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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Kota Blitar merupakan wilayah terkecil kedua di Provinsi

Jawa Timur setelah Kota Mojokerto. Tetapi dilihat dari potensi Kota Blitar

mempunyai beberapa keuntungan strategis karena merupakan pusat Satuan

Wilayah Pembangunan (SWP) Blitar yang  mencangkup wilayah kota dan

kabupaten Blitar sehingga memiliki kontribusi dan pergerakan yang tinggi dan

juga sebagai salah satu pintu gerbang menuju wilayah Kabupaten Blitar. Hal

ini membawa konsekuensi pada pola transportasi dan penyediaan sarana

transportasi dari dan ke arah Kota Blitar. Penyediaan sarana dan prasarana

pendukung juga dimaksudkan agar semakin meningkatnya pergerakan barang

dan jasa serta perekonomian  yang sedang  berjalan, maka  hal ini diharapkan

mampu meningkatkan pelayanan publik Kota Blitar.

Berdasarkan Otonomi daerah diberlakukan  dengan  diterbitkannya UU

No.  22 dan 25 tahun 1999  kemudian  direvisi melalui UU No. 32 tahun  2004

tentang pemerintahan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah

diharapkan dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya dan  melaksanakan

tata kelola pemerintahan yang baik sehingga akan berdampak pada pelayanan

yang diberikan kepada masyarakat (Handra dan Maryati, 2009). Pada

kenyataannya  kebijakan otonomi daerah yang diterapkan pemerintah pusat

belum dapat berjalan dengan baik karena masih banyak terjadi kesenjangan

antar daerah di Indonesia (Adi, 2005). Kesenjangan ini muncul berkaitan
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dengan adanya sumbangan akan hasil eksploitasi sumber daya terhadap

pembangunan ekonomi yang hanya berkutat di pusat (Kuncoro, 2004).

Penelitian yang dilakukan oleh Bhinadi  (2010)  mengungkapkan bahwa

adanya ketidakseimbangan pembangunan antara Jawa dengan pulau-pulau lain

atau antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia

(KTI).

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah harus pandai

dalam menyelenggarakan pemerintahannya sehingga tercipta tata kelola

pemerintahan yang baik serta adanya evaluasi yang berkala atas capaian

pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu. Pengukuran kinerja

merupakan  salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam

mencapai pemerintahan yang baik  (Halacmi, 2005).

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran

paradigma dari sistem pemerintahan  yang bercorak sentralisasi mengarah

kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan

keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan

bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya.  Pemberian otonomi kepada

daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna

penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanakan

pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan

pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.
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Salah  satu  sektor  informal yang menjadi  fenomena di perkotaan

adalah  Pedagang Kaki Lima (PKL). Dengan adanya keterbatasan lapangan

kerja di sektor  formal, Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi pilihan yang

termudah untuk bertahan hidup.  Hal  tersebut  sesuai dengan  ciri-ciri  dari

sektor  informal yaitu mudah  dimasuki, fleksibel dalam waktu dan  tempat,

bergantung pada sumber daya  lokal dan skala usaha yang relatif kecil.

Kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) sering dikaitkan dengan dampak

negatif bagi  lingkungan perkotaan,  dengan munculnya  kesan  buruk,  kotor,

kumuh  dan tidak  tertib. Hal  ini ditunjukkan oleh penempatan sarana

perdagangan yang  tidak  teratur dan tertata serta sering menempati tempat

yang menjadi tempat umum. Oleh karena itu pemerintah Kota Blitar

menetapkan dimana tempat-tempat yang dapat dijadikan para pedagang kaki

lima untuk berdagang. Dan tempat-tempat ini sudah dipertimbangkan yang

tidak bertentangan dengan perencanaan tata ruang kota.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang menyebutkan bahwa Perencanaan Tata Ruang dilakukan

untuk menghasilkan rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata

Ruang. Rencana Umum tata Ruang Kota berupa Rencana Tata ruang Wilayah

Kota sedangkan rencana rincinya berupa rencana Detail Tata Ruang dan

Rencana Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis. Berikut ini merupakan data

lokasi para pedagang kaki lima di wilayah Kota Blitar.

