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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini terkandung dalam pasal 1 

ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 hasil perubahan melalui Amandemen ketiga 

yang disahkan pada 10 November 2001 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah 

negara hukum”.1 Sebagai warga negara hukum yang taat, maka setiap warga 

negara Indonesia berkewajiban untuk mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia. 

Namun dalam kenyataanya, aturan hukum yang tertulis hanyalah sebagai 

formalitas semata. Fungsi hukum sebagai agen kontrol terhadap perilaku dan 

tindakan masyarakat seperti tidak terlaksanakan dengan baik. Hal ini bukan 

dikarenakan aturan yang kurang baik dan mengikat, namun dikarenakan oleh 

kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menaati hukum yang 

berlaku mengakibatkan sebuah ketimpangan antara aturan yang berlaku dengan 

kenyataan yang terjadi di masyarakat.  

Salah satu permasalahan yang masih belum dapat dituntaskan adalah 

pedagang kaki lima (PKL). Di setiap daerah kabupaten/kota, baik kota-kota besar 

maupun kecil di Indonesia, memiliki permasalahan yang notabene sama, yakni 

berkaitan dengan pedagang kaki lima. Pertumbuhannya searah dengan langkanya 

kesempatan kerja di kota. Membengkaknya pertumbuhan penduduk dan 

rendahnya tingkat pendidikan masyarakat serta migrasi penduduk dari desa ke 
                                                           
1
 Undang-undang Dasar 1945 Tentang Prinsip Negara Hukum  
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kota merupakan suatu fenomena yang menjadi salah satu faktor menjamurnya 

pedagang kaki lima saat ini. Perkembangan kota tidak terlepas dari perkembangan 

penduduk yang semakin bertambah yang kemudian berdampak pada banyaknya 

pengganguran di beberapa daerah. Hal tersebut terjadi dikarenakan pertumbuhan 

penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan oleh 

pemerintah. Maka yang akan terjadi adalah adanya fenomena urbanisasi yang 

semakin meningkat.  

Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota. 

Urbanisasi ini dipicu oleh adanya perbedaan pertumbuhan atau ketidakmerataan 

fasilitas-fasilitas dari pembangunan, khususnya antara daerah pedesaan dan 

perkotaan. Akibatnya, daerah perkotaan menjadi magnet menarik bagi kaum 

urban untuk mencari pekerjaan, ini disebabkan karena minimnya lapangan 

pekerjaan di daerah pedesaan. Anggapan bahwa di desa lapangan pekerjaan yang 

tersedia sedikit dan tergiur oleh gaji yang besar di kota, membuat sebagian besar 

dari penduduk beralih ke kota untuk menyambung hidup, akan tetapi karena 

minimnya ketrampilan yang dimiliki, terpaksa membuat penduduk akhirnya terjun 

dan bekerja di sektor informal.2  

Sektor informal paling mudah untuk dijangkau karena sektor ini tidak 

terlalu banyak memerlukan keterampilan dan keahlian. Membengkaknya sektor 

informal mempunyai kaitan dengan menurunnya kemampuan sektor formal dalam 

menyerap pertambahan angkatan kerja di perkotaan.  Akibatnya tingkat imigrasi 

dari desa ke kota lebih pesat dari pada pertumbuhan kesempatan kerja. Dengan 
                                                           
2
 Harahap, Fitri Ramadhani, 2013, Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota di Indonesia, 

Jurnal Society, Vol.1, No.1,hal. 35 
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demikian banyak terjadi pengganguran terutama di kalangan penduduk usia kerja 

dan terdidik.3  

Sektor Informal adalah kegiatan ekonomi yang tidak terorganisasikan dan 

belum terjangkau oleh kebijakan pemerintah. Sektor informal di bidang ekonomi 

berperan serta dalam menyediakan barang dan jasa bagi sektor formal. Termasuk 

sektor informal adalah Pedagang Kaki Lima (PKL).4 Dalam Peraturan Daerah No. 

5 Tahun 2005 Pasal 1, Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang melakukan 

usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan atau 

tertutup, fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat 

kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak 

bergera kesesuai waktu yang telah ditentukan. 

Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu 

tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, 

dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha 

seperti kegiatan pedagang kaki lima di kawasan wisata alun-alun Kota Batu. 

Kegiatan perdagangan dapat menciptakan kesempatan kerja melalui dua cara. 

