaya tersebut banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang 

berjualan di Alun-alun Brebes yang banyak pengunjungnya apalagi pada waktu 

malam hari, di Alun-alun Brebes juga tempatnya strategis. Hal ini ketika peneliti 

mewawancarai pada pengelola pasar  Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Brebes. 

Pak D mengatakan Bahwa ; 

Dalam peraturan tentang penertiban PKL di Alun-alun Brebes yaitu yang 
pertama dengan sosialisasi dengan cara mengumpulkan PKL di tempat-tempat 
tertentu, kedua pembinaan yaitu supaya mengerti masalah  maksud, tujuan sosial 
pembinaan tersebut kemudian demi penataan kota agar rapi, bersih, aman dan 
sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) PKL, diwajibkan jualan mulai dari 
pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 05.00 wib, harus sudah tutup dan 
tempatnya harus bersih demi keindahan kota, namun jika melanggar dari jam-
jam tersebut satpol PP akan menindak lanjuti.  

 
Karakteristik para pedagang kaki lima (PKL) di Alun-alun Brebes selalu 

memanfaatkan tempat-tempat yang senantiasa dipandang profit misalkan pusat 

kota, alun-alun, tempat keramaian hingga tempat-tempat yang nilai berpotensi 

untuk menjadi objek wisata. Mereka hanya berfikir bahwa apa yang mereka 

lakukan adalah untuk mencari nafkah tanpa mempedulikan hal-hal lain. Dibalik 

kehadiran para pedagang kaki lima tersebut ternyata dapat memberikan manfaat 

yang positif dan manfaat yang kurang menguntungkan. Manfaat yang positif 

mungkin dirasakan oleh masyarakat kelas ekonomi rendah karena mereka dapat 
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memperoleh barang dengan harga yang terjangkau.  Adapun data Pedagang Kaki 

Lima (PKL) di Brebes. 

Tabel : 4.2 Data PKL di kabupaten Brebes per  Kecamatan Brebes 

 

No  

 

Kecamatan  

 

Kelurahan/ 

Desa 

Nama Lokasi Organisasi yang menaungi 

Yang 

ditata 

Yang 

ilegal 

Koperasi Asosiasi 

Ada Belum Ada Belum

1 Brebes Brebes 120 129  129  129 

2 Wanasari Klampok  20  20  20 

3 Bulakamba Bulakamba  125  125  125 

4 Tanjung Tanjung  20  20  20 

5 Kersana Kersana  52  52  52 

6 Banjarharjo Banjarharjo  92  92  92 

7 Ketanggungan Ketanggungan  125  125  125 

8 Larangan Larangan  10  10  10 

9 Jatibarang Jatibarang  40  40  40 

10 Bumiayau Bumiayau  90  90  90 

Sumber.: Monografi data pasar Kecamatan  Brebes 2009/2010 

Dari tabel 4.2 di atas dapat kita lihat bahwa pedagang kaki lima (PKL) di 

Brebes yang bertempat di Alun-alun sebanyak 129 pedagang dimana para 

pedagang tersebut yang sudah ditata sebanyak 120 yang ilegal sebanyak 129 yang 

masing-masing belum ditindaklanjuti oleh beberapa organisasi yang 

bersangkutan. Ada juga suatu lembaga yang dimana kerjasama antara pedang dan 

organisasinya yaitu suatu perkumpulan paguyuban pedagang kaki lima (PKL) 

Alun-alun Brebes. 

4.1.1.3 Gambaran Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini berjumlah  10 orang terdiri dari 1 kepala 

DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah), 1 pengelola 
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Pasar Induk Brebes, dan 8 pedagang Kaki Lima. Untuk lebih jelasnya dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Identitas Subyek Penelitian 

No Nama Pekerjaan Pendidikan Jenis 

dagangan 

1 M. Kaspud Saputra SE Kepala DPPKAD Sarjana Kepala  

2 Dadang Budi D S.I.P Kepala Pasar Sarjana Kepala  

3 Idos  Ketua Paguyuban SMA Konter HP 

4 Eni  Pedagang  SMK Warung Kopi 

5 Untung. S Pedagang SMP Sandal  

6 Ratno Pedagang  SMA Aksesoris 

7 Darti Pedagang SMP Martabak 

8 Asrul Pedangang SD Kaset 

9 Simun Pedangang SD Warmak 

10 Suardi  Pedangang SMA Stiker 

Sumber.: Catatan Lapangan bulan November 2010 

Dari tabel 4.3 di atas dapat kita lihat bahwa pedagang kaki lima (PKL) di 

Brebes yang bertempat di Alun-alun Brebes terlihat beragam macam jenis 

dagangan yang di jual dan juga untuk jenis pendidikan para pedagang kaki lima 

(PKL) sudah dikatakan cukup bisa mencukupi keterampilan walaupun hanya lulus 

dari SMA dan SMP. Ada juga para pedagang kaki lima (PKL) yang hanya lulus 

dari SD dan ini pun sudah dikatakan dapat mencukupi kebutuhan keluarganya 

walau hanya berdagang warmak atau warung makan da penjualan kaset-kaset CD. 

Jumlah pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes sebanyak 129 pedagang namun 

untuk pengambilan responden sejumlah 8 orang pedagang kaki lima karena 

pedagang tidak semua asli dari Brebes sendiri, ada yang dari kota indramayu, 

cirebon dan juga bermacam-macam daerah.  
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4.1.2 Proses Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Alun-alun Brebes 

Proses pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes dalam hasil 

penelitian kami bahwa proses pemberdayaan pedagang kaki lima dilakukan 

dengan pembentukan kelompok kecil berdasarkan minat yang sama dan sukarela 

dimana para pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes dapat terlihat dalam 

kebersamaan untuk berkembang. Sedangkan dalam tanggung jawabnya sebagai 

warga belajar mereka sudah dikatakan sangat bertanggung jawab dimana dalam 

kepemimpinannya semua dipegang oleh para  pedagang kaki lima sehingga 

nantinya memiliki semua tanggung jawab setiap kegiatan pemberdayaan yang 

dilakukan. 

Hal ini ketika peneliti mewawancari pedagang kaki lima, ibu S 

mengatakan bahwa : 

kegiatane kuwe mas kaya dikelompok-kelompok mas, terus ana ketuane 
sing nyekel mas kanggo yen pan mangkatkapan karo kegiatane apa mas, pokoke 
tanggung jawab kabeh lah mas sing pedagange mas karo pendidike mas. 

 
Dalam proses pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes 

fasilitaor atau pendidik ini melibatkan kepada seluruh elemen-elemen masyarakat 

dan juga lembaga-lembaga swasta misalnya LBH dan LSM serta melibatkan dari 

pihak DPPKAD sendiri. Sedangkan untuk pengambilan keputusan dalam 

merencanakan suatu kegiatan dilakukan secara kebersamaan atau musyawarah 

bersama. Pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes dalam mencapai tujuan 

hidupnya sangatlah penting di lihat dari kesamaan dan langkahnya dalam menjadi 

pedagang dimana dalam proses pemberdayaannya mengarahkan pada kenyataan 
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hidup sehari-hari sehingga nanti pada akhirnya dapat memperbaiki kehidupan 

sosial, ekonomi.  

4.1.2.1 Strategi Pemberdayaan Pedang Kaki Lima di Alun-alun Brebes 

 Strategi yang digunakan dalam penelitian pemberdayaan pedagang kaki 

lima (PKL) di Alun-alun Brebes ini menggunakan strategi tradisional, strategi 

Direct-action dan Tranformatif. Ketika peneliti langsung mewawancarai tentang 

bagaimana strategi dalam pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun 

Brebes tersebut adalah sebagai berikut: 

4.1.2.1.1 Strategi Tradisional  

Pengawasan dalam  memberdayakan untuk Pedagang Kaki Lima di Alun-

alun Brebes sendiri yaitu dari sudut  pandang pemerintah daerah, pemberdayaan 

yang di lakukan oleh pemerintah Brebes sendiri adalah suatu pengadaan tenda 

yang sistemnya bongkar pasang dimana nantinya PKL akan dapat secara cuma-

cuma dan terordinir secara acak oleh pemerintah guna mengantisipasi tata 

perkotaan yang aman dan bersih. 

Hal ini di buktikan Ketika peneliti melakukan wawancara kepada Kepala 

DPPKAD mengatakan bahwa 

‘ nanti mas, untuk pedagang kaki lima yang ada di Brebes akan di berikan 
tenda-tenda untuk tempat berjualan yang sistemnya bongkar pasang yang nanti 
akan diberikan secara cuma-cuma’. 

 
Permasalahan pedagang kaki lima (PKL)  memerlukan perubahan lebih 

mendalam dan lebih mendasar daripada hanya sekedar pemberian kredit murah, 

latihan ketrampilan dan bantuan teknis pada perusahaan-perusahaan sektor 

informal tertentu. Perubahan dalam kaitan-kaitan vertikal masih minim, seperti 
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peraturan pemerintah daerah dan hubungan kelembagaan yang mempengaruhi 

perusahaan-perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan pedagang kali lima (PKL) di 

Alun-alun Brebes mempunyai karakteristik. Pertama, aspek ekonomi; PKL 

merupakan kegiatan ekonomi skala kecil dengan modal relatif minim. Aksesnya 

terbuka sehingga mudah dimasuki usaha baru, konsumen lokal dengan pendapatan 

menengah ke bawah, teknologi sederhana/ tanpa teknologi, jaringan usaha 

terbatas, kegiatan usaha dikelola satu orang atau usaha keluarga dengan pola 

manajemen yang relatif tradisional.  

Selain itu, jenis komoditi yang diperdagangkan cenderung komoditi yang 

tidak tahan lama seperti makanan dan minuman. Kedua, aspek Sosial-budaya; 

sebagian besar pelaku berpendidikan rendah dan migran (pendatang) dengan 

jumlah anggota rumah tangga yang besar. Mereka juga bertempat tinggal di 

pemukiman kumuh. Ketiga, aspek Lingkungan; kurang memperhatikan 

kebersihan dan berlokasi di tempat yang padat lalu lintas. Jumlah PKL dari tahun 

ke tahun disinyalir terus mengalami peningkatan akibat tingginya angka 

urbanisasi dan terbatasnya jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor formal, 

Sehingga dalam menghadapi persaingan dan keseimbangan dalam pasar, PKL 

hanya dapat menperbanyak barang dagangannya yang semakin banyak. 

4.1.2.1.2 Strategi Direct-action  

Strategi konsep apa yang di kerjakan langsung (Direct-action) dalam 

pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes antara kepentingan dan 

yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat yang di lakukan oleh pemerintah 
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kota maupun daerah ini adalah tidak terlepas dari kebijkan pemerintah yaitu salah 

satunya adalah : 

1. Pedagang kaki lima akan mendapat tarikan retribusi setiap harinya sebasar 

Rp. 1.000,00 – 1.500,00 sesuai jenis barang dagangan sebagai uang 

kebersihan/ sampah 

2. Pedagang kaki lima di harapkan mematuhi aturan-aturan yang berlaku 

mengenai ketertiban dan kebersihan. 

3. Pedagang kaki lima akan mendapatkan tenda-tenda secara gratis dan 

cuma-cuma dimana tenda nantinya akan bongkar pasang. 

Sedangkan dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes 

ini adalah suatu misi dari pemerintah sendiri yaitu sebagai upaya menertibkan 

Pedagang Kaki Lima khususnya di Alun-alun Brebes. Interaksi yang terjadi pada 

proses pemberdayaan tersebut adalah sangat menerima terhadap pemberian  

tenda-tenda yang akan di berikan nantinya oleh pemerintah secara gratis.  

4.1.2.1.3 Strategi Transformatif (Keterampilan, bagaimana mengerjakannya) 

Tahap tranformatif merupakan tahap jangka panjang yang dibutuhkan 

sebelum pengidentifikasi kepentingan pada pemberdayaan pedagang kaki lima di 

Alun-alun Brebes ini cukup dikatakan berhasil. Masyarakat pedagang kaki lima 

dapat menciptakan keterampilannya dan keahliaannya dalam berdagang.  

Penelitian yang dilakukan pada pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes 

ini menyebutkan bahwa dana yang di alokasikan untuk pemberdayaan pedagang 

kaki lima adalah dana dari pemerinah daerah sendiri dimana hal ini sesuai dengan 

hasil wawancara peneliti bahwa ; 
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“ Dana untuk program pemberdayaan ini adalah dana dari pemerintah 
daerah yaitu DPPKAD sebagaimana untuk mensejahterakan para pedagang kaki 
lima khususnya di Alun-alun Brebes”. 

 
4.2.2.2 Teknik Pemberdayaan 

Dalam proses penelitian yang saya lakukan pada proses pemberdayaan 

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Brebes ini sesuai dengan teknik 

pemberdayaan dalam prosedur instrumen penelitian adalah sebagai berikut: 

4.1.2.2.1 Persiapan  

Teknik pemberdayaan yang di lakukan pada pemberdayaan pedagang kaki 

lima di Alun-alun Brebes ini adalah tahap awal dengan persiapan terhadap 

pendekatan yang akan di lakukan dan daerah sasaran yang akan di berikan. 

Dalam penelitian ini ketika peneliti mewawancarai kepala pengelola pasar 

Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat di lihat bahwa  

‘Pendekatan pemberdayaan ini adalah melalui keseluruhan atau 
partisipasi pedagang kaki lima dalam proses pemberdayaan yang akan di lakukan 
dimana nantinya para pedagang kaki lima khususnya di Alun-alun Brebes ini 
akan di berikan suatu keterampilan atau bantuan dari pihak pelaksana program’. 

 
Sedangkan untuk persiapan daerah sasaran ini pemerintah daerah 

menempatkan posisi di Alun-alun Brebes sebagai sasaran program pemberdayaan 

pedagang kaki lima. Hal ini karena bahwa di Alun-alun Brebes mengingat sebagai 

jantung kota Brebes, sehingga para pedagang kaki lima dapat berpartisipasi dalam 

ketertiban yang ada. 

4.1.2.2.2  Assessment/ kebutuhan 

Dalam tahap Assessment ini dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di 

Alun-alun Brebes sesuai dengan hasil penelitian bahwa dalam identifikasi masalah 

yang ada dalam pedagang kaki lima ini pemerintah daerah mengidentifikasikan 
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dengan berbagai persoalan yang ada dalam diri pedagang kaki lima yaitu, 

mengenai persoalan perizinan tempat dan kebersihan terhadap pedagang sendiri.  

Dalam identifikasi masalah dalam proses pemberdayaan pedagang kaki 

lima ini benar-benar dapat di laksanakan sesuai dengan koridor yang benar. Hal 

ini juga di terangkan ketika peneliti mewawancarai kepala DPPKAD mengatakan 

bahwa ; 

“ Untuk mengidentifikasi masalah yang akan di laksanakan pemberdayaan 
pedagang kaki lima ini kami melakukan dengan mengidentifikasikan tentang 
kebersihan dan ketertiban dalam berdagang’’. 

 
Sedangkan peningkatan sumber daya manusia pedagang kaki lima di 

Alun-alun Brebes ini cukup terampil dan peka terhadap kondisi yang mereka 

alami. Terkadang pedagang kaki lima ini antusias dalam mengikuti proses 

pemberdayaan.  

4.1.2.2.3 Perencanaan Alternatif Program Kegiatan 

Sesuai penelitian yang kami lakukan bahwa dalam proses pemberdayaan 

pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes dalam tahap perencanaan altenatif 

program kegiatan ini warga pedagang kaki lima adalah sangat membantu dalam 

program kebijakan pemerintah daerah maupun kota. Hal ini sesuai wawancara 

peneliti kepada pengelola pasar pak Dadang  bahwa mengatakan  

“ untuk terlibatnya warga pedagang kaki lima ini sangat membantu dalam 
tercapainya kebijakan pemerintah daerah maupun kota”. 

 
4.1.2.2.4 Pemformulasikan Rencana Aksi 

Program pemberdayaan yang mereka laksanakan untuk Pedagang kaki 

Lima di Alun-alun bribes ini adalah merupakan kegiatan pemerintah daerah yang 

lakukan dan  dana yang mereka keluarkan adalah dari APBD yang ada.  
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Sedangkan untuk mengenai pemberian sumber dana pada pedagang kaki 

lima di Alun-alun Brebes ini belum ada, mengingat bahwa dalam proses 

pemberdayaan ini pedagang kaki lima ini akan di berikan tenda-tenda untuk 

sebagai tempat berjualan yang mana sistemnya bongkar pasang.  

4.1.2.2.5  Pelaksanaan Pemberdayaaan Pedagang Kaki Lima (PKL) 

Dalam penelitian ini tahap pelaksanaan proses pemberdayaan pedagang 

kaki lima di Alun-alun Brebes adalah selama pedagang kaki lima telah dapat bisa 

mematuhi ketertiban dan memiliki keterampilan atau keahlian dalam berdagang 

dan bahkan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kondisi para pedagang kaki lima 

di Alun-alun Brebes sehingga dapat berjalan secara lancar dan sesuai dengan 

keinginan warga pedagang kaki lima. 

Untuk proses pemberdayaan pedagang Kaki lima di Alun-alun Brebes 

pemerintah daerah hanya modal untuk pemberian tenda-tenda sebagai tempat 

untuk berjualan di Alun-alun Brebes dan ini pun di bagi secara gratis dan cuma-

cuma. Sedangkan untuk jumlah masyarakat/ warga belajar pedagang kaki lima ini 

berjumlah sebanyak 129 pedagang kaki lima. 

 Adapun agenda kegiatan dalam proses pemberdayaan pedagang kaki lima 

di Alun-alun Brebes salah satunya sebagai dasar penelitian kami  adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel. 4.4 Agenda dan jadwal proses pemberdayaan pedagang kaki lima  

No Agenda Kegiatan Jadwal 
Kegiatan 

Tempat
Lokasi Penanngung jawab 

1 Pelatihan Sandal  September  Bumiayu DPPKAD 

2 Arisan Paguyuban Setiap hari Brebes  Ketua paguyuban 

3 Pemberian Tenda November Brebes DPPKAD 

4 Penempatan lus/ kios Agustus Brebes  Pemerintah daerah  

5 Ketertiban sampah Setiap hari Brebes Sat pol PP 

6 Pelatihan sablon Oktober Brebes Pemerintah daerah 

7 Pelatihan kue Oktober Brebes Pemerintah daerah 

Sumber : catatan lapangan penelitian bulan November 2010 

Dari tabel 4.4 di atas dapat kita lihat bahwa untuk proses kegiatan atau 

jadwal pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Brebes terlihat 

beragam macam jenis kegiatan yang di laksanakan dan juga untuk jenis kegiatan 

ini para Pedagang Kaki Lima (PKL) akan mendapatkan sebuah tenda-tenda untuk 

tempat berjualan yang nantinya akan di bagi secara gratis sesuai dengan kriteria 

dari kebijakan pemerintah daerah maupun kota. Selain itu juga kegiatan dalam 

proses pemberdayaan pedagang kaki lima di berikan suatu pelatihan pembuatan 

sandal, arisan paguyuban, pelatihan sablon dan sebagainya. 

