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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Berdasarkan permasalahan yang telah diangkat, maka diperlukan uraian 

batasan konsep penelitian guna pembahasan lebih lanjut. Adapun batasan konsep 

penelitian yang dimaksud yakni meliputi Implementasi Kebijakan, Pedagang Kaki 

Lima, dan Peraturan Daerah nomor 05 tahun 2005 tentang Pengaturan dan 

Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan sekitar Alun-alun Kota Batu yang 

dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :  

A. Implementasi Kebijakan  

Implementasi Kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah 

dikeluarkannya penggarahan yang jelas, pasti dan sah dari suatu kebijakan yang 

meliputi upaya untuk mengelola input untuk menghasilkan suatu output atau 

outcopmes bagi masyarakat. Tahap Implementasi Kebijakan dapat dibedakan atau 

dicirikan dengan tahap pembuatan suatu kebijakan disatu sisi merupakan proses 

yang memiliki logika bottom-up, dalam arti sebuah proses kebijakan yang diawali 

dengan penyampaian suatu aspirasi, permintaan serta dukungan dari masyarakat. 

Sedangkan Implementasi Kebijakan di dalamnya memiliki logika top-down, dalam 

artian penurunan alternatif kebijakan yamng abstrak atau makro menjadikan 

tindakan konkrit atau mikro.
19
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Implementasi Kebijakan tidak semata-mata terbatas pada mekanisme pen 

jabaran keputusan-keputusan politik dalam prosedur rutin melalui saluran 

birokrasi, tetapi terkait dengan masalah konflik, yaitu siapa memperoleh apa 

dalam suatu kebijakan, bahkan pelaksana kebijakan merupakan sesuatu yang 

penting, sehingga dapat menimbulkan kemungkinan jauh lebih penting daripada 

pembuatan kebijakan.
20

 

Implementasi kebijakan memiliki sebuah proses, proses dari implementasi 

kebijakan itu sendiri tidak hanya melibatkan suatu instansi yang bertanggung 

jawab dalam pelaksanaannya, melainkan juga denagn kekuatan politik lainnya, 

maupun ekonimi, dan sosial. Dalam sebuah proses implementasi kebijkan 

memiliki beberapa tahapan , seperti tahap pengesahan peraturan perundang-

undangan, serta pelaksanaan keputusan oleh instansi terkait, dan ketersediaan 

kelompok sasaran untuk menjalankan suatu keputusan yang telah ditetapkan, 

dampak nyata dari suatru keputusan ini adalah keputusan yang dikehendaki atau 

tidak dikehendaki, seperti apa yang telah diinginkan oleh instansi terkait dan 

bagaimana upaya perbaikan untuk suatu kebijakan tersebut serta aturan 

perundang-undangannya. Di dalam proses implementasi kebijakan perlu 

mencakup beberapa hal, yaitu tentang sumber daya, metode, serta penerjemahan 

suatu kebijakan itu sendiri menjadi suatu rencana dan arahan yang dapat diterima 

serta dijalankan oleh para pelaksana.  

Implementasi Kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk 
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mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, 

yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program serta 

melalui deridate atau turunan dari kebijakan publik tersebut. 
21

 

Keberhasilan Implementasi Kebijakan sangat berkaitan erat dengan 

beberapa aspek-aspek penting diantaranya pertimbangan para pembuat kebijakan, 

komitmen yang tinggi, dengan konsisten tinggi para pelaksana kebijakan, dan 

perilaku sasaran. Implementasi adalah kebijakan secara konseptual dapat 

dikatakan sebagai suatu proses pengumpulan suatu sumber daya alam, manusia 

maupun biaya dan diikuti dengan suatu penentuan tindakan-tindakan yang harus 

diambil untuk mencapai suatu kebijakan.  

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan maka perlu di 

ketahui variabel dan faktor pendukung dan penghambat yang terlibat dalam 

implementasi kebijakan. Untuk itu diperlukan suatu model kebijakan guna 

menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat 

banyak model yang di pakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, 

namun kali ini yang saya pakai adalah model implementasi yang dikemukakan 

oleh Merilee S. Grindle. 

