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SARI 

  

Septiana Dwi. 2011. Resistensi Pedagang Kaki Lima terhadap Kebijakan 
Pemerintah Kota Semarang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Jalan Kokrosono 
dan Jalan Kartini Timur). Skripsi Jurusan Hukum dan kewarganegaraan, Fakultas 
Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Drs. Eko Handoyo, 
M.Si. Pembimbing II. Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si. 

Kata kunci: Resistensi, Pedagang Kaki Lima, Kebijakan 

Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Kokrosono dan Jalan Kartini 
Timur merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil. Kehadiran 
Pedagang Kaki Lima menimbulkan berbagai persoalan, terkait dengan masalah 
ketertiban, keramaian, dan kebersihan. Tindakan penertiban merupakan salah satu 
sumber terjadinya konflik antara Pedagang Kaki Lima dengan aparat pemerintah. 
Penataan terhadap Pedagang Kaki Lima harus dilakukan dengan memperhatikan 
aspek keindahan, ketertiban dan kepentingan Pedagang Kaki Lima itu sendiri. 
Kepentingan ekonomi Pedagang Kaki Lima perlu dipertimbangkan dengan 
menyediakan tempat yang tidak menjauhkan Pedagang Kaki Lima dari para 
konsumennya, sehingga eksistensi mereka tetap bisa dipertahankan tanpa merusak 
aspek keindahan dan ketertiban kota. Dalam menghadapi berbagai tekanan yang 
dilakukan pemerintah yang dirasa sangat membatasi  ruang geraknya, Pedagang 
Kaki Lima mempunyai beberapa teknik atau strategi yang sengaja mereka 
kembangkan untuk menghadapi tekanan tersebut. Hal itu mereka wujudkan dalam 
bentuk resistensi. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data 
melalui metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi. 
Penelitian dilakukan di Jalan Kokrosono, Jalan Kartini Timur dan Satuan Polisi 
Pamong Praja Kota Semarang. Permasalahan penelitian ini adalah 1) apakah 
faktor penyebab perlawanan Pedagang Kaki Lima di Jalan Kokrosono dan Jalan 
Kartini Timur? 2) bagaimana bentuk-bentuk perlawanan Pedagang Kaki Lima di 
Jalan Kokrosono dan Jalan Kartini Timur terhadap kebijakan pemerintah Kota 
Semarang? 3) bagaimana kelembagaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Kokrosono 
dan Jalan Kartini Timur yang menjadi basis perlawanan? 

 Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui faktor penyebab 
perlawanan Pedagang Kaki Lima di Semarang, (2) untuk mengetahui bentuk-
bentuk perlawanan Pedagang Kaki Lima terhadap kebijakan pemerintah kota 
Semarang, (3) untuk mengetahui bagaimana kelembagaan Pedagang Kaki Lima di 
Jalan Kokrosono dan Jalan Kartini Timur Kota Semarang. Hasil yang diperoleh 
(1) faktor penyebab perlawanan Pedagang Kaki Lima adalah faktor ketidakadilan 
(2) bentuk-bentuk perlawanan Pedagang Kaki Lima terhadap kebijakan 
pemerintah Kota Semarang adalah tetap berjualan, menolak relokasi, 
menyembunyikan barang dagangan dan bersembunyi atau kucing-kucingan 
dengan petugas; (3) dalam dua lokasi penelitian tidak ditemukan adanya suatu 
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paguyuban, akan tetapi ada pihak yang mengkoordinir para Pedagang Kaki Lima 
ditempat tersebut.    

Saran bagi pemerintah adalah pemerintah harus tegas dan adil terhadap 
Pedagang Kaki Lima. Bagi Pedagang Kaki Lima harus disiplin, menjaga 
kebersihan dengan baik dan mendirikan paguyuban yang resmi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
      A. Latar Belakang 

Pertumbuhan penduduk di perkotaan terus mengalami peningkatan. 

Hal ini mendorong semakin banyaknya masyarakat pedesaan melakukan 

migrasi ke perkotaan. Perkotaan menyediakan fasilitas untuk pemenuhan 

kebutuhan hidup yang lebih lengkap dan lebih banyak menyediakan peluang 

kerja. Akan tetapi modernisasi telah mengubah berbagai pekerjaan dari 

penggunaan sumber daya manusia ke dalam tenaga mesin.   

Peluang kerja yang diharapkan ada di perkotaan semakin sempit, selain 

itu terpuruknya perekonomian Indonesia mengakibatkan banyaknya 

perusahaan-perusahaan baik di sektor industri, perdagangan maupun keuangan 

tidak mampu lagi bertahan. Dampak dari krisis perekonomian ini 

mengakibatkan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja untuk 

mengurangi beban biaya tetap atau bahkan menutup usahanya karena sudah 

tidak mampu lagi bertahan dalam kondisi ini.  

Salah satu pekerjaan yang sekarang banyak dilakukan oleh para 

pengangguran ini adalah berdagang di trotoar-trotoar atau di emper-emper 

pertokoan yang sering disebut sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). 

Keberadaan Pedagang Kaki Lima juga sangat mudah dijumpai dan dikenali di 

pinggir jalan, di trotoar, alun-alun kota, pinggir-pinggir toko, depan pusat 

perbelanjaan, dan di dekat-dekat pusat keramaian kota yang seharusnya bukan 

digunakan untuk berdagang.  
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Selama ini Pedagang Kaki Lima tersebut kurang dikehendaki 

keberadaannya oleh pemerintah kota. Kehadiran Pedagang Kaki Lima 

dianggap bertentangan dengan semangat kota yang menghendaki adanya 

ketertiban, kenyamanan, keamanan, dan keindahan kota. Pedagang Kaki Lima 

yang menempati lokasi usaha seenaknya membuang sampah disembarang 

tempat. Perilaku ini di mata pemerintah sangat mengganggu kebersihan dan 

keteraturan kota.  

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemerintah mengambil 

tindakan tegas terhadap setiap pelaku sektor informal, yakni dengan jalan 

menggusur atau menyingkirkan usahanya dengan dalih guna pengembangan 

kota. Untuk itu, setiap pemerintah daerah memiliki satuan khusus  yang 

pekerjaannya sewaktu-waktu mengadakan operasi atau razia kepada sektor 

informal yang terkenal dengan sebutan operasi ketertiban umum. 

Operasi ketertiban umum tidak pernah membuat jera pelaku sektor 

informal untuk kembali menggelar dagangannya. Setiap kali setelah ada razia, 

begitu petugas pergi, maka Pedagang Kaki Lima datang dan melakukan 

aktivitas kembali seperti sedia kala. Begitulah kegigihan dari pelaku sektor 

informal untuk mempertahankan mata pencaharian hidupnya itu. Hal ini 

mengakibatkan semakin banyak Pedagang Kaki Lima yang bermunculan di 

kota-kota, salah satunya di Kota Semarang. Ada beberapa tempat di Kota 

Semarang yang menjadi lokasi kegiatan Pedagang Kaki Lima salah satunya di 

Jalan Kokrosono dan Jalan Kartini Timur. Kawasan ini merupakan lokasi yang 
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strategis bagi Pedagang Kaki Lima karena letaknya tidak terlalu jauh dari 

pusat kota. 

Tabel 1.1 Data Pedagang Kaki Lima Kota Semarang Dinas Pasar Kota 
Semarang Tahun 2008. 

No. Kecamatan Sesuai SK Tidak Sesuai 
SK 

Jumlah PKL 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Gayamsari  
Candisari 
Gajah Mungkur 
Pedurungan  
Tembalang 
Banyumanik 
Ngaliyan 
Semarang Tengah 
Semarang Utara 
Semarang timur 
Semarang Selatan 
Semarang Barat 
Genuk 
Gunung Pati 
Mijen 
Tugu 

155 
275 
173 
358 
118 
271 
292 

1.660 
866 

1.475 
605 
529 
151 
112 
21 
35 

342 
114 
104 
188 
43 
213 
174 
853 
145 
507 
401 
681 
135 

9 
11 
94 

479 
389 
277 
546 
161 
484 
466 

2.513 
1.011 
1.982 
1.006 
1.210 
286 
121 
32 
129 

 Total 7.096 4.014 11.110 
 

Mengingat manfaat yang diberikan oleh sektor informal dalam 

mengatasi kebutuhan masyarakat ekonomi menengah ke bawah, maka 

dibutuhkan ruang-ruang yang dapat mewadahi interaksi antara keduanya. 

Penyediaan ruang aktivitas yang memadai dari segi kualitas maupun 

kuantitasnya akan memenuhi kebutuhan masyarakat yang ini terus menuntut 

adanya ruang gerak tersendiri. Ruang tempat di mana mereka dapat 

melakukan kegiatan dengan santai menikmati berbelanja tanpa harus terkena 

panas terik matahari atau perasaan was-was akan laju kendaraan yang melintas 

di sekitarnya. 
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Demikian pula Pedagang Kaki Lima dalam menjalankan kegiatannya 

menginginkan rasa aman dan nyaman seperti yang diharapkan. Dampak 

semakin banyaknya Pedagang Kaki Lima tersebut dapat menimbulkan  

berbagai masalah kota. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi 

penyusunan skripsi ini, untuk mengetahui Resistensi Pedagang Kaki Lima 

terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang.  

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah faktor penyebab perlawanan Pedagang Kaki Lima di Jalan       

Kokrosono dan Jalan Kartini Timur? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk perlawanan Pedagang Kaki Lima di Jalan 

Kokrosono dan Jalan Kartini Timur terhadap kebijakan pemerintah Kota 

Semarang? 

3.  Bagaimana kelembagaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Kokrosono dan 

Jalan Kartini Timur menjadi basis perlawanan? 

C. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah atau batasan operasional dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk menjelaskan konsep-konsep atau memberikan batasan 

operasional atas beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian. 

Penegasan istilah dimaksudkan untuk memberikan batasan ruang lingkup 

penelitian, dalam hal ini mencakup resistensi Pedagang Kaki Lima, yang dapat 

dikemukakan sebagai berikut. 
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 1. Resistensi 

Resistensi adalah perlawanan. Perlawanan artinya perbuatan/cara 

melawan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005: 654). Makna resistensi 

kaitannya dengan “Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan 

Pemerintah Kota Semarang” ini merupakan sebuah cara perlawanan yang 

dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini mencoba melihat dan 

mengamati faktor penyebab dan bentuk-bentuk resistensi seperti apakah yang 

dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima tersebut.  

 2. Pedagang Kaki Lima 

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang yang di dalam usahanya 

menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar 

pasang/dipindahkan dan atau mempergunakan tempat usaha yang menempati 

tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dan atau pihak lain (Pasal 1, Perda 

Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki 

Lima).  

 3. Kebijakan  

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar 

dan dasar rencana di pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara 

bertindak Pemerintah, Organisasi dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2005: 149).   

D. Tujuan  Penelitian 

1. Untuk megetahui faktor penyebab perlawanan Pedagang Kaki Lima di Jalan 

Kokrosono dan Jalan Kartini Timur. 
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2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlawanan Pedagang Kaki Lima di Jalan 

Kokrosono dan Jalan Kartini Timur terhadap kebijakan pemerintah Kota 

Semarang. 

3. Untuk mengetahui bagaimana kelembagaan Pedagang Kaki Lima Jalan 

Kokrosono dan Jalan Kartini Timur  menjadi basis perlawanan. 

E. Manfaat  Penelitian 

Penelitian ini memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan bersifat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan, khususnya mengenai Resistensi Pedagang Kaki Lima 

terhadap Kebijakan Pemerintah. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi masyarakat, diharapkan masyarakat dapat memahami eksistensi 

Pedagang Kaki Lima.  

b) Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi wahana untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan yang telah diperoleh terutama yang 

berkaitan dengan persoalan Pedagang Kaki Lima. 

c) Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

evaluasi bagi implementasi Perda yang berkaitan dengan Pedagang 

Kaki Lima.  