4.1.2.2.6 Evaluasi 

Proses pemberdayaaan pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes ini dalam 

tahap evaluasi untuk pemebrdayaan ini adalah setiap hari pemerintah melakukan 

evaluasi atau pengawasan terhadap kelangsungan pemberdayaan yang mereka 

laksanakan.  

Hal ini telah di buktikan ketika peneliti wawancara kepada pihak ketua 

paguyuban mengatakan bahwa :  
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”untuk pengawasan dalam proses pemberdayaan ini pemerintah 
melakukan stiap hari”  
 
 Dalam tahap evaluasi pemberdayaan ini pemerintah daerah juga terus-

menerus melakukan pengawasan diantaranya adalah terhadap tingkat pencapaian 

tujuan dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes, 

menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi di luar rencana 

misalnya dengan terjadinya persaingan dalam berdagang. Hal ini pun di buktikan 

ketika peneliti mewawancarai kepada pihak kepala pasar induk Brebes 

mengatakan bahwa : 

 Untuk pengawasan sendiri dari pihak pasar  induk Brebes kami secara 
terus-menerus melakukan pengawasan mas, diantaranya adalah terhadap 
pencapaian tujuan program, dilakukan dengan pengawasan terhadap kebersihan 
dan ketertiban dalam berdagang dan juga melakukan analisa masalah-masalah 
yang mungkin terjadi di luar rencana, misalnya dalam persaingan berdagang dan 
konsumen para pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes. Sedangkan pengawasan 
ini di lakukan oleh pihak dari pengelola pasar induk Brebes mas ketika 
melakukan penarikan retribusi mas.  
 
4.1.2.2.7 Terminasi 

Untuk tindak lanjut dalam kegiatan pemberdayaan pedagang kaki lima di 

Alun-alun Brebes setelah kegiatan pemberdayaan ini pemerintah senantiasa 

melakukan tindak lanjut dalam bentuk pembimbingan dalam ketertiban berdagang 

dan juga pengawasan setiap hari demi kelancaran dalam berdagang dan tata 

perkotaan yang bersih dan rapi. 

 

4.1.2 Manfaat Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 

Pemberdayaan pada pedagang kaki lima khususnya di Alun-alun Brebes 

adalah sebagai salah satu aset pendapatan daerah sehingga, harus diakui bahwa 
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upaya pemberdayaan PKL bukanlah hal yang mudah namun tiada masalah kecuali 

pasti ada solusinya. Memang, Pemerintah Kota amupun daerah pada akhirnya 

tidak bisa sendirian dalam penuntasan permasalahan PKL ini, perlu bekerja sama 

dengan berbagai elemen masyarakat kota bahkan stake holder dari kota-kota yang 

lain. Namun tetap saja kunci pertama adalah keseriusan dan konsistensi yang 

harus ditunjukkan oleh Pemerintah Kota dalam mengawal program-program 

terkait PKL ini. Ketika peneliti mewawancarai ibu Eni, Pedagang Kaki Lima di 

Alun-alun Brebes ini mengatakan bahwa manfaat yang mereka terima dalam 

pemberdayaan pedagang kaki lima ini adalah’ 

‘Manfaate ya kanggo duweni keterampilan mas, karo kanggo ngerti sing 
arane kegiatan-kegiatan sing di laksanakena pemerintah Brebes, terus ya ngerti 
kanggo kebersihan kotane Brebes, jebule ana mas’. 

 
Hasil penelitian yang mengenai pemberdayaan pedagang kaki lima di 

Alun-alun Brebes ketika peneliti mewawancarai kepala pengelola pasar Pedagang 

Kaki Lima (PKL) mengatakan  bahwa ; 

‘ Manfaat dalam proses pemberdayaan ini adalah sebagaimana untuk 
dapat membantu para pedagang agar dapat berjualan sesuai dengan kebutuhan 
mereka dan juga sebagai aset  dari pendapatan pemerintah daerah juga dalam 
pemasukan dari para pedagang kaki lima khususnya di Alun-alun Brebes. 
Sedangkan manfaat pemberdayaan  untuk pedagang kaki lima adalah untuk 
membantu mengentaskan kemiskinan, pengangguran dan juga untuk dapat 
memiliki keterampilan dan kecakapan hidup dalam berjualan sebagai Pedagang 
Kaki Lima (PKL)’. 

 
 

4.1.3 Kendala pemberdayaan Pedagang Kaki Lima  

kendala  yang mempengaruhi pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-

alun Brebes hal ini ketika peneliti mewawancarai kepala pengelola Pasar 

Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Brebes Pak Dadang adalah  
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”kurangnya pemahaman pedagang kaki lima sehingga sulit untuk di 
kondisikan. Namun ada juga kendala yang mempengaruhi proses pemberdayaan 
pedagang kaki lima ini adalah kurangya lokasi untuk dapat membantu para 
pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes sehingga keberdaan PKL yang 
mengganggu ketertiban dan kebersihan kota sulit untuk  dikondisikan. 

 
Kendala dalam pemberdayaan pedagang kaki lima khususnya di Alun-alun 

Brebes adalah Pertama, dalam membuat agenda kebijakannya pemerintah 

cenderung bertindak sepihak sebagai agen tunggal dalam menyelesaikan 

persoalan. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak diikutsertakan atau dilibatkannya 

perwakilan pedagang kaki lima ke dalam tim yang ‘menggodok’ konsep relokasi.  

Tim relokasi yang selama ini dibentuk oleh Pemerintah hanya terdiri dari 

Sekretaris Daerah, Asisten Pembangunan, Kepala Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, dan Koperasi, serta Dinas Pengelolaan Pasar. Kedua, adanya 

perbedaan persepsi dan logika dalam memandang suatu masalah antara 

pemerintah dengan pedagang kaki lima tanpa disertai adanya proses komunikasi 

timbal balik diantara keduanya. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Proses Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Brebes 

 Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok 

rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) 

memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti 

bukan saja mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari 

kebodohan, bebas dari kesakitan, (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang 

memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dam memperoleh 



71 

 

barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, (c) dan berpartisipasi dalam 

proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka 

(suharto, 2009:58). 

 Pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes sangat di 

pengaruhi dengan kemampuan dan kekuatan para pedagang itu sendiri. Seperti 

dijelaskan dalam hasil penelitian bahwa dalam proses pemberdayaan pedagang 

kaki lima di Alun-alun Brebes para pedagang sendiri sudah dikatakan cukup 

dalam kemampuan berdagang dan kekuatan dalam menjangkau sumber produktif 

yang dimungkinkan dapat meningkatkan pendapatannya.  

Berhasilnya sebuah proses pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan 

Nonformal perlu dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Setiap warga belajar dilatih untuk mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi 

terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan politik yang tinggi. 

2. Warga belajar dilatih atau diberikan berbagai macam keterampilan sebagai 

jawaban atas kebutuhan dan masalah yang dihadapinya. 

3. Warga belajar dibina untuk selalu suka bekerja sama dalam memecahkan 

suatu masalah. 

Dilihat dari hasil penelitian sejak awal di jelaskan bahwa dalam proses 

pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes ini para pedagang sendiri 

sudah cukup dikatakan berhasil dimana para pedagang kaki lima dilatih untuk 

mempunyai kepekaan terhadap perkembangan sosial dan ekonomi seperti dalam 

kegiatan pembuatan sandal, pelatihan sablon, dan pelatihan pembuatan kue-kue 

atau semacam jajanan pasar dan kini sudah dapat diteruskan sebagai jenis 

dagangannya para pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes.  
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Hikmat (2001:19) mengatakan ada tiga strategi utama pemberdayaan, 

yaitu tradisional, direction (aksi langsung), dan trasformasi. (1) strategi 

tradisional menyarankan agar mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara 

bebas dalam berbagai keadaan, (2) strategi direct-action membutuhkan dominasi 

kepentingan dan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat. Dipandang dari 

sudut perubahan yang mungkin terjadi, (3) strategi transformatif menunjukan 

bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum 

pengidentifikasian kepentingan diri sendiri. 

Dilihat dari hasil penelitian pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-

alun Brebes, para pedagang kaki Lima ini diberdayakan melalui pemerintah 

daerah dan bekerjasama dengan paguyuban pedagang kaki lima salah satunya 

yang telah di jelasakan pada hasil penelitian yaitu pemberdayaan melalui 

pemberian tenda-tenda yang sistemnya bongkar pasang sebagai tempat berjualan, 

dan pemberian kios-kios/lus. Sebagaimana  tujuan dari pemberdayaan ini adalah 

sebagai salah satu program penatataan perkotaan khususnya di Alun-alun Brebes 

dimana para Pedagang Kaki Lima dulunya hanya bertempat seadanya kini bisa 

bertempat sesuai dengan kebijakan dari pemerintah daerah. 

Pada dasarnya strategi pemberdayaan adalah cara dalam melaksanakan 

proses pemberdayaan, strategi-strategi diatas memiliki tujuan akhir adanya 

kemandirian pada klien 

Dalam strategi pemberdayaan yang di lakukan oleh pemerintah dearah 

dalam proses pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Alun-alun Brebes 

sesuai hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Proses pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes adalah 

tindakan yang urgen untuk dilaksanakan. Salah satu pertimbangannya sesuai 
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dengan hasil penelitian adalah peningkatan jumlah pedagang kaki lima dan 

kesadaran akan kemampuan pengetahuan yang kurang sebagai pedagang kaki 

lima khususnya di Alun-alun Brebes. Prinsip dasar program pemberdayaan 

pedagang kaki lima adalah untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang 

khususnya pedagang kaki lima di Alun Brebes dalam memenuhi kebutuhan 

dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan berdagang di Alun-alun Brebes. 

Kegiatan pemberdayaan pedagang kaki lima di arahkan pada upaya untuk 

membantu dan memfasilitasi sumber-sumber sosial sehingga masyarakat 

pedagang kaki lima dapat meningkatkan kebutuhannya, serta memiliki 

kemampuan untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaaan yang 

cukup sebagai jalan kehidupannya. Dengan demikian, masyarakat pedagang kaki 

lima di Alun-alun Brebes dapat terlibat aktif dalam penanganan masalah terhadap 

permasalahan pada pedagang kaki lima. 

Hasil penelitian yang mengenai Proses pemberdayaan yang di lakukan 

pada pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes adalah dalam bentuk tempat-

tempat/ lokasi berjualan, kegiatan- kegiatan/ pelatihan yang di lakukan oleh 

lembaga masyarakat atau Paguyuban Pedagang Kaki Lima yang bekerjasama 

dengan pemerintah kota Brebes, dan juga pemberdayaan dalam bentuk pemberian 

tenda yang sistemnya bongkar pasang untuk berjualan.  

Dalam proses pemberdayaan Pedagang Kaki Lima khususnya di Alun-alun 

Brebes, masyarakat pedagang kaki lima dapat terbantu dalam bentuk yang 

pemerintah kota berikan. Dimana para pedagang yang dulu kini telah dapat 

menempatkan  lokasi-lokasi untuk berjualan dan pemerintah daerah pun kini 

hanya mengambil uang retribusi sebesar Rp 1.000,00 – Rp 2.000,00 hal ini pun 
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sesuia dengan jenis barang dagangan yang mereka jual, uang tersebut adalah 

sebagai barang uang kebersihan sampah. 

4.2.2 Manfaat Pemberdayaan Bagi Pedagang Kaki Lima Yang Berada Di 

Alun-Alun Brebes 

Tujuan pemberdayaan adalah karena beragam untuk definisi berbagai 

konsep pemberdayaan. Secara umum, tujuan pemberdayaan adalah untuk 

meningkatkan kekuatan pribadi, interpersonal, atau politik individu dan untuk 

meningkatkan kualitas dari hidup, sesuai dengan hasil penelitian yang telah 

dijelaskan bahwa pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes secara umum dapat 

memiliki kemampuan, pengetahuan keterampilan dalam berdagang sehingga 

dapat meningkatkan kualitas dalam hidupnya para pedagang kaki lima di Alun-

alun Brebes.  

Mengacu pada definisi pemberdayaan diidentifikasi oleh Elwood (87; 

2002), tujuan pemberdayaan adalah empat kali lipat: (1) untuk meningkatkan 

akses individu terhadap barang dan jasa, (2) untuk meningkatkan kesempatan 

individu untuk berpartisipasi dalam proses politik, (3) untuk meningkatkan 

legitimasi dan wewenang warga negara atau individu dan menggabungkan 

pengetahuan dan kebutuhan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan (4) 

untuk membangun atau memperluas kemampuan warga negara atau individu 

untuk mengambil tindakan atas nama mereka sendiri.  

Pemberdayaan pada pedagang kaki lima khususnya di Alun-alun Brebes 

adalah sebagai salah satu merupakan aset pendapatan daerah sehingga, harus 

diakui bahwa upaya pemberdayaan PKL bukanlah hal yang mudah namun tiada 

masalah kecuali pasti ada solusinya. Memang, Pemerintah Kota amupun daerah 

pada akhirnya tidak bisa sendirian dalam penuntasan permasalahan PKL ini, perlu 
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bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat kota bahkan stake holder dari 

kota-kota yang lain. Namun tetap saja kunci pertama adalah keseriusan dan 

konsistensi yang harus ditunjukkan oleh Pemerintah Kota dalam mengawal 

program-program terkait PKL ini. 

4.2.3 Kendala Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Brebes 

Efek yang ditimbulkan dari keberadaan PKL ini dengan pola 

ketidakteraturannya misalnya menciptakan kawasan kumuh, kesemrawutan, 

kemacetan lalu lintas dan mengurangi keindahan atau estetika kota. Permasalahan 

PKL ini runtut sejak awal dan semakin besar serta tidak mudah teratasi akibat arus 

migrasi yang tidak pemah berhenti. Dan kebijakan demi kebijakan telah 

diterapkan pemerintah khususnya pemerintah kota, namun hingga kini belum 

menampakkan hasil yang memuaskan. Pemkot menegaskan komitmen penataan 

dan pengelolaan sektor informal. Selain itu, secara khusus didirikan Dinas 

Koperasi dan Sektor Informal. Lembaga tersebut berupaya menyediakan kawasan 

“legal” bagi PKL untuk berjualan dan menyediakan dana bergulir. 

Pemerintah Kabupaten Brebes adalah sebagai lembaga eksekutif di tingkat 

Kabupaten, kebijakan pemerintah harus bisa dipertanggung jawabkan di depan 

lembaga legislatif, namun juga kebijakan pemerintah harus berpihak dalam rakyat, 

potensi daerah yang ada harus dikembangkan, agar dapat meningkatkan taraf 

hidup masyarakat. PKL di Kabupaten Brebes adalah suatu aset pemerintah, 

melalui retribusi lapak untuk berjualan mereka menyumbang pajak aset daerah 

(PAD) Kabupaten Brebes, haruskah mereka digusur, apakah lapangan kerja untuk 

mereka sudah tersedia, bukankah mereka sudah memiliki potensi, penataan ke 

arah positiflah yang mereka harapkan.  
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Berhasilnya sebuah proses pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan 

nonformal perlu dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) setiap 

warga belajar dilatih untuk mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi terhadap 

perkembangan sosial, ekonomi dan politik yang terjadi. (2) warga belajar dilatih 

atau diberikan sebagai macam ketrampilan sebagai jawaban atas kebutuhan dan 

masalah yang dihadapinya, dan (3) warga belajar dibina untuk selalu suka bekerja 

sama dalam memecahkan suatu masalah (mustofa kamil, 58:2009). 

Kendala dalam pemberdayaan pedagang kaki lima khususnya di Alun-alun 

Brebes adalah Pertama, dalam membuat agenda kebijakannya pemerintah 

cenderung bertindak sepihak sebagai agen tunggal dalam menyelesaikan 

persoalan. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak diikutsertakan atau dilibatkannya 

perwakilan pedagang kaki lima ke dalam tim yang ‘menggodok’ konsep relokasi. 

Tim relokasi yang selama ini dibentuk oleh Pemerintah hanya terdiri dari 

Sekretaris Daerah, Asisten Pembangunan, Kepala Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, dan Koperasi, serta Dinas Pengelolaan Pasar. Kedua, adanya 

perbedaan persepsi dan logika dalam memandang suatu masalah antara 

pemerintah dengan pedagang kaki lima tanpa disertai adanya proses komunikasi 

timbal balik diantara keduanya. 

Selain kendala diatas ada juga kendala lain yang mempengaruhi 

pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Brebes adalah kurangnya 

pemahaman pedagang kaki lima sehingga sulit untuk di kondisikan. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan temuan-temuan dilapangan maka penulis menarik simpulan 

sebagai berikut : 

1.  Proses pemberdayaan pada pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes dilihat 

dari strategi pemberdayaan dan tenik pemberdayaan pedagang kaki lima 

khususnya di Alun-alun Brebes sudah dikatakan cukup berhasil, dan juga 

dalam pemberian ijin tempat para pedagang kaki lima sudah dapat di berikan 

dimana pedagang akan dikenakan retribusi setiap harinya sebesar Rp. 

1.000,00- Rp. 1.500,00 sebagai uang kebersihan. Model pemberdayaan pada 

pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes adalah melalui sektor informal  

dalam bentuk tempat-tempat/ lokasi berjualan, kegiatan- kegiatan/ pelatihan 

seperti pelatihan pembuatan sandal, pelatihan sablon dan kue bahkan arisan 

paguyuban. dan juga pemberdayaan dalam bentuk pemberian tenda yang 

sistemnya bongkar pasang untuk berjualan kini para pedagang kaki lima sudah 

mendapatkan fasilitas tersebut.   

2.  Manfaat pemberdayaan pedagang kaki lima ini adalah sebagaimana untuk 

dapat membantu para pedagang agar dapat berjualan sesuai dengan kebutuhan 

mereka dan juga sebagai aset  dari pendapatan pemerintah daerah juga dalam 

pemasukan dari para pedagang kaki lima khususnya di Alun-alun Brebes. 

Dalam proses pemberdayaan ini indikator-indikator pemberdayaan kini para 

pedagang sudah cukup terpenuhi sebagai manfaat dari pemberdayaan tersebut.   
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 3.  Kendala dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes  ini 

adalah banyak disebabkan oleh kurangnya pemahaman pedagang kaki lima. 

Terhadap kebijakan pemerintah karena tidak ada komunikasi timbal balik. 

