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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Di era globalisasi seperti sekarang, persaingan dalam hidup semakin berat. 

Apalagi untuk kehidupan di kota-kota besar, seperti: Jakarta, Bandung, Semarang, 

Surabaya, Malang termasuk Kota Batu. Di kota-kota ini banyak sekali penduduk 

usia kerja, akan tetapi lapangan pekerjaan yang tersedia baik negeri maupun 

swasta masih sangat terbatas jumlahnya. Kondisi semacam ini membuat 

kebanyakan orang memilih untuk merintis usaha sendiri, jalan yang mereka ambil 

adalah dengan berdagang. Sampai saat ini menjadi pedagang masih dianggap oleh 

sebagian besar masyarakat sebagai suatu pekerjaan yang dianggap mempunyai 

prospek yang cukup baik kedepannya, karena dengan terjun di pekerjaan ini setiap 

orang bisa mengatur serta menentukan sendiri besar  keuntungan yang ingin dan 

akan didapatkan selama masih dalam batas kewajaran. 

Ironisnya untuk berdagang dibutuhkan tempat/stan, dan harga sewa di 

kebanyakan kota besar relatif mahal, jadi terpaksa mereka harus berdagang di 

sembarang tempat. Misalnya; di trotoar, di emperan-emperan toko, dan 

sebagainya. Para pedagang dadakan tersebut tentunya tidak sempat berpikir 

panjang tentang akibat yang ditimbulkan oleh perilaku mereka yang seenaknya 

berdagang di sembarang tempat tersebut. Satu-satunya yang ada di pikiran mereka 

adalah bagaimana cara mendapatkan rupiah yang lebih dari apa yang mereka 

anggap pekerjaan baru tersebut. Para pedagang ini selanjutnya terkenal dengan 
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istilah Pedagang Kaki Lima (PKL). Pedagang Kaki Lima sendiri adalah 

perumpamaan dari penjaja dagangan yang menggunakan gerobak, sedangkan 

istilah kaki lima ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima, kelima 

kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang 

sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki).1 

Begitu banyak PKL yang menghiasi Kota Batu, dengan modal gerobak, 

mereka menempati keramaian kota, ada yang mendirikan tenda-tenda untuk 

menjual dagangannya dan ada pula yang hanya menggelar dagangannya dipinggir 

jalan atau trotoar-trotoar yang dapat dengan mudah dibongkar. Perkembangan 

Pedagang Kaki Lima dari waktu ke waktu semakin pesat, karena pedagang jenis 

ini dengan lebih mudah dapat dijumpai konsumen dari pada pedagang resmi yang 

kebanyakan bertempat tetap, sehingga konsumen dimudahkan dalam mememuhi 

kebutuhan akan barang-barang eceran. Situasi tempat dan keramaian dapat 

dimanfaatkan untuk mencari rejeki halal sebagai Pedagang Kaki Lima, misalnya 

dengan berjualan makanan dengan memanfaatkan ketrampilan yang dimiliki 

sebagai salah satu modal untuk menambah penghasilan.  

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa sektor informal dalam 

hal ini Pedagang Kaki Lima mempunyai peranan yang besar dalam meningkatkan 

sektor perekonomian terutama bagi masyarakat ekonomi lemah dan sektor ini juga 

menyerap tenaga kerja yang mempunyai keahlian yang relatif minim. Pedagang 

Kaki lima (PKL) seringkali memanfaatkan tempat-tempat yang selalu dipandang 

                                                        
1 http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_Kaki_Lima (diakses 24 Agustus 2009) 
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profit, misalnya pusat kota, alun-alun, tempat-tempat keramaian, sampai tempat-

tempat yang berpotensi menjadi obyek wisata.2  

Permasalahan tentang PKL memang selalu menarik untuk dibicarakan 

mengingat fenomena ini adalah salah satu contoh masalah sosial yang sangat 

nyata terjadi di masyarakat kita. Secara garis besar keberadaan PKL di sekitar kita 

dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang, pada satu sisi berdampak baik atau 

positif karena dengan adanya Pedagang Kaki Lima sedikit banyak dapat 

membantu masyarakat, terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah dalam 

memenuhi kebutuhan akan barang-barang eceran karena harga yang ditawarkan 

cenderung murah meriah atau dengan kata lain harga barang yang dijual PKL 

relatif lebih merakyat.  