F. Sistematika Skripsi 

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan skripsi, 

isi skripsi dan bagaian akhir skripsi. 

1. Bagian Pendahuluan Skripsi 
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Bagian pendahuluan skripsi berisi: halaman judul, halaman 

persetujuan, halaman pengesahan, halaman moto dan persembahan, halaman 

abstraksi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel. 

2.  Bagian Isi Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan terdiri meliputi alasan pemilihan judul, 

permasalahan, penegasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan 

sisitematika skripsi.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membicarakan tentang landasan konsep-konsep serta teori 

yang terkait dengan pemecahan masalah.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan bagian-bagian tentang Dasar Penelitian, Fokus 

Penelitian, Fokus Penelitian, Sumber Data, Model Analisis Data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang laporan hasil Penelitian dan 

Pembahasan hasil Penelitian. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini mengemukakan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan.  

3.  Bagian Akhir Skripsi 

Berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
A. Pengertian 

1. Resistensi 

Resistensi berasal dari bahasa Inggris (Resistance) yang berarti 

perlawanan. Perlawanan artinya perbuatan/cara melawan (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2005: 654). Resistensi terhadap suatu perubahan adalah rasional dan 

juga tindakan pengamanan untuk survive, meskipun seringkali resistensi juga 

menghambat kemajuan budaya manusia. Resistensi tidak selalu terlihat, karena 

bentuk dari resistensi itu sendiri berdeda-beda. Ada yang hanya untuk sekedar 

tidak ikut, apatis, sampai pada perlawanan, tergantung dari kadar perubahan 

tersebut ataupun berusaha menjauhinya.  

Resistensi terhadap perubahan kemudian bukan ditemukan dalam 

individu, tetapi dalam persepsi yang dibangun oleh individu. Partisipan yang 

mempunyai perbedaan persepsi yang dibangun akan mempunyai anggapan 

yang berbeda terhadap dirinya sendiri dengan dunianya. Persepsi yang ada di 

masyarakat dibentuk oleh pola pikir yang ada dalam  pikiran manusia yang 

berisi ide dan gagasan dan memiliki batas-batas norma serta nilai-nilai tatanan 

dalam masyarakat itu sendiri. Hasilnya mereka akan menempuh tindakan yang 

berbeda dan menunjukan bentuk resistensi yang berbeda, tergantung pada 

lingkungan dimana mereka hidup. Resistensi kemudian dipahami sebagai 

sebuah respon terhadap suatu inisiatif perubahan, suatu respon hasil rangsangan 

yang membentuk kenyataan dimana individu hidup.  



 

 
 

Dalam menghadapi berbagai tekanan yang dilakukan pemerintah yang 

dirasa sangat membatasi ruang geraknya, para Pedagang Kaki Lima 

mempunyai beberapa teknik atau strategi yang sengaja mereka kembangkan 

untuk menghadapi tekanan tersebut. Hal itu mereka wujudkan dalam bentuk 

resistensi. Makna resistensi kaitannya dengan “Resistensi Pedagang Kaki Lima 

Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang” ini adalah sebuah cara 

perlawanan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima terhadap kebijakan 

pemerintah Kota Semarang. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba melihat 

faktor penyebab resistensi dan bentuk-bentuk resistensi seperti apakah yang 

dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima di Jalan Kokrosono dan Jalan Kartini 

Timur. 

2.  Pedagang Kaki Lima 

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 

tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang dimaksud 

dengan Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang di dalam usahanya 

menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar 

pasang/dipindahkan dan atau mempergunakan tempat usaha yang menempati 

tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dan atau pihak lain (Pasal1, Perda 

Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki 

Lima ).  

Kebanyakan Pedagang Kaki Lima memilih berjualan di tempat 

keramaian, seperti pasar, stasiun bis dan kereta, atau halte-halte dan tempat 

wisata. Pedagang Kaki Lima menggunakan berbagai perlengkapan sebagai 

sarana berjualan, seperti gerobak, membuat lapak, menggunakan pikulan, dan 

gendongan. Berikut macam-macam perlengkapan para Pedagang Kaki Lima. 

1. Gerobak 

Ada yang biasa dipakai oleh para Pedagang Kaki Lima, gerobak 
sepeda dan gerobak dorong. Perbedaannya, gerobak sepeda 



 

 
 

mempunyai tiga roda, sedangkan gerobak dorong mempunyai dua 
roda dan satu  penahan di bagian depan.  

2. Lapak 

Lapak adalah sejenis kios kecil yang bangunanya terbuat dari kayu, 
triplek atau bambu. Lapak Pedagang Kaki Lima juga ada dua jenis, 
yang tidak permanen dan yang semi/setengah permanen. Lapak yang 
tidak permanen, jika para Pedagang Kaki Lima selesai berjualan, 
dibongkar dan dibawa pulang. Sementara, yang setengah permanen, 
rangka kios kayu yang dipakai jualan ditutup dengan terpal, lalu 
dibuka lagi jika akan berjualan kembali esoknya.    

3. Pikulan 

Ada juga Pedagang Kaki Lima yang masih memilih menggunakan 
pikulan untuk berjualan. Biasanya pedagang pikulan ini masih banyak 
terdapat di daerah-daerah, diantaranya penjual bakso, siomai, dan lain-
lain. Mereka menjajakan jualanya dengan berkeliling dari rumah ke 
rumah. 

4. Gendongan 

Gendongan adalah alat yang umum digunakan oleh penjual jamu 
tradisional Jawa. Para pedagangnya kebanyakan perempuan dan 
menawarkan dagangannya dari rumah ke rumah. Ada juga pedagang 
sayur atau makanan keliling yang menggunakan gendongan sebagai 
alat berjualan. Tidak jarang juga para pedagang jamu berjualan di 
stasiun atau terminal dan menggelar daganganya di trotoar dan 
emperan toko.  

5. Sepeda 

Di beberapa daerah tertentu, ada Pedagang Kaki Lima yang memakai 
sepeda untuk berjualan. Jenis sepeda yang digunakan biasanya sepeda 
tua atau yang biasa dikenal sepeda kumbang. Sepeda mereka 
dimodifikasi bagian belakangnya, sehingga bisa digunakan untuk 
menyimpan dagangannya (Permadi, 2007: 11-12). 

 

Sarana usaha sektor informal dapat dipilih menjadi sarana usaha yang 

bersifat permanen, semipermanen, dan tidak permanen. Sarana usaha yang 



 

 
 

bersifat permanen biasanya menggunakan bangunan yang dindingnya terbuat 

dari batu bata, batako, tembok atau kayu/papan yang dibangun secara kuat di 

atas suatu lahan. Sarana usaha dibangun dalam jangka waktu yang lama. 

Sarana usaha yang bersifat semipermanen pemasangan bahan-bahan 

bangunanya dapat dibongkar pasang. Biasanya, sarana usahanya menggunakan 

tenda yang mudah dipindahkan.  

Sarana usaha yang bersifat tidak permanen menggunakan tikar, tanpa 

pelindung di atasnya. Sarana usaha yang bersifat tidak permanen ini mudah 

dipindahlkan sehingga dapat mengikuti kerumunan orang-orang yang potensial 

membeli barang daganganya. Sarana usaha yang dinamis dapat memberikan 

penghasilan yang lebih tinggi bagi pelaku sektor informal dengan sarana usaha 

tidak permanen dibandingkan dengan pelaku sektor informal dengan sarana 

usaha permanen dan semipermanen. 

Sektor informal dengan sarana usaha permanen dan semipermanen 

sebenarnya bukan sarana usaha yang dibenarkan, karena 1) telah ada peraturan 

yang menentukan bahwa sektor informal biasanya seharusnya memiliki sarana 

usaha tidak permanen, 2) kegiatan sektor informal dilakukan di ruang publik di 

atas lahan milik pemerintah kota sehingga sewaktu-waktu usaha tersebut harus 

dapat dipindahkan, 3) kehadiran sarana usaha sektor informal, khususnya 

Pedagang Kaki Lima dianggap menggangu keindahan kota (Hariyono, 2007: 

114).    

Setiap Pedagang Kaki Lima mempunyai hak (Pasal 6, Perda Nomor 
11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ). 

1.  Mendapatkan pelayanan perijinan.  

2.  Penyediaan lahan lokasi Pedagang Kaki Lima. 

3.  Mendapatkan pengaturan dan pembinaan.  



 

 
 

Untuk melakukan kegiatannya, Pedagang Kaki Lima diwajibkan 
(Pasal 7, Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan 
Pedagang Kaki Lima). 

1. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan  
lingkungan. 

2. Menempatkan, menata barang dagangan dan peralatanya dengan tertib dan 
teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum. 

3. Mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran dengan menyediakan 
alat   pemadam kebakaran. 

4. Menempati sendiri tempat usaha Pedagang Kaki Lima sesuai ijin yang 
dimilikinya. 

5. Menyerahkan tempat usaha Pedagang Kaki Lima tanpa menuntut ganti rugi 
dalam bentuk apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan pemerintah 
Daerah. 

6. Melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang diterapkan oleh 
Pemerintah daerah. 

Untuk melakukan kegiatannya, Pedagang Kaki Lima dilarang (Pasal 
8, Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan 
Pedagang Kaki Lima). 

1. Merombak, menambah, mengubah fungsi dan fasilitas lokasi Pedagang Kaki 
Lima yang telah disediakan dan atau ditentukan oleh Pemerintah Daerah. 

2. Mendirikan bangunan permanen di lokasi Pedagang Kaki Lima yang telah 
ditetapkan. 

3.  Memindahtangankan ijin tempat usaha Pedagang Kaki Lima kepada pihak 
lain. 

4. Melakukan kegiatan usaha di luar lokasi Pedagang Kaki Lima yang telah 
ditetapkan oleh walikota. 

5. Menempati lahan/lokasi Pedagang Kaki Lima untuk kegiatan tempat tinggal 
(hunian). 

Pedagang Kaki Lima kebanyakan bermodal kecil yang menjalankan 

profesi ini hanya untuk memenuhi tuntutan biaya hidup yang makin tinggi. 



 

 
 

Kebanyakan pula dari mereka tidak mempunyai keterampilan. Mereka hanya 

punya semangat untuk bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat. Dari 

uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pedagang Kaki Lima adalah setiap 

orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh 

penghasilan yang sah, dilakukan secara tetap, dengan kemampuan terbatas, 

berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen, dan  tidak memiliki izin usaha.  

a. Ciri-ciri sektor informal 

Wirosardjono (1979) mengemukakan ciri-ciri sektor informal 

sebagai berikut. 

1)  Pola kegiatannya tidak teratur, baik dalam arti waktu, permodalan, 
maupun penerimaan. 

2) Tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang 
ditetapkan oleh pemerintah sehingga sering dikatakan “liar”. 

3) Modal, peralatan, dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil dan 
diusahakan atar dasar hitungan harian. 

4)  Tidak mempunyai tempat tetap. 

5) Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang 
berpendapat rendah. 

6) Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga dapat   
menyerap bermacam-macam tingkatan tenaga kerja.  

7) Umumnya satuan usaha mempekerjakan tenaga yang sedikit dan dari 
lingkungan hubungan keluarga, kenalan, atau berasal dari daerah yang 
sama.  

8) Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan, dan 
sebagainya (Hariyono, 2007: 108). 

Todaro dan Abdullah (Manning, 1991) menyebutkan ciri-ciri 

sektor informal sebagai berikut. 



 

 
 

1) Sebagian besar memiliki produksi berskala kecil, aktivitas-aktivitas jasa 
dimiliki oleh perorangan atau keluarga, dan dengan menggunakan 
teknologi yang sederhana. 