Pertama, secara langsung, yaitu dengan kapasitas penyerapan tenaga kerja yang 

benar. Kedua, secara tidak langsung, yaitu dengan perluasan pasar yang 

                                                           
3 Effendi, Tadjuddin Noer, 1995, SDM Peluang Kerja dan Kemiskinan, Yogyakarta: PT Tiara 
Wacana, Hlm.87 
4 Daldjoeni, N, 1998, Geografi Kota dan Desa. Bandung, Hlm.224 
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diciptakan oleh kegiatan perdagangan di satu pihak dan pihak lain dengan 

memperlancar penyaluran dan pengadaan bahan baku.5 

Pemerintah menganggap Pedagang Kaki Lima sebagai objek yang perlu 

ditertibkan. Salah satu kinerjanya adalah dengan penggusuran pada PKL yang 

melanggar ketentuan lokasi perdagangan. Bahkan di beberapa kota besar upaya 

penggusuran tersebut sering diwarnai penganiayaan dan tindakan yang kurang 

pantas dari Satpol PP terhadap Pedagang Kaki Lima selaku aparat yang 

berwenang dalam ketertiban dan kenyamanan kawasan kota. Salah satu kota 

tersebut ialah Kota Batu, Jawa Timur. Seperti kasus yang terjadi antara Satpol PP 

dengan Pedagang Kaki Lima yang berbuntut panjang dalam pelaksanan 

penertiban Pedagang Kaki Lima di depan Ganesha Kota Batu. Bahwa dalam 

penertiban tersebut di indikasikan terdapat upaya penganiayaan yang diterima 

oleh para PKL saat penertiban berlangsung, yakni dengan adanya laporan resmi 

dari salah satu perbuatan oknum Satpol PP yang diduga melakukan penga iayaan 

saat melakukan penertiban.6 

Kota Batu dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Malang, yang 

kemudian ditetapkan menjadi kota administratif pada 6 Maret 1993. Pada tanggal 

17 Oktober 2001, Batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari 

Kabupaten Malang. Batu dikenal sebagai salah satu kota wisata terkemuka di 

Indonesia karena potensi alamnya yang luar biasa. Dengan julukannya sebagai 

                                                           
5 Kurniadi & Tangkilisan, 2002,  Ketertiban Umum dan Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta, 
Yogyakarta: YPAPI. Hlm.62 
6 Redaktur Berita Lima, 2017, Penertiban PKL di Kota Batu Berbuntut Panjang, 
https://www.beritalima.com/2017/01/28/penertiban-pkl-di-kota-batu-berbuntut-panjang/, diakses 
15 Juni 2017 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_administratif
https://www.beritalima.com/2017/01/28/penertiban-pkl-di-kota-batu-berbuntut-panjang/
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kota wisata inilah kemudian yang menjadikan ketertiban dan kenyamanan kota 

sebagai prioritas utama yang harus dituntaskan, terlebih setiap harinya wisatawan 

Domestik maupun Internasional berkunjung ke Kota Batu.  

Seperti kota-kota besar di Indonesia, Kota Batu pun tidak terlepas dari 

keberadaan pedagang kaki lima. Keberadaan pedagang kaki lima, khususnya yang 

berada di sekitar taman wisata alun-alun Kota Batu dianggap sebagai penyebab 

kemacetan lalu lintas dan menggangu keindahan kota. Seiring dengan selesainya 

proyek pembangunan alun-alun Kota Batu, maka kawasan sekitar alun-alun Kota 

Batu harus bersih dari pedagang kaki lima.7 Pedagang kaki lima Kota Batu yang 

terus bertambah dari tahun ke tahun selalu menjadi sorotan dan seiring dijadikan 

penyebab kesemerawutan lalu lintas maupun tidak bersihnya lingkungan.  

Transaksi jual beli pedagang kaki lima di sekitar tempat keramaian 

membuat kondisi kumuh dan tidak teratur. Pedagang kaki lima dalam menjajakan 

dagangannya banyak meninggalkan sampah berserakan dan menumpuk di 

beberapa tempat kondisi itu sangat tidak bagus untuk pemandangan dan kondisi 

tata kota yang ramai seperti dipandang oleh pemerintah. Pemerintah daerah 

mempunyai peranan tertentu dalam mengatasi masalah pedagang kaki lima 

melalui kebijakan penataan pedagang kaki lima yang berada di kawasan alun-alun 

Kota Batu. Kebijakan tersebut membuat penataan kota untuk memberi fasilitas 

tempat untuk berdagang terhadap pedagang kaki lima sehingga memberi 

                                                           
7 Evita Eka, Supriyono Bambang & Hanafi Imam, 2013, Implementasi Kebijakan Penataan 
Pedagang Kaki Lima, Jurnal Administrasi Publik (JAP,) Vol. 1, No. 5, hal. 943-952 
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kesadaran yang memungkinkan berpartisipasi dalam pembangunan kota yang 

dinamis. 

Pemerintah merupakan lembaga yang mengatur tentang aturan - aturan 

yang ada di masyarakat dan peraturan tersebut bertujuan untuk menertibkan 

masyarakat. Kebijakan salah satu wewenang Pemerintah untuk membuat suatu 

aturan yang berpihak kepada masyarakat dengan tujuan untuk terciptanya 

pemerintahan yang baik (good governance). Terlaksananya suatu perubahan 

dalam masyarakat tentunya harus dibuat suatu kebijakan yang mengatur 

ketertiban dan ketentraman masyarakat. 

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan tentunya harus memberikan suatu 

perubahan dalam peningkatan ketentraman di masyarakat. Hal ini dilihat dari sisi 

ketertiban dan kenyamanan lingkungan suatu daerah sangat penting untuk dibuat 

aturan yang tegas. Dengan berkembang pesatnya pembangunan dan pertambahan 

penduduk di suatu daerah menyebabkan aturan - aturan di dalam masyarakat harus 

dapat ditangani oleh Pemerintah. Adapun peraturan Pemerintah Daerah 

merupakan suatu kebijakan yang harus di implementasikan yaitu agar berjalannya 

aturan tersebut sesuai harapan Pemerintah.  