Pemerintah daerah bertindak secara sepihak. 

Saran  

Berkenaan dengan beberapa simpulan penelitian seperti yang telah diuraikan 

di atas, berikut ini peneliti sampaikan beberapa saran. 

1. Dalam proses pemberdayaan  PKL, Pemerintah Kota harus memiliki riset 

khusus secara bertahap untuk mengamati dan memetakan persoalan PKL, 

pasang-surut perkembangan PKL serta bangunan liar di berbagai wilayah 

kota, sehingga bisa meletakkan argumen logis untuk aktivitas berikutnya 

sehingga model pembinaan ke PKL bisa berjalan. 

2. Dalam pemberdayaan PKL ini sangat bermanfaat dan berpengaruh pada 

pemerintah kota maupun daerah sehingga perlu pelibatan semua elemen yang 

terkait baik itu masyarakat, pengusaha, dewan, dinas terkait dan elemen yang 

lain dengan semangat keterbukaan justru akan menjadikan kebijakan pemkot 

didukung dan dikawal implementasinya oleh banyak kalangan. 

3. Pemerintah Kota harus membuka diri untuk bekerja sama dengan elemen 

masyarakat dalam penanganan masalah PKL ini. seperti LBH dan beberapa 

LSM atau pihak akdemis mungkin bisa dilibatkan untuk melakukan riset 

pemetaan persoalan PKL. 
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Lampiran 1 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-ALUN BREBES 

KECAMATAN BREBES KABUPATEN BREBES 

Instrumen untuk seksi Pengelola DPPAD Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes 

Konsep Varibel Sub variabel Indikator Item 
A. Pemberdayaan 

Pedagang Kaki 
Lima di Alun-
alun Brebes 

 
 
B. Proses 

Pemberdayaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Profil   PKL 
 
 
 
 
 
2. Strategi 

Pemberdayaan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Karakteristik PKL 
 
 
 
 
 
 
2.1.  Mengapa dikerjakan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Apa yang dikerjakan 
 
 
 
 
2.3. Bagaimana 

Mengerjakannya 
 
 
2.3.1. Perencanaan 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2 Pelaksanaan 
 
 
 
 

1.1.1  Kondisi awal PKL 
1.1.2 Jumlah PKL 
1.1.3 Jenis dagangan 
 
 
 
 
2.1.1  Proses pengawasan 

terhadap PKL 
2.1.2  Proyek pemberdayaan 

siapa 
 2.1.3  Keadaan realistis PKL 
2.1.4   Persaingan dan 

keseimbangan PKL 
2.1.5 Kepentingan emberdayaan 

terhadap PKL 
2.1.6 Pengaruh PKL 
 
2.2.1 Visi dalam pemberdayaan 

PKL 
2.2.2 Peningkatan  

kesadaran PKL  
2.2.3 Hubungan  

Interaksi PKL 
 
 
 
 
 
2.3.1.1 Tujuan dalam 

pemberdayaan PKL 
2.3.1.2 Identifikasi kebutuhan 

PKL 
2.3.1.3 Bentuk 
pemberdayaan 
2.3.1.4 Sumber dana 
 
2.3.2.1 Jadwal pelaksanaan 
2.3.2.2 Partisipasi PKL 
2.3.2.3 Model pemberdayaan 

 
 

1-2 
3 

4-5 
 
 
 
 

6 
 

7 
 

8 
9-10 

 
11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 
 
 
 
 
 

16 
 

17 
 

18 
 
19-20 
 

21 
22 
23 
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C. Manfaat 

Pemberdayaan 
PKL 

 
 
 
 
D. Kendala 

Pemberdayaan 
PKL  

 
 
 
 
3. Teknik 

pemberdayaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Manfaat PKL 

 
 
 
 
 
5. Jenis 

penghambat 

2.3.3 Evaluasi 
 
 
 
3.1 Tahap Persiapan 
 
 
 
3.2 Tahap Assessment 
 
3.3 Tahap Perencanaan 

Alternatif Program 
Kegiatan 

3.4 Tahap 
Pemformulasikan 
Rencana Aksi 

3.5 Tahap Pelaksanaan 
 
 
 
 
 
3.6 Tahap evaluasi 
 
 
3.7 Tahap terminasi  
 
 
 
4.1 Bagi pemerintah 

Daerah 
 
 
4.2 Bagi PKL sendiri 
 
 
5.1 Bagi Pemerintah 

Daerah 
5.2 Bagi PKL Sendiri 

2.3.3.1 Peningkatan keahlian dan 
ketrampilan 

 
 
3.1.1 Pendekatan  

Pemberdayaan 
3.1.2 Persiapan Daerah Sasaran 
3.2.1 Identifikasi masalah 
3.2.2 Sumber daya warga PKL 
 
3.3.1 Terlibatan warga terhadap 

pemberdayaan PKL 
 
3.4.1  Pemberian sumber dana 
 
 
3.5.1  Bagaimana Pelaksanaan 
3.5.2  Model Pemberdayaan 
3.5.3  Jadwal Pelaksanaan. 
3.5.4 Jumlah Warga PKL 
3.5.5 Tempat pelaksanaa 
 
3.6.1 Pengawasannya 

Bagaimana 
 
3.7.1 Tindak lanjut pemutusan 

kegiatan pemnerdayaan 
PKL 

 
4.1.1 Manfaat Kegiatan 

Pemberdayaan PKL 
untuk Pemerintah Derah 

  
4.2.1  Bagi PKL sendiri. 
 
 
5.1.1 Jenis Kendala bagi 

Pemerintah Daerah. 
5.2.1  Bagi PKL sendiri  

24-25 
 
 
 

26 
 

27 
28 
29 
 

30 
 

 
31 

 
 

32 
33 
34 
35 
36 
 

37 
 
 

38 
 
 

 
39 
 
 
 

40 
 

 
41 

 
42 
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Lampiran 2 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-ALUN BREBES 

KECAMATAN BREBES KABUPATEN BREBES 

Instrumen untuk Masyarakat Pedagang Kaki Lima 
Konsep Varibel Sub variabel Indikator Item 

A. Proses 
Pemberdayaan 
Pedagang Kaki 
Lima di Alun-
alun Brebes 
Kecamatan 
Brebes 
Kabupaten 
Brebes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Usaha 
Pemberda
yaan PKL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.Mengapa dikerjakan 
(Strategi Tradisional) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.Apa yang dikerjakan 
(Strategi Direct-action) 

 
 
 

 
1.3.Bagaimana 

Mengerjakannya 
(Strategi Tranformatif) 

 
 
1.3.1. Perencanaan 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.3.2 Pelaksanaan 

 
1.3.3 Hasil 

 

1.1.1 Proses 
Pembelajaran   
terhadap PKL  

1.1.2 Keadaan realistis  
PKL di Pasar 

1.1.3 Persaingan dan  
keseimbangan 
PKL di Pasar 

 
 
 

1.2.1 Peningkatan  
kesadaran PKL 

1.2.2 Usaha yang di 
lakukan  

 
 
 
 
 
 
 
1.3.1.1 Tujuan 

Pemberdayaan 
PKL 

1.3.1.2 Kebutuhan apa 
saja menjadi 
PKL 

1.3.1.3 Bentuk 
Usaha 
Dagangan 

 
1.3.2.1 Hari Berdagang 
1.3.2.2 Lokasi Usaha 
2.3.3.1 Peningkatan 

keahlian dan 

1 
 
 

2-5 
 

6-7 
 
 
 
 
 
8 

 
9-10 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 

12 
 
 

13 
 
 
 

14 
15-18 
19-2 
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B. Manfaat 

Pemberdayaan 
PKL 

 
 
 
 
 
 

C. Kendala 
Pemberday
aan PKL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
2 Manfaat 
PKL 

 
 
 
 

 
 
3 Jenis 
penghamb
at 

 
 

 
 
 
 
 

2.2 Bagi PKL sendiri 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Bagi PKL Sendiri 
 

ketrampilan 
dalam Usaha 

 
 
 
2.1.1 Kondisi sekarang  

PKL 
2.1.2 Manfaat 

Kegiatan 
Pemberdayaan 
PKL 

 
 
3.1.1 Jenis Kendala 

bagi PKL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
22-26 
 
27-29 
 
 
 
 
 

30 
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Lampiran 3 

PEDOMAN WAWANCARA 

PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-ALUN BREBES 

KECAMATAN BREBES KABUPATEN BREBES 

            

        Pengelola DPPKAD  

 

Nama Responden : 

Usia    : 

Jenis kelamin  : 

Pendidikan Terakhir : 

Alamat   : 

Jabatan  : 

Hari/ Tanggl/ Pukul  : 

 

A. Profil   Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Brebes 

 

1. Bagaimana sejarah awal Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Brebes? 

2. Bagaimana Kondisi awalnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun 

Brebes? 

3. Berapa jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Brebes ? 

4. Jenis Dagangan apa yang mereka jual di Alun-alun Brebes?  

5. Hal-hal apa saja yang melatarbelakangi berdirinya PKBM kasih ibu ? 

 

B. Proses Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Alun-alun Brebes 

a) Strategi Pemberdayaan  

1) Strategi Tradisional 
6. Bagaimana proses pengawasan dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di 

alun-alun bribes? 

7. Proyek siapa yang melakukan proses pemberdayaan pedagang kaki lima  di 

alun-alun brebes? 

8. Bagaimana keadaan realistis keadaan Pedagang kaki Lima di pasar? 
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9. Bagaimana persaingan dan keseimbangan yang ada di pasar terhadap 

Pedagang kaki Lima di Alun-alun Brebes? 

10. Bagaimana cara untuk merngatasi permasalahan dalam persaingan dan 

keseimbangan terhadap pemberdayaan Pedagang kaki lima di Alun-alun 

Brebes? 

11. Apa yang mendasari kepentingan terhadap pemberdayaan Pedagang Kaki 

Lima diAlun-alun Brebes? 

12. Bagaimana pengarunya proses Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima terhadap 

warga Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Brebes?  

2) Strategi direct-action 
13. Apa yang mendasari Visi dari program Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 

di Alun-alun brebes? 

14. Bagaimana peningkatan kesadaran Pedagang Kaki Lima dalam proses 

pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes? 

15. Bagaimana hubungan interaksai yang terjadi pada proses pemberdayaan 

Pedagang Kaki Lima di Alin-alun Brebes? 

3) Strategi Tranformatif 

3.1 Perencanaan 

16. Apa tujuan dari program pemberdayaan Pedagang kaki Lima di Alun-alun 

Brebes? 

17. Bagaimana mengidentifikasi Kebutuhan warga pedagang kaki lima di Alun-

alun Brebes dalam program pemberdayaan ini? 

18. Usaha dagang apa saja yang mereka jual Di Alun-alun Brebes? 

19. Bagaimana untuk memperoleh dana program Pemberdayaan Pedagang Kaki 

Lima di Alun-alun Brebes? 

20. Berapa jumlah dana yang di dapat dalam program pemberdayaan pedagang 

kaki Lima di Alun-alun brebes? 

 

 

3.2 Pelaksanaan 

21. Kapan pelaksanaan program pemberdayaan Pedagang kaki Lima di Alun-

alun Brebes? 
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22. Bagaimana Partisipasi yang terjadi ketika dalam proses pemberdayaan 

pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes? 

23.  Model program dalam proses  pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-

alun Brebes? 

3.3 Evaluasi 
24. bagaimana evaluasi yang dilakukan dalam proses pemberdayaan pedagang 

kaki lima di Alun-alun Brebes? 

25. Bagaimana peningkatan keterampilan/ keahlian terhadap pedagang kaki lima 

dalam proses pemberdayaan? 

b) Teknik Pemberdayaan 

1) Tahap Persiapan 

26. Bagaimana pendekatan program pemberdayaan pedagang kaki lima di alun-

alun bribes terhadap warga pedagang kaki lima? 

27. Bagaimana menentukan persiapan terhadap lokasi sasaran dalam program 

pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes?  

2) Tahap Assessment 

28. Bagaimana mengidentifikasi masalah yang ada dalam pedagang kaki lima 

dalam proses pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes? 

29. Bagaimana sumber daya warga pedagang kaki lima dalam proses 

pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes? 

3) Tahap Perencanaan Alternatif Program Kegiatan 

30. Bagaimana proses terlibatnya warga pedagang kaki lima dalam proses 

pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes? 

4) Tahap Pemformulasikan Rencana Aksi 
31. Bagaimana pemberian sumber dana terhadap pedagang kaki lima dalam 

proses pemberdayaan ? apakah ada? Terus berapa besarnya? Bagaimana cara 

memperolehnya? 

5) Tahap Pelaksanaan 

32. Bagaimana tahap pelaksanaan proses pemberdayaan pedagang kaki lima di 

Alun-alun Brebes? 

33. Medel pemberdayaan pedagang kaki lima di alun-alun brebes seperti apa? 

34. Jadwal pelaksanaan proses pemberdayaan pedagang kaki lima di ALUN-alun 

Brebes? 
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35. Berapa jumlah pedagang kaki lima dalam proses pemberdayaan pedagang 

kaki lima di Alun-alun Brebes? 

36. Dimana tempat pelaksanaan proses pemberdayaan pedagang kaki lima di 

Alun-alun Brebes? 

6) Tahap Evaluasi 
37. bagaimana proses evaluasi terhadap pengawasan dalam proses pemberdayaan 

pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes? 

7) Tahap Terminasi 
38. Bagaimana tindak lanjut setelah program pemberdayaan pedagang kaki lima 

di Alun-alun Brebes selesai? 

C. Manfaat Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 

1. Bagi pemerintah daerah 
39. Apa manfaat yang di ambil dalam adanya program proses pemberdayaan 

pedagang Kaki Lima di Alun-alun Brebes khususnya pemerintah daerah? 

2. Bagi PKL  

40. Apa manfaat yang di ambil dalam adanya program proses pemberdayaan 

pedagang Kaki Lima di Alun-alun Brebes khususnya PKL? 

 

D. Kendala/ penghambat Proses Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di 

Alun-alun Brebes  

1. Bagi Pemerintah Daerah 
41. Jenis-jenis apa saja yang menjadi kendala/penghambat dalam proses 

pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes khususnya 

pemerintah daerah? 

2. Bagi PKL  

42. Jenis-jenis apa saja yang menjadi kendala/penghambat dalam proses 

pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes khususnya pedagang 

kaki lima? 
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Lampiran 4 

PEDOMAN WAWANCARA 

PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA 

DI ALUN-ALUN BREBES KABUPATEN BREBES 

       Pedagang Kaki Lima 

 

I. Identitas responden 

1. Nama responden : 

2. Usia/Jenis kelamin : 

3. Agama   : 

4. Alamat   : 

5. Status sosial  : 

 a. Status Perkawinan :    

 b. Pendidikan   :  

 

A. Proses Pemberdayaan PKL 

• Karakteristik PKL 

1. Menurut anda bagaimana proses pemberdayaan yang di lakukan oleh 

DPPAD? 

2. Bagaimanakah awal mula keberadaan PKL di Alun-alun Brebes? 

3. Mulai kapan anda berjualan? 

4. Kebanyakan asal para pedagang kaki lima dari mana saja? 

5. Bagaimana cara masuk sebagai pedagang kaki lima, adakah ada 

percalonan atau penguasa wilayah? 

6.Bagaimana anda menghadapi persaingan yang ada di pasar/ Alun-alun 

Brebes? 

7. Adakah biaya untuk membeli satu kios disini? 

8. jenis barang dagang yang dijual apa saja? 

9. Dari mana anda mendapatkan barang dagangan? 

10.  Berapa lama para pedagang disini berjualan dalam sehari? 

• Proses Pemberdayaan PKL 
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11. Menurut anda bagaimana proses program pemberdayaannya? 

12. Apa sudah diisolir program pemberdayaan seluruh PKL? 

13. Apa yang anda harapkan setelah mengikuti program ini? 

14. Bagaimana hasilnya? 

15. Apakah anda sudah sesuai dengan tarjet yang anda inginkan? 

16. Apakah ada uang retribusi pasar? 

17. Berapa anda mengeluarkan dalam perhari? 

18. Siapa yang menarik uang retribusi? 

19. Apakah ada pembinaan dari kantor pengelolaan pasar? 

20. Bagaimana bentuk pembinaannya? 

B. Manfaat Pemberdayaan  PKL 

21. Apa alasan anda menjadi pedagang kaki lima? 

22. Dari mana anda tahu tempat berdagang disini? 

23. Apa manfaat yang anda rasakan, dari adanya pemberdayaan? 

24. Apakah kebutuhan hidup keluarga anda sudah terpenuhi dari 

berdagang disini? 

25. Pendapatan rata-rata perhari berapa? 

26. Kalau dulu pendapatan anda berapa? 

27. Apa manfaat yang anda rasakan, dari adanya pemberdayaan? 

28. Apa harapan anda kedepan? 

C. Kendala/Penghambat pemberdayaan PKL 

29. Apa sajakah jenis penghambat bagi anda sebagai pedagang Kaki Lima 

di Alun-alun Brebes dalam memperoleh penghasilannya? 
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Lampiran 5 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-ALUN BREBES 

KECAMATAN BREBES KABUPATEN BREBES 

            

        Pengelola DPPKAD  

 

Nama Responden : M. Kaspud Saputra SE 

Usia    : 30 tahun 

Jenis kelamin  : laki-laki 

Pendidikan Terakhir : Sarjana 

Alamat   : Siganbir 

Jabatan  : kepala  

Hari/ Tanggl/ Pukul  : kamis/ 25 november/ 10.00 wib 

 

A. Profil   Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Brebes 

 

1. Bagaimana sejarah awal Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Brebes? 

Informal : jadi sejarah untuk PKL sendiri di Alun-alun Brebes ini mulanya para 

pedagang ini berjualan di pasar- pasar dan di pinggir-pinggir jalan mas. Namun 

ketika ada acara-acara semacam hiburan keluarga ini para pedagang berpindah di 

Alun-alun sebagaimana untuk berjualan hingga sampai kini masih berjualan di 

Alun-alun Brebes. 

2. Bagaimana Kondisi awalnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Brebes? 

Informal : kondisi awalnya Pedagang Kaki Lima ini mas, hanya berjualan di 

samping jalan alun-alun atau kalau di bandingkan sekarang lebih baik sekarang 

karena sudah di buatkan semacam lus atau kios-kios untuk berjualan. 

3. Berapa jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Brebes ? 

Informal : untuk jumlah Pedagang Kaki Lima di Alun-alun sendiri berjumlah 

sekitar 129 Pedagang Kaki Lima. 
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4. Jenis Dagangan apa yang mereka jual di Alun-alun Brebes?  