2) Umumnya para pekerja bekerja sendiri dan sedikit yang memiliki 
pendidikan formal yang tinggi.  

3) Produktivitas pekerja dan penghasilannya cenderung lebih rendah dari 
pada sektor formal.  

4) Para pekerja sektor informal tidak dapat menikmati perlindungan 
seperti yang didapat dari sektor formal dalam bentuk kelangsungan 
kerja, kondisi kerja yang layak, dan jaminan pensiun.  

5) Kebanyakan pekerja yang memasuki sektor informal adalah pendatang 
baru dari desa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja di 
sektor formal. 

6)  Motivasi mereka biasanya untuk mendapatkan penghasilan yang 
bertujuan hanya untuk dapat hidup (survive), bukannya untuk 
mendapatkan keuntungan dan hanya mengandalkan pada sumber daya 
yang ada pada mereka untuk menciptakan pekerjaan. 

7) Mereka berupaya agar sebanyak mungkin anggota keluarga mereka ikut 
berperan serta dalam kegiatan mendatang penghasilan dan meskipun 
begitu mereka untuk menciptakan pekerjaan.  

8) Kebanyakan diantara mereka menempati gubuk-gubuk yang mereka 
buat sendiri di kawasan kumuh (slum area) dan pemukiman liar 
(schelter) yang umumnya kurang tersentuh pelayanan jasa seperti 
listrik, air, transportasi serta jasa-jasa kesehatan dan pendidikan 
(Hariyono, 2007: 109). 

 
b. Manfaat yang dimiliki oleh sektor informal adalah: 

1) mereka tidak tergantung pada sektor formal yang terbatas jumlahnya; 
2) mereka sanggup menghidupi dirinya sendiri, bahkan dapat berpenghasilan 
lebih dari cukup disbanding sebagian pegawai sektor formal; 

3) mereka dapat memberi masukan pendapatan bagi pemerintah daerah 
setempat dengan penarikan retribusi serta pungutan jasa parkir bagi 
pengunjungnya.    



 

 
 

Sektor informal dapat dibagi menjadi dua, yaitu sektor informal yang 

telah ditata dan sektor informal yang belum ditata.  Sektor informal yang tidak 

tertata cenderung memberikan kesan kumuh pada lingkungan setempat, baik 

mengenai lingkungan sosial maupun lingkungan fisik (kebersihan, 

kenyamanan, dan keamanan). Sedangkan sektor informal yang telah tertata 

justru akan memperindah kota.  

Penataan dapat dilakukan, misalnya dengan pengkaplingan area atau 

lokasi berjualan untuk setiap Pedagang Kaki Lima. Mengelompokan jenis 

barang dagangan yang dijual, menyiapkan dan membongkar perlengkapan 

berjualan pada waktu yang telah ditentukan. Menjaga kebersihan, ketertiban 

serta penataan sarana usaha yang rapi, indah, dan bersih sehingga kesan kumuh 

tidak ada atau dapat dikurangi. Aktivitas sektor informal yang telah tertata 

dapat menghidupkan suasana kota pada saat siang maupun malam hari, 

sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi kotanya (Hariyono, 2007: 120). 

c. Penyebab munculnya Pedagang Kaki Lima adalah: 

1)  kesulitan Ekonomi, krisis keuangan yang terjadi sekitar tahun 1997-1999 itu 
menyebabkan harga-harga barang naik dengan begitu cepatnya (drastis). Orang 
juga banyak yang kehilangan pekerjaan atau menganggur. Banyak diantara 
mereka lalu memilih menjadi Pedagang Kaki Lima; 

2) sempitnya lapangan kerja, menyebabkan orang semakin banyak yang 
menganggur karena tidak adanya lapangan kerja. Mereka lalu memilih menjadi 
Pedagang Kaki Lima karena modalnya kecil dan tidak perlu punya kios atau 
toko. Yang penting mereka bisa mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya; 

3) urbanisasi, yakni perpindahan orang dari desa ke kota. Orang-orang dari 
desa berdatangan ke kota karena di desanya tidak ada pekerjaan dan 
kehidupannya miskin. Mereka berangkat ke kota tanpa modal pendidikan 
maupun keahlian. Akhirnya, mereka pun banyak yang menjadi Pedagang Kaki 



 

 
 

Lima. Pengertian urbanisasi dapat diperinci ke dalam pengertian-pengertian 
sebagai berikut: a) Arus perpindahan penduduk dari desa ke kota b) Bertambah 
besarnya jumlah tenaga kerja non-agraris di sektor industri dan sektor tersier c) 
Tumbuhnya pemukiman menjadi kota d) Meluasnya pengaruh kota di daerah-
daerah pedesaan dalam segi ekonomi, sosial, budaya, dan psikologi (Permadi, 
2007: 7). 

 
 Pedagang Kaki Lima di 2 (dua) lokasi ini rata-rata merasa was-was 

apabila sewaktu-waktu kegiatannya digusur. Apabila kebutuhan masyarakat 

akan kehadiran sektor informal illegal dibutuhkan dan tidak mengganggu 

lingkungan, dapat terjadi lokasi yang semula memiliki status ilegal bagi 

pedagang sektor informal, akan diberi status legal melalui peraturan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah setempat (Hariyono, 2007: 113).  

Status legalisasi ini memiliki manfaat bagi pemerintah kota maupun 

Pedagang Kaki Lima. Beberapa manfaat diantaranya adalah pertama, secara 

psikologis Pedagang Kaki Lima lebih dilindungi. Jika terdapat paguyuban para 

Pedagang Kaki Lima, hal ini dimungkinkan dapat memperjuangkan 

kepentingannya. Kedua, terdapat pembinaan lingkungan yang bersih dan estetis 

bagi Pedagang Kaki Lima sehingga kehadiran Pedagang Kaki Lima akan ikut 

memelihara keindahan kota (Hariyono, 2007: 113).  

Menurut Sairin (2002: 42) usaha untuk mendapatkan keuntungan 

komersil, suatu keuntungan yang diperoleh melalui tawar-menawar merupakan 

motif yang mendasari pertukaran pasar. Dalam hal ini proses tawar-menawar 

yang dilakukan antara penjual dan pembeli dalam kegiatan jual beli bertujuan 

untuk menentukan harga suatu barang. Jadi, para Pedagang Kaki Lima tidak 

mematok harga pas seperti di toko. Sebelum memperkuat posisi Pedagang 



 

 
 

Kaki Lima dalam melakukan aktivitasnya, banyak diantara Pedagang Kaki 

Lima yang membuat paguyuban.  

Menurut Soekanto (2002: 132), paguyuban adalah bentuk kehidupan 

bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni 

dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah cinta 

dan rasa kesatuan batin yang memang telah terkodratkan. Kehidupan tersebut 

dinamakan juga bersifat nyata dan organis, sebagaimana dapat diumpamakan  

dengan organ tubuh manusia atau hewan. 

d. Ciri-ciri Paguyuban 

Menurut Tonnies (2002:134) suatu paguyuban (Gemeinscharf) 

mempunyai beberapa ciri pokok, yaitu: a) Intimate, hubungan menyeluruh 

mesra b) Private, hubungan yang bersifat pribadi, yaitu khusus untuk 

beberapa orang saja c) Exlusive, hubungan tersebut hanyalah untuk “kita” saja 

dan tidak untuk orang-orang lain di luar “kita”. Di dalam paguyuban 

(Gemeinscharf) terdapat suatu kemauan bersama (common will), ada suatu 

pengertian (understanding) serta juga kaidah-kaidah yang timbul dengan 

sendirinya dari kelompok tersebut.  

e. Tipe Paguyuban 

Menurut Tonnies, di dalam setiap masyarakat selalu dapat dijumpai 
salah satu di antara tiga tipe paguyuban, yaitu:  

1) Paguyuban karena ikatan darah(Gemeinscharf by blood) yaitu paguyuban 
yang merupakan ikatan yang didasarkan pada ikatan darah atau keturunan.  

2) Paguyuban karena tempat (Gemeinscharf of place) yaitu suatu paguyuban 
yang terdiri dari orang-orang yang berdekatan tempat tinggal, sehingga dapat 
saling tolong menolong.  



 

 
 

3) Paguyuban karena jiwa-pikiran(Gemeinschafr of mind) yang merupakan 
suatu paguyuban yang terdiri dari orang-orang yang walaupun tak 
mempunyai hubungan darah ataupun tempat tinggalnya tidak berdekatan, 
akan tetapi mereka mempunyai hubungan darah ataupun tempat tinggalnya 
tidak berdekatan, akan tetapi mereka mempunyai jiwa dan pikiran yang sama, 
ideologi yang sama (Soekanto, 1990: 134-135). 

f. Manfaat Paguyuban 

Bagi Pedagang Kaki Lima, paguyuban dapat memberi manfaat 

antara lain: a) menambah kerukunan agar Pedagang Kaki Lima tidak saling 

berebut  lokasi jualan, b) sebagai sarana untuk jualan memperlancar usahanya 

dalam mencari rejeki, c) sebagai sarana untuk mendapatkan pengakuan, d) 

sebagai sarana untuk menyatukan Pedagang Kaki Lima bahwa mereka senasib 

dan sepenanggungan, e) sebagai sarana untuk bisa ngomong bersama, f) untuk 

melakukan koordinasi dalam memperjuangkan anggotanya.  

Sedangkan bagi pemerintah, paguyuban juga bisa digunakan untuk: 

a) menjembatani antara keinginan pemerintah dengan kemauan Pedagang Kaki 

Lima, b) melakukan kerja sama yang nyata, sehingga semua program baik 

datang dari pemerintah maupun dari paguyuban Pedagang Kaki Lima bisa 

berjalan lancar, c) sebagai sarana untuk memberi arah bagi pemerintah dalam 

rangka penataan, pembinaan, dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. 

 Berbagai upaya dilakukan oleh seseorang untuk mempertahankan 

hidup apalagi dalam situasi krisis seperti sekarang. Untuk dapat 

mempertahankan hidup, kebanyakan pekerja dikota mencari uang dengan jalan 

pintas. Bagi Pedagang Kaki Lima, kota merupakan sebuah pasar yang dapat 

memberi keuntungan komersial. Menurut Manning Nash (dalam Sairin 2002: 



 

 
 

96) seorang penganut aliran formalis bahwa tingkah laku memilih dan tingkah 

laku mencari keuntungan bersifat universal.  

Bagi Pedagang Kaki Lima, masalah lokasi atau tempat usaha 

merupakan salah satu dimensi dalam kegiatan usaha, selain manusia, produksi, 

pemasaran dan konsumen. Faktor lokasi merupakan hal yang terpenting dalam 

membuka usaha. Semakin strategis lokasi usaha, maka semakin banyak 

pengunjung yang datang. Semakin banyak pengunjung yang datang ke lokasi 

tersebut, maka semakin besar kesempatan terutama bagi Pedagang Kaki Lima 

untuk membuka usaha.  

 
3. Kebijakan  

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis 

besar dan dasar rencana di pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan 

cara bertindak Pemerintah, Organisasi dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2005: 149).  Pemerintah telah menciptakan suatu kondisi agar 

anggota masyarakat dapat mencari terobosan baru terhadap berbagai potensi 

yang mempunyai nilai ekonomi. Pilihan kebijakan pemerintah dalam bidang 

informal ini perlu dilandasi sikap dasar, bahwa kehadiran sektor informal 

tidak dapat dielakkan.  

Kegiatan ekonomi di sektor informal (Pedagang Kaki Lima) 

merupakan pekerjaan tetap yang relatif tidak bisa berkembang. 