Model Implementasi Kebijakan oleh Merilee S. Grindle mencatat bahwa 

keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada isi kebijakan dan konteks 

implementasinya, yang disebut dengan derajat kemampuan implementasi. Dalam 

hal isi, terkait dengan kepentingan publik yang berusaha dipengaruhi oleh 
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kebijakan, jenis keuntungan yang dihasilkan, derajat perubahan yang dimaksud, 

posisi pembuat kebijakan, dan pengimplementasian kebijakan, serta sumber daya 

yang dihasilkan. Dalam hal konteks, ada tiga variabel yang harus diperhatikan: 

kekuatan, kepentingan, aktor yang terlibat, karater institusi, dan tingkat 

kepatuhan.
22

 

1. Variabel isi dari kebijakan oleh Mirilee S Grindle ini mencakup : 

1) Kepentingan didalam kelompok sasaran kebijakan,  kepentingan yang 

dimaksud adalah kepentingan yang  dipengaruhi oleh kebijakan suatu 

masyarakat., sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target 

group  termuat dalam isi suatu kebijakan. Kepentingan terkait dengan 

berbagai kepentingan yang memiliki pengaruh terhadap suatu 

implementasi kebijakan. Indikator kepentingan didalam kelompok 

sasaran kebijakan ini memiliki sebuah argumen bahwa dalam 

pelaksanaan suatu implementasi kebijakan pasti melibatkan banyak 

kepentingan,dan sejauh mana pengaruh yang dibawa oleh kepentingan-

kepentingan tersebut terhadap implememtasi kebijakannya.  

2) Tipe manfaat adalah suatu jenis manfaat yang diterima oleh suatu 

target group, dalam konteks kebijakan manfaat kebijakan merupakan 

upaya untuk menunjukkan dan menjelaskan bahwa didalam sebuah 

kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang memuat atau 

menghasilkan dampak positif oleh pengimplementasi kebijakan yang 

akan dilaksanakan.  
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3) Derajat perubahan yang diinginkan adalah sejauh mana perubahan 

yang diinginkan dari adanya sebuah kebijakan. Derajat perubahan 

yang dingin dicapai menunjukkan seberapa besar perubahan yang 

hendak atau ingin dicapai melalui adanya sebuah implementasi 

kebijakan harus memiliki sebuah skala yang jelas. 

4) Letak pengambilan keputusan adalah letak sebuah program yang sudah 

tepat atau belum tepat. Pengambilan sebuah keputusan didalam sebuah 

kebijakan memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan 

sebuah kebijakan, oleh karena itu pada bagian ini harus dijelaslkan 

dimana letak pegambilan suatu keputusan dari suatu kebijakan yang 

akan diimplementasikan oleh pelaksana suatu kebijakan. 

5) Pelaksanaan program adalah sebuah kebijakan yang telah 

menyebutkan implementatornya dengan rinci dan jelas. Dalam 

melaksanakan sebuah kebijakan atau program harus didukung dengan 

adanya pelaksana kebijakan yang memiliki kompetensi demi 

keberhasilan suatu kebijakan. 

6) Sumberdaya yang dilibatkan adalah apakah sebuah program didukung 

dengan sumberdaya yang memadai. Pelaksanaan suatu kebijakan juga 

harus didukung dengan adanya sumberdsaya yang memadai dengan 

tujuan agar pelaksanaanya dapat berjalan denngan baik dan lancer 

sesuai yang diinginkan.  

2. Variabel lingkungan kebijakan meliputi :  



32 
 

1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki 

oleh para aktor pelaksana yang terlibat dalam suatu implementasi 

kebijakan.  Dalam sebuah implementasi kebijakan maka perlu 

adanya perhitungan menggenai kekuatan atau kekuasaan., 

kepentingan, serta suatu strategi yang digunakan oleh para actor 

yang terlibat guna melanvcarkan palaksanaan suatu implentasi 

kebijakan. 

2) Karakteristik lembaga penguasa, bagaimanakah keberadaan 

institusi atau rezim yang sedang berkuasa. Lingkungan dimana 

suatu kebijakan dilaksanakan dan yang memiliki pengaruh 

terhadap keberhasilan suatu kebijakan, maka pada baguian ini 

dijelaskan tentang bagaimana karakteristik dari suatu lembaga 

yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.  

3) Tingkat kepatuhan dan daya tanggap suatu kelompokm sasaran 

kepatuhan dan respon dari para aktor pelaksana yang juga dirasa 

menjadi sebuah aspek pentimg dalam sebuah proses pekaksanaan 

suatu kebijakan, maka yang hendak dijelaskan pada poin ke 5 

adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari aktor pelaksana 

dalam menanggapi suatu kebijakan.
23
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GAMBAR 2.1 Implementasi Kebijakan Mirelee S. Grindle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber : Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 2008
24

 

 Dengan memanfaatkan diagram yang dikembangkan oleh Mirelee S. 