Akan tetapi, di lain sisi fenomena Pedagang Kaki Lima ini juga 

menimbulkan akibat negatif terutama bagi Pemerintah Kota Batu (Pemkot Batu) 

selaku pembuat dan penentu kebijakan. Dalam perspektif Pemkot, para PKL ini 

seringkali dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas, jalanan menjadi tercemar, 

pemicu terjadinya kerawanan sosial, serta salah satu penyebab suasana kota 

menjadi kacau atau tidak teratur. Selain itu, keberadaan para PKL ini juga sering 

disinyalir sebagai salah satu penghambat rencana Pemerintah Kota dalam 

pengembangan dan perluasan wilayah. Fenomena PKL dianggap mengurangi 

minat investor untuk menanamkan modalnya di Kota Batu, walaupun Kota Batu 

adalah Kota Pariwisata yang sudah terkenal secara Nasional. 

                                                        
2  http://jurnalskripsi.com/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pendapatan-pedagang-kaki-
lima-studi-pada-pedagang-kaki-lima-di-pasar-pandaan-pdf.htm (diakses 24 Agustus 2009) 
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Sehubungan dengan rencana Pemerintah Kota Batu merenovasi Alun-Alun 

pada akhir tahun kemarin. Sekedar informasi, bahwa ada sekitar 380 PKL yang 

berjualan di sekitar Alun-Alun Kota Batu, jumlah ini adalah data terakhir sebelum 

dilakukan renovasi.3 Sebelumnya, ada tujuh rekanan yang mengikuti proses lelang 

terbuka dengan nilai proyek sebesar Rp 12,7 miliar tersebut. Pada 9 September 

2010 pemenang tender sudah ditetapkan, yaitu: PT Anugrah Citra Abadi (ACA) 

dan PT Amesura, keduannya bergerak di bidang jasa konstruksi. PT Anugerah 

Citra Abadi (ACA) terpilih melakukan pekerjaan utama merombak Alun-Alun. 

Sementara subgrade dalam proyek tersebut bakal ditangani rekanan lain, yaitu PT 

Amesura. Ini karena ada beberapa jenis pekerjaan dalam perombakan Alun-Alun 

tersebut. Sebelum dilakukan pembangunan Alun-Alun, Pemkot berencana 

memindahkan para PKL Alun-Alun ke Stadion Gelora Brantas, hal ini untuk 

memperlancar keluar masuknya truk pengangkut material proyek dan agar tidak 

mengganggu kerja karyawan PT ACA. Di Kota Batu sendiri kebijakan yang 

mengatur tentang PKL telah sidikit disinggung dalam Perda No. 3 Tahun 2004 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2003 – 2013, tepatnya 

pada Pasal 28 Ayat 4 dan diperjelas lagi dengan  Perda No. 5 Tahun 2005 tentang 

Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Batu. 

Sesuai isi kontrak kerja sama, proyek pembangunan Alun-Alun itu harus 

selesai dalam jangka waktu 180 hari. Artinya, jika pengerjaannya awal Oktober 

2010, ditargetkan tuntas pada Maret 2011. kebijakan pembangunan Alun-alun 

yang menyebabkan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) direlokasi, maka 
                                                        
3 httpindonesianic.wordpress.com20091116pemkot-diuntungkan-masuknya-investor-pasar-
khusus-pkl (diakses 8 Februari 2011) 
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Pemkot Batu mengambil kebijakan untuk membantu mendapatkan tempat yang 

layak. Dengan menempati di Batu Tourism Center (BTC), maka diharapkan 

kehidupan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) akan semakin meningkat 

kesejahteraannya. Selain itu kawasan ini juga akan semakin berkembang menjadi 

pusat perekonomian dan pariwisata. Dengan telah terselesaikannya pembangunan 

alun-alun tersebut, selain untuk mengubah wajah Kota Batu agar menjadi lebih 

cantik, ke depan diharapkan menjadi primadona wisata, khususnya dari warga 

masyarakat Kota Batu. 