Keberlangsungan sektor informal cenderung tergantung pada sektor formal 

(Budiharjo, 1993: 41). Sektor informal dianggap banyak mengundang masalah 

di daerah perkotaan, karena sektor informal terutama yang beroperasi ditempat 



 

 
 

strategis di kota dapat mengurangi keindahan kota dan diduga sebagai 

penyebab kemacetan lalu lintas.  

Pemerintah kota mengambil kebijakan membatasi ruang gerak sektor 

informal (Effendi, 1995: 87). Terlepas dari permasalahan diatas sebenarnya 

sektor informal mempunyai andil yang cukup berarti dalam memberikan 

tambahan penghasilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kota. Selain 

itu sektor informal mempunyai kemampuan yang cukup tangguh dalam 

memberikan peluang pekerjaan bagi kaum penganggur di kota.  

Pembatasan ruang gerak yang dilakukan oleh pemerintah biasanya 

dalam bentuk pemberian izin lokasi usaha. Para pejabat kota dan kaum elite 

lokal biasanya memandang Pedagang Kaki Lima sebagai gangguan yang 

membuat kota menjadi kotor dan tidak rapi, menyebabkan kemacetan lalu 

lintas, banyak sampah yang di buang disembarang tempat, gangguan pejalan 

kaki dan saingan pedagang yang tertib. Oleh karena itu, Pedagang Kaki Lima 

sering di tertibkan oleh petugas Salpol PP. Dalam hal ini, pemerintah perlu 

memberikan kebijakan bagi para pelaku sektor ekonomi informal.  

Kekuasaan merupakan kemampuan untuk memerintah (agar yang 

diperintah patuh) dan juga untuk memberi keputusan-keputusan yang secara 

langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan pihak-

pihak lainnya. Max Weber mendefinisikan kekuasaan adalah kesempatan 

seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan 

kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkan terhadap 



 

 
 

tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan 

tertentu.  

Kekuasaan mempunyai aneka macam bentuk, dan bermacam-macam 

sumber. Hak milik kebendaan dan kedudukan adalah sumber kekuasaan. 

Birokrasi juga merupakan salah satu sumber kekuasaan, disamping 

kemampuan khusus dalam bidang ilmu-ilmu pengetahuan yang tertentu 

ataupun atas dasar peraturan-peraturan hukum tertentu. Kekuasaan terdapat 

dimana-mana, dalam hubungan sosial maupun di dalam organisasi-organisasi 

sosial. Akan tetapi pada umumya kekuasaan yang tertinggi berada pada 

organisasi yang dinamakan “negara”. Secara formal negara mempunyai hak 

untuk melaksanakan kekuasaan tertinggi, kalau perlu dengan paksaan. 

Negaralah yang membagi-bagikan kekuasaan yang lebih rendah derajatnya 

(Soekanto, 1990: 268-269).  

Golongan yang berkuasa tak mungkin bertahan terus tanpa didukung 

oleh masyarakat. Karena itu golongan tersebut senantiasa untuk membenarkan 

kekuasaanya terhadap masyarakat, dengan maksud agar kekuasaanya dapat 

diterima masyarakat sebagai kekuasaan yang legal dan baik untuk masyarakat 

bersangkutan. Kekuasaan yang dapat dijumpai pada interaksi sosial antara 

manusia maupun antar kelompok mempunyai beberapa unsur pokok yaitu: 

a. Rasa takut. Perasaan takut seseorang (yang merupakan penguasa, misalnya) 

menimbulkan suatu kepatuhan terhadap segala kemauan dan tindakan orang 

yang ditakuti tadi. Rasa takut merupakan perasaan negatif, karena seseorang 

tunduk kepada orang lain dalam keadaan terpaksa. Orang yang mempunyai 



 

 
 

rasa takut akan berbuat segala sesuatu yang sesuai dengan keinginan orang 

yang ditakutinya, agar terhindar dari kesukaran-kesukaran yang akan menimpa 

dirinya, seandainya tidak patuh. Rasa takut juga menyebabkan orang yang 

bersangkutan meniru tindakan-tindakan orang yang ditakutinya. 

b. Rasa cinta. Rasa cinta menghasilkan perbuatan-perbuatan yang pada 

umumnya positif. Orang-orang lain bertindak sesuai dengan kehendak pihak 

yang berkuasa, untuk menyenangkan semua pihak. Artinya ada titik-titik 

pertemuan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Rasa cinta biasanya telah 

mendarah daging (internalized) dalam diri seseorang atau sekelompok orang. 

Rasa cinta yang efisien seharusnya dimulai dari pihak penguasa. Apabila ada 

sesuatu reaski positif dari masyarakat yang dikuasai maka system kekuasaan 

akan dapat berjalan dengan baik dan teratur. 

c. Kepercayaan. Kepercayaan dapat timbul sebagai hasil hubungan langsung 

antar dua orang atau lebih yang bersifat asosiatif. 

d. Pemujaan. Dalam sistem pemujaan, seseorang atau sekelompok orang-orang 

yang memegang kekuasaan, mempunyai dasar pemujaan dari orang-orang lain. 

Akibatnya adalah segala tindakan penguasa dibenarkan atau setidak-tidaknya 

dianggap benar. Keempat unsur tersebut merupakan sarana yang biasanya 

digunakan oleh penguasa untuk menjalankan kekuasaan yang ada ditangannya. 

Apabila seseorang hendak menjalankan kekuasaan, biasanya dilakukan 

langsung tanpa perantaraan. Keadaan semacam itu umumnya dapat dijumpai 

pada masyarakat-masyarakat kecil dan bersahaja, dimana para warganya saling 

mengenal dan belum dikenal adanya diferensi. Namun di dalam masyarakat 



 

 
 

yang sudah rumit, hubungan antara penguasa dengan yang dikuasai, mungkin 

terpaksa dilaksanakan secara tidak langsung (Soekanto, 1990: 271-272).     

 
B. Kerangka Berpikir 

Kerangka pikiran merupakan kerangka konseptual yang memaparkan 

dimensi-dimensi utama dari penelitian, faktor-faktor kunci, variabel-variabel 

yang berhubungan antara dimensi yang disusun dalam bentuk narasi atau 

grafis, sebagai pedoman kerja, baik dalam menyusun metode pelaksanaan di 

lapangan maupun pembahasan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, kerangka 

konseptual Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah 

Kota Semarang. 

Jalan Kokrosono dan Jalan Kartini Timur menjadi salah satu sasaran 

bagi para Pedagang Kaki Lima sebagai lokasi berjualan karena Pedagang Kaki 

Lima melihat adanya potensi ekonomi di kedua tempat tersebut. Pedagang 

Kaki Lima seringkali dianggap mengganggu ketertiban, kebersihan, 

lingkungan dan ketentraman umum yang melewati tempat tersebut. Pemerintah 

sudah mengeluarkan Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan 

Pembinaan Pedagang Kaki Lima, tetapi masih banyak Pedagang Kaki Lima 

yang melanggar Perda tersebut.  

Penetiban terus-menerus dilakukan oleh petugas Satpol PP tapi hal ini 

tidak membuat Pedagang Kaki Lima jera justru sebaliknya Pedagang Kaki 

Lima semakin banyak, diantaranya ada di Jalan Kokorosono dan Jalan Kartini 

Timur. Para pedagang berharap agar mereka tetap eksis atau tetap ada ditengah 

masyarakat oleh sebab itu para Pedagang Kaki Lima melakukan tindakan 



 

 
 

resistensi terhadap pemerintah Kota Semarang. Berikut kerangka berpikir 

penelitian ini:  

Bagan 1. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

Resistensi PKL terhadap Kebijakan 
Pemerintah Kota Semarang 

Kelembagaan Bentuk ResistensiFaktor Penyebab Resistensi

Eksistensi Pedagang Kaki Lima 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan di dalam menemukan dan 

mengembangkan serta menguji kebenaran yang dilakukan secara metodologis 

dan sistematis yang berarti sesuai dengan metode yang bersifat ilmiah. 

Sistematis berarti sesuai dengan pedoman yang berlaku sebagai karya ilmiah 

yang berbentuk skripsi.  

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian ini tidak berupa angka-

angka tetapi data yang terkumpul berbentuk kata-kata lisan yang mencakup 

catatan, laporan dan foto. Jenis penelitian ini menggunakan Metode Studi 

Kasus. Studi kasus berarti metode atau strategi dalam penelitian, dapat juga 

berarti hasil dari suatu penelitian sebuah kasus tertentu. Studi kasus adalah 

suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, dan menginterpretasikan 

suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari 

pihak luar.  

Penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus memfokuskan 

dirinya untuk mengetahui secara umum dan khusus dari objek studi yang akan 

menjadi sasaran penelitiannya. Melalui metode kualitatif, peneliti berupaya 

untuk menjelaskan, mendeskripsikan dan menyelidiki latar belakang serta 

bentuk-bentuk resistensi Pedagang Kaki Lima terhadap kebijakan pemerintah 

Kota Semarang. 



 

 
 

B.  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah objek penelitian di mana kegiatan penelitian 

dilakukan. Penelitian dilakukan di Jalan Kokrosono, Pedagang Kaki Lima 

Jalan Kartini Timur dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Karena 

di Jalan Kokrosono dan Jalan Kartini Timur banyak dijumpai Pedagang Kaki 

Lima yang menjajakan barang daganganya.  

C. Fokus Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian ini maka dalam penelitian ini lebih 

difokuskan pada Resistensi Pedagang Kaki Lima terhadap pemerintah Kota 

Semarang. Penetapan fokus penelitian sangat penting, karena adanya fokus 

penelitian maka seorang penulis dapat membatasi studi. Penetapan fokus yang 

jelas, maka penulis dapat membuat keputusan yang tepat dalam mencari data. 

Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka 

yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah: 

1. Faktor  penyebab perlawanan Pedagang Kaki Lima di Jalan Kokrosono dan 

Jalan Kartini Timur.  

2. Bentuk-bentuk perlawanan Pedagang Kaki Lima di Jalan Kokrosono Dan 

Jalan Kartini Timur.   

3. Kelembagaan Pedagang Kaki Lima menjadi basis  perlawanan. 

D. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai 

berikut: 

   1. Sumber Data Primer 



 

 
 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek 

penelitian melalui preses wawancara dan hasil wawancara berupa kata-kata 

dan tindakan dari para informan, serta kenyataan yang diamati dilapangan. 

Data primer dalam penelitian ini adalah dari hasil observasi atau 

pengamatan secara langsung terhadap Pedagang Kaki Lima serta wawancara 

yang dilakukan kepada informan. Responden dalam penelitian ini adalah 

Pedagang Kaki Lima di Jalan Kokrosono, Pedagang Kaki Lima di Jalan 

Kartini Timur dan  Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh secara tidak 

langsung dari nara sumber atau data non primer. Data sekunder yang 

dimaksud bisa berupa sumber tertulis dan foto. Adapun yang termasuk 

dalam bahan tulis adalah arsip, dokumen resmi baik dari desa, dari media 

massa maupun dari instansi yang bersangkutan, serta data statistik lainnya. 

Data yang diperoleh bukan bersumber dari lapangan penelitian, dalam hal 

ini berupa catatan-catatan, arsip, artikel atau literatur untuk melengkapi data 

primer. Selain itu, juga melalui studi dokumen. Metode dokumentasi ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data arsip atau teori-teori 

tentang pendapat, dalil dan hukum serta lain-lain yang berhubungan dengan 

masalah penelitian. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data 

sebagai berikut 

1. Observasi 

Observasi berarti pengamatan dan pencacatan yang sistematis 

terhadap gejala-gejala yang sedang diteliti. Pengertian observasi secara 



 

 
 

sempit adalah mengamati dan mendengar perilaku seseorang selama beberapa 

waktu tanpa adanya manipulasi dan pengendalian Teknik observasi ini 

dimaksudkan untuk dapat melakukan pengamatan secara langsung mengenai 

objek penelitian, di sini objek tersebut adalah Pedagang Kaki Lima Jalan 

Kokrosono dan Jalan Kartini Timur. Pelaksanaan observasi dilakukan di Jalan 

Kokrosono dan Jalan Kartini Timur.  