Grindle tersebut dengan demikian jelas bahwa proses implementasi kebijakan 

hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran–sasaran yang semula 

bersifat umum telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan 

sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan 
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sasaran-sasaran tersebut. Inilah syarat-syarat pokok bagi implementasi kebijakan 

publik apapun.  

  Berdasarkan dari teori dari implementasi Merilee S. Grindle diatas 

menjadi dasar pemikiran yang akan digunakan dalam penelitian ini. Peneliti akan 

melihat bagaimana implementasi kebijakan perda dalam penerapannya pada 

pengaturan dan penertiban PKL di Kota Batu, bagaimana keberadaan 

implementasi kebijakan perda tersebut. Dari beberapa aspek tersebut, peneliti 

menggunakan aspek Pihak yang kepentingannya dipengaruhi, jenis manfaat yang 

bisa diperoleh, jangkauan perubahan yang diharapkan, letak pengambilan 

keputusan, pelaksana-pelaksana program, sumber-sumber yang dapat disediakan, 

Kekuasaan kepentingan dan strategi-strategi dari para aktor yang terlibat, serta 

konsistensi dan daya tanggap. 

B. Pedagang Kaki Lima  

 Pedagang kaki lima merupakan sektor informal, karena pedagang kaki lima 

merupakan jenis pekerjaan yang penting dan relative khas, khususnya sebagai 

usaha kecil-kecilan yang kurang teratur dan tertata dengan rapi. Istilah pedagang 

kaki lima sendiri mengarah pada konotasi pedagang barang dagangan dengan 

menggelar sebuah tikar dipinggir jalan, atau di depan took yang dianggap strategis 

untuk menjajakan barang dagangnya. Terdapat pula sekelompok pedagang yang 

berjualan dengan menggunakan kereta dorong dan kios-kios kecil. Oleh karena 

itu, menurut Kartono masyarakat lazim menyebutnya sebagi pedagang kaki lima. 
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Latar belakang seseoprang menjadi pedagang kaki lima menurut Alisjahbana 

sebagai berikut : 

1) Pedagang kaki lima yang terpaksa karena himpitan ekonomi dan 

karena tidak adanya pekerjaan lain untuk mencukupi kebutuhan 

hidupnya dan tidak memiliki tempat yang layak dan menetap. 

2) Pedagang kaki lima yang mencari rejeki yang halal tanpa harus 

meminta belas kasihan oleh oranglain, ataupun melakukan 

tindakan criminal seperti merampojk dan lain sebagainya.  

3) Ingin mandiri dan tidak bergantung pada oranglain, termasuk tidak 

bergantung pada orangtua.  

4) Ingin menghidupi keluarga, memperbaiki taraf hidup dan bukan 

hanya pekerjaan sambilan.  Karena di desa sudah sulit mencari 

penghasilan. 

5) Karena mencari pekerjaan didesa sudah sulit.
25

 

Sebagaimana yang dikutip oleh Soetandyo Wignjosoebroto bahwa: “para 

pedagang kaki lima yang menjajakan barang dagangannya diberbagai sudut kota 

sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong marginal dan tidak 

berdaya.
26

 Dikatakan marginal, karena rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota 

dan bahkan ditelikung oleh kemajuan sebuah kota itu sendiri. Sedangkan 

dikatakan tidak berdaya, karena mereka biasanya tidak terjangkau dan tidak 

terlindungi oleh hukum, posisi tawar-menawarnya lemah, dan sering kali menjadi 

objek pengaturan dan penertiban kota yang tak jarang bersifat represif.  
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Keberadaan pedagang kaki lima yang dalam skripsi ini adalah pedagang kaki lima 

yang berada di kawasan sekitar alun-alun kota batu tergabung didalam paguyuban 

PKL masing-masing, hal ini bertujuan untuk menertibkan dan mengkoordinasi 

para PKL yang ada dikawasan sekitar alun-alun Kota Batu.  

Di dalam PERDA Nomor 5  Tahun 2005  Pasal 1 ayat 5 adalah pedagang 

kaki lima yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan 

lahan terbuka atau tertutup, fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah 

Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan 

bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan didalam 

Perda. Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut 

penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan 

demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah 

dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga 

roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk 

pedagang di jalanan pada umumnya. 

Di beberapa titik, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena dianggap 

penggangu kemacetan lalu lintas. Selait itu, ada PKL yang menggunakan sungai 

maupun saluran air terdekat untuk mebuang sampah dan air cuci bekas mereka 

dagang. Sampah dan air sabun dapat mecemari air sungai., dan juga bisa 

mematikan ekosistem yang ada disungai. Tetapi PKL kerap sekali menyediakan 

makanan atau barang lain dengan harga yang lebih terjangkau, bahkan sangat 

murah dari pada membeli ditoko-toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan juga 
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sangat kecil , sehingga kerap menggundang pedagang yang hendak memulai bisni 

dengan modal atau kalangan ekonomi lemah. 