Adanya  kebutuhan  terhadap  Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh

masyarakat menjadikan keberadaan para Pedagang Kaki Lima (PKL) pun
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semakin banyak. Masyarakat  terutama  yang  kelas  bawah  masih

membutuhkan mereka  untuk  memenuhi kebutuhan yang terjangkau. Dengan

demikian, merebaknya jumlah  Pedagang Kaki Lima (PKL)  bukan  semata-

mata  karena keinginan para pedagang tadi untuk memperoleh pendapatan,

tetapi lebih  karena  tuntutan  pasar  yang  membutuhkan  jasa  Pedagang Kaki

Lima. Disamping  itu  jenis  usaha  ini  juga memberikan dampak  ikutan

yang  menguntungkan seperti mengurangi beban pemerintah untuk

menyediakan lapangan kerja, membantu proses daur ulang beberapa jenis

sampah, serta menjadi alternatif terbaik bagi kelompok berdaya beli rendah.

Dari  uraian  tersebut  dapat dikatakan  bahwa  Pedagang Kaki Lima

(PKL) mempunyai sisi positif, disamping sisi negatifnya. Hal ini merupakan

dilema bagi pemerintah kota dalam mengatasi menjamurnya Pedagang Kaki

Lima (PKL). Di satu  sisi keberadaan  Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat

menyerap  tenaga  kerja  yang  tidak tertampung di sektor formal sehingga

dapat mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Di sisi

lain,  keberadaan  Pedagang Kaki  Lima (PKL) memberikan  kesan  kotor,

kumuh dan tidak tertib terhadap lingkungan perkotaan yang tidak diinginkan

oleh pemerintah kota dalam menata kotanya.

Melihat banyak fenomena pedagang kaki lima dikota-kota yang

keberadaanya selalu menjadi masalah dalam penataan ruang kota. Dalam

penelitian ini akan mengangkat potret pedagang kaki lima yang ada di Kota

Blitar dan bagaimana pemerintah Kota Blitar dalam merencanakan tata ruang

kota terhadap pedagang kaki lima di Kota Blitar. Oleh karena itu berangkat
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dari berbagai gambaran pemikiran di atas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian “ANALISA PERENCANAAN TATA RUANG KOTA BLITAR

TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dianalisa dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Bagaimanakah pemetaan pedagang kaki lima di Kota Blitar berdasarkan

Rencana Tata Ruang Kota Wilayah Kota Blitar?

2. Apasajakah yang menjadi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan

penataan pedagang kaki lima yang ada di wilayah Kota Blitar?

3. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan retribusi terhadap pedagang kaki

lima di Kota Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemetaan pedagang kaki lima berdasarkan Rencana

Tata Ruang Kota Blitar

2. Untuk mengetahui Kendala-kendala apasaja yang timbul dalam

melaksanakan penataan pedagang kaki lima dengan berdasarkan Rencana

Tata Ruang Kota Blitar.

3. Untuk mengetahui pemerintah Kota Blitar dalam melaksanaan

pemungutan retribusi terhadap pedagang kaki lima yang bisa menjadi

salah satu sektor pendapatan asli daerah.
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D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian  ini ditujukan kepada

tiga pihak, antara lain :

1. Bagi Instansi/ Lembaga Daerah :

Membantu instansi/ lembaga dalam mengembangkan solusi untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya penelitian ini

akan mengetahui bagaimana keluhan masyarakat dan mengetahui apa

harapan dan yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena penelitian ini terjun

langsung dengan narasumber yaitu para pedagang kaki lima yang ada di

Kota Blitar.

2. Bagi Mahasiswa :

Menambah wawasan dan pengetahuan yang tidak diterima penulis dalam

perkuliahan serta dapat menerapkan teori-teori yang sudah didapatkan

diterapkan dilapangan.

3. Bagi Dunia Pendidikan :

Untuk menambah informasi dan literatur bagi dunia pendidikan sehingga

dapat bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dimasa mendatang.