Observasi dalam penelitian ini dilakukan setelah memperoleh ijin dari 

pihak yang bersangkutan. Peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu 

Pedagang Kaki Lima Jalan Kokrosono dan Jalan Kartini Timur untuk 

melakukan pengamatan langsung terhadap objek kajian penelitian. Hal-hal 

yang diobservasi dalam penelitian tentunya tidak terlepas dari beberapa 

pokok permasalahan yang akan dibahas antara lain faktor penyebab resistensi, 

bentuk resistensi, dan kelembagaan Pedagang Kaki Lima. Dalam penggunaan 

teknik observasi yang terpenting adalah dengan mengandalkan pengamatan 

dan ingatan.  

Guna mempermudah pengamatan dan ingatan maka penelitian ini 

dibantu dengan adanya catatan-catatan dan bukti otentik berupa foto. Dalam 

observasi ini, penulis melakukan secara langsung dan terlibat di dalam 

komunitas orang yang akan di observasi. Peneliti selalu berusaha hadir di 

tengah-tengah Pedagang Kaki Lima di Jalan Kokrosono dan Jalan Kartini 

Timur, baik ketika berjualan maupun saat melakukan aktivitas lainya. 

Pengumpulan data dimulai dengan memusatkan perhatian pada kegiatan 

observasi yaitu mengamati berbagai ragam aktivitas dan memberi kesempatan 



 

 
 

kepada informan untuk mengungkapkan secara bebas pengalaman-

pengalamanya. 

 Untuk mendapatkan kemurnian data, peneliti berusaha tampil 

sesederhana mungkin. Data yang diperoleh dari observasi langsung berupa 

perincian atau data deskriptif. Peneliti melakukan penelitian pada tanggal 6 

Agustus sampai dengan 6 Oktober 2010, mengamati kegiatan yang dilakukan 

oleh Pedagang Kaki Lima dan perilaku Pedagang Kaki Lima berhubungan 

dengan perlawanan. Pada tanggal 8 November sampai dengan 22 November 

2010 peneliti melakukan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Semarang. 

2. Wawancara  

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong, 2007: 186). Kaitannya dengan  penelitian ini, 

peneliti berperan sebagai pewawancara. Wawancara dilakukan untuk 

memperoleh informasi yang berhubungan dengan sikap resisten dan bentuk 

perlawanan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima terhadap kebijakan 

pemerintah. Dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) 

peneliti melakukan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan 

Pedagang Kaki Lima serta pihak-pihak yang berkepentingan. 

Metode atau cara untuk mengumpulkan data dengan berdialog 

langsung dengan pihak-pihak yang terkait guna mendapatkan kebenaran 



 

 
 

informasi mengenai suatu hal yang diteliti. Yang menjadi sasaran wawancara 

ini adalah: 

a. Pedagang Kaki Lima Jalan Kokrosono. 

b. Pedagang Kaki Lima Jalan Kartini Timur, dan 

c. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. 

3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi digunakan sebagai metode sekunder, yaitu 

metode pengumpulan data tambahan yang berfungsi sebagai pelengkap. Studi 

dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari wawancara dan 

observasi yang berupa catatan tertulis dan dapat dipertanggung jawabkan serta 

menjadi alat bukti yang resmi. Dokumentasi dimaksudkan dalam penelitian ini 

berupa dokumen dari media masa yang pernah meliput berbagi bentuk 

perlawanan yang pernah terjadi, selain itu juga melakukan pengambilan 

dokumentasi foto secara langsung yang dianggap penting dan mendukung 

penelitian.  

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa gambar atau foto dan 

literatur dan yang lainya yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang 

diteliti. Dalam penelitian ini, studi dokumenter dilakukan dengan 

mengumpulkan arsip-arsip laporan yang tertulis tentang Resistensi Pedagang 

Kaki Lima terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang. 

F. Prosedur Penelitian 

Agar penelitian dapat dilaksanakan dengan baik maka perlu ditetapkan 

suatu prosedur penelitian. Hal ini dirasa perlu agar tidak tumpang tindih dalam 



 

 
 

pelaksanan penelitian. Prosedur penelitian dilaksanakan melalui beberapa 

persiapan berikut: 

1. Tahap persiapan 

Dalam tahap persiapan, mencakup pengajuan judul, pembuatan proposal 

skripsi, pembuatan instrument, dan permohonan izin penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Dalam tahap pelaksanaan meliputi, pengumpulan data, reduksi data, 

klasifikasi data, deskripsi data dan interpretasi data. 

3. Tahapan Pembuatan Laporan 

Berupa kegiatan pembuatan laporan dari hasil penelitian. 

 
G. Analisis Data Penelitian 

Analisis data yang digunakan dengan menggunakan metode kualitatif 

dengan model analisis deskriptif. Maksudnya adalah cara penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh 

responden secara tertulis atau perilakunya yang diteliti dan dipelajari secara 

utuh. Tujuan yang hendak dicapai dari penggunaan metode ini adalah tidak 

hanya mengungkap kebenaran saja akan tetapi juga memahami kebenaran 

tersebut. 

Data yang dikumpulkan adalah berbentuk kata-kata, gambar, dokumen, 

dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan karena adanya penerapan metode 

kualitatif. Selain itu semua yang dikumpulkan berpotensi menjadi kunci 

terhadap apa yang sudah diteliti. Dalam menarik kesimpulan penelitian ini 

peneliti menggunakan metode induksi, yaitu dari peristiwa-peristiwa atau 

kejadian yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan umum (Moleong, 

2007: 296). Secara umum proses analisis data meliputi pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. 



 

 
 

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari 

dan mengumpulkan data terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada 

dilapangan kemudian data tersebut dicatat. Dalam tahap ini, peneliti 

mencari dan mengumpulkan data dari Pedagang Kaki Lima Jalan 

Kokrosono, Pedagang Kaki Lima Jalan Kartini Timur, Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Semarang dan Dinas Pasar Kota Semarang. 

2. Reduksi data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan data kasar yang tercatat dilapangan. Tujuannya adalah 

menganalisis data yang lebih spesifik dan menghilangkan data yang tidak 

diperlukan dan mengorganisasikan  data-data agar diperoleh kesimpulan  

yang dapat ditarik atau diverifikasi. Reduksi data dilakukan dengan 

mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi 

kemudian dipilih dan dikelompokan berdasarkan kemiripan data. 

3. Penyajian data  

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memberikan 

kemungkinan adanya pengambilan kesimpulan dan pengambilan tindakan 

(Miles dan Huberman, 1992: 18). Penyajian data dapat dilakukan dengan 

baberapa cara seperti dalam bentuk matriks, network, cart dan grafis,  

sehingga peneliti dapat menguasai data (Moleong, 2007: 308). 

4. Pengambilan kesimpulan 

Verifikasi adalah bagian dari suatu kegiatan utuh, maksudnya 

adalah makna-makna yang muncul dari data telah disajikan dan diuji 

kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya (Miles dan Huberman, 

1992: 19). Sejak semula, peneliti berusaha mencari makna dari data yang 

diperoleh. Untuk itu peneliti berusaha mencari pola, model, tema, 



 

 
 

hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan 

sebagainya. Jadi dari data tersebut peneliti berusaha mengambil 

kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan yang didasarkan 

pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas 

masalah yang diangkat dalam penelitian. 

 

 

 

 

 

              

 

Sumber: Analisis Data Kualitatif 

(Mathew B. Milles dan Michael Huberman) 

 

Keempat komponen tersebut saling berinteraksi, yaitu saling 

mempengaruhi dan terkait. Langkah awal peneliti adalah melakukan 

penelitian  di lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi 

yang disebut pengumpulan data. Banyaknya data yang dikumpulkan 

kemudian dilakukan reduksi data. Setelah direduksi kemudian diadakan 

penyajian data. Selain itu pula pengumpulan data juga digunakan untuk 

penyajian data. Apabila ketiganya telah selesai dilakukan, maka langkah 

yang terakhir adalah pengambilan kesimpulan atau verifikasi. 

Penyajian Data (3) Pengumpulan Data (1)

Penarikan 
Kesimpulan (4) 

Reduksi Data (2)
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Daerah Penelitian  

a. Lokasi penelitian Pedagang Kaki Lima Jalan Kokrosono  

Jalan Kokrosono salah satu jalan yang ramai oleh adanya Pedagang 

Kaki Lima. Sepanjang Jalan Kokrosono banyak Pedagang Kaki Lima yang 

menjajakan daganganya. Ruas jalan yang sempit namun ramai ini biasa 

dilalui oleh kendaraan seperti sepeda motor, mobil pribadi,  mobil 

pengangkut barang bahkan truk tronton menjadikan jalan ini terkesan tidak 

teratur dan kurang tertib. Letak area parkir yang berada di jalan dan jumlah 

pengunjung yang relatif banyak mengganggu kelancaran pengguna jalan 

dan laju kendaraan yang berlalu lalang. 

Letak    : Di Kecamatan Semarang Utara 

Luas   : 30 meter dari pertigaan Jalan Kokrosono sampai 

dengan pertigaan Jalan Brotojoyo 

Waktu Berjualan : Pukul 04.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB 

Lokasi Berjualan  : Trotoar Jalan Kokrosono  



 

 
 

      

Gambar 1: Gambar penjual stiker di Jalan Kokrosono 
 

Barang-barang yang dijual oleh Pedagang Kaki Lima Jalan 

Kokrosono sangat bermacam-macam. Rata-rata  adalah barang-barang 

milik mereka sendiri. 

Tabel 1.2 Jenis Barang yang Dijual Pedagang Kaki Lima di Jalan 
Kokrosono. 

 
No.  Jenis Barang Dagangan 
1.  Alat elektonik 
2.  Barang Rosok  
3.  Cincin Perak  
4.  Kaca Spion 
5.  Kipas Angin
6.  Tasbih 
7.  Kunci 
8.  Helm
9.  Stiker 
10.  Makanan dan Minuman  
11.  Handphone dan Aksesoris 
12.  Pakaian Bekas
13.  Monitor Bekas 
14.   Sepatu Bekas 
15.  Perlengkapan Rumah Tangga 

  



 

 
 

Sarana yang digunakan Pedagang Kaki Lima di Jalan Kokrosono 

antara lain sebagai berikut. 

Tabel 1.3 Sarana Berjualan Pedagang Kaki Lima Jalan Kokrosono  
 

No.  Sarana Berjualan
1.  Gerobak 
2.  Meja dan Kursi 
3.  Tikar 
4.  Sepeda
5.  Motor Roda Tiga 
6.  Plastik 

 

       

Gambar 2: Pedagang Kaki Lima di Jalan Kokrosono 
 

Pedagang Kaki Lima yang berjualan Perlengkapan rumah tangga 

seperti pada gambar diatas menggunakan sepeda motor roda tiga. Pada 

bagian belakang sebagai tempat untuk menaruh barang-barang yang akan 

dijual. Ditata sedemikian rupa sehingga menarik perhatian pengunjung 

yang datang ke tempat tersebut. Sedangkan penjual makanan biasanya 

menggunakan gerobak yang dilengkapi dengan kursi panjang. Gerobak 



 

 
 

berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk meletakan makanan yang 

akan dijual sedangkan kursi disediakan untuk pembeli, sebagaimana hasil 

wawancara penulis dengan Sigit (PKL Jalan Kokrosono) berikut ini. 