Di sisi lain, bagi sebagian kelompok masyarakat, keberadaan Pedagang 

Kaki Lima (PKL) justru menjadi solusi mereka karena menyediakan harga lebih 

miring. Lihat saja, bagi mereka yang berpendapatan cekak pedagang kaki lima 

adalah pilihan. Hal ini membuat pembersihan usaha mikro itu di lokasi-lokasi 

strategis menjadi kontroversial dilihat dari kaca mata sosial. Oleh karena itu, 

akhir-akhir ini berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta mulai memberi 

perhatian bagi kelangsungan bisnis pedagang kaki lima, salah satunya 

Kementerian negara Koperasi dan UKM. Dampak jangka panjangnya 

menampung tenaga kerja tambahan nonformal sebagai tenaga lepas ataupun 

menambah pendapatan asli daerah dari retribusi PKL dan parkir. 

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk lebih jauh 

meneliti tentang kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam Penataan Pedagang Kaki 

Lima di Sekitar Alun-Alun Kota Batu. Penelitian ini mencakup model atau bentuk 

kebijakan Pemerintah Kota, strategi rencana  relokasi Pedagang Kaki Lima dan 

tanggapan dari komunitas Pedagang Kaki Lima. 



6 
 

 
 

 

B. Rumusan Masalah 

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam latar belakang, ada beberapa 

rumusan masalah yang menjadi inti penelitian yang akan dilakukan penulis, antara 

lain: 

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Batu terkait dengan relokasi 

Pedagang Kaki Lima di sekitar Alun-Alun sehubungan dengan rencana 

Pemkot merenovasi Alun-Alun Kota Batu?  

2. Apa saja yang menjadi hambatan Pemerintah Kota Batu terkait dengan 

relokasi Pedagang Kaki Lima di sekitar Alun-Alun sehubungan dengan 

rencana Pemkot merenovasi Alun-Alun Kota Batu? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan sangat penting dalam suatu penelitian. Untuk menentukan berhasil 

atau tidaknya suatu penelitian tergantung dari tujuannya, dan tujuan dari 

penelitian yang akan dilakukan adalah untuk: 

1. Mengidentifikasi kebijakan Pemerintah Kota Batu terkait dengan relokasi 

Pedagang Kaki Lima di sekitar Alun-Alun sehubungan dengan rencana 

Pemkot merenovasi Alun-Alun Kota Batu. 

2 Mengetahui hambatan Pemerintah Kota Batu terkait dengan relokasi 

Pedagang Kaki Lima di sekitar Alun-Alun sehubungan dengan rencana 

Pemkot merenovasi Alun-Alun Kota Batu. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Praktis 

Harapan penulis, hasil dari penelitian ini nantinya dapat meng-

explore dan memberi penjelasan mengenai bentuk kebijakan dalam 

penataan atau relokasi Pedagang Kaki Lima kepada masyarakat umum, 

terutama masyarakat Kota Batu dan sekitarnya serta bisa menjadi salah 

satu literatur review bagi Pemerintah Kota Batu (Pemkot Batu) dalam 

pembuatan kebijakan-kebijakan yang relevan kedepannya. 

2. Akademis 

Penulis mengharapkan penelitiannya ini nantinya dapat menjadi 

salah satu referensi bagi teman-teman sesama Jurusan Ilmu Kesejahteraan 

Sosial khususnya, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMM pada 

umumnya. Akan tetapi peneliti juga tidak membatasi bagi mahasiswa 

fakultas lain maupun mahasiswa dari kampus lain yang berminat pada 

hasil dari penelitian ini nantinya. 

Sebagaimana telah sedikit disinggung dalam latar belakang, bahwasanya 

permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah bentuk nyata dari contoh 

masalah sosial di sekitar kita, karena masalah sosial terus berkembang dan tidak 

pernah pudar di Negeri ini,  maka dari itu masih layak untuk dilakukannya 

penelitian lebih lanjut terkait dengan masalah PKL, khususnya di Kota Batu yang 

terkenal sebagai Kota Pariwisata, yang menjadi lahan subur untuk tumbuh dan 

berkembangnya PKL. Semoga hasil penelitian ini nantinya dapat berguna dan 

bermanfaat bagi semua pihak (Akademik maupun Non Akademik). 