Salah satu Peraturan Pemerintah Daerah yang merupakan kebijakan publik 

yaitu tentang ketertiban umum. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang 

Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 63 tentang Jalan menyebutkan bahwa “setiap orang 

yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya 

fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan 
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atau dengan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta 

rupiah). Peraturan tersebut merupakan fungsi Pemerintah sebagai Pelaksana 

peraturan perundang-undangan.8  

Mengenai permasalahan tentang ketertiban umum, Pemerintah Daerah 

Kota Batu membuat suatu kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 

2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima. Peraturan Ini 

sudah berjalan selama 12 tahun, namun belum berjalan secara optimal 

dikarenakan berbagai kendala, salah satunya adalah pelanggaran tata tertib lokasi 

perdagangan. Oleh karena itu, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan  

Kota Batu melakukan berbagai cara agar Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2005 

dapat berjalan dengan maksimal. Berbagai cara yang dimaksudkan yaitu dengan 

melakukan sosialisasi dan  pembinaan kepada PKL, memberikan bantuan tenda 

sebanyak 100 tenda dan 325 gerobak kepada para PKL. 

Kemudian untuk menindaklanjuti implementasi kebijakan tersebut, di 

tahun 2017 saat ini telah dicanangkan kebijakan sementara dari Pemerintah 

Daerah Kota Batu, yaitu kebijakan sementara didirikannya pasar laron untuk para 

PKL agar tertata rapi guna menunggu pembangunan untuk relokasi para PKL dan 

menunggu adanya investor untuk melakukan pembangunan relokasi untuk para 

PKL. Tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk menyelenggarakan ketertiban 

umum serta untuk melindungi keamanan masyarakat agar tidak terganggu dengan 

masalah yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.  

                                                           
8
 Undang-Undang Dasar Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan 
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Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang pengaturan dan 

penertiban pedagang kaki lima dengan tegas telah mengatur permasalahan 

ketertiban umum dalam Pasal 4 menyebutkan “setiap orang atau badan dilarang 

menggunakan jalan dan atau trotoar tidak sesuai dengan fungsinya termasuk 

berusaha dan atau berdagang di trotoar, jalur hijau, persimpangan jalan dan 

tempat-tempat lain yang bukan diperuntukkan untuk itu. Namun dalam 

kenyataannya masih banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pedagang 

kaki lima secara sengaja maupun tidak.  

` Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan harus dapat 

diimplementasikan pada masyarakat sehingga ketertiban umum dapat terlaksana 

dengan baik. Bila dilihat tentang masalah ketertiban umum masih belum tertata 

dengan baik sebab masih banyak ditemukan masyarakat tidak mentaati aturan 

tersebut. Seperti, masih banyak kita lihat para pedagang kaki lima yang masih 

nakal berjualan disekitar kawasan alun-alun kota Batu, padahal sudah ada 

kebijakan sementara dari pemerintah dengan adanya pasar laron.  

Berdasarkan data Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan  

Kota Batu  tentang jumlah pedagang kaki lima di Kota Batu dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini : 
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Tabel I.I 
Data Pedagang Kaki Lima  Di Sekitar Alun-alun Kota Batu Tahun 2017 

No. Daerah Jumlah Pedagang 
1. Jalan Agus Salim 22 Pedagang 
2. Jalan Diponegoro  33 Pedagang 
3. Jalan Gajahmada 29 Pedagang 
4. Jalan Kartini 83 Pedagang 
5. Jalan Panglima Sudirman 62 Pedagang 
6. Jalan Sudiro 86 Pedagang 
7. Jalan Welirang 27 Pedagang 
8. Parkiran Plaza Batu 17 Pedagang 
9. Trotoar Alun-Alun 39 Pedagang 
 Jumlah 398 Pedagang 

Sumber data Sekunder: Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan 

Kota Tahun 2017 

 

Pada tahun 2017, jumlah pedagang kaki lima (PKL) disekitar alun-alun 

Kota Batu meningkat menjadi 398 pedagang, yang berarti terjadi kenaikan 

sebanyak 199  PKL dari tahun 2016 ke 2017, Kenaikan tersebut tidak diketahui 

berapa peningkatan PKL yang sesuai dengan Perda dan berapa pula peningkatan 

jumlah PKL yang tidak sesuai dengan Perda. Tingkat mobilitas yang tinggi dari 

PKL liar atau tidak sesuai dengan Perda, tidak diperhitungkan oleh Dinas 

Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan dalam menghitung kenaikan jumlah 

PKL, sehingga jumlah PKL pada tahun 2017 bisa saja melebihi angka statistik 

PKL yang disusun oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan kota 

Batu. 