 “Saya cuma menggunakan tikar sebagai alat bantu untuk berjualan. 
Barang yang saya jual adalah handphone dan asesorisnya, jadi 
cukup dengan sebuah tikar saya sudah bisa berjualan” (Hasil 
wawancara pada tanggal 12 Agustus 2010). 
 
Pedagang Kaki Lima Jalan Kokrosono sadar betul bahwa lokasi 

yang mereka tempati untuk berjualan adalah kawasan terlarang bagi 

Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima tidak mempunyai pilihan lain 

meskipun mereka sering ditertibkan, mereka akan tetap bertahan berjualan 

di Jalan Kokrosono. Pedagang Kaki Lima di Jalan Kokrosono sudah 

mendapatkan tempat relokasi di Pasar Kokrosono sebelah selatan rel 

kereta api, namun masih banyak Pedagang Kaki Lima yang kembali 

berjualan di tempat semula yaitu di trotoar jalan. Hal ini mereka lakukan 

karena mereka hanya mempunyai satu tempat berjualan yaitu di Jalan 

Kokrosono dan tidak mempunyai tempat lain sebagai tempat untuk 

berjualan. Alasan Pedagang Kaki Lima memilih tempat ini untuk berjualan 

adalah tempat ini ramai oleh pengunjung. 

Pedagang Kaki Lima di Jalan Kokrosono mengaku pasrah jika 

suatu ketika tempat mereka berjualan akan ada penertiban maupun 

penggusuran. Pada dasarnya para Pedagang Kaki Lima di Jalan Kokrosono 

merasa sebagai pihak yang lemah sehingga kalaupun harus melawan 

mereka pikir sia-sia saja, sehingga mereka lebih memilih bersikap pasrah 



 

 
 

saja kalau memang mereka harus ditertibkan. Seperti yang diungkapkan 

oleh Eeng (PKL Jalan Kokrosono) sebagai berikut. 

 “Selama saya berjualan di tempat ini saya tidak pernah di tarik 
biaya apapun, tanah ini milik pemerintah jadi kalau saya disuruh 
pergi dari tempat ini untuk tidak berjualan saya pasrah, meskipun 
sebenarnya saya bingung kalau saya digusur dari tempat ini nanti 
saya akan jualan dimana “ (Hasil wawancara pada tanggal 11 
Agustus 2010). 
 
Bagi para pedagang yang tempat tinggalnya dekat dengan lokasi 

berdagang lebih memilih berjalan sambil mendorong gerobak, sedangkan 

para pedagang yang tempat tinggalnya jauh dari tempat berjualan, barang-

barang dititipkan di rumah atau tempat yang biasa digunakan untuk 

penitipan barang yang lokasinya tidak jauh dari tempat  berdagang. Untuk 

menitipkan barang-barang tersebut para pedagang dikenai biaya Rp. 

2000,00 (Dua Ribu Rupiah) setiap kali menitipkan barang. 

b. Lokasi Penelitian Pedagang Kaki Lima Jalan Kartini Timur 

Selain di Jalan Kokrosono, Pedagang Kaki Lima juga menempati  

Jalan Kartini Timur. Jalan ini terbilang sempit karena median jalan dipakai 

sebagai taman, sekaligus  parkir bagi para pengunjung. Situasi seperti ini 

sangat rentan terjadi kecelakaan lalu lintas, ketidak nyamanan pejalan kaki 

dan pengendara kendaraan yang melintas, dan yang paling penting 

menganggu tata keindahan kota.  

 

 



 

 
 

      

Gambar 3: Pedagang Kaki Lima di Jalan Kartini Timur 

Letak    : Di Kecamatan Semarang Timur 

Luas   : 125 x 4 = 500 m2  batas areal jembatan Kali 

Banger sampai  dengan Barito 

Waktu Berjualan  : Pukul 04.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB 

Lokasi Berjualan  : PKL menempati jalur pemisah 

 
Tabel 1.4 Jenis Barang yang Dijual Pedagang Kaki Lima Jalan 

Kartini Timur. 
No.  Jenis Barang Dagangan
1.  Makanan 
2.  Minuman 
3.  Kaset Bekas 
4.  Jaket
5.  Helm 
6.  Pakaian yang baru 
7.  Pakaian Bekas 
8.  Stiker
9.  Buah‐buahan 
10.  Tanaman Hias 
11.  Ikan Hias 
12.  Burung
13.  Makanan Burung 
14.  Asesoris 
15.  Alat Elektonik

 



 

 
 

Tabel 1.5 Sarana Berjualan Pedagang Kaki Lima Jalan Kartini Timur 

No.  Sarana Berjualan
1.  Gerobak 
2.  Meja 
3.  Kursi 
4.  Tikar

 

Pedagang Kaki Lima yang berjualan makanan biasanya 

menggunakan gerobak yang dilengkapi dengan kursi panjang. Gerobak 

berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk meletakan makanan yang 

akan dijual sedangkan kursi disediakan untuk pembeli, sebagaimana hasil 

wawancara penulis dengan Triyani (PKL Jalan Kartini Timur) sebagai 

berikut. 

“Saya berjualan makanan, jadi saya menggunakan gerobak 
dilengkapi kursi panjang yang digunakan sebagai tempat duduk 
ketika ada pembeli yang datang ke sini” (Hasil wawancara pada  
tanggal 14 Agustus 2010).  

 
Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Kartini Timur jelas telah 

melanggar Perda karena keberadaan Pedagang Kaki Lima ini telah di 

relokasi di Pasar Waru, namun masih tetap sebagian besar Pedagang Kaki 

Lima ini yang kembali berjualan di tempat semula. Berikut ini wawancara 

penulis dengan Yanto (PKL Jalan Kartini Timur). 

“Saya berjualan di sini karena tempat ini strategis, ramai 
pengunjung sehingga banyak yang membeli barang dagangan 
saya. Selain itu tempat ini dekat dengan tempat tinggal saya” 
(Hasil wawancara pada tanggal 14 agustus 2010). 

 

 



 

 
 

            

Gambar 4: Barang yang dijual Pedagang Kaki Lima Jalan Kartini 
Timur. 

 
Pemajangan barang dagangan yang menarik serta variasi barang 

yang dijual dapat menimbulkan minat para pengunjung untuk membeli. 

Berdasarkan hasi penelitian, mayoritas pedagang yang menjual makanan 

dan minuman menggunakan gerobak yang berfungsi sebagai tempat untuk 

meletakkan makanan yang akan dijual, dilengkapi kursi dan meja yang 

disediakan untuk para pembeli. Bagi yang menjual barang dagangan 

seperti sepatu, alat elektronik dan handphone mereka lebih memilih 

menggunakan tikar, plastik atau terpal untuk menggelar barang 

daganganya.  

Cara ini merupakan cara yang sangat sederhana terutama bagi para 

Pedagang Kaki Lima yang berjualan di trotoar. Selain untuk menggelar 

barang dagangannya, plastik juga dapat digunakan untuk menghindari 

terik matahari dan hujan. Pemajangan barang jauh lebih rumit, namun 



 

 
 

dapat menarik perhatian konsumen karena barang yang dipajang terlihat 

lebih bagus dan rapi. 

Sebagai sarana pengangkut barang, para pedagang menggunakan 

gerobak, becak, sepeda, motor ataupun  mobil. Tidak semua pedagang 

membawa pulang barang dagangannya. Bagi para pedagang yang tempat 

tinggalnya dekat dengan lokasi berdagang lebih memilih berjalan sambil 

mendorong gerobak, sedangkan para pedagang yang tempat tinggalnya 

jauh dari tempat berjualan, barang-barang ditinggal di tempat berjualan. 

Seperti yang diungkapkan oleh Sumiarti (PKL Jalan Kartini Timur) 

sebagai berikut: 

“Saya berjualan tanaman hias setelah selesai berjualan tanaman 
tersebut tidak saya bawa pulang tapi, saya tinggalkan saja disini 
cuma saya tutup dengan menggunakan plastik saja” (Hasil 
Wawancara pada tanggal 15 Agustus 2010).  
 

2. Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota 

Semarang  

a. Faktor  Penyebab Perlawanan 

Keberadaan Pedagang Kaki Lima seakan-akan telah menjadi 

masalah yang sulit diselesaikan oleh setiap pemerintah daerah. 

Perkembangan sektor informal di perkotaan tidak terlepas dari 

pertumbuhan penduduk yang cepat di daerah perkotaan tersebut.  

Urbanisasi merupakan salah satu penyebab semakin berkembang 

sektor informal di perkotaan. Permasalahan ini membutuhkan perhatian 

serius dari pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas 



 

 
 

ketertiban dan keindahan kota. Dalam perkembangannya, Pedagang Kaki 

Lima terbagi menjadi dua, yaitu: 

1. Pedagang Kaki Lima Legal, yaitu Pedagang Kaki Lima yang 

memiliki ijin usaha, biasanya merupakan Pedagang Kaki Lima 

binaan pemerintah. 

2. Pedagang Kaki Lima Ilegal, yaitu Pedagang Kaki Lima yang tidak     

memiliki ijin usaha. 

Pedagang Kaki Lima yang bersifat legal biasanya menempati 

lokasi yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. Modal yang 

digunakan relatif lebih besar dibandingkan dengan Pedagang Kaki Lima 

ilegal. Pedagang Kaki Lima yang ilegal menempati tempat usaha yang 

tidak ditentukan oleh pemerintah daerah setempat sebagai lokasi sektor 

informal. Pedagang Kaki Lima jenis kedua inilah yang membutuhkan 

penanganan khusus dari pemerintah, karena mereka seringkali tidak 

mengindahkan tata tertib yang telah ada. Akibatnya dalam pengembangan 

usaha tata ruang kota seperti mengganggu ketertiban umum dan timbulnya 

kesan penyimpangan terhadap peraturan akibat sulitnya mengendalikan 

perkembangan sektor informal ini.  

Lokasi Pedagang Kaki Lima legal yang telah ditentukan biasanya 

memiliki luas yang cukup dan tidak mengganggu arus lalu lintas. 

Pedagang Kaki Lima dalam penelitian di Jalan Kokrosono dan Jalan 

Kartini Timur termasuk dalam Pedagang Kaki Lima illegal karena mereka 

menempati daerah larangan Pedagang Kaki Lima. Penertiban yang 



 

 
 

dilakukan oleh aparat pemerintah seringkali menimbulkan resistensi atau 

perlawanan dari Pedagang Kaki Lima.  

Kebijakan melakukan Penertiban sebenarnya bertujuan untuk 

menciptakan keteraturan dan ketertiban Pedagang Kaki Lima, oleh karena 

itu bentuk penertiban tidak selalu dalam bentuk penyitaan barang-barang 

dagangan. Apabila Pedagang Kaki Lima berada ditempat yang telah 

ditentukan untuk Pedagang Kaki Lima, penertiban dilakukan agar 

Pedagang Kaki Lima tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan 

untuk menggelar barang daganganya sedangkan bagi Pedagang Kaki Lima 

yang melanggar ketentuan Perda Pedagang Kaki Lima ditertibkan dengan 

cara dipindahkan ke tempat yang telah ditentukan.  

 Pemerintah Kota Semarang sendiri telah mengeluarkan Peraturan 

Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan 

Pedagang Kaki Lima yang berarti bahwa pemerintah Kota Semarang 

mengakui keberadaan Pedagang Kaki Lima dan memiliki keinginan yang 

kuat dalam mewujudkan keindahan dan ketertiban kota tanpa 

mengindahkan kepentingan dan hak ekonomi, sosial, budaya dari pelaku 

Pedagang Kaki Lima itu sendiri.  