Informal : sedangkan untuk jenis barang dagangannya bermacam-macam mas, 

ada yang berjualan sandal, aksesoris-aksesoris, warmak, martabak, konter, yang 

saya tahu mas pokoknya beragam macam jenis dagangan. 

5. Hal-hal apa saja yang melatarbelakangi proses Pemberdayaan ? 

Informal : yang melatarbelakangi pemebrdayaan untuk PKL sendiri adalah 

adanya suatu kebijakan dari PEMDA maupun PEMKOT untuk mengkondisikan 

para Pedagang Kaki Lima sebagaimana agar tempat berjualan tersebut senantiasa 

bersih dan tertib mas. 

 

B. Proses Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Alun-alun Brebes 

a) Strategi Pemberdayaan  

a. Strategi Tradisional 
1. Bagaimana proses pengawasan dalam pemberdayaan pedagang kaki lima 

di alun-alun bribes? 

Informal : untuk proses dalam pengawasan pemberdayaan ini mas, kami 

melakukan setiap hari mas, hal ini di barengi dengan penarikan retribusi 

atau uang kebersihan mas. 

2. Proyek siapa yang melakukan proses pemberdayaan pedagang kaki lima  

di alun-alun brebes? 

Informal : hal yang melakukan proses pemberdayaan ini adalah dari 

PEMKOT sendiri mas, atau semacam proyek PEMKOT yang melakukan. 

3. Bagaimana keadaan realistis keadaan Pedagang kaki Lima di pasar? 

Informal : keadaan realistis PKL sendiri lebih baik dibandingkan dulu 

mas, hal ini nantinya PKL akan diberikan semacam tenda-tenda untuk 

berjualan yang nantinya bongkar pasang untuk tendanya di bagikan 

secara gratis. 

4. Bagaimana persaingan dan keseimbangan yang ada di pasar terhadap 

Pedagang kaki Lima di Alun-alun Brebes? 

Informal : untuk persaingan sendiri mas pasti ada namun, para PKL lebih 

mengerti persaingan yang mereka alami mas. 
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5. Bagaimana cara untuk merngatasi permasalahan dalam persaingan dan 

keseimbangan terhadap pemberdayaan Pedagang kaki lima di Alun-alun 

Brebes? 

Informal : hal ini ada yang menambahkan barang dagangannya mas, atau 

memperbanyak macam-macam yang akan di jual mas untuk para PKL 

sendiri. 

6. Apa yang mendasari kepentingan terhadap pemberdayaan Pedagang Kaki 

Lima diAlun-alun Brebes? 

Informal : yang mendasari dalam pemberdayaan ini mas, sebagaimana 

PKL sendiri ini kan aset dari pendapatan pemerintah mas dan juga 

sebagai garapan terhadap keindahan tata perkotaan mas semacam itu lah 

mas. 

7. Bagaimana pengaruhnya proses Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 

terhadap warga Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Brebes?  

Informal : untuk pengaruh terhadap PKL sendiri adalah sangat baik mas, 

dan juga sangat antusias dalam mengikuti proses ini mas. 

b. Strategi direct-action 

1. Apa yang mendasari Visi dari program Pemberdayaan Pedagang Kaki 

Lima di Alun-alun brebes? 

Informal : hal yang mendasari program tersebut atau misi dan visi ini 

mas, dari pemerintah kota maupun daerah adalah sebagaimana untuk 

memperindah perkotaan dan menertibkan para PKL untuk berjualan mas. 

2. Bagaimana peningkatan kesadaran Pedagang Kaki Lima dalam proses 

pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes? 

Informal : peningkatan kesadaran PKL sendiri ini mas, sudah memahami 

pentingnya suatu keterampilan dan keahlian yang mereka ada mas. 

3. Bagaimana hubungan interaksai yang terjadi pada proses pemberdayaan 

Pedagang Kaki Lima di Alin-alun Brebes? 

Informal : hubungan interaksi yang terjadi ini mas, sangat antusias mas, 

ada yang sering tanya bahkan memahami tentang pemberdayaan yang 

kamiu lakukan mas. 
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c. Strategi Tranformatif 

1. Perencanaan 
1. Apa tujuan dari program Pemberdayaan Pedagang kaki Lima di Alun-alun 

Brebes? 

Informal : tujuan progam pemberdayaan ini mas, sebagaimana dalam 

kebijakan pemerintah ini kan untuk ketertiban dan keindahan dalam PKL di 

Alun-alun Brebes mas. 

2. Bagaimana mengidentifikasi Kebutuhan warga pedagang kaki lima di Alun-

alun Brebes dalam program pemberdayaan ini? 

Informal : untuk mengidentifikasikan kebutuhan PKL sendiri ini mas, kami 

melakukan suatu bimbingan pada PKL mas. 

3. Usaha dagang apa saja yang mereka jual Di Alun-alun Brebes? 

Informal : banyak mas, ada yang berjualan sandal, martabak, aksesoris motor 

dan pokoknya beragam mas. 

4. Berapa jumlah dana yang di dapat dalam program pemberdayaan pedagang 

kaki Lima di Alun-alun brebes? 

Informal : yang kami tahu mengenai dana yang dikeluarkan hanya PEMKOT 

yang mengetahui mas. Jadi saya kurang tahu besar jumlahnya dana mas. 

2 Pelaksanaan 
1. Kapan pelaksanaan program pemberdayaan Pedagang kaki Lima di Alun-alun 

Brebes? 

Informal : ini kan sudah terlampir mas, jadi saya kurang memahami mas.  

2. Bagaimana Partisipasi yang terjadi ketika dalam proses pemberdayaan 

pedagang kaki lima di alun-alun brebes? 

Informal : sedangkan untuk partisipasi PKL sendiri sangat antusias mas. 

3. Proses pelatihan dalam  pemberdayaan pedagang kaki lima di alun-alun brebes 

dan dana dari pemberdayaan tersebut? 

Informal : proses pelatihan ini berjalan dengan lancar mas, ada yang pelatihan 

pembuatan sandal, sablon mas.   

3 Evaluasi 

4. Bagaimana evaluasi yang dilakukan dalam proses pemberdayaan Pedagang Kaki 

Lima di Alun-alun Brebes? 
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Informal : untuk evaluasi sendiri mas, kami hanya memantau jenis barang yang 

mereka jual mas, dan juga melakukan suatu perkumpulan dengan paguyuban dari 

PKL sendiri mas. 

5. Bagaimana peningkatan keterampilan/ keahlian terhadap pedagang kaki lima 

dalam proses pemberdayaan? 

Informal : untuk peningkatan keterampilan PKL sendiri mas, yang kami tahu 

sangat meningkat, dimana ada PKL yang berjualan aksesoris motor sekaligus 

langsung pasang mas. 

b) Teknik Pemberdayaan 

a. Tahap Persiapan 
6. Bagaimana pendekatan program pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-

alun Brebes terhadap warga Pedagang Kaki Lima? 

Informal : pendekatan yang kami lakukan ini mas adalah partisipasi atau 

kekeluargaan mas. Dimana PKL sendiri ini mas sebagai aset pendapatan dari 

PEMDA mas. 

7. Bagaimana menentukan persiapan terhadap lokasi sasaran dalam program 

pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes? 

Informal : untuk persiapan lokasi sendiri ini mas kami hanya menentukan di 

daerah Alun-alun Brebes mas, dimana tempat tersebut sebagaimana jantung kota 

Brebes mas. 

 

b. Tahap Assessment 

8. Bagaimana mengidentifikasi masalah yang ada dalam pedagang kaki lima dalam 

proses pemberdayaan pedagang kaki lima di alun-lun Brebes? 

Informal : dalam mengidentifikasikan masalah ini mas, kami lakukan dengan 

cara semacam melakukan tanya jawab mas, dan juga hal ini kan untuk 

kepentingan pemerintah dalam mengatasi ketertiban PKL dan kebersihan kota 

mas. 

9. Bagaimana sumber daya warga pedagang kaki lima dalam proses pemberdayaan 

pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes? 

Informal : sumber daya PKL sendiri ini mas, sangat kompeten mas ada juga 

yang sulit di pahami mas. 

c. Tahap Perencanaan Alternatif Program Kegiatan 
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10. Bagaimana proses terlibatnya warga pedagang kaki lima dalam proses 

pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Brebes? 

Informal : terlibatnya PKL sendiri mas, ini yang kami tahu sangat antusias mas, 

namun hanya sedikit yang mengikuti mas. Sebagaimana kami menggunakan 

partisipasi dalam pemberdayaan ini mas. 

d. Tahap Pemformulasikan Rencana Aksi 
11. Bagaimana pemberian sumber dana terhadap pedagang kaki lima dalam proses 

pemberdayaan ? apakah ada? Terus berapa besarnya? Bagaimana cara 

memperolehnya? 

Informal : yang saya tahu mas, dalam pemberian dana semacam pinjaman hanya 

Paguyuban-paguyuban yang mengerti mas. 

e. Tahap Pelaksanaan 

12. Bagaimana tahap pelaksanaan proses pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-

alun Brebes? 

Informal : tahap yang kami lakukana mas ini kami partisipan mas dengan PKL 

sendiri, mengingat untuk PKL sendiri ini dalam hal mengkondisikan sukar mas. 

13. Bagaimana pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Brebes seperti apa? 

Informal : pemberdayaan yang kami lakukan mas, hanya kegiatan-kegiatan 

pelatihan-pelatihan seperti sablon, pembuatan sandal dan juga mengadakan arisan 

Paguyuban mas. 

14. Jadwal pelaksanaan proses pemberdayaan pedagang kaki lima di alun-alun 

brebes? 

Informal : untuk jadwal kan ini mas sudah terlampir dalam buku petunjuk mas, 

jadi setahu saya ini ada yang pelatihan sablon, sandal mas. 

15. Berapa jumlah pedagang kaki lima dalam proses pemberdayaan Pedagang Kaki 

Lima di Alun-alun Brebes? 

Informal : untuk jumlah sendiri ini ada kami tidak membatasi, jumlah PKL 

sendiri berjumlah 129 pedagang, namun yang ikut sekitar 40 pedagang mas. 

16. Dimana tempat pelaksanaan proses pemberdayaan pedagang kaki lima di alun-

alun brebes? 

Informal : untuk lokasi sendiri mas, ini kami menempatkan di Brebes, ada juga 

di Bumiayau, Wanasari. 

f. Tahap Evaluasi 
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17. Bagaimana proses evaluasi terhadap pengawasan dalam proses pemberdayaan 

Pedagang Kaki Lima di alun-alun Brebes? 

Informal : untuk evaluasi sendiri mas, kami hanya memantau jenis barang yang 

mereka jual mas, dan juga melakukan suatu perkumpulan dengan paguyuban dari 

PKL sendiri mas. 

g. Tahap Terminasi 
18. Bagaimana tindak lanjut setelah program pemberdayaan pedagang kaki lima di 

Alun-alun Brebes selesai? 

Informal : untuk tindak lanjut sendiri mas, setelah melakukan proses ini kami 

setiap saat melakukan pengawasan dari para PKL sendiri sendiri mas, hal ini 

untuk dapat bener-bener terwujud tentang PERDA yang kami keluarkan kan mas 

tentang PKL sendiri mas. 

C. Manfaat Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 

1. Bagi Pemerintah Daerah 
19. Apa manfaat yang di ambil dalam adanya program proses pemberdayaan 

Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Brebes khususnya pemerintah daerah? 

Informal : untuk pemerintah sendiri manfaat ini adalah guna untuk memanilisir 

jumlah dan ketertiban para PKL yang ada di Alun-alun Mas. 

2. Bagi PKL  

20. Apa manfaat yang di ambil dalam adanya program proses pemberdayaan 

Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Brebes khususnya PKL? 

Informal : manfaat untuk PKL sendiri ini mas, agar lebih mengerti tentang 

PERDA PKL yang kami keluarkan mas. 

D. Kendala/ penghambat Proses Pemberdayaan Pedagang Kaki 

Lima di Alun-alun Brebes  

2. Bagi Pemerintah Daerah 
21. Jenis-jenis apa saja yang menjadi kendala/penghambat dalam proses 

pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Brebes khususnya pemerintah 

daerah? 

Informal : dari pemerintah sendiri untuk proses pemberdayaan ini mas, belum 

adanya kerjasama antar lembaga atau LSM semacam LBH, yang nantinya akan 

benar-benar lebih efektif mas dalam proses pemeberdayaan mas. 

2. Bagi PKL  
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22. Jenis-jenis apa saja yang menjadi kendala/penghambat dalam proses 

pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes khususnya Pedagang 

Kaki Lima?  

Informal : untuk PKL sendiri ini belum dapat memahami tentang kebijakan dari 

PEMDA maupun PEMKOT untuk semacam pemberdayaan yang mereka lakukan 

mas. 
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Lampiran 6 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-ALUN BREBES 

KECAMATAN BREBES KABUPATEN BREBES 

            

       Pengelola Pasar Brebes  

 

Nama Responden : Dadang Budi D S.IP 

Usia    : 30 tahun 

Jenis kelamin  : laki-laki 

Pendidikan Terakhir : Sarjana 

Alamat   : Banjarharjo 

Jabatan  : kepala pengelola Pasar 

Hari/ Tanggl/ Pukul  : kamis/ 25 november/ 12.00 wib 

 

A. Profil   Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Brebes 

 

1. Bagaimana sejarah awal Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Brebes? 

Informal : jadi sejarah untuk PKL sendiri di Alun-alun Brebes ini mulanya para 

pedagang ini berjualan di pasar- pasar dan di pinggir-pinggir jalan mas. Namun 

ketika ada acara-acara semacam hiburan keluarga ini para pedagang berpindah di 

Alun-alun sebagaimana untuk berjualan hingga sampai kini masih berjualan di 

Alun-alun Brebes. 

2. Bagaimana Kondisi awalnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Brebes? 

Informal : kondisi awalnya Pedagang Kaki Lima ini mas, hanya berjualan di 

samping jalan alun-alun atau kalau di bandingkan sekarang lebih baik sekarang 

karena sudah di buatkan semacam lus atau kios-kios untuk berjualan. 

3. Berapa jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Brebes ? 

Informal : untuk jumlah Pedagang Kaki Lima di Alun-alun sendiri berjumlah 

sekitar 129 Pedagang Kaki Lima. 

4. Jenis Dagangan apa yang mereka jual di Alun-alun Brebes?  
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Informal : sedangkan untuk jenis barang dagangannya bermacam-macam mas, 

ada yang berjualan sandal, aksesoris-aksesoris, warmak, martabak, konter, yang 

saya tahu mas pokoknya beragam macam jenis dagangan. 

5. Hal-hal apa saja yang melatarbelakangi proses Pemberdayaan ? 

Informal : yang melatarbelakangi pemebrdayaan untuk PKL sendiri adalah 

adanya suatu kebijakan dari PEMDA maupun PEMKOT untuk mengkondisikan 

para Pedagang Kaki Lima sebagaimana agar tempat berjualan tersebut senantiasa 

bersih dan tertib mas. 

B. Proses Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Alun-alun 

Brebes 

c) Strategi Pemberdayaan  

a. Strategi Tradisional 
6. Bagaimana proses pengawasan dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di alun-

alun bribes? 

Informal : untuk proses dalam pengawasan pemberdayaan ini mas, kami 

melakukan setiap hari mas, hal ini di barengi dengan penarikan retribusi atau 

uang kebersihan mas. 

7. Proyek siapa yang melakukan proses pemberdayaan pedagang kaki lima  di alun-

alun brebes? 

Informal : hal yang melakukan proses pemberdayaan ini adalah dari PEMKOT 

sendiri mas, atau semacam proyek PEMKOT yang melakukan. 

8. Bagaimana keadaan realistis keadaan Pedagang kaki Lima di pasar? 

Informal : keadaan realistis PKL sendiri lebih baik dibandingkan dulu mas, hal 

ini nantinya PKL akan diberikan semacam tenda-tenda untuk berjualan yang 

nantinya bongkar pasang untuk tendanya di bagikan secara gratis. 

9. Bagaimana persaingan dan keseimbangan yang ada di pasar terhadap Pedagang 

kaki Lima di Alun-alun Brebes? 

Informal : untuk persaingan sendiri mas pasti ada namun, para PKL lebih 

mengerti persaingan yang mereka alami mas. 

10. Bagaimana cara untuk merngatasi permasalahan dalam persaingan dan 

keseimbangan terhadap pemberdayaan Pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes? 

Informal : hal ini ada yang menambahkan barang dagangannya mas, atau 

memperbanyak macam-macam yang akan di jual mas untuk para PKL sendiri. 
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11. Apa yang mendasari kepentingan terhadap pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 

diAlun-alun Brebes? 

Informal : yang mendasari dalam pemberdayaan ini mas, sebagaimana PKL 

sendiri ini kan aset dari pendapatan pemerintah mas dan juga sebagai garapan 

terhadap keindahan tata perkotaan mas semacam itu lah mas. 

12. Bagaimana pengaruhnya proses Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima terhadap 

warga Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Brebes?  

Informal : untuk pengaruh terhadap PKL sendiri adalah sangat baik mas, dan 

juga sangat antusias dalam mengikuti proses ini mas. 

b. Strategi direct-action 
13. Apa yang mendasari Visi dari program Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di 

Alun-alun brebes? 

Informal : hal yang mendasari program tersebut atau misi dan visi ini mas, dari 

pemerintah kota maupun daerah adalah sebagaimana untuk memperindah 

perkotaan dan menertibkan para PKL untuk berjualan mas. 

14. Bagaimana peningkatan kesadaran Pedagang Kaki Lima dalam proses 

pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes? 

Informal : peningkatan kesadaran PKL sendiri ini mas, sudah memahami 

pentingnya suatu keterampilan dan keahlian yang mereka ada mas. 

15. Bagaimana hubungan interaksai yang terjadi pada proses pemberdayaan 

Pedagang Kaki Lima di Alin-alun Brebes? 

Informal : hubungan interaksi yang terjadi ini mas, sangat antusias mas, ada 

yang sering tanya bahkan memahami tentang pemberdayaan yang kamiu lakukan 

mas. 

c. Strategi Tranformatif 

3.1 Perencanaan 

16. Apa tujuan dari program Pemberdayaan Pedagang kaki Lima di Alun-alun 

Brebes? 

Informal : tujuan progam pemberdayaan ini mas, sebagaimana dalam kebijakan 

pemerintah ini kan untuk ketertiban dan keindahan dalam PKL di Alun-alun 

Brebes mas. 

17. Bagaimana mengidentifikasi Kebutuhan warga pedagang kaki lima di Alun-alun 

Brebes dalam program pemberdayaan ini? 
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Informal : untuk mengidentifikasikan kebutuhan PKL sendiri ini mas, kami 

melakukan suatu bimbingan pada PKL mas. 