Dengan adanya PKL liar yang berada disekitar kawasan alun-alun kota 

batu, membuat peraturan daerah kurang berjalan dengan optimal. PKL liar yang 

dimaksud PKL yang berjualan disekitar trotoar alun-alun, seperti penjual cilok, 

mainan anak-anak bahkan pedagang lainnya, jumlah PKL liar yang berjualan 

disekitar alun-alun kota batu berjumlah 51 PKL. 
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Kondisi yang dilihat dilapangan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum 

perlu untuk dilakukan dengan tegas oleh pihak Satpol PP. Kemudian dilihat dari 

keadaan tempat-tempat umum banyak pedagang kaki lima masih berjualan di 

sekitar trotoar jalan, badan jalan, persimpangan jalan. Hal ini perlu ditangani 

dengan serius agar tidak terganggunya kenyamanan masyarakat termasuk menjaga 

ketertiban dan keindahan Kota Batu. Kemudian Peraturan Daerah juga menjadi 

salah satu aturan yang harus dilaksanakan untuk masalah ketertiban umum, 

masyarakat harus dapat mengikuti aturan yang berlaku. Oleh sebab itu pihak 

Pemerintahan Kota Batu harus dapat memberikan pemahaman pada masyarakat 

tentang peraturan agar terselenggaranya ketertiban dan kenyamanan diKota Batu. 

Dalam upaya meningkatkan kenyamanan kota, Satpol PP selaku pihak 

pelaksana memiliki tanggung jawab dalam upaya meningkatnya ketertiban 

pedagang kaki lima. Namun yang masih menjadi permasalahan saat ini adalah 

minimnya pengawasan dari Satpol PP seperti dalam hal razia, yang hanya 

dilakukan bebrapa kali sehingga upaya penertiban menjadi kurang efektif. 

Ketidakefektifan tersebut sering diwarnai dengan aksi kejar-kejaran antara aparat 

Satpol PP dengan para PKL. Bahkan di lain kejadian, sering terjadi kebocoran 

informasi razia PKL, sebagaimana yang pernah terjadi di ring 1 alun-alun kota 

batu. Ketua Satpol PP, Robiq Yunianto, menuturkan bahwa:  

“Sebagaimana kami menjalankan tugas, bahwa di Ring 1 Alun-Alun 
Kota Batu ini PKL dilarang berjualan. Tapi kali ini infonya sudah bocor 
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duluan, jadinya zong. Sudah bersih semua. Hanya ada dua atau tiga PKL 
saja yang masih berjualan,” kata Robiq Yulianto. 9 
 

Menurut pengamatan peneliti, yang menjadi gejala dalam penelitian ini 

yaitu, pertama, terlihat disekitar trotoar dan persimpangan jalan ditemui pedagang 

kaki lima  berjualan atau berdagang disekitar tempat yang dilarang tersebut. 

Kedua, Pedagang kaki lima yang tidak tertib berjualan dapat mengganggu 

kenyamanan masyarakat sekitar Alun-alun Kota Batu. Ketiga, Perda ini sudah 

berjalan selama 12 tahun dan sebagian besar pedagang kaki lima mengetahui 

adanya perda dan larangan tersebut, namun itu tidak membuat mereka mentaati 

peraturan yang ada. Mereka memilih untuk berjualan bahkan hingga saat ini perda 

tersebut diabaikan.  

Berdasarkan dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 

Tahun 2005 Tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di 

Kawasan Sekitar Alun-alun Kota Batu” Selain itu peneliti juga tertarik sejauh 

mana Implementasi Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan 

dan Penertiban  Pedagang Kaki Lima pada kawasan wisata alun-alun Kota Batu , 

sebagai kawasan bebas dari Pedagang Kaki Lima di Kota Batu.  

 

 

                                                           

9 Surya, 2017, Gara-gara ini, Razia PKL Oleh Satpol PP di Alun-Alun Batu Tidak Membuahkan 

Hasil, http://jatim.tribunnews.com/2017/05/25/gara-gara-ini-razia-pkl-oleh-satpol-pp-di-alun-alun-
batu-tidak-membuahkan-hasil, diakses 16  Juni 2017. 

http://jatim.tribunnews.com/2017/05/25/gara-gara-ini-razia-pkl-oleh-satpol-pp-di-alun-alun-batu-tidak-membuahkan-hasil
http://jatim.tribunnews.com/2017/05/25/gara-gara-ini-razia-pkl-oleh-satpol-pp-di-alun-alun-batu-tidak-membuahkan-hasil
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dan latar belakang permasalahan diatas, maka terdapat 

beberapa permasalahan penting yang akan dirumuskan masalah dalam bentuk 

pertanyaan : 

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2005 

tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima pada kawasan 

wisata alun-alun Kota Batu?  

2. Apa sajakah persoalan yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan 

Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban 

Pedagang Kaki Lima pada kawasan wisata alun-alun Kota Batu? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan, maka tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah 

nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki 

Lima pada kawasan wisata alun-alun Kota Batu. 

2. Untuk mengetahui apa saja persoalan yang dihadapi dalam Implementasi 

Kebijakan Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan 

Penertiban Pedagang Kaki Lima pada kawasan wisata alun-alun Kota Batu. 