 Pedagang Kaki Lima biasanya identik dengan keramaian. Di mana 

ada keramaian, maka di situ Pedagang Kaki Lima akan menjajakan barang 

dagangannya. Seperti di Jalan Kokrosono dan Jalan Kartini Timur banyak 

sekali Pedagang Kaki Lima dengan berbagai macam jenis barang yang 

mereka jajakan. Penertiban sering kali dilakukan oleh Satpol PP untuk 



 

 
 

menertibkan kesemrawutan yang disebabkan oleh para Pedagang Kaki 

Lima. Teguran dan sosialisasi dari petugas dilakukan  petugas secara 

terus-menerus. Pedagang Kaki Lima bukanya berkurang malah semakin 

bertambah.  

 Hal-hal yang menjadikan alasan Pedagang Kaki Lima melakukan 

resistensi adalah faktor ketidakadilan. Pedagang Kaki Lima merasa telah 

memberikan pungutan yang ditarik oleh pihak yang telah diberi 

kewenangan untuk melakukan tugas tersebut, guna untuk disetor ke 

kelurahan setempat. Oleh karena itu Pedagang Kaki Lima tetap berjualan 

seperti biasanya dan tidak mau pindah dengan alasan mereka telah 

membayar sejumlah uang. Berdasarkan wawancara penulis dengan 

Sumiem (PKL Jalan Kokrosono). 

“Saya membayar setiap hari sebesar Rp. 500, 00 sebagai biaya 
karcis” (Hasil wawancara pada tanggal 10 Agustus 2010). 
 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ina (PKL Jalan Kartini Timur). 

“Saya membayar karcis sebesar Rp. 3.500, 00 setiap 1 minggu 
sebagai biaya administrasi” (Hasil wawancara pada tanggal 15 
Agustus 2010).  
 
Ada juga Pedagang Kaki Lima yang mengaku bahwa mereka 

berjualan ditempat tersebut dengan cuma-cuma/gratis. Berikut wawancara 

penulis dengan Basir (PKL Jalan Kartini Timur). 

“Selama saya berjualan di sini saya tidak pernah membayar biaya  
apapun” (Hasil wawancara pada tanggal 14 Agustus 2010). 

 
Hal ini juga diungkapkan oleh Sigit (PKL Jalan Kokorosono). 
 



 

 
 

“Saya tidak pernah membayar selama saya berjualan di tempat ini” 
(Hasil wawancara pada tanggal 10 Agustus 2010). 
 

   b. Bentuk-bentuk Resistensi  

  Pedagang Kaki Lima menjadi pilihan bagi para pendatang sehingga 

sektor ini mampu menyerap dan memberikan lapangan pekerjaan di tengah 

persaingan ekonomi perkotaan. Ditinjau dari modal usaha yang dimiliki, 

Pedagang Kaki Lima yang disatu sisi dipandang sebelah mata akan tetapi 

mereka mampu dan mempunyai jiwa wirausaha dan tingkat kemandirian 

yang tinggi. Petugas Satpol PP sebagai pengontrol dari kebijakan tersebut 

yang langsung turun ke lapangan dan berhadapan langsung dengan para 

Pedagang Kaki Lima akhirnya harus selalu siap siaga dan tidak jarang 

menghadapi berbagai reaksi dari para Pedagang Kaki Lima.  

Upaya pemerintah Kota Semarang dalam menata keberadaan 

Pedagang Kaki Lima memang selalu mengundang reaksi dari para 

Pedagang Kaki Lima yang akan ditertibkan. Bagi Pedagang Kaki Lima 

operasi penertiban bukan merupakan hal yang sama sekali baru. Dalam 

menghadapi Pedagang Kaki Lima, pemerintah menerapkan berbagai cara, 

pemerintah berusaha melakukan pengendalian kepada Pedagang Kaki 

Lima dan kebijakan tersebut tertuang dalam Perda dan memberi 

kewenangan kepada petugas Satpol PP untuk mengontrol kebijakan 

tersebut.   

Bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki 

Lima adalah sebagai berikut: 

1. Tetap Berjualan 



 

 
 

Bertahannya Pedagang Kaki Lima di Jalan Kokrosono dan Jalan 

Kartini Timur karena mereka mempunyai alasan-alasan tersendiri kenapa 

mereka tetap berjualan di tempat tersebut yang mereka sebut sebagai 

tempat untuk bekerja. Seperti yang diungkapkan oleh Rusminah (PKL 

Jalan Kokrosono). 

“Bahwa Saya tahu betul tempat ini bukanlah tempat untuk 
berjualan, tetapi  meskipun sering kali saya dan teman-teman PKL 
lain ditertibkan oleh petugas, namun mau bagaimana lagi saya tidak 
ada pilihan lain satu-satunya pekerjaan yang saya miliki juga hanya 
sebagai PKL. Mau tidak mau, setelah ada penertiban saya pasti 
kembali berjualan disini seperti biasanya karena ini satunya cara  
saya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga saya” (Hasil 
wawancara pada tanggal 10 Agustus 2010). 
 

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasrul (PKL Jalan Kokrosono). 

“Saya berjualan di sini sudah 25 tahun sampai sekarang tetap 
berjualan ditempat ini belum pernah pindah berjualan di tempat 
lain, saya merasa lumayan mbak penghasilannya”(wawancara pada 
tanggal 10 Agustus 2010.  

 

Hal ini juga diungkapkan oleh Sahlan (PKL Jalan Kartini Timur). 

“Kalau saya dan teman-teman PKL diminta agar tidak berjualan 
biasanya pada saat Semarang akan kedatangan tamu, kita 
diberitahu untuk tidak berjualan dalam waktu beberapa hari tapi 
setelah itu kita akan kembali berjualan lagi”(Hasil wawancara pada 
tanggal  15 Agustus 2010). 
 

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kartini (PKL Jalan Kartini 

Timur). 

“Saya ngikut saja sama teman-teman yang lain, kalau mereka 
kembali berjualan saya juga ikut berjualan” (Hasil wawancara pada 
tanggal 15 Agustus 2010). 



 

 
 

Kegigihan Pedagang Kaki Lima mempertahankan tempat berjualan 

dan tetap kembali berjualan ketempat semula meskipun letah digusur atau 

ditertibkan oleh petugas. Hal ini berhubungan dengan pendapatan yang 

akan diperolehnya ditempat  tersebut. Terdapat tempat-tempat tertentu 

yang menurut penilaian Pedagang Kaki Lima paling dapat memberikan 

pendapatan yang tinggi bagi para Pedagang Kaki Lima. Tindakan yang 

dilakukan oleh petugas Satpol PP sebagai instansi penegak Perda sesuai 

prosedur maka Satpol PP akan bertindak tegas melalui upaya penertiban 

yang dilakukan secara terus-menerus (bersama kelurahan, kecamatan, 

Dinas atau Instansi terkait baik itu Dinas Pasar, maupun POLRI).  

Dalam penertiban Pedagang Kaki Lima akan diberi waktu untuk 

pindah atau membongkar secara mandiri (dengan jaminan surat 

pernyataan), apabila masih dilanggar maka Pedagang Kaki Lima yang 

bersangkutan akan diberi sanksi baik pembongkaran dan penyitaan barang 

dagangan maupun sanksi pidana atau pemberkasan dengan ancaman 

hukuman kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 

5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sesuai dengan Perda No.11 Tahun 2000 

pasal 12 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.  

Setelah penertiban, diadakan patroli atau pengawasan yang 

dilakukan secara terus-menerus oleh Satpol PP dan pihak terkait baik dari 

kelurahan, kecamatan, Dinas Pasar, maupun POLRI. Petugas dalam 

melakukan penertiban juga sering kali mengalami berbagai kesulitan antar 

lain yaitu: 1) para Pedagang Kaki Lima kembali berjualan setelah petugas 



 

 
 

pergi, 2) adanya penolakan Pedagang Kaki Lima tidak mau ditata ditempat 

yang baru yang telah disediakan oleh pemerintah penataan ditentukan oleh 

Dinas Pasar, 3) tidak jarang ada Pedagang Kaki Lima yang menangis 

minta dikasihani karena mata pencaharianya hanya berjualan. Berdasarkan 

wawancara penulis dengan Budi Raharjo (Petugas Satpol PP). 

“Pedagang Kaki Lima ada yang menangis meminta belas kasihan, 
tapi mau bagaimana lagi kami juga menjalankan tugas kantor. 
Memang ini sudah menjadi resiko pekerjaan kami, kami sering 
dianggap tidak manusiawi dan sangat kejam tapi masalahnya  kami 
harus menjalankan tugas yaitu melakukan penertiban sesuai dengan 
peraturan yang berlaku” (Hasil wawancara pada tanggal 8 
November 2010). 

 
2. Menolak Relokasi 

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk menata 

keberadaan Pedagang Kaki Lima adalah dengan melakukan relokasi. 

Relokasi dalam Pedagang Kaki Lima merupakan pemindahan lokasi 

berdagang dari satu tempat ke tempat yang lain. Relokasi merupakan 

upaya pemerintah untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima. Relokasi 

tersebut ternyata tidak sepenuhnya mendapat tanggapan yang positif dari 

para Pedagang Kaki Lima. Karena tidak semua Pedagang Kaki Lima yang 

bersedia untuk menempati area relokasi tersebut. Hal ini terlihat masi 

banyaknya Pedagang Kaki Lima yang tetap berjualan di daerah larangan 

Pedagang Kaki Lima dan nekad berhadapan langsung dengan para petugas 

yang menertibkan mereka. Alasan menolak relokasi karena relokasi yang 

dilakukan oleh pemerintah cenderung kurang menguntungkan bagi 



 

 
 

Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan wawancara penulis dengan Darwanto ( 

PKL Jalan Kokrosono). 

 “Tempat relokasi di pasar Kokrosono tidak seramai disini. 
Apalagi  kadang-kadang jualan itu tidak pasti, kadang sepi dan 
kadang bisa ramai” (Hasil wawancara pada tanggal 10 Agustus 
2010). 

 
Seperti yang diungkapkan oleh Sumiem (PKL Jalan Kokrosono)  

“Saya pernah jualan di tempat relokasi pasar Kokrosono, tetapi  
pengunjungnya tidak terlalu ramai. Jarang ada pembeli yang 
datang sampe sayapun harus meminjam uang guna menambah 
modal. Karena setiap harinya saya tidak mendapatkan 
keuntungan makanya saya mengambil keputusan untuk kembali 
berjualan di trotoar jalan seperti ini. Kalau disini itu ramai mbak 
selalu saja ada pengunjungnya, jadi dagangan saya 
Alhamdulillah selalu laku” (Hasil wawancara pada tanggal 11 
Agustus 2010). 
 

Berikut ini wawancara penulis dengan Beny (PKL Jalan Kartini Timur). 

”Saya pernah direlokasi ke pasar Waru tapi saya kembali lagi 
berjualan disini meskipun sering ditertibkan” (Hasil wawancara 
pada tanggal 13 Agustus 2010). 
 

Hal ini juga diungkapkan oleh Sutarjan (Petugas Satpol PP). 

“Untuk Pedagang Kaki Lima Jalan Kartini timur sudah 
direlokasi ke pasar waru sedangkan untuk Pedagang Kaki Lima 
Jalan Kokrosono pun sudah direlokasi di sebelah utara Rel 
Kereta Api. Namun, pada kenyataanya Pedagang Kaki Lima 
tersebut masih saja kembali berjualan ke tempat semula” (Hasil 
wawancara pada tanggal 10 November 2010). 
 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penolakan yang dilakukan 

oleh Pedagang Kaki Lima wajar dilakukan karena bila lokasi yang baru 

dianggap tidak menguntungkan. Apabila lokasi yang baru tidak strategis 



 

 
 

seperti lokasi sebelumnya, maka besar kemungkinan lokasi baru yang akan 

ditempati oleh Pedagang Kaki Lima akan sepi pengunjung dan tentu saja 

bila sepi pengunjung para Pedagang Kaki Lima tidak mendapatkan 

penghasilan yang memadai. Selain itu, apabila Pedagang Kaki Lima 

dipindah di lokasi yang baru besar kemungkinan Pedagang Kaki Lima 

kehilangan pelangganya. Oleh karena itu, Pedagang Kaki Lima melakukan 

penolakan bila dipindah ke lokasi yang baru. 