18. Usaha dagang apa saja yang mereka jual Di Alun-alun Brebes? 

Informal : banyak mas, ada yang berjualan sandal, martabak, aksesoris motor 

dan pokoknya beragam mas. 

19. Berapa jumlah dana yang di dapat dalam program pemberdayaan pedagang kaki 

Lima di Alun-alun brebes? 

Informal : yang kami tahu mengenai dana yang dikeluarkan hanya PEMKOT 

yang mengetahui mas. Jadi saya kurang tahu besar jumlahnya dana mas. 

3.2 Pelaksanaan 
20. Kapan pelaksanaan program pemberdayaan Pedagang kaki Lima di Alun-alun 

Brebes? 

Informal : ini kan sudah terlampir mas, jadi saya kurang memahami mas.  

21. Bagaimana Partisipasi yang terjadi ketika dalam proses pemberdayaan pedagang 

kaki lima di alun-alun brebes? 

Informal : sedangkan untuk partisipasi PKL sendiri sangat antusias mas. 

22. Proses pelatihan dalam  pemberdayaan pedagang kaki lima di alun-alun brebes 

dan dana dari pemberdayaan tersebut? 

Informal : proses pelatihan ini berjalan dengan lancar mas, ada yang pelatihan 

pembuatan sandal, sablon mas.   

3.3 Evaluasi 
23. Bagaimana evaluasi yang dilakukan dalam proses pemberdayaan Pedagang Kaki 

Lima di Alun-alun Brebes? 

Informal : untuk evaluasi sendiri mas, kami hanya memantau jenis barang yang 

mereka jual mas, dan juga melakukan suatu perkumpulan dengan paguyuban dari 

PKL sendiri mas. 

24. Bagaimana peningkatan keterampilan/ keahlian terhadap pedagang kaki lima 

dalam proses pemberdayaan? 

Informal : untuk peningkatan keterampilan PKL sendiri mas, yang kami tahu 

sangat meningkat, dimana ada PKL yang berjualan aksesoris motor sekaligus 

langsung pasang mas. 

d) Teknik Pemberdayaan 

a. Tahap Persiapan 
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25. Bagaimana pendekatan program pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di alun-alun 

Brebes terhadap warga Pedagang Kaki Lima? 

Informal : pendekatan yang kami lakukan ini mas adalah partisipasi atau 

kekeluargaan mas. Dimana PKL sendiri ini mas sebagai aset pendapatan dari 

PEMDA mas. 

26. Bagaimana menentukan persiapan terhadap lokasi sasaran dalam program 

pemberdayaan pedagang kaki lima di alun-alun Brebes? 

Informal : untuk persiapan lokasi sendiri ini mas kami hanya menentukan di 

daerah Alun-alun Brebes mas, dimana tempat tersebut sebagaimana jantung kota 

Brebes mas. 

b. Tahap Assessment 
27. Bagaimana mengidentifikasi masalah yang ada dalam pedagang kaki lima dalam 

proses pemberdayaan pedagang kaki lima di alun-lun Brebes? 

Informal : dalam mengidentifikasikan masalah ini mas, kami lakukan dengan 

cara semacam melakukan tanya jawab mas, dan juga hal ini kan untuk 

kepentingan pemerintah dalam mengatasi ketertiban PKL dan kebersihan kota 

mas. 

28. Bagaimana sumber daya warga pedagang kaki lima dalam proses pemberdayaan 

pedagang kaki lima di alun-alun Brebes? 

Informal : sumber daya PKL sendiri ini mas, sangat kompeten mas ada juga 

yang sulit di pahami mas. 

c. Tahap Perencanaan Alternatif Program Kegiatan 
29. Bagaimana proses terlibatnya warga pedagang kaki lima dalam proses 

pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Brebes? 

Informal : terlibatnya PKL sendiri mas, ini yang kami tahu sangat antusias mas, 

namun hanya sedikit yang mengikuti mas. Sebagaimana kami menggunakan 

partisipasi dalam pemberdayaan ini mas. 

d. Tahap Pemformulasikan Rencana Aksi 

30. Bagaimana pemberian sumber dana terhadap pedagang kaki lima dalam proses 

pemberdayaan ? apakah ada? Terus berapa besarnya? Bagaimana cara 

memperolehnya? 

Informal : yang saya tahu mas, dalam pemberian dana semacam pinjaman hanya 

Paguyuban-paguyuban yang mengerti mas. 
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e. Tahap Pelaksanaan 

31. Bagaimana tahap pelaksanaan proses pemberdayaan pedagang kaki lima di alun-

alun Brebes? 

Informal : tahap yang kami lakukana mas ini kami partisipan mas dengan PKL 

sendiri, mengingat untuk PKL sendiri ini dalam hal mengkondisikan sukar mas. 

32. Bagaimana pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Brebes seperti apa? 

Informal : pemberdayaan yang kami lakukan mas, hanya kegiatan-kegiatan 

pelatihan-pelatihan seperti sablon, pembuatan sandal dan juga mengadakan arisan 

Paguyuban mas. 

33. Jadwal pelaksanaan proses pemberdayaan pedagang kaki lima di alun-alun 

brebes? 

Informal : untuk jadwal kan ini mas sudah terlampir dalam buku petunjuk mas, 

jadi setahu saya ini ada yang pelatihan sablon, sandal mas. 

34. Berapa jumlah pedagang kaki lima dalam proses pemberdayaan Pedagang Kaki 

Lima di Alun-alun Brebes? 

Informal : untuk jumlah sendiri ini ada kami tidak membatasi, jumlah PKL 

sendiri berjumlah 129 pedagang, namun yang ikut sekitar 40 pedagang mas. 

35. Dimana tempat pelaksanaan proses pemberdayaan pedagang kaki lima di alun-

alun brebes? 

Informal : untuk lokasi sendiri mas, ini kami menempatkan di Brebes, ada juga 

di Bumiayau, Wanasari. 

f. Tahap Evaluasi 
36. Bagaimana proses evaluasi terhadap pengawasan dalam proses pemberdayaan 

Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Brebes? 

Informal : untuk evaluasi sendiri mas, kami hanya memantau jenis barang yang 

mereka jual mas, dan juga melakukan suatu perkumpulan dengan paguyuban dari 

PKL sendiri mas. 

g. Tahap Terminasi 

37. Bagaimana tindak lanjut setelah program pemberdayaan pedagang kaki lima di 

Alun-alun Brebes selesai? 

Informal : untuk tindak lanjut sendiri mas, setelah melakukan proses ini kami 

setiap saat melakukan pengawasan dari para PKL sendiri sendiri mas, hal ini 
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untuk dapat bener-bener terwujud tentang PERDA yang kami kelurkan kan mas 

tentang PKL sendiri mas. 

C. Manfaat Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 

3. Bagi Pemerintah Daerah 

 
38. Apa manfaat yang di ambil dalam adanya program proses pemberdayaan 

Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Brebes khususnya pemerintah daerah? 

Informal : untuk pemerintah sendiri manfaat ini adalah guna untuk memanilisir 

jumlah dan ketertiban para PKL yang ada di Alun-alun Mas. 

2. Bagi PKL  

39. Apa manfaat yang di ambil dalam adanya program proses pemberdayaan 

Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Brebes khususnya PKL? 

Informal : manfaat untuk PKL sendiri ini mas, agar lebih mengerti tentang 

PERDA PKL yang kami keluarkan mas. 

D. Kendala/ penghambat Proses Pemberdayaan Pedagang Kaki 

Lima di Alun-alun Brebes  

4. Bagi Pemerintah Daerah 

40. Jenis-jenis apa saja yang menjadi kendala/penghambat dalam proses 

pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Brebes khususnya pemerintah 

daerah? 

Informal : dari pemerintah sendiri untuk proses pemberdayaan ini mas, belum 

adanya kerjasama antar lembaga atau LSM semacam LBH, yang nantinya akan 

benar-benar lebih efektif mas dalam proses pemberdayaan mas. 

2. Bagi PKL  

41. Jenis-jenis apa saja yang menjadi kendala/penghambat dalam proses 

pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes khususnya Pedagang 

Kaki Lima? 

Informal : untuk PKL sendiri ini belum dapat memahami tentang kebijakan dari 

PEMDA maupun PEMKOT untuk semacam pemberdayaan yang mereka lakukan 

mas. 
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Lampiran 7 

 

HASIL  WAWANCARA 

PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA 

DI ALUN-ALUN BREBES KABUPATEN BREBES 

       Pedagang Kaki Lima 

 

I. Identitas Responden 

1. Nama Responden : Idos 

2. Usia/Jenis kelamin : 30 Tahun/ laki-laki   

3. Agama   : Islam 

4. Alamat   : Pasar Batang Brebes 

5. Status sosial  :  

 a. Status Perkawinan : Nikah    

 b. Pendidikan   : SMA 

6. Waktu/ Tanggal  : Pukul 10.00 sd/ Tanggal 29-11-10  

 

A. Proses Pemberdayaan PKL 

• Teori Tradisional 

1.  Menurut anda bagaimana proses pemberdayaan yang di lakukan 

oleh DPPKAD? 

Informan : lumayan mas, wong aku ya, kepengin ngerti sing di 

lakonana DPPKAD sing neng Brebes. Ngitung-ngitung kanggo 

pelatihan  dewek.. alhamdulillah bisa usaha dagangan warung mas. 

2.  Bagaimanakah awal mula keberadaan PKL di Alun-alun Brebes? 

Informan : sak ngertine aku ya mas, wong sing dagangan neng kene, 

khususe sing neng Alu-alun Brebes, mula-mula dagangan biasa kaya 

warung-warung mas, dadidine aku ya ya melu-melu dagang. Mbiyen kan 

golet kerjaan angel mas.  

3.  Mulai kapan anda berjualan?  
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Informan : yen aku  dagangan sejak lulus SMK  mas, terus dari kegiatan 

DPPKAD itu saya langsung di ambil untuk mengikuti kegiatan 

pemberdayaan selama saya selesai kegitan sambil berjualan di Alun-alun 

Brebes. 

4.  Kebanyakan asal para Pedagang Kaki Lima dari mana saja? 

Informan : Dagangan sing kene mas, sing akeh wong Brebese mas, ana 

maning sing cirebon, indramayu. Ya macam-macam lah mas. Wong arane 

ya  golet duit mas ! 

5.  Bagaimana cara masuk sebagai Pedagang Kaki Lima, adakah ada 

percalonan atau penguasa wilayah? 

Informan : jadi pedagang kaki lima untuk masuknya atau berjualan seperti 

orang dagang saja mas, dulunya si saya hanya menempati tempatnya 

seolah-olah saya sudah tetap berjualan, lama kelamaan dari pihak 

DPPKAD menetapkan untuk berijin berjualan. Dan saya pun di kenakan 

karcis atau tiket pembayaran setiap 1 bulan sekali, kadang-kadang aja juga 

1 hari.  

sedangkan yang untuk percalonan atau penguasanya menurut saya ya tidak 

ada mas, paling hanya pengurus-pengurus dari pihak DPPAD saja. Itu juga 

hanya sebagai pengawas saja. Di dalam berjualan di ALun-alun Brebes. 

6. Bagaimana anda menghadapi persaingan yang ada di pasar/ alun-

alun Brebes? 

Informan : yang namanya dagang ya mesti ada mas, tapi ya Cuma 

dagangannya yang banyak maka pembelinya pun sering atau kadang-

kadang juga mampir untuk melihat-lihat. Yang pasti tidak ada rasa 

persaingan yang terlalu mas. Hanya saja untuk harga yang pasti pembeli 

bisa memiliki mas. 

7.  Adakah biaya untuk membeli satu kios disini? 

Informan : yang pasti ada mas, Cuma saya hanya menempati di jalan-

jalan atau bahkan lesehan mas. 

• Teori Direct-Action/ Apa yang dikerjakan 
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8. Bagaimana peningkatan keterampilan saudara ketika mengikuti 

pemberdayaan tersebut? 

Informan : ya lumayan mas. Keterampilan saya cukup lah untuk dal 

berdagang di alun-alun bribes. Terkadang saya latihan di rumah dan 

langsung di jual di rumah-rumah atau di sekolah-sekolahan mas. 

9. Dari mana anda mendapatkan barang dagangan? 

Informan : mengenai barang dagangan saya cari di daerah-daerah mas. 

Misalnya saja di Jakarta. Saya membeli di pabrik-pabrik kadang-kadang 

saya langsung ke bandung untuk mengambil pesanan yang saya minta.  

• Teori Tranformatif 

10. Menurut anda bagaimana proses program pemberdayaannya? 

Informan : Dalam proses pemberdayaan, mungkin menurut saya mas 

cukup bagus lah mas, ngitung-ngitung mengurangi banyak pengangguran 

di daerah khususnya bribes mas ya..  

11. Kebutuhan apa saja yang perlukan ? 

Informan : ya akeh mas. Tapi alhamdulillah bisa cukup kebutuhan 

keluargane mas. 

12. Apa yang anda harapkan setelah mengikuti program ini? 

Informan : harapane ya bisa luruh pangan dewek mas. 

13. jenis barang dagang yang dijual apa saja? 

Informan : sebangsa warung mas, ana rokok, kopi, gorengan, Koran, terus 

mie rebus mas. 

14. Bagaimana hasilnya? 

Informan : ya Lumayan  lah mas. 

15. Dimana lokasi saudara berdagang? 

Informan : ngarepe dalan alun-alun Brebes mas. Mburine pos polisi. 

16. Apakah anda sudah sesuai dengan target yang anda inginkan? 

Informan : ya Lumayan lah mas, target bisa mencukupi kebutuhan mas. 

alhamdulillah bisa usaha dagang  mas. 

17. Apakah ada uang retribusi pasar? 

Informan : ana mas sadinane 1000 mas.. 
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18. Berapa anda mengeluarkan dalam perhari? 

Informan : sing penting bisa cukup mas. 

19. Siapa yang menarik uang retribusi? 

Informan : sing nariki ya wong-wong pengelola pasar mas. 

• Evaluasi 

20. Apakah ada pembinaan dari kantor pengelolaan pasar? 

Informan : sak ngertine aku ya ana mas. Jarene tah pan di gawekna tenda-

tenda panggonan dagangan mas. 

21. Bagaimana bentuk pembinaannya/ Pengawasanya? 

Informan : bentukke ya sak ngertien aku ya mas, Cuma kudu bisa jaga 

ketertiban karo kebersihane mas. 

B. Manfaat Pemberdayaan  PKL 

22. Apa alasan anda menjadi Pedagang Kaki Lima? 

Informan : alasane ya kanggo gawean mas. Luru diut kanggo makani bojo 

anak mas. 

23. Dari mana anda tahu tempat berdagang disini? 

Informan : ya ngerti dewek mas. Sing penting bisa jaga kebersihan karo 

mbayar retribusine mas. 

24. Apakah kebutuhan hidup keluarga anda sudah terpenuhi dari 

berdagang disini? 

Informan : cukup lah mas, kaang rame kadang sepi mas. Sing penting 

kanggo kebutuhan keluarga cukup. 

25. Pendapatan rata-rata perhari berapa? 

Informan ya pokoke lumayan mas. Bisa balik modal lah. 

26. Kalau dulu pendapatan anda berapa? 

Informan : ya lumayan bisa biayayai anake kanggo sekolah, makan, terus 

kebutuhan sadinane mas. 

27. Apa manfaat yang anda rasakan, dari adanya pemberdayaan? 

Informan :  Lumayan lah mas, manfaate kanggo mbantu wong sing mlarat 

terus bisa dagangan dewek mas. 

28. Apa harapan anda kedepan? 
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Informan : harapane muga-muga dagangane aku laris mas, laku terus bisa 

di bimbing karo pemerintah terus laka penggusuran mas. 

C. Kendala/Penghambat pemberdayaan PKL 

29. Apa sajakah jenis penghambat bagi anda sebagai pedagang Kaki 

Lima di Alun-alun Brebes dalam memperoleh penghasilannya? 

Informan : penghambate ya anake aku sering di tinggal terus mas. Kadang 

aku ya ra mangkat neng kegiatane mas. 
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Lampiran 8 

 

HASIL  WAWANCARA 

PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA 

DI ALUN-ALUN BREBES KABUPATEN BREBES 

       Pedagang Kaki Lima 

 

I. Identitas Responden 

1. Nama Responden : Eni 

2. Usia/Jenis kelamin : 27 Tahun/ Perempuan   

3. Agama   : Islam 

4. Alamat   : Pasar Batang Brebes 

5. Status sosial  :  

 a. Status Perkawinan : Nikah    

 b. Pendidikan   : SMK 

6. Waktu/ Tanggal  : Pukul 10.00 sd/ Tanggal 29-11-10  

 

A. Proses Pemberdayaan PKL 

• Teori Tradisional 

1.  Menurut anda bagaimana proses pemberdayaan yang di lakukan 

oleh DPPKAD? 

Informan : lumayan mas, wong aku ya, kepengin ngerti sing di lakonana 

DPPKAD sing neng Brebes. Ngitung-ngitung kanggo pelatihan  dewek.. 

alhamdulillah bisa usaha dagangan warung mas. 

2.  Bagaimanakah awal mula keberadaan PKL di Alun-alun Brebes? 

Informan : sak ngertine aku ya mas, wong sing dagangan neng kene, 

khususe sing neng Alu-alun Brebes, mula-mula dagangan biasa kaya 

warung-warung mas, dadidine aku ya ya melu-melu dagang. Mbiyen kan 

golet kerjaan angel mas.  

3.  Mulai kapan anda berjualan?  
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Informan : yen aku  dagangan sejak lulus SMK  mas, terus dari kegiatan 

DPPKAD itu saya langsung di ambil untuk mengikuti kegiatan 

pemberdayaan selama saya selesai kegitan sambil berjualan di Alun-alun 

Brebes. 

4.  Kebanyakan asal para Pedagang Kaki Lima dari mana saja? 

Informan : Dagangan sing kene mas, sing akeh wong Brebese mas, ana 

maning sing cirebon, indramayu. Ya macam-macam lah mas. Wong arane 

ya  golet duit mas ! 

5.  Bagaimana cara masuk sebagai Pedagang Kaki Lima, adakah ada 

percalonan atau penguasa wilayah? 

Informan : jadi pedagang kaki lima untuk masuknya atau berjualan seperti 

orang dagang saja mas, dulunya si saya hanya menempati tempatnya 

seolah-olah saya sudah tetap berjualan, lama kelamaan dari pihak 

DPPKAD menetapkan untuk berijin berjualan. Dan saya pun di kenakan 

karcis atau tiket pembayaran setiap 1 bulan sekali, kadang-kadang aja juga 

1 hari.  

sedangkan yang untuk percalonan atau penguasanya menurut saya ya tidak 

ada mas, paling hanya pengurus-pengurus dari pihak DPPAD saja. Itu juga 

hanya sebagai pengawas saja. Di dalam berjualan di ALun-alun Brebes. 