D.  Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi atau manfaat, baik 

dari segi teoritis  maupun segi praktis sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis  
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Hasil dari penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memperkaya 

pengetahuan sosial perihal terhadap perkembangan ilmu pemerintahan dalam 

bentuk informasi yang dapat dijadikan bahan rujukan bagi pembaca khususnya 

dibidang sosial dan politik menggenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di 

Kawasan Sekitar Alun-alun Kota Batu.  

2. Manfaat Praktis  

Secara Praktis, kiranya penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah Kota Batu dan instansi yang terkait 

dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daeran Nomer 5 Tahun 2005, agar 

implementasi Kebijakan dapat berjalan secara optimal. 

E. Definisi Konseptual  

Definisi konsep menguraikan beberapa istilah atau konsep yang terkait pada 

penelitian yang dilakukan sebagai berikut : 

a. Implementasi Kebijakan  

Implementasi Kebijakan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan 

setelah kebijakan dibuat, dan terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi 

kebijakan. Implementasi Kebijakan merupakan salah satu tahap penting dalam 

sebuah proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan biasanya disertai dengan 

tindakan-tindakan yang bersifat alokatif, yaitu suatu kegiatan yang memerlukan 

sumber daya baik berupa uang, waktu, personil, dan alat.10 Jadi implementasi 

merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga 

                                                           
10 H.tajhan, 2006, Implementasi Kebijakan Publik, Bandung: AIPI, Hlm.25-26 
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pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan 

atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. 

Mengacu  pada  pendapat  Merilee S. Grindlee bahwa Implentasi 

Kebijakan ditentukan oleh isi dan konteks implementasi kebijakan. Kedua hal 

tersebut harus didukung oleh program aksi dan proyek individu yang didesain dan 

dibiayai berdasarkan tujuan kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan akan 

memberikan hasil berupa dampak pada masyarakat, individu dan kelompok serta 

perubahan dan penerimaan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang 

dilaksanakan. 

Indikator isi kebijakan menurut Merilee S. Grindle adalah Pertama, 

Kepentingan yang dipengaruhi, kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan 

menyangkut sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups 

termuat dalam isi kebijakan. Kepentingan yang dipengaruhi disini adalah PKL 

sebagai pihak yang dipengaruhi. Kedua, Tipe manfaat, disini dijelaskan manfaat 

yang diterima oleh target, yaitu apa manfaat yang ada dengan dikeluarkannya 

Peraturan daerah ini bagi PKL. Ketiga, Derajat perubahan yang diharapkan, 

sejauhmana perubahan yang diinginkan dari adanya sebuah kebijakan. Jangkauan 

perubahan yang diinginkan adalah sejauh mana PKL mampu menaati perda. 

Keempat, Letak pengambilan keputusan, Apakah letak pengambilan keputusan 

sudah tepat atau belum, perlu adanya sebuah perencanaan pengambilan keputusan. 

Kelima, Pelaksana Program, sebuah kebijakan telah menyebutkan implementator 

secara rinci, Implementator disini adalah Satpol PP sebagai pelaksana penegak 

perda dan dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan sebagai pemberi 
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pelatihan dan pembinaan terhadap PKL. Keenam, Sumber Daya yang dilibatkan, 

apakah sumber daya sudah memadai, disini bisa sumber daya staff atau sarana dan 

prasarana. Sedangkan, konteks implementasi, indikator-indikatornya adalah 

Pertama, Kekuasaan, strategi aktor yang terlibat. Kedua, karakteristik lembaga 

dan penguasa. Ketiga, kepatuhan daya tanggap.11  

b. Pedagang Kaki Lima 

Pedagang kaki lima (PKL) adalah orang-orang yang pada umumnya 

berjualan di pinggir jalan. Sarana yang digunakan adalah gerobak dorong berkaki 

tiga dengan ukuran kira-kira 1x60 cm. Dengan tambahan dua kaki manusia, maka 

disebut pedagang kaki lima, semacam cyborg (cybernetic organism), gabungan 

antara teknologi dengan manusia. Tetapi dalam perkembangan berikut juga 

digunakan untuk menyebutkan semua pedagang di pingir  jalan.12  

Dikaitkan dengan tempat dan cara mereka berjualan pedagang kaki lima 

dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: a) pedagang yang agak menetap, 

tempatnya sudah dilokalisasi, seperti di terminal, di pasar, dan kompleks 

bangunan besar lain, b) pedagang yang benar-benar berjualan di pinggir jalan, di 

atas trotoar, dan c) para pedagang yang memang benar-benar tidak memiliki 

tempat yang tetap, berjualan dari rumah ke rumah. Pedagang kaki lima 

dimasukkan kedalam kelompok sektor informal, ekonomi berskala kecil, lebih 

                                                           
11

 Ali Faried, Alam Syamsu Andi, Sastro, 2012, Studi Analisa Kebijakan, Bandung, PT. Refika 
Aditama, Hlm: 95 
12 I Wayan Wana Pariartha, 2010, Manajemen Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di 

Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar: Sebuah Kajian Budaya, Bali. Universitas Udayana. 
Hal. 60 
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banyak untuk mencari kesempatan kerja dibandingkan dengan memperoleh 

keuntungan. 