  3. Menyembunyikan Barang Dagangan 

Ada berbagai cara yang dilakukan para Pedagang Kaki Lima untuk 

mengelabui petugas supaya barang dagangannya tidak diketahui oleh 

petugas yaitu dengan menitipkan barang dagangan di tempat yang 

memang khusus sebagai tempat penitipan bagi para Pedagang Kaki Lima 

yang letaknya tidak jauh dari tempat berjualan. Sebagaimana hasil 

wawancara penulis dengan Tuminem (PKL Jalan Kokrosono). 

“Kalau petugas Satpol PP datang lalu memberitahukan supaya 
kita para PKL untuk tidak berjualan maka saya langsung 
membereskan barang dagangan saya. Saya masukan kardus, lalu 
saya titipkan di rumah itu mbak (tempat penitipan), kalau saya 
pulang ke rumah barang dagangan saya juga biasa saya titipkan 
disitu cuma bayar Rp. 2000, 00 saja” (Hasil wawancara pada 
tanggal 12 Agustus 2010). 
 

Dari tindakan tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa Pedagang 

Kaki Lima melakukan tindakan penyelamatan barang dagangan tersebut 

sebagai pola adaptasi yang mereka lakukan. Hal tersebut tidak terlepas 



 

 
 

juga dari dorongan naluri manusia untuk mempertahankan kehidupannya 

sehingga bisa bertahan dalam kehidupan selanjutnya.  

 4. Bersembunyi (Kucing-kucingan) dengan Petugas 

Pedagang Kaki Lima umumnya sudah sangat hafal dengan jadwal 

kedatangan petugas. Pada saat petugas datang yaitu jam-jam tertentu dan 

tidak pasti tersebut mereka segera mempersiapkan diri untuk bersembunyi 

di tempat yang relatif aman bagi mereka. Berikut ini wawancara penulis 

dengan Apriyanto Yudit (Petugas Satpol PP). 

“Sebenarnya tidak ada perlawanan secara fisik yang dilakukan 
oleh Pedagang Kaki Lima ketika ada penertiban. Biasanya yang 
terjadi para Pedagang Kaki Lima bersembunyi dari petugas dan 
kadang-kadang merusak barang dagangannya sendiri untuk 
mengelabui petugas” (Hasil wawancara pada tanggal 10 
November 2010). 
 

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa tindakan diam atau pasrah 

Pedagang Kaki Lima pada dasarnya bukan berarti tidak melawan karena 

bentuk perlawanan tidak selalu secara fisik, tetapi dengan cara-cara yang 

lebih lunak. 

      c. Kelembagaan Pedagang Kaki Lima Jalan Kokrosono dan Jalan Kartini 

Timur  

Untuk memperkuat posisi Pedagang Kaki Lima dalam melakukan 

aktifitasnya, banyak di antara Pedagang Kaki Lima yang membuat 

paguyuban. Keberadaan paguyuban Pedagang Kaki Lima pada dasarnya 

sangat penting baik bagi Padagang Kaki Lima sendiri maupun pihak 

pemerintah yang hendak melakukan penataan dan pembinaan. Paguyuban 



 

 
 

adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh 

hubungan batin yang murni yang bersifat alamiah serta bersifat kekal. 

Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang 

memang telah dikodratkan.  

Kehidupan tersebut bersifat nyata dan organis, sebagaimana dapat 

diumpamakan dengan organ tubuh manusia atau hewan. Bentuk 

paguyuban terutama akan dapat dijumpai di dalam keluarga, kelompok 

kerabat, rukun tetangga dan lain sebagainya. Dalam dua lokasi penelitian 

yang diteliti tidak ditemukan adanya suatu paguyuban yang resmi, akan 

tetapi ada pihak yang mengkoordinir Pedagang Kaki Lima di tempat 

tersebut. Lain halnya dengan Pedagang Kaki Lima yang telah mempunyai 

ijin menggunakan tempat usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah 

mereka memiliki paguyuban resmi.  

 
        B. Pembahasan 

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 

tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Bab 1, Pasal 1 

menyebutkan bahwa Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang di dalam 

usahanya mempergunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah di 

bongkar pasang/di pindahkan dan atau mempergunakan tempat usaha yang 

menempati tanah yang di kuasai oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak 

lain. 

Pedagang Kaki Lima menggunakan modal kecil dan berdagang 

tidak tetap atau permanen. Sebagian besar para pedagang menggunakan 



 

 
 

tikar, plastik dan sejenisnya sebagai saran berjualan. Namun, ada juga 

yang menggunakan gerobak bahkan menggunakan motor roda tiga. Modal 

yang relatif kecil, menjadikan Pedagang Kaki Lima sebagai alternatif bagi  

masyarakat menengah ke bawah dalam menghadapi krisis ekonomi dan 

lapangan kerja yang sedikit juga menjadi pendorong banyaknya Pedagang 

Kaki Lima di Indonesia. Tempat berjualan Pedagang Kaki Lima kini tidak 

terbatas berukuran lima kaki, tetapi disesuaikan dengan lahan yang ada 

atau lahan yang dibutuhkan. Lokasinya bukan sekedar diemperan toko dan 

trotoar, tetapi sudah semakin meluas sampai pinggir jalan maupun lahan 

kosong.  

Kondisi ini menimbulkan masalah kebersihan kota, kemacetan lalu 

lintas dan lain sebagainya. Dalam rangka mengatasi masalah tersebut 

pemerintah kota melakukan penertiban atau penggusuran. Kebijakan 

pemerintah Kota Semarang yang khusus mengatur dan membina Pedagang 

Kaki Lima pada dasarnya telah di buat yaitu Perda Nomor 11 Tahun 2000 

tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.  

Pemerintah mengeluarkan Perda Nomor 11 Tahun 2000 ini khusus 

untuk mengatur Pedagang Kaki Lima dalam melakukan aktivitasnya. 

Tidak semua Pedagang Kaki Lima melakukan kegiatannya sesuai dengan 

prosedur yang benar, yaitu sesuai dengan peraturan yang berlaku yang di 

atur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan 

Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Hal ini terbukti masih sering di 

lakukannya penertiban oleh petugas. Instansi yang paling sering 



 

 
 

melakukan penertiban adalah Dinas Pasar dan Satuan Polisi Pamong Praja 

(Satpol PP).  

Kedua instansi tersebut merupakan instansi yang mempunyai 

wewenang resmi untuk melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki 

Lima. Pelaksanaan penertiban oleh Dinas Pasar maupun Satpol PP, 

dilakukan melalui tahap-tahap yaitu di beritahukan peringatan kepada 

Pedagang Kaki Lima sebanyak tiga kali sebelum dilakukan penertiban. 

Kebijakan dilakukan penertiban sebenarnya bertujuan untuk menciptakan 

keteraturan dan ketertiban Pedagang Kaki Lima. Sesuatu hal yang tidak 

mudah bagi Dinas Pasar maupun Satpol PP saat melakukan penertiban, 

tidak jarang para Pedagang Kaki Lima melakukan perlawanan dengan 

berbagai cara.  

Pasal yang menyatakan himbauan terhadap Pedagang Kaki Lima 

adalah Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut:  

“Untuk mempergunakan tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 
ayat (1) setiap Pedagang Kaki Lima harus mendapatkan ijin tertulis 
terlebih dahulu dari Walikota”. 
 
Kalau ditinjau dari Perda tersebut jelas sekali bahwa kegiatan Pedagang 

Kaki Lima yang ada di Jalan Kokrosono dan Jalan Kartini Timur 

merupakan kegiatan yang melanggar Perda. Karena Pedagang Kaki Lima 

di dua tempat tersebut tidak mempunyai ijin dari pemerintah Kota 

Semarang. Para pedagang menempati tempat-tempat yang tidak 

seharusnya digunakan untuk berjualan. Padahal sudah jelas di dalam Pasal 

4 telah dijelaskan bahwa untuk mempergunakan tempat usaha seperti 



 

 
 

pengadaan, pemindahan dan penghapusan lokasi Pedagang Kaki Lima, 

Pedagang Kaki Lima harus mendapatka ijin tertulis terlebih dahulu dari 

walikota.  

Ijin diberikan dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun dan tidak dikenakan 

biaya. Walikota dapat mengabulkan atau menolak permohonan ijin, 

persyaratan dan tata cara permohonan ijin ditetapkan oleh walikota. Dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Pedagang Kaki Lima Jalan Kokrosono dan 

Pedagang Kaki Lima Jalan Kartini Timur adalah Pedagang Kaki Lima 

illegal. Pedagang Kaki Lima juga berhak mendapatkan pengaturan dan 

pembinaan. Penyelenggaraan pembinaan adalah bimbingan, penyuluhan 

dan pelaksanaan penataan tempat berjualan kepada Pedagang Kaki Lima 

agar dapat tetap terjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kesehatan 

lingkungan. 

Para Pedagang Kaki Lima menolak relokasi berkaitan erat dengan 

pilihan secara rasional. Unsur rasional ekonomi dan strategi menjadi 

pilihan rasionalitas bisa menggerakan perilaku perubahan sosial (Salim, 

2007: 60). Bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima 

tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah 

sebagai pihak yang berkuasa (pemegang kekuasaan). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Faktor yang melatarbelakangi perlawanan Pedagang Kaki Lima adalah 

faktor ketidakadilan. Pedagang Kaki Lima telah membayar sejumlah uang 

namun, penertiban terus-menerus dilakukan oleh petugas. Hal ini yang 

membuat Pedagang Kaki Lima merasa diperlakukan tidak adil,  Pedagang Kaki 

Lima beranggapan bahwa mereka mempunyai hak untuk tetap berjualan di 

tempat semula karena mereka telah membayar sejumlah uang. Bentuk-bentuk 

perlawanan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut: 

1) tetap berjualan, 2) menolak relokasi, 3) menyembunyikan barang dagangan, 

dan 4) bersembunyi (kucing-kucingan) dengan petugas. Mengenai 

kelembagaan Pedagang Kaki Lima di dua tempat yang diteliti tidak mempunyai 

paguyuban resmi, namun ada pihak yang mengkoordinir para Pedagang Kaki 

Lima dalam menjalankan aktivitasnya ditempat tersebut.  

B. Saran 

 Bagi pemerintah adalah pemerintah harus tegas dan adil terhadap 

Pedagang Kaki Lima. Bagi Pedagang Kaki Lima harus disiplin, menjaga 

kebersihan dengan baik dan mendirikan paguyuban yang resmi. Dengan 

adanya paguyuban yang resmi, akan mempermudah baik bagi pemerintah 

maupun Pedagang Kaki Lima dalam menjembatani antara keinginan 

pemerintah dengan kemauan Pedagang Kaki Lima.  
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  Gambar 1: Suasana di Jalan Kokrosono. 

                        

 Gambar 2 : Salah satu Pedagang Kaki Lima di Jalan Kokrosono  
 sedang menata barang dagangannya. 

 

                       

Gambar 3: Wawancara penulis dengan Pedagang Kaki Lima.  

 



 

 
 

                       
       Gambar 4: Transaksi antara pengunjung dan Pedagang. 
 

                      

Gambar 5: Pedagang Kaki Lima yang menempati Jalur pemisah  
di Jalan Kartini Timur. 
 

                     

Gambar 6: Beberapa sepeda motor yang diparkir ditepi jalan  
membuat penguna jalan sedikit terganggu. 

 