6. Bagaimana anda menghadapi persaingan yang ada di pasar/ alun-

alun Brebes? 

Informan : yang namanya dagang ya mesti ada mas, tapi ya Cuma 

dagangannya yang banyak maka pembelinya pun sering atau kadang-

kadang juga mampir untuk melihat-lihat. Yang pasti tidak ada rasa 

persaingan yang terlalu mas. Hanya saja untuk harga yang pasti pembeli 

bisa memiliki mas. 

7.  Adakah biaya untuk membeli satu kios disini? 

Informan : yang pasti ada mas, Cuma saya hanya menempati di jalan-

jalan atau bahkan lesehan mas. 

• Teori Direct-Action/ Apa yang dikerjakan 
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8. Bagaimana peningkatan keterampilan saudara ketika mengikuti 

pemberdayaan tersebut? 

Informan : ya lumayan mas. Keterampilan saya cukup lah untuk dal 

berdagang di alun-alun bribes. Terkadang saya latihan di rumah dan 

langsung di jual di rumah-rumah atau di sekolah-sekolahan mas. 

9. Dari mana anda mendapatkan barang dagangan? 

Informan : mengenai barang dagangan saya cari di daerah-daerah mas. 

Misalnya saja di Jakarta. Saya membeli di pabrik-pabrik kadang-kadang 

saya langsung ke bandung untuk mengambil pesanan yang saya minta.  

• Teori Tranformatif 

10. Menurut anda bagaimana proses program pemberdayaannya? 

Informan : Dalam proses pemberdayaan, mungkin menurut saya mas 

cukup bagus lah mas, ngitung-ngitung mengurangi banyak pengangguran 

di daerah khususnya bribes mas ya..  

11. Kebutuhan apa saja yang perlukan ? 

Informan : ya akeh mas. Tapi alhamdulillah bisa cukup kebutuhan 

keluargane mas. 

12. Apa yang anda harapkan setelah mengikuti program ini? 

Informan : harapane ya bisa luruh pangan dewek mas. 

13. jenis barang dagang yang dijual apa saja? 

Informan : sebangsa warung mas, ana rokok, kopi, gorengan, Koran, terus 

mie rebus mas. 

14. Bagaimana hasilnya? 

Informan : ya Lumayan  lah mas. 

15. Dimana lokasi saudara berdagang? 

Informan : ngarepe dalan alun-alun Brebes mas. Mburine pos polisi. 

16. Apakah anda sudah sesuai dengan target yang anda inginkan? 

Informan : ya Lumayan lah mas, target bisa mencukupi kebutuhan mas. 

alhamdulillah bisa usaha dagang  mas. 

17. Apakah ada uang retribusi pasar? 

Informan : ana mas sadinane 1000 mas.. 
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18. Berapa anda mengeluarkan dalam perhari? 

Informan : sing penting bisa cukup mas. 

19. Siapa yang menarik uang retribusi? 

Informan : sing nariki ya wong-wong pengelola pasar mas. 

• Evaluasi 

20. Apakah ada pembinaan dari kantor pengelolaan pasar? 

Informan : sak ngertine aku ya ana mas. Jarene tah pan di gawekna tenda-

tenda panggonan dagangan mas. 

21. Bagaimana bentuk pembinaannya/ Pengawasanya? 

Informan : bentukke ya sak ngertien aku ya mas, Cuma kudu bisa jaga 

ketertiban karo kebersihane mas. 

B. Manfaat Pemberdayaan  PKL 

22. Apa alasan anda menjadi Pedagang Kaki Lima? 

Informan : alasane ya kanggo gawean mas. Luru diut kanggo makani bojo 

anak mas. 

23. Dari mana anda tahu tempat berdagang disini? 

Informan : ya ngerti dewek mas. Sing penting bisa jaga kebersihan karo 

mbayar retribusine mas. 

24. Apakah kebutuhan hidup keluarga anda sudah terpenuhi dari 

berdagang disini? 

Informan : cukup lah mas, kaang rame kadang sepi mas. Sing penting 

kanggo kebutuhan keluarga cukup. 

25. Pendapatan rata-rata perhari berapa? 

Informan ya pokoke lumayan mas. Bisa balik modal lah. 

26. Kalau dulu pendapatan anda berapa? 

Informan : ya lumayan bisa biayayai anake kanggo sekolah, makan, terus 

kebutuhan sadinane mas. 

27. Apa manfaat yang anda rasakan, dari adanya pemberdayaan? 

Informan :  Lumayan lah mas, manfaate kanggo mbantu wong sing mlarat 

terus bisa dagangan dewek mas. 

28. Apa harapan anda kedepan? 
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Informan : harapane muga-muga dagangane aku laris mas, laku terus bisa 

di bimbing karo pemerintah terus laka penggusuran mas. 

C. Kendala/Penghambat pemberdayaan PKL 

29. Apa sajakah jenis penghambat bagi anda sebagai pedagang Kaki 

Lima di Alun-alun Brebes dalam memperoleh penghasilannya? 

Informan : penghambate ya anake aku sering di tinggal terus mas. Kadang 

aku ya ra mangkat neng kegiatane mas. 
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Lampiran 9 

 

HASIL  WAWANCARA 

PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA 

DI ALUN-ALUN BREBES KABUPATEN BREBES 

       Pedagang Kaki Lima 

 

I. Identitas responden 

1. Nama responden : Untung Susilo 

2. Usia/Jenis kelamin : 28 Tahun/ Laki-laki   

3. Agama   : Islam 

4. Alamat   : Pasar Batang Brebes 

5. Status sosial  :  

 a. Status Perkawinan : Nikah    

 b. Pendidikan   : SMP 

6. Waktu/ Tanggal  : Pukul 11.00 sd/ Tanggal 24-11-10  

 

A. Proses Pemberdayaan PKL 

• Teori Tradisional 

1.  Menurut anda bagaimana proses pemberdayaan yang di lakukan 

oleh DPPKAD? 

Informan : ya Lumayan apik lah mas, wong kulo ya, kepengin ngerti sing 

di lakonana DPPKAD sing neng Brebes. Ngitung-ngitung kanggo 

pelatihan  dewek.. alhamdulillah bias usaha dagang sandal mas. 

2.  Bagaimanakah awal mula keberadaan PKL di Alun-alun Brebes? 

Informan : sing sak ngertine kulo ya mas, wong sing dagangan neng kene, 

khususe sing neng Alu-alun Brebes, Ya  sing mbiyen neng dalan 

3.  Mulai kapan anda berjualan?  

Informan : saya berjualan sejak tahun 2006 mas, dan dari kegiatan 

DPPKAD itu saya langsung di ambil untuk mengikuti kegiatan 
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pemberdayaan selamah saya selesai kegitan sambil berjualan di Alun-alun 

Brebes. 

4.  Kebanyakan asal para Pedagang Kaki Lima dari mana saja? 

Informan : yang saya tau orang-orang yang berjualan sesama saya 

kebanyakan dari mayoritas orang brebesnya mas, ada juga cirebon, 

indramayu. Ya macam-macam lah mas. Orang namanya cari uang mas ! 

5.  Bagaimana cara masuk sebagai Pedagang Kaki Lima, adakah ada 

percalonan atau penguasa wilayah? 

Informan : jadi pedagang kaki lima untuk masuknya atau berjualan seperti 

orang dagang saja mas, dulunya si saya hanya menempati tempatnya 

seolah-olah saya sudah tetap berjualan, lama kelamaan dari pihak 

DPPKAD menetapkan untuk berijin berjualan. Dan saya pun di kenakan 

karcis atau tiket pembayaran setiap 1 bulan sekali, kadang-kadang aja juga 

1 hari.  

sedangkan yang untuk percalonan atau penguasanya menurut saya ya tidak 

ada mas, paling hanya pengurus-pengurus dari pihak DPPAD saja. Itu juga 

hanya sebagai pengawas saja. Di dalam berjualan di ALun-alun Brebes. 

6. Bagaimana anda menghadapi persaingan yang ada di pasar/ alun-

alun Brebes? 

Informan : yang namanya dagang ya mesti ada mas, tapi ya Cuma 

dagangannya yang banyak maka pembelinya pun sering atau kadang-

kadang juga mampir untuk melihat-lihat. Yang pasti tidak ada rasa 

persaingan yang terlalu mas. Hanya saja untuk harga yang pasti pembeli 

bisa memiliki mas. 

7.  Adakah biaya untuk membeli satu kios disini? 

Informan : yang pasti ada mas, Cuma saya hanya menempati di jalan-

jalan atau bahkan lesehan mas. 

• Teori Direct-Action/ Apa yang dikerjakan 

8. Bagaimana peningkatan keterampilan saudara ketika mengikuti 

pemberdayaan tersebut? 
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Informan : ya lumayan mas. Keterampilan saya cukup lah untuk dal 

berdagang di alun-alun bribes. Terkadang saya latihan di rumah dan 

langsung di jual di rumah-rumah atau di sekolah-sekolahan mas. 

9. Dari mana anda mendapatkan barang dagangan? 

Informan : mengenai barang dagangan saya cari di daerah-daerah mas. 

Misalnya saja di Jakarta. Saya membeli di pabrik-pabrik kadang-kadang 

saya langsung ke bandung untuk mengambil pesanan yang saya minta.  

• Teori Tranformatif 

10. Menurut anda bagaimana proses program pemberdayaannya? 

Informan : dalam proses pemberdayaan, mungkin menurut saya yam as 

cukup bagus lah mas, ngitung-ngitung mengurangi banyak pengangguran 

di daerah khususnya bribes mas ya..  

11. Kebutuhan apa saja yang perlukan ? 

Informan : ya Lumayan apik lah mas, wong kulo ya, kepengin ngerti sing 

di lakonana DPPKAD sing neng Brebes. Ngitung-ngitung kanggo 

pelatihan  dewek.. alhamdulillah bias usaha dagang sandal mas. 

12. Apa yang anda harapkan setelah mengikuti program ini? 

Informan : ya Lumayan apik lah mas, wong kulo ya, kepengin ngerti sing 

di lakonana DPPKAD sing neng Brebes. Ngitung-ngitung kanggo 

pelatihan  dewek.. alhamdulillah bias usaha dagang sandal mas. 

13. jenis barang dagang yang dijual apa saja? 

Informan : ya Lumayan apik lah mas, wong kulo ya, kepengin ngerti sing 

di lakonana DPPKAD sing neng Brebes. Ngitung-ngitung kanggo 

pelatihan  dewek.. alhamdulillah bias usaha dagang sandal mas. 

14. Bagaimana hasilnya? 

Informan : ya Lumayan apik lah mas, wong kulo ya, kepengin ngerti sing 

di lakonana DPPKAD sing neng Brebes. Ngitung-ngitung kanggo 

pelatihan  dewek.. alhamdulillah bias usaha dagang sandal mas. 

15. Dimana lokasi saudara berdagang? 
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Informan : ya Lumayan apik lah mas, wong kulo ya, kepengin ngerti sing 

di lakonana DPPKAD sing neng Brebes. Ngitung-ngitung kanggo 

pelatihan  dewek.. alhamdulillah bias usaha dagang sandal mas. 

16. Apakah anda sudah sesuai dengan target yang anda inginkan? 

Informan : ya Lumayan apik lah mas, wong kulo ya, kepengin ngerti sing 

di lakonana DPPKAD sing neng Brebes. Ngitung-ngitung kanggo 

pelatihan  dewek.. alhamdulillah bias usaha dagang sandal mas. 

17. Apakah ada uang retribusi pasar? 

Informan : ya Lumayan apik lah mas, wong kulo ya, kepengin ngerti sing 

di lakonana DPPKAD sing neng Brebes. Ngitung-ngitung kanggo 

pelatihan  dewek.. alhamdulillah bias usaha dagang sandal mas. 

18. Berapa anda mengeluarkan dalam perhari? 

Informan : ya Lumayan apik lah mas, wong kulo ya, kepengin ngerti sing 

di lakonana DPPKAD sing neng Brebes. Ngitung-ngitung kanggo 

pelatihan  dewek.. alhamdulillah bias usaha dagang sandal mas. 

19. Siapa yang menarik uang retribusi? 

Informan : ya Lumayan apik lah mas, wong kulo ya, kepengin ngerti sing 

di lakonana DPPKAD sing neng Brebes. Ngitung-ngitung kanggo 

pelatihan  dewek.. alhamdulillah bias usaha dagang sandal mas. 

• Evaluasi 

20. Apakah ada pembinaan dari kantor pengelolaan pasar? 

Informan : ya Lumayan apik lah mas, wong kulo ya, kepengin ngerti sing 

di lakonana DPPKAD sing neng Brebes. Ngitung-ngitung kanggo 

pelatihan  dewek.. alhamdulillah bias usaha dagang sandal mas. 

21. Bagaimana bentuk pembinaannya/ Pengawasanya? 

Informan : ya Lumayan apik lah mas, wong kulo ya, kepengin ngerti sing 

di lakonana DPPKAD sing neng Brebes. Ngitung-ngitung kanggo 

pelatihan  dewek.. alhamdulillah bias usaha dagang sandal mas. 

B. Manfaat Pemberdayaan  PKL 

22. Apa alasan anda menjadi Pedagang Kaki Lima? 



121 

 

Informan : ya Lumayan apik lah mas, wong kulo ya, kepengin ngerti sing 

di lakonana DPPKAD sing neng Brebes. Ngitung-ngitung kanggo 

pelatihan  dewek.. alhamdulillah bias usaha dagang sandal mas. 

23. Dari mana anda tahu tempat berdagang disini? 

Informan : ya Lumayan apik lah mas, wong kulo ya, kepengin ngerti sing 

di lakonana DPPKAD sing neng Brebes. Ngitung-ngitung kanggo 

pelatihan  dewek.. alhamdulillah bias usaha dagang sandal mas. 

24. Apa manfaat yang anda rasakan, dari adanya pemberdayaan? 

Informan : ya Lumayan apik lah mas, wong kulo ya, kepengin ngerti sing 

di lakonana DPPKAD sing neng Brebes. Ngitung-ngitung kanggo 

pelatihan  dewek.. alhamdulillah bias usaha dagang sandal mas. 

25. Apakah kebutuhan hidup keluarga anda sudah terpenuhi dari 

berdagang disini? 

Informan : ya Lumayan apik lah mas, wong kulo ya, kepengin ngerti sing 

di lakonana DPPKAD sing neng Brebes. Ngitung-ngitung kanggo 

pelatihan  dewek.. alhamdulillah bias usaha dagang sandal mas. 

26. Pendapatan rata-rata perhari berapa? 

Informan : ya Lumayan apik lah mas, wong kulo ya, kepengin ngerti sing 

di lakonana DPPKAD sing neng Brebes. Ngitung-ngitung kanggo 

pelatihan  dewek.. alhamdulillah bias usaha dagang sandal mas. 

27. Kalau dulu pendapatan anda berapa? 

Informan : ya Lumayan apik lah mas, wong kulo ya, kepengin ngerti sing 

di lakonana DPPKAD sing neng Brebes. Ngitung-ngitung kanggo 

pelatihan  dewek.. alhamdulillah bias usaha dagang sandal mas. 

28. Apa manfaat yang anda rasakan, dari adanya pemberdayaan? 

Informan : ya Lumayan apik lah mas, wong kulo ya, kepengin ngerti sing 

di lakonana DPPKAD sing neng Brebes. Ngitung-ngitung kanggo 

pelatihan  dewek.. alhamdulillah bias usaha dagang sandal mas. 

29. Apa harapan anda kedepan? 
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Informan : ya Lumayan apik lah mas, wong kulo ya, kepengin ngerti sing 

di lakonana DPPKAD sing neng Brebes. Ngitung-ngitung kanggo 

pelatihan  dewek.. alhamdulillah bias usaha dagang sandal mas. 

C. Kendala/Penghambat pemberdayaan PKL 

30. Apa sajakah jenis penghambat bagi anda sebagai pedagang Kaki 

Lima di Alun-alun Brebes dalam memperoleh penghasilannya? 

Informan : ya Lumayan apik lah mas, wong kulo ya, kepengin ngerti sing 

di lakonana DPPKAD sing neng Brebes. Ngitung-ngitung kanggo 

pelatihan  dewek.. alhamdulillah bias usaha dagang sandal mas. 
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Lampiran 10 

 

 

HASIL  WAWANCARA 

PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA 

DI ALUN-ALUN BREBES KABUPATEN BREBES 

       Pedagang Kaki Lima 

 

I. Identitas Responden 

1. Nama Responden : Ratno 

2. Usia/Jenis kelamin : 25 Tahun/ laki-laki   

3. Agama   : Islam 

4. Alamat   : Pasar Batang Brebes 

5. Status sosial  :  

 a. Status Perkawinan : belum kawin    

 b. Pendidikan   : SMK 

6. Waktu/ Tanggal  : Pukul 10.00 sd/ Tanggal 29-11-10  

 

A. Proses Pemberdayaan PKL 

• Teori Tradisional 

1.  Menurut anda bagaimana proses pemberdayaan yang di lakukan 

oleh DPPKAD? 

Informan : lumayan mas, wong aku ya, kepengin ngerti sing di lakonana 

DPPKAD sing neng Brebes. Ngitung-ngitung kanggo pelatihan  dewek.. 

alhamdulillah bisa usaha dagangan warung mas. 

2.  Bagaimanakah awal mula keberadaan PKL di Alun-alun Brebes? 

Informan : sak ngertine aku ya mas, wong sing dagangan neng kene, 

khususe sing neng Alu-alun Brebes, mula-mula dagangan biasa kaya 

warung-warung mas, dadidine aku ya ya melu-melu dagang. Mbiyen kan 

golet kerjaan angel mas.  

3.  Mulai kapan anda berjualan?  
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Informan : yen aku  dagangan sejak lulus SMK  mas, terus dari kegiatan 

DPPKAD itu saya langsung di ambil untuk mengikuti kegiatan 

pemberdayaan selama saya selesai kegitan sambil berjualan di Alun-alun 

Brebes. 

4.  Kebanyakan asal para Pedagang Kaki Lima dari mana saja? 

Informan : Dagangan sing kene mas, sing akeh wong Brebese mas, ana 

maning sing cirebon, indramayu. Ya macam-macam lah mas. Wong arane 

ya  golet duit mas ! 

5.  Bagaimana cara masuk sebagai Pedagang Kaki Lima, adakah ada 

percalonan atau penguasa wilayah? 