Pedagang kaki lima di kota Batu pada umumnya dilakukan oleh para 

penduduk asli kota Batu maupun dari luar kota, masyarakat yang berpendidikan 

rendah, dengan keterampilan yang sangat terbatas.  

c. Peraturan Daerah Kota Batu nomor 5 tahun 2005 tentang Pengaturan 

dan Penertiban Pedagang Kaki Lima 

Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2005 yang diterbitkan oleh pemerintah 

ini didasarkan pada fakta yang masih banyaknya para pedagang kaki lima yang 

tidak menaati peraturan yang terdapat pada peraturan daerah tersebut.  Melalui 

Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2005 ini, pemerintah kota batu bertekad untuk 

mencapai target yaitu agar para pedagang kaki lima dapat berkembang perlu 

adanya pengaturan dan penertiban serta pelatihan dan pembinaan, disamping itu 

para pedagang kaki lima juga berkewajiban untuk berperan aktif dalam menjaga, 

memelihara, menunjang dan mewujudkan Kota Batu sebagai kota tujuan wisata 

yang aman, tertib, indah, dan bersih.  

Kebijakan penataan PKL Kota Batu dituangkan dalam Perda Nomor 5 tahun 

2005 tentang pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima. Sedangkan dasar 

dari kebijakan penataan pedagang kaki lima berpedoman keputusan Walikota 

Batu No. 18 tahun 2011 tentang kawasan bebas pedagang kaki lima. Dalam 

kebijakan penataan pedagang kaki lima Kota Batu sebagai upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima dalam hal penyelenggaraan 

kebijakan pedagang kaki lima oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan 



 

17 
 

Perdagangan Kota Batu dan mengenai penertiban pedagang kaki lima dilakukan 

Satpol PP Kota Batu. kebijakan penataan PKL untuk pembangunan tempat 

relokasi tetap terbagi menjadi 2 tempat (1) GOR Ganesha (2) Rest Area Masjid 

An-Nur. Kebijakan penataan pedagang kaki lima berdampak kurang 

mensejahterakan bagi pedagang kaki lima, tingkat kesejahteran mereka terus 

menurun dibandingkan dengan sebelum adanya kebijakan penataan. Hal ini di 

sebabkan oleh hambatan dari kebijakan penataan pedagang kaki lima yaitu 

kurangnya konsistensi dari pemerintah dan kurangnya kesadaran dari PKL. 

F. Definisi Operasional  

Definisi operasional merupakan penetapan dari indikator-indikator yang 

akan dipelajari dan dianalisa, sehingga nantinya dapat diperoleh gambaran yang 

jelas diantaranya :  

a. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah nomer 5 tahun 2005 tentang 

Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan wisata alun-

alun Kota Batu  

1. Kontent (muatan) Kebijakan  

a. Pihak yang kepentingan dipengaruhi oleh Implementasi Kebijakn 

Perda 

b. Jenis dan Manfaat yang bisa diperoleh dari Implementasi 

Kebijakan Perda 

c. Jangkauan perubahan yang diharapkan dari Implementasi 

Kebijakan Perda 

d. Letak Pengambilan keputusan dari Implemetasi Kebijakan Perda 
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e. Aktor Pelaksana Implementasi Kebijakan Perda  

f. Sumber Daya Implementasi Kebijakan Perda  

2. Konteks (lingkungan) Implementasi 

a. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi-strategi dari para aktor 

yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan Perda 

b. Kepatuhan daya tanggap dari aktor dan pelasaksana 

Impleemntasi kebijakan perda  

b. Faktor persoalan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah nomer 

5 tahun 2005 tentang pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima 

dikawasan sekitar alun-alun Kota Batu 

1. Kurangnya struktur birokrasi yang membagi tugas dan 

fungsinya dalam penangganan Implementasi Kebijakan Perda 

Nomor 5 Tahun 2005 tentang pengaturan dan penertiban 

pedagang kaki lima 

2. Kurangnya Sarana dan prasarana penunjang Implementasi 

Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2005 tentang pengaturan dan 

penertiban pedagang kaki lima. 

3. Kurangnya Konsistensi dari Pemerintah dalam Implementasi 

Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2005 tentang pengaturan dan 

penertiban pedagang kaki lima 

G. Metode Penelitian 

Sebagai upaya dalam menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini, 

maka akan digunakan serangkaian metode penelitian sebagai berikut: 
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1. Jenis Penelitian 

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif. 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk membuat 

pencandraan (deskripsi) dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi 

daerah guna menggambarkan fenomena sosial.13 

Berdasarkan sifat penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-

kata, gambar maupun lainnya yang tidak bersangkutan dengan angka-angka. Data 

tersebut berasal dari wawancara, catatan lapang, dokumentasi, rekam percakapan, 

dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumentasi resmi lainnya. 

Sehingga hasil daripada penelitian yang dilaksanakan terkait dengan 

fenomena temuan dilapangan menggenai implementasi kebijakan peraturan 

daerah nomer 5 tahun 2005 tentang pengaturan dan penertiban pedagang kaki 

lima di kota batu.   