Informan : jadi pedagang kaki lima untuk masuknya atau berjualan seperti 

orang dagang saja mas, dulunya si saya hanya menempati tempatnya 

seolah-olah saya sudah tetap berjualan, lama kelamaan dari pihak 

DPPKAD menetapkan untuk berijin berjualan. Dan saya pun di kenakan 

karcis atau tiket pembayaran setiap 1 bulan sekali, kadang-kadang aja juga 

1 hari.  

sedangkan yang untuk percalonan atau penguasanya menurut saya ya tidak 

ada mas, paling hanya pengurus-pengurus dari pihak DPPAD saja. Itu juga 

hanya sebagai pengawas saja. Di dalam berjualan di ALun-alun Brebes. 

6. Bagaimana anda menghadapi persaingan yang ada di pasar/ alun-

alun Brebes? 

Informan : yang namanya dagang ya mesti ada mas, tapi ya Cuma 

dagangannya yang banyak maka pembelinya pun sering atau kadang-

kadang juga mampir untuk melihat-lihat. Yang pasti tidak ada rasa 

persaingan yang terlalu mas. Hanya saja untuk harga yang pasti pembeli 

bisa memiliki mas. 

7.  Adakah biaya untuk membeli satu kios disini? 

Informan : yang pasti ada mas, Cuma saya hanya menempati di jalan-

jalan atau bahkan lesehan mas. 

• Teori Direct-Action/ Apa yang dikerjakan 
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8. Bagaimana peningkatan keterampilan saudara ketika mengikuti 

pemberdayaan tersebut? 

Informan : ya lumayan mas. Keterampilan saya cukup lah untuk dal 

berdagang di alun-alun bribes. Terkadang saya latihan di rumah dan 

langsung di jual di rumah-rumah atau di sekolah-sekolahan mas. 

9. Dari mana anda mendapatkan barang dagangan? 

Informan : mengenai barang dagangan saya cari di daerah-daerah mas. 

Misalnya saja di Jakarta. Saya membeli di pabrik-pabrik kadang-kadang 

saya langsung ke bandung untuk mengambil pesanan yang saya minta.  

• Teori Tranformatif 

10. Menurut anda bagaimana proses program pemberdayaannya? 

Informan : Dalam proses pemberdayaan, mungkin menurut saya mas 

cukup bagus lah mas, ngitung-ngitung mengurangi banyak pengangguran 

di daerah khususnya bribes mas ya..  

11. Kebutuhan apa saja yang perlukan ? 

Informan : ya akeh mas. Tapi alhamdulillah bisa cukup kebutuhan 

keluargane mas. 

12. Apa yang anda harapkan setelah mengikuti program ini? 

Informan : harapane ya bisa luruh pangan dewek mas. 

13. jenis barang dagang yang dijual apa saja? 

Informan : sebangsa warung mas, ana rokok, kopi, gorengan, Koran, terus 

mie rebus mas. 

14. Bagaimana hasilnya? 

Informan : ya Lumayan  lah mas. 

15. Dimana lokasi saudara berdagang? 

Informan : ngarepe dalan alun-alun Brebes mas. Mburine pos polisi. 

16. Apakah anda sudah sesuai dengan target yang anda inginkan? 

Informan : ya Lumayan lah mas, target bisa mencukupi kebutuhan mas. 

alhamdulillah bisa usaha dagang  mas. 

17. Apakah ada uang retribusi pasar? 

Informan : ana mas sadinane 1000 mas.. 
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18. Berapa anda mengeluarkan dalam perhari? 

Informan : sing penting bisa cukup mas. 

19. Siapa yang menarik uang retribusi? 

Informan : sing nariki ya wong-wong pengelola pasar mas. 

• Evaluasi 

20. Apakah ada pembinaan dari kantor pengelolaan pasar? 

Informan : sak ngertine aku ya ana mas. Jarene tah pan di gawekna tenda-

tenda panggonan dagangan mas. 

21. Bagaimana bentuk pembinaannya/ Pengawasanya? 

Informan : bentukke ya sak ngertien aku ya mas, Cuma kudu bisa jaga 

ketertiban karo kebersihane mas. 

B. Manfaat Pemberdayaan  PKL 

22. Apa alasan anda menjadi Pedagang Kaki Lima? 

Informan : alasane ya kanggo gawean mas. Luru diut kanggo makani bojo 

anak mas. 

23. Dari mana anda tahu tempat berdagang disini? 

Informan : ya ngerti dewek mas. Sing penting bisa jaga kebersihan karo 

mbayar retribusine mas. 

24. Apakah kebutuhan hidup keluarga anda sudah terpenuhi dari 

berdagang disini? 

Informan : cukup lah mas, kaang rame kadang sepi mas. Sing penting 

kanggo kebutuhan keluarga cukup. 

25. Pendapatan rata-rata perhari berapa? 

Informan ya pokoke lumayan mas. Bisa balik modal lah. 

26. Kalau dulu pendapatan anda berapa? 

Informan : ya lumayan bisa biayayai anake kanggo sekolah, makan, terus 

kebutuhan sadinane mas. 

27. Apa manfaat yang anda rasakan, dari adanya pemberdayaan? 

Informan :  Lumayan lah mas, manfaate kanggo mbantu wong sing mlarat 

terus bisa dagangan dewek mas. 

28. Apa harapan anda kedepan? 
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Informan : harapane muga-muga dagangane aku laris mas, laku terus bisa 

di bimbing karo pemerintah terus laka penggusuran mas. 

C. Kendala/Penghambat pemberdayaan PKL 

29. Apa sajakah jenis penghambat bagi anda sebagai pedagang Kaki 

Lima di Alun-alun Brebes dalam memperoleh penghasilannya? 

Informan : penghambate ya anake aku sering di tinggal terus mas. Kadang 

aku ya ra mangkat neng kegiatane mas. 
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Lampiran 11 

 

HASIL  WAWANCARA 

PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA 

DI ALUN-ALUN BREBES KABUPATEN BREBES 

       Pedagang Kaki Lima 

 

I. Identitas Responden 

1. Nama Responden : Darti  

2. Usia/Jenis kelamin : 27 Tahun/ Perempuan   

3. Agama   : Islam 

4. Alamat   : Pasar Batang Brebes 

5. Status sosial  :  

 a. Status Perkawinan : Nikah    

 b. Pendidikan   : SMK 

6. Waktu/ Tanggal  : Pukul 10.00 sd/ Tanggal 29-11-10  

 

A. Proses Pemberdayaan PKL 

• Teori Tradisional 

1.  Menurut anda bagaimana proses pemberdayaan yang di lakukan 

oleh DPPKAD? 

Informan : lumayan mas, wong aku ya, kepengin ngerti sing di lakonana 

DPPKAD sing neng Brebes. Ngitung-ngitung kanggo pelatihan  dewek.. 

alhamdulillah bisa usaha dagangan warung mas. 

2.  Bagaimanakah awal mula keberadaan PKL di Alun-alun Brebes? 

Informan : sak ngertine aku ya mas, wong sing dagangan neng kene, 

khususe sing neng Alu-alun Brebes, mula-mula dagangan biasa kaya 

warung-warung mas, dadidine aku ya ya melu-melu dagang. Mbiyen kan 

golet kerjaan angel mas.  

3.  Mulai kapan anda berjualan?  
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Informan : yen aku  dagangan sejak lulus SMK  mas, terus dari kegiatan 

DPPKAD itu saya langsung di ambil untuk mengikuti kegiatan 

pemberdayaan selama saya selesai kegitan sambil berjualan di Alun-alun 

Brebes. 

4.  Kebanyakan asal para Pedagang Kaki Lima dari mana saja? 

Informan : Dagangan sing kene mas, sing akeh wong Brebese mas, ana 

maning sing cirebon, indramayu. Ya macam-macam lah mas. Wong arane 

ya  golet duit mas ! 

5.  Bagaimana cara masuk sebagai Pedagang Kaki Lima, adakah ada 

percalonan atau penguasa wilayah? 

Informan : jadi pedagang kaki lima untuk masuknya atau berjualan seperti 

orang dagang saja mas, dulunya si saya hanya menempati tempatnya 

seolah-olah saya sudah tetap berjualan, lama kelamaan dari pihak 

DPPKAD menetapkan untuk berijin berjualan. Dan saya pun di kenakan 

karcis atau tiket pembayaran setiap 1 bulan sekali, kadang-kadang aja juga 

1 hari.  

sedangkan yang untuk percalonan atau penguasanya menurut saya ya tidak 

ada mas, paling hanya pengurus-pengurus dari pihak DPPAD saja. Itu juga 

hanya sebagai pengawas saja. Di dalam berjualan di ALun-alun Brebes. 

6. Bagaimana anda menghadapi persaingan yang ada di pasar/ alun-

alun Brebes? 

Informan : yang namanya dagang ya mesti ada mas, tapi ya Cuma 

dagangannya yang banyak maka pembelinya pun sering atau kadang-

kadang juga mampir untuk melihat-lihat. Yang pasti tidak ada rasa 

persaingan yang terlalu mas. Hanya saja untuk harga yang pasti pembeli 

bisa memiliki mas. 

7.  Adakah biaya untuk membeli satu kios disini? 

Informan : yang pasti ada mas, Cuma saya hanya menempati di jalan-

jalan atau bahkan lesehan mas. 

• Teori Direct-Action/ Apa yang dikerjakan 
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8. Bagaimana peningkatan keterampilan saudara ketika mengikuti 

pemberdayaan tersebut? 

Informan : ya lumayan mas. Keterampilan saya cukup lah untuk dal 

berdagang di alun-alun bribes. Terkadang saya latihan di rumah dan 

langsung di jual di rumah-rumah atau di sekolah-sekolahan mas. 

9. Dari mana anda mendapatkan barang dagangan? 

Informan : mengenai barang dagangan saya cari di daerah-daerah mas. 

Misalnya saja di Jakarta. Saya membeli di pabrik-pabrik kadang-kadang 

saya langsung ke bandung untuk mengambil pesanan yang saya minta.  

• Teori Tranformatif 

10. Menurut anda bagaimana proses program pemberdayaannya? 

Informan : Dalam proses pemberdayaan, mungkin menurut saya mas 

cukup bagus lah mas, ngitung-ngitung mengurangi banyak pengangguran 

di daerah khususnya bribes mas ya..  

11. Kebutuhan apa saja yang perlukan ? 

Informan : ya akeh mas. Tapi alhamdulillah bisa cukup kebutuhan 

keluargane mas. 

12. Apa yang anda harapkan setelah mengikuti program ini? 

Informan : harapane ya bisa luruh pangan dewek mas. 

13. jenis barang dagang yang dijual apa saja? 

Informan : sebangsa warung mas, ana rokok, kopi, gorengan, Koran, terus 

mie rebus mas. 

14. Bagaimana hasilnya? 

Informan : ya Lumayan  lah mas. 

15. Dimana lokasi saudara berdagang? 

Informan : ngarepe dalan alun-alun Brebes mas. Mburine pos polisi. 

16. Apakah anda sudah sesuai dengan target yang anda inginkan? 

Informan : ya Lumayan lah mas, target bisa mencukupi kebutuhan mas. 

alhamdulillah bisa usaha dagang  mas. 

17. Apakah ada uang retribusi pasar? 

Informan : ana mas sadinane 1000 mas.. 
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18. Berapa anda mengeluarkan dalam perhari? 

Informan : sing penting bisa cukup mas. 

19. Siapa yang menarik uang retribusi? 

Informan : sing nariki ya wong-wong pengelola pasar mas. 

• Evaluasi 

20. Apakah ada pembinaan dari kantor pengelolaan pasar? 

Informan : sak ngertine aku ya ana mas. Jarene tah pan di gawekna tenda-

tenda panggonan dagangan mas. 

21. Bagaimana bentuk pembinaannya/ Pengawasanya? 

Informan : bentukke ya sak ngertien aku ya mas, Cuma kudu bisa jaga 

ketertiban karo kebersihane mas. 

B. Manfaat Pemberdayaan  PKL 

22. Apa alasan anda menjadi Pedagang Kaki Lima? 

Informan : alasane ya kanggo gawean mas. Luru diut kanggo makani bojo 

anak mas. 

23. Dari mana anda tahu tempat berdagang disini? 

Informan : ya ngerti dewek mas. Sing penting bisa jaga kebersihan karo 

mbayar retribusine mas. 

24. Apakah kebutuhan hidup keluarga anda sudah terpenuhi dari 

berdagang disini? 

Informan : cukup lah mas, kaang rame kadang sepi mas. Sing penting 

kanggo kebutuhan keluarga cukup. 

25. Pendapatan rata-rata perhari berapa? 

Informan ya pokoke lumayan mas. Bisa balik modal lah. 

26. Kalau dulu pendapatan anda berapa? 

Informan : ya lumayan bisa biayayai anake kanggo sekolah, makan, terus 

kebutuhan sadinane mas. 

27. Apa manfaat yang anda rasakan, dari adanya pemberdayaan? 

Informan :  Lumayan lah mas, manfaate kanggo mbantu wong sing mlarat 

terus bisa dagangan dewek mas. 

28. Apa harapan anda kedepan? 
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Informan : harapane muga-muga dagangane aku laris mas, laku terus bisa 

di bimbing karo pemerintah terus laka penggusuran mas. 

C. Kendala/Penghambat pemberdayaan PKL 

29. Apa sajakah jenis penghambat bagi anda sebagai pedagang Kaki 

Lima di Alun-alun Brebes dalam memperoleh penghasilannya? 

Informan : penghambate ya anake aku sering di tinggal terus mas. Kadang 

aku ya ra mangkat neng kegiatane mas. 
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Lampiran 12 

 

HASIL  WAWANCARA 

PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA 

DI ALUN-ALUN BREBES KABUPATEN BREBES 

       Pedagang Kaki Lima 

 

I. Identitas Responden 

1. Nama Responden : Asrul 

2. Usia/Jenis kelamin : 27 Tahun/ laki-laki   

3. Agama   : Islam 

4. Alamat   : Pasar Batang Brebes 

5. Status sosial  :  

 a. Status Perkawinan : Nikah    

 b. Pendidikan   : SD 

6. Waktu/ Tanggal  : Pukul 10.00 sd/ Tanggal 29-11-10  

 

A. Proses Pemberdayaan PKL 

• Teori Tradisional 

1.  Menurut anda bagaimana proses pemberdayaan yang di lakukan 

oleh DPPKAD? 

Informan : lumayan mas, wong aku ya, kepengin ngerti sing di lakonana 

DPPKAD sing neng Brebes. Ngitung-ngitung kanggo pelatihan  dewek.. 

alhamdulillah bisa usaha dagangan warung mas. 

2.  Bagaimanakah awal mula keberadaan PKL di Alun-alun Brebes? 

Informan : sak ngertine aku ya mas, wong sing dagangan neng kene, 

khususe sing neng Alu-alun Brebes, mula-mula dagangan biasa kaya 

warung-warung mas, dadidine aku ya ya melu-melu dagang. Mbiyen kan 

golet kerjaan angel mas.  

3.  Mulai kapan anda berjualan?  
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Informan : yen aku  dagangan sejak lulus SMK  mas, terus dari kegiatan 

DPPKAD itu saya langsung di ambil untuk mengikuti kegiatan 

pemberdayaan selama saya selesai kegitan sambil berjualan di Alun-alun 

Brebes. 

4.  Kebanyakan asal para Pedagang Kaki Lima dari mana saja? 

Informan : Dagangan sing kene mas, sing akeh wong Brebese mas, ana 

maning sing cirebon, indramayu. Ya macam-macam lah mas. Wong arane 

ya  golet duit mas ! 

5.  Bagaimana cara masuk sebagai Pedagang Kaki Lima, adakah ada 

percalonan atau penguasa wilayah? 

Informan : jadi pedagang kaki lima untuk masuknya atau berjualan seperti 

orang dagang saja mas, dulunya si saya hanya menempati tempatnya 

seolah-olah saya sudah tetap berjualan, lama kelamaan dari pihak 

DPPKAD menetapkan untuk berijin berjualan. Dan saya pun di kenakan 

karcis atau tiket pembayaran setiap 1 bulan sekali, kadang-kadang aja juga 

1 hari.  

sedangkan yang untuk percalonan atau penguasanya menurut saya ya tidak 

ada mas, paling hanya pengurus-pengurus dari pihak DPPAD saja. Itu juga 

hanya sebagai pengawas saja. Di dalam berjualan di ALun-alun Brebes. 

6. Bagaimana anda menghadapi persaingan yang ada di pasar/ alun-

alun Brebes? 

Informan : yang namanya dagang ya mesti ada mas, tapi ya Cuma 

dagangannya yang banyak maka pembelinya pun sering atau kadang-

kadang juga mampir untuk melihat-lihat. Yang pasti tidak ada rasa 

persaingan yang terlalu mas. Hanya saja untuk harga yang pasti pembeli 

bisa memiliki mas. 

7.  Adakah biaya untuk membeli satu kios disini? 

Informan : yang pasti ada mas, Cuma saya hanya menempati di jalan-

jalan atau bahkan lesehan mas. 

• Teori Direct-Action/ Apa yang dikerjakan 
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8. Bagaimana peningkatan keterampilan saudara ketika mengikuti 

pemberdayaan tersebut? 

Informan : ya lumayan mas. Keterampilan saya cukup lah untuk dal 

berdagang di alun-alun bribes. Terkadang saya latihan di rumah dan 

langsung di jual di rumah-rumah atau di sekolah-sekolahan mas. 

9. Dari mana anda mendapatkan barang dagangan? 

Informan : mengenai barang dagangan saya cari di daerah-daerah mas. 

Misalnya saja di Jakarta. Saya membeli di pabrik-pabrik kadang-kadang 

saya langsung ke bandung untuk mengambil pesanan yang saya minta.  

• Teori Tranformatif 

10. Menurut anda bagaimana proses program pemberdayaannya? 

Informan : Dalam proses pemberdayaan, mungkin menurut saya mas 

cukup bagus lah mas, ngitung-ngitung mengurangi banyak pengangguran 

di daerah khususnya bribes mas ya..  

11. Kebutuhan apa saja yang perlukan ? 

Informan : ya akeh mas. Tapi alhamdulillah bisa cukup kebutuhan 

keluargane mas. 

12. Apa yang anda harapkan setelah mengikuti program ini? 

Informan : harapane ya bisa luruh pangan dewek mas. 

13. jenis barang dagang yang dijual apa saja? 

Informan : sebangsa warung mas, ana rokok, kopi, gorengan, Koran, terus 

mie rebus mas. 

14. Bagaimana hasilnya? 

Informan : ya Lumayan  lah mas. 

15. Dimana lokasi saudara berdagang? 

Informan : ngarepe dalan alun-alun Brebes mas. Mburine pos polisi. 

16. Apakah anda sudah sesuai dengan target yang anda inginkan? 

Informan : ya Lumayan lah mas, target bisa mencukupi kebutuhan mas. 

alhamdulillah bisa usaha dagang  mas. 