2. Subyek Penelitian 

Subyek Penelitian adalah seseorang atau lebih yang dipilih dengan sengaja 

sehingga narasumber data dapat terkumpul, karena dianggap menguasai bidang 

yang berhubungan dengan sasaran peneliti. Subyek penelitian ini berkaitan 

dengan sumber-sumber informasi didapatkan oleh peneliti saat dilakukannya 

penelitian yang berupa orang-orang dan bisa memberikan data informasi secara 

lengkap mengenai permasalahan yang terjadi  pada pusat penelitian.  

Subyek penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga 

(organisasi) yang sifat keadaannya akan diteliti. Dalam penelitian ini subyek 

                                                           
13

 Suryabata, Sumadi, 1983, Metode Penelitian,. Jakarta: CV Rajawali, Hal.19. 
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penelitiannya adalah orang yang benar-benar memahami permasalahan, yaitu 

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan  Dan Satpol PP yang bertugas 

dalam pengimplementasi Kebijakan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2005 

tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima pada Kawasan wisata 

alun-alun Kota batu. 

Subyek penelitian yang digunakan peneliti dalam hal ini ditujukan  pada 

narasumber yang menguasai dan yang mengerti dengan sasaran penelitian. 

Dengan demikian, subyek penelitian dapat memberikan informasi ataupun data 

yang dicari oleh peneliti. Dalam penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian 

adalah: 

a. Kabid Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan 

b. Staff Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan 

c. Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan  

d. Dua Pedagang Kaki Lima (Ibu Titik Rahayuningsih, Bapak Nur Rokhmad) 

di kawasan wisata alun-alun Kota Batu. 

3. Sumber Data 

Sumber data merupakan sumber informasi yang digunakan sebagai pokok 

kajian dalam melakukan penelitian. Data tersebut harus digali dari sumber-sumber 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh hasil yang baik. 

Tujuan peneliti menggunakan sumber data yakni ingin memperoleh data-data 

yang akurat sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan dan mencari tahu  

permasalahan-permasalahan yang masih menjadi kendala dalam Implementasi 

Kebijakan Peraturan Daerah nomer  5 tahun 2005 tentang Pengaturan dan 
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penertiban Pedagang Kaki Lima pada Kawasan wisata alun-alun Kota batu. 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah : 

a. Data Primer 

 Data Primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung 

dari sumbernya.14 Dengan demikian peneliti berhadapan langsung dengan 

wawancara pada sumber yang tepat untuk mendapatkan data dari lokasi penelitian 

dan nara sumber yang dapat dipercaya tanpa adanya perantara secara lengkap dari 

nara sumber yang mempunyai andil besar dan dianggap mampu dalam 

memberikan informasi secara lengkap dan terpercaya karena peneliti berhadapan 

langsung dengan sumber yang tepat. 

Menggunakan sumber data primer dapat mempermudah peneliti dalam 

mencari informasi dan bahan yang diperlukan dalam penelitian. Karena peneliti 

berhadapan langsung kepada subjek penelitian yang telah ditentukan. Sumber data 

ini dapat dijadikan sebagai bukti bahwa data dari penelitian ini langsung diperoleh 

dari instansi atau lembaga yang menjadi objek penelitian. Data primer merupakan 

data yang diperoleh langsung dari nara sumber yang berhubungan dengan obyek 

penelitian. Data primer ini akan diperoleh dari keterangan dan penjelasan dari 

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan dan juga dari beberapa Pedagang 

Kaki Lima yang berada dikawasan sekitar alun-alun di Kota Batu. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain, jadi dalam 

hal ini peneliti tidak langsung memperoleh data dari sumbernya, peneliti hanya 

                                                           
14 Hermawan Warsito. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 
160 
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sebagai pemakai data. Diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau sudah diolah 

oleh instansi, kantor atau lembaga lain yang sesuai dengan bidangnya. Dimana 

data tersebut bisa berbentuk buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen resmi yang di 

dapat dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan , Koran-koran lokal, 

maupun dari internet atau televise dan perundang-undangan yang berhubungan 

dan berkaitan erat dengan penelitian ini. 

Peneliti dalam mencari sumber data yang diperlukan menggunakan sumber 

data yang sudah ada dan sudah di olah baik berupa buku, jurnal, Koran, ataupun 

dokumen–dokumen yang diperoleh dari tempat penelitian. Sumber data ini juga 

dapat membantu peneliti untuk mendapatkan apa yang dicari selama proses 

penelitian berjalan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah : 

a. Observasi 

Observasi (pengamatan) yakni mendeskripsikan secara sistematis tentang 

kejadian dan tingkah laku dalam setting sosial yang dipilih untuk diteliti (Marshall 

& Rossman, 1989:7).15 Pengamatan dapat bervariasi mulai dari yang memiliki 

pola-pola yang tidak beraturan mengenai kejadian dan tingkah laku tertentu. 

Melalui observasi peneliti diharapkan akan lebih memahami situasi dan kondisi 

lapangan agar lebih mudah dalam pelaksanaan penelitian. 

Dalam penelitian ini observasi dilakukan oleh lokasi subyek penelitian yang 

juga merupakan tempat aktor melakukan aktifitasnya yaitu berlokasi di Dinas 
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Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu. Dalam melakukan 

observasi, peneliti menggunakan observasi pastisipasi pasif, peneliti 

menempatkan diri hanya sebagai peneliti/ pengamat situasi sosial, sehingga 

peneliti tidak melakukan intervenski terhadap kegiatan yang sedang berlangsung 

dalam Mengimplementasian Kebijakan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2005 

tentang pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Kota 

Batu. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan 

narasumber. Dalam pengambilan data disini biasanya juga diikuti dengan 

menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara. Wawancara 

bertujuan untuk mendapatkan informasi dari narasumber. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang disusun 

secara terperinci atau jelasnya menggunakan draf pertanyaan tertulis yang telah 

dsiapkan secara rinci khususnya yang berkaitan dengan Perda Nomor 5 Tahun 

2005 tentang pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima dikawasan alun-alun 

kota batu. Pihak yang akan diwawancara dalam penelitian ini adalah Kabid 

Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan, Staff Perdagangan 

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan,Kepala Bidang Penegakkan 

Peraturan Perundang-undangan, 2 Pedagang Kaki Lima. 

c. Dokumentasi 

Teknik ini dilaksanakan dengan melakukan pencatatan terhadap berbagai 

dokumen-dokumen resmi, laporan-laporan, peraturan maupun arsip-arsip yang 
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tersedia di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan dengan tujuan 

mendapatkan bagian yang menunjang secara teoritis terhadap data penelitian. 

Peneliti dapat menggunakan teknik pengumpulan dengan dokumentasi yang 

bertujuan untuk menjadikan catatan atau bukti penelitian yang dilakukan baik 

dokumen resmi, arsip, laporan yang didapatkan langsung dari dinas terkait. 

Peneliti juga dapat menggunakan dokumentasi berupa foto, atau video selama 

kegiatan berlangsung. 

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tujuan yang akan menjadi tujuan peneliti 

dalam sebuah penelitian. Dimana tempat tujuan tersebut peneliti akan mendapat 

data-data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini yang akan menjadi tujuan 

peneliti adalah  pada : 

1.  Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu, Jl. 

Diponegoro no.8, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65313 

Telepon:(0341)592284. 

2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu, Jl. Trunojoyo No.47 Batu, 

Telp.(0341)593283 Fax.(0341)594444 

3. Kawasan Alun-alun Kota Batu, Jl. Agus Salim, Sisir, Kota Batu, Jawa 

Timur 65314, Indonesia. 

6. Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan, analisis data merupakan proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan langsung dan 

bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat 
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diinformasikan kepada orang lain16. Metode yang dipilih untuk menganalisa data 

harus sesuai dengan pola penelitian dan variabel yang diteliti. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui Implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 5 

tahun 2005 tentang pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima di kawasan 

alun-alun kota batu. Adapun tahapan-tahapan dalam analisa data menurut Miles 

dan Huberman adalah sebagai berikut:  

1. Reduksi Data 

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengansbstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis dilapangan.17 Ini merupakan tahapan pertama dalam pengelolahan data 

dimana akan dilakukan pemisahan antara data yang diperlukan dan data yang 

tidak diperlukan agar lebih singkat dan mudah dimengerti. Data yang di reduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih spesifik terhadap yang berkaitan dengan 

penelitian. Data yang diperoleh dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan 

Perdagangan Kota Batu nantinya akan dipilah pilah sesuai dengan rumusan 

masalah penelitian ini. Sehingga, dengan adanya tahapan ini akan lebih 

menfokuskan uraian yang dijelaskan dan tidak keluar dari konteks, dan juga akan 

memudahkan dalam analisis selanjutnya. 

 

 
                                                           
16 Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, Hlm: 
244. 
17

 Miles,Mattew dan Huberman,A.Michel .1992.Analisa Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang 
Metode-Metode Baru. Jakarta:UI Press Hal:16 
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2. Penyajian Data 

Merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambvilan tindakan.18 Pada 

tahap ini peneliti berusaha untuk menyusun data secara relavan dalam bentuk 

naratif atau bagan, karena dalam bentuk ini lebih mudah dimengerti sehingga 

informasi yang didapat nantinya bisa disimpulkan untuk menjawab permasalahan 

dalam penelitian ini. 

3. Penarikan Kesimpulan  

Pada tahap ini merupakan tahap untuk menarik kesimpulan dari data yang 

disajikan sebelumnya. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk 

mencari atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur 

sebab-akibat atau proposisi. Ini merupakan sebuah proses untuk mencari sebuah 

inti daro keseluruhan penjelasan yang telah dipaparkan dan ini menjadi tahapan 

akhir proses teknik analisis data. Melalui penarikan kesimpulan ini juga, temuan 

baru dalam penelitian yang berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang 

sebelumnya tidak jelas akan menjadi jelas setelah diteliti. 
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 Ibid, hal: 17 