17. Apakah ada uang retribusi pasar? 

Informan : ana mas sadinane 1000 mas.. 
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18. Berapa anda mengeluarkan dalam perhari? 

Informan : sing penting bisa cukup mas. 

19. Siapa yang menarik uang retribusi? 

Informan : sing nariki ya wong-wong pengelola pasar mas. 

• Evaluasi 

20. Apakah ada pembinaan dari kantor pengelolaan pasar? 

Informan : sak ngertine aku ya ana mas. Jarene tah pan di gawekna tenda-

tenda panggonan dagangan mas. 

21. Bagaimana bentuk pembinaannya/ Pengawasanya? 

Informan : bentukke ya sak ngertien aku ya mas, Cuma kudu bisa jaga 

ketertiban karo kebersihane mas. 

B. Manfaat Pemberdayaan  PKL 

22. Apa alasan anda menjadi Pedagang Kaki Lima? 

Informan : alasane ya kanggo gawean mas. Luru diut kanggo makani bojo 

anak mas. 

23. Dari mana anda tahu tempat berdagang disini? 

Informan : ya ngerti dewek mas. Sing penting bisa jaga kebersihan karo 

mbayar retribusine mas. 

24. Apakah kebutuhan hidup keluarga anda sudah terpenuhi dari 

berdagang disini? 

Informan : cukup lah mas, kaang rame kadang sepi mas. Sing penting 

kanggo kebutuhan keluarga cukup. 

25. Pendapatan rata-rata perhari berapa? 

Informan ya pokoke lumayan mas. Bisa balik modal lah. 

26. Kalau dulu pendapatan anda berapa? 

Informan : ya lumayan bisa biayayai anake kanggo sekolah, makan, terus 

kebutuhan sadinane mas. 

27. Apa manfaat yang anda rasakan, dari adanya pemberdayaan? 

Informan :  Lumayan lah mas, manfaate kanggo mbantu wong sing mlarat 

terus bisa dagangan dewek mas. 

28. Apa harapan anda kedepan? 
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Informan : harapane muga-muga dagangane aku laris mas, laku terus bisa 

di bimbing karo pemerintah terus laka penggusuran mas. 

C. Kendala/Penghambat pemberdayaan PKL 

29. Apa sajakah jenis penghambat bagi anda sebagai pedagang Kaki 

Lima di Alun-alun Brebes dalam memperoleh penghasilannya? 

Informan : penghambate ya anake aku sering di tinggal terus mas. Kadang 

aku ya ra mangkat neng kegiatane mas. 

 

 

 

 

 



138 

 

Lampiran 13 

 

HASIL  WAWANCARA 

PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA 

DI ALUN-ALUN BREBES KABUPATEN BREBES 

       Pedagang Kaki Lima 

 

I. Identitas Responden 

1. Nama Responden : Simun 

2. Usia/Jenis kelamin : 29 Tahun/ Perempuan   

3. Agama   : Islam 

4. Alamat   : Pasar Batang Brebes 

5. Status sosial  :  

 a. Status Perkawinan : Nikah    

 b. Pendidikan   : SD 

6. Waktu/ Tanggal  : Pukul 10.00 sd/ Tanggal 29-11-10  

 

A. Proses Pemberdayaan PKL 

• Teori Tradisional 

1.  Menurut anda bagaimana proses pemberdayaan yang di lakukan 

oleh DPPKAD? 

Informan : lumayan mas, wong aku ya, kepengin ngerti sing di lakonana 

DPPKAD sing neng Brebes. Ngitung-ngitung kanggo pelatihan  dewek.. 

alhamdulillah bisa usaha dagangan warung mas. 

2.  Bagaimanakah awal mula keberadaan PKL di Alun-alun Brebes? 

Informan : sak ngertine aku ya mas, wong sing dagangan neng kene, 

khususe sing neng Alu-alun Brebes, mula-mula dagangan biasa kaya 

warung-warung mas, dadidine aku ya ya melu-melu dagang. Mbiyen kan 

golet kerjaan angel mas.  

3.  Mulai kapan anda berjualan?  
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Informan : yen aku  dagangan sejak lulus SMK  mas, terus dari kegiatan 

DPPKAD itu saya langsung di ambil untuk mengikuti kegiatan 

pemberdayaan selama saya selesai kegitan sambil berjualan di Alun-alun 

Brebes. 

4.  Kebanyakan asal para Pedagang Kaki Lima dari mana saja? 

Informan : Dagangan sing kene mas, sing akeh wong Brebese mas, ana 

maning sing cirebon, indramayu. Ya macam-macam lah mas. Wong arane 

ya  golet duit mas ! 

5.  Bagaimana cara masuk sebagai Pedagang Kaki Lima, adakah ada 

percalonan atau penguasa wilayah? 

Informan : jadi pedagang kaki lima untuk masuknya atau berjualan seperti 

orang dagang saja mas, dulunya si saya hanya menempati tempatnya 

seolah-olah saya sudah tetap berjualan, lama kelamaan dari pihak 

DPPKAD menetapkan untuk berijin berjualan. Dan saya pun di kenakan 

karcis atau tiket pembayaran setiap 1 bulan sekali, kadang-kadang aja juga 

1 hari.  

sedangkan yang untuk percalonan atau penguasanya menurut saya ya tidak 

ada mas, paling hanya pengurus-pengurus dari pihak DPPAD saja. Itu juga 

hanya sebagai pengawas saja. Di dalam berjualan di ALun-alun Brebes. 

6. Bagaimana anda menghadapi persaingan yang ada di pasar/ alun-

alun Brebes? 

Informan : yang namanya dagang ya mesti ada mas, tapi ya Cuma 

dagangannya yang banyak maka pembelinya pun sering atau kadang-

kadang juga mampir untuk melihat-lihat. Yang pasti tidak ada rasa 

persaingan yang terlalu mas. Hanya saja untuk harga yang pasti pembeli 

bisa memiliki mas. 

7.  Adakah biaya untuk membeli satu kios disini? 

Informan : yang pasti ada mas, Cuma saya hanya menempati di jalan-

jalan atau bahkan lesehan mas. 

• Teori Direct-Action/ Apa yang dikerjakan 
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8. Bagaimana peningkatan keterampilan saudara ketika mengikuti 

pemberdayaan tersebut? 

Informan : ya lumayan mas. Keterampilan saya cukup lah untuk dal 

berdagang di alun-alun bribes. Terkadang saya latihan di rumah dan 

langsung di jual di rumah-rumah atau di sekolah-sekolahan mas. 

9. Dari mana anda mendapatkan barang dagangan? 

Informan : mengenai barang dagangan saya cari di daerah-daerah mas. 

Misalnya saja di Jakarta. Saya membeli di pabrik-pabrik kadang-kadang 

saya langsung ke bandung untuk mengambil pesanan yang saya minta.  

• Teori Tranformatif 

10. Menurut anda bagaimana proses program pemberdayaannya? 

Informan : Dalam proses pemberdayaan, mungkin menurut saya mas 

cukup bagus lah mas, ngitung-ngitung mengurangi banyak pengangguran 

di daerah khususnya bribes mas ya..  

11. Kebutuhan apa saja yang perlukan ? 

Informan : ya akeh mas. Tapi alhamdulillah bisa cukup kebutuhan 

keluargane mas. 

12. Apa yang anda harapkan setelah mengikuti program ini? 

Informan : harapane ya bisa luruh pangan dewek mas. 

13. jenis barang dagang yang dijual apa saja? 

Informan : sebangsa warung mas, ana rokok, kopi, gorengan, Koran, terus 

mie rebus mas. 

14. Bagaimana hasilnya? 

Informan : ya Lumayan  lah mas. 

15. Dimana lokasi saudara berdagang? 

Informan : ngarepe dalan alun-alun Brebes mas. Mburine pos polisi. 

16. Apakah anda sudah sesuai dengan target yang anda inginkan? 

Informan : ya Lumayan lah mas, target bisa mencukupi kebutuhan mas. 

alhamdulillah bisa usaha dagang  mas. 

17. Apakah ada uang retribusi pasar? 

Informan : ana mas sadinane 1000 mas.. 
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18. Berapa anda mengeluarkan dalam perhari? 

Informan : sing penting bisa cukup mas. 

19. Siapa yang menarik uang retribusi? 

Informan : sing nariki ya wong-wong pengelola pasar mas. 

• Evaluasi 

20. Apakah ada pembinaan dari kantor pengelolaan pasar? 

Informan : sak ngertine aku ya ana mas. Jarene tah pan di gawekna tenda-

tenda panggonan dagangan mas. 

21. Bagaimana bentuk pembinaannya/ Pengawasanya? 

Informan : bentukke ya sak ngertien aku ya mas, Cuma kudu bisa jaga 

ketertiban karo kebersihane mas. 

B. Manfaat Pemberdayaan  PKL 

22. Apa alasan anda menjadi Pedagang Kaki Lima? 

Informan : alasane ya kanggo gawean mas. Luru diut kanggo makani bojo 

anak mas. 

23. Dari mana anda tahu tempat berdagang disini? 

Informan : ya ngerti dewek mas. Sing penting bisa jaga kebersihan karo 

mbayar retribusine mas. 

24. Apakah kebutuhan hidup keluarga anda sudah terpenuhi dari 

berdagang disini? 

Informan : cukup lah mas, kaang rame kadang sepi mas. Sing penting 

kanggo kebutuhan keluarga cukup. 

25. Pendapatan rata-rata perhari berapa? 

Informan ya pokoke lumayan mas. Bisa balik modal lah. 

26. Kalau dulu pendapatan anda berapa? 

Informan : ya lumayan bisa biayayai anake kanggo sekolah, makan, terus 

kebutuhan sadinane mas. 

27. Apa manfaat yang anda rasakan, dari adanya pemberdayaan? 

Informan :  Lumayan lah mas, manfaate kanggo mbantu wong sing mlarat 

terus bisa dagangan dewek mas. 

28. Apa harapan anda kedepan? 
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Informan : harapane muga-muga dagangane aku laris mas, laku terus bisa 

di bimbing karo pemerintah terus laka penggusuran mas. 

C. Kendala/Penghambat pemberdayaan PKL 

29. Apa sajakah jenis penghambat bagi anda sebagai pedagang Kaki 

Lima di Alun-alun Brebes dalam memperoleh penghasilannya? 

Informan : penghambate ya anake aku sering di tinggal terus mas. Kadang 

aku ya ra mangkat neng kegiatane mas. 
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Lampiran 14 

 

HASIL  WAWANCARA 

PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA 

DI ALUN-ALUN BREBES KABUPATEN BREBES 

       Pedagang Kaki Lima 

 

I. Identitas Responden 

1. Nama Responden : Suardi  

2. Usia/Jenis kelamin : 28 Tahun/ Laki-laki   

3. Agama   : Islam 

4. Alamat   : Pasar Batang Brebes 

5. Status sosial  :  

 a. Status Perkawinan : Nikah    

 b. Pendidikan   : SMA 

6. Waktu/ Tanggal  : Pukul 10.00 sd/ Tanggal 30-11-10  

 

A. Proses Pemberdayaan PKL 

• Teori Tradisional 

1.  Menurut anda bagaimana proses pemberdayaan yang di lakukan 

oleh DPPKAD? 

Informan : lumayan mas, wong aku ya, kepengin ngerti sing di lakonana 

DPPKAD sing neng Brebes. Ngitung-ngitung kanggo pelatihan  dewek.. 

alhamdulillah bisa usaha dagangan warung mas. 

2.  Bagaimanakah awal mula keberadaan PKL di Alun-alun Brebes? 

Informan : sak ngertine aku ya mas, wong sing dagangan neng kene, 

khususe sing neng Alu-alun Brebes, mula-mula dagangan biasa kaya 

warung-warung mas, dadidine aku ya ya melu-melu dagang. Mbiyen kan 

golet kerjaan angel mas.  

3.  Mulai kapan anda berjualan?  
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Informan : yen aku  dagangan sejak lulus SMK  mas, terus dari kegiatan 

DPPKAD itu saya langsung di ambil untuk mengikuti kegiatan 

pemberdayaan selama saya selesai kegitan sambil berjualan di Alun-alun 

Brebes. 

4.  Kebanyakan asal para Pedagang Kaki Lima dari mana saja? 

Informan : Dagangan sing kene mas, sing akeh wong Brebese mas, ana 

maning sing cirebon, indramayu. Ya macam-macam lah mas. Wong arane 

ya  golet duit mas ! 

5.  Bagaimana cara masuk sebagai Pedagang Kaki Lima, adakah ada 

percalonan atau penguasa wilayah? 

Informan : jadi pedagang kaki lima untuk masuknya atau berjualan seperti 

orang dagang saja mas, dulunya si saya hanya menempati tempatnya 

seolah-olah saya sudah tetap berjualan, lama kelamaan dari pihak 

DPPKAD menetapkan untuk berijin berjualan. Dan saya pun di kenakan 

karcis atau tiket pembayaran setiap 1 bulan sekali, kadang-kadang aja juga 

1 hari.  

sedangkan yang untuk percalonan atau penguasanya menurut saya ya tidak 

ada mas, paling hanya pengurus-pengurus dari pihak DPPAD saja. Itu juga 

hanya sebagai pengawas saja. Di dalam berjualan di ALun-alun Brebes. 

6. Bagaimana anda menghadapi persaingan yang ada di pasar/ alun-

alun Brebes? 

Informan : yang namanya dagang ya mesti ada mas, tapi ya Cuma 

dagangannya yang banyak maka pembelinya pun sering atau kadang-

kadang juga mampir untuk melihat-lihat. Yang pasti tidak ada rasa 

persaingan yang terlalu mas. Hanya saja untuk harga yang pasti pembeli 

bisa memiliki mas. 

7.  Adakah biaya untuk membeli satu kios disini? 

Informan : yang pasti ada mas, Cuma saya hanya menempati di jalan-

jalan atau bahkan lesehan mas. 

• Teori Direct-Action/ Apa yang dikerjakan 
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8. Bagaimana peningkatan keterampilan saudara ketika mengikuti 

pemberdayaan tersebut? 

Informan : ya lumayan mas. Keterampilan saya cukup lah untuk dal 

berdagang di alun-alun bribes. Terkadang saya latihan di rumah dan 

langsung di jual di rumah-rumah atau di sekolah-sekolahan mas. 

9. Dari mana anda mendapatkan barang dagangan? 

Informan : mengenai barang dagangan saya cari di daerah-daerah mas. 

Misalnya saja di Jakarta. Saya membeli di pabrik-pabrik kadang-kadang 

saya langsung ke bandung untuk mengambil pesanan yang saya minta.  

• Teori Tranformatif 

10. Menurut anda bagaimana proses program pemberdayaannya? 

Informan : Dalam proses pemberdayaan, mungkin menurut saya mas 

cukup bagus lah mas, ngitung-ngitung mengurangi banyak pengangguran 

di daerah khususnya bribes mas ya..  

11. Kebutuhan apa saja yang perlukan ? 

Informan : ya akeh mas. Tapi alhamdulillah bisa cukup kebutuhan 

keluargane mas. 

12. Apa yang anda harapkan setelah mengikuti program ini? 

Informan : harapane ya bisa luruh pangan dewek mas. 

13. jenis barang dagang yang dijual apa saja? 

Informan : sebangsa warung mas, ana rokok, kopi, gorengan, Koran, terus 

mie rebus mas. 

14. Bagaimana hasilnya? 

Informan : ya Lumayan  lah mas. 

15. Dimana lokasi saudara berdagang? 

Informan : ngarepe dalan alun-alun Brebes mas. Mburine pos polisi. 

16. Apakah anda sudah sesuai dengan target yang anda inginkan? 

Informan : ya Lumayan lah mas, target bisa mencukupi kebutuhan mas. 

alhamdulillah bisa usaha dagang  mas. 

17. Apakah ada uang retribusi pasar? 

Informan : ana mas sadinane 1000 mas.. 
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18. Berapa anda mengeluarkan dalam perhari? 

Informan : sing penting bisa cukup mas. 

19. Siapa yang menarik uang retribusi? 

Informan : sing nariki ya wong-wong pengelola pasar mas. 

• Evaluasi 

20. Apakah ada pembinaan dari kantor pengelolaan pasar? 

Informan : sak ngertine aku ya ana mas. Jarene tah pan di gawekna tenda-

tenda panggonan dagangan mas. 

21. Bagaimana bentuk pembinaannya/ Pengawasanya? 

Informan : bentukke ya sak ngertien aku ya mas, Cuma kudu bisa jaga 

ketertiban karo kebersihane mas. 

B. Manfaat Pemberdayaan  PKL 

22. Apa alasan anda menjadi Pedagang Kaki Lima? 

Informan : alasane ya kanggo gawean mas. Luru diut kanggo makani bojo 

anak mas. 

23. Dari mana anda tahu tempat berdagang disini? 

Informan : ya ngerti dewek mas. Sing penting bisa jaga kebersihan karo 

mbayar retribusine mas. 

24. Apakah kebutuhan hidup keluarga anda sudah terpenuhi dari 

berdagang disini? 

Informan : cukup lah mas, kaang rame kadang sepi mas. Sing penting 

kanggo kebutuhan keluarga cukup. 

25. Pendapatan rata-rata perhari berapa? 

Informan ya pokoke lumayan mas. Bisa balik modal lah. 

26. Kalau dulu pendapatan anda berapa? 

Informan : ya lumayan bisa biayayai anake kanggo sekolah, makan, terus 

kebutuhan sadinane mas. 

27. Apa manfaat yang anda rasakan, dari adanya pemberdayaan? 

Informan :  Lumayan lah mas, manfaate kanggo mbantu wong sing mlarat 

terus bisa dagangan dewek mas. 

28. Apa harapan anda kedepan? 
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Informan : harapane muga-muga dagangane aku laris mas, laku terus bisa 

di bimbing karo pemerintah terus laka penggusuran mas. 

C. Kendala/Penghambat pemberdayaan PKL 

29. Apa sajakah jenis penghambat bagi anda sebagai pedagang Kaki 

Lima di Alun-alun Brebes dalam memperoleh penghasilannya? 

Informan : penghambate ya anake aku sering di tinggal terus mas. Kadang 

aku ya ra mangkat neng kegiatane mas. 
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Lampiran  15 

 
wawancara dengan kepala Pengelola Pasar Brebes 

 

 
wawancara dengan Pedagang Kaki Lima bu Eni 
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Foto hasil kegiatan aksesoris motor 

 

 
Foto warga sedang praktek kegiatan pemasangan soklet motor 
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Tempat kegiatan para pedagang kaki lima di ruangan satpol PP Brebes 

 

 

  
Foto situasi para pedagang kaki lima di Alun-alun Brebes 

 