Dari pengertian diatas, yang dimaksud PKL adalah kegiatan usaha yang 

dilakukan oleh para pedagang ditempatkan ruang kosong di pmgir-pimgir jalan 

sperti trotoar, taman-taman kota dan tempat usaha lainnya yang buakn miliknya.  

1. Ciri – Ciri Pedagang Kaki lima 

1) Pedagang kaki lima yang memiliki modal kecil dan tidak memiliki 

tempat udaha tetap, pedagang kaki lima yang berdagang didepan 

emperan toko, maupun disepanjang jalan trotoar. 

2) Pedagang kaki lima yang berdagang tidak tetap, bisa dipagi hari, 

sore hari, bahkan hingga malam menjelang pagi hari lagi, bisa 

dikatakan 24 jam. 

3) Pedagang kaki lima yang menjual dagangan dengan beraneka ragam, 

bisa tas, sepatu, topi, bahkan hingga makanan ringan dan minuman. 

4) Pedagang kaki lima yang memiliki berbagai bentuk bangunan, dari 

mulai bangunan tertutup hingga terbuka, ada juga yang memakai 

gerobak untuk berkeliling. 

5) Pedagang kaki lima dianggap sebagai timbulnya ganguan terhadap 

sebuah lingkungan, lalu lintas, ketertiban maupun kebersihan kota.
27

 

 Pedagang kaki lima sulit untuk dihapuskan, karena merupakan jenis 

pekerjaan transisi yang tidak selalu membutuhkan keterampilan. Yang penting 

adalah kepercayaan antara pemodal dan pelaku, dalam hal ini tidak selalu modal 
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sendiri. Lokasi kegiatannya tersebar pada lingkungan-lingkungan yang berbeda, 

tetapi pada umumnya di lingkungan industry, pusat-pusat perdagangan, kawasan 

pemukiman bahkan pada lingkungan perumahan elite. Meskipun keberadaannya 

menimbulkan masalah lingkungan, namun pada hakekatnya juga merupakan salah 

satu aktivitas ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja. Serta dibutuhkan oleh 

masyarakat golongan menengah ke bawah bahkan menengah ke atas. 

2. Faktor-faktor penyebab orang berdagang kakilima : 

1) Pedagang Kaki lima yang sulitnya mencari lapangan kerja formal. 

2) Pekerjaan pedagang kakilima dipandang sebagai pekerjaan yang paling 

mudah dilakukan karena tidak membutuhkan modal yang besar, tidak 

membutuhkan biaya yang banyak untuk membangun tempat, tidak 

memerlukan izin yang formal. 

3) Kewajiban restribusi dianggap masih relatif murah dan terjangkau. Selain 

masyarakat masih membutuhkannya karena alasan-alasan tertentu seperti 

harga di kakilima cukup murah dan jaraknya dekat dengan pembeli, serta 

barang masih asli dan baru seperti hasil pertanian. 

4) Pedagang kaki lima sulit mendapatkan sarana dan prasarana  formal masih 

kurang mencukupi terutama di wilayah pemukiman. 

5) Pedagang Kaki Lima kesulitan memperoleh lokasi merupakan masalah 

utama kelompok pedagang kakilima ini karena lahan di perkotaan terbatas 

dan sudah diatur peruntukannya berdasarkan Rencana Tata Ruang, 
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sehingga penggunaan lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, 

sudah barang tentu menimbulkan dampak negatif.
28

 

C.  Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan 

Penertiban Pedagang Kaki Lima 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu tahun 2005 tentang Pengaturan 

dan Penertiban Pedagang Kaki Lima bahwa untuk melakukan suatu kegiatan 

usaha ekonomi baik sektor formal maupun non formal dan ataupun pedagang kaki 

lima adalah hak dari masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.
29

  

Selain itu dalam mencapai tujuan ini, kebijakan pengaturan dan penertiban 

pedagang kaki lima ini telah disusun oleh pemerintah melalui proses partisipatif 

dengan melibatkan pemangku kepentingan secara luas. Dalam mencapai sebuah 

tujuan ini diperlukan adanya pembaharuan kebijakan dalam pengaturan dan 

penertiban pedagang kaki lima, yang didasarkan pada permasalahan yang 

dihadapi dan peluang yang ada dalam sektor pedagang kaki lima . Untuk 

mengimplementasikan peraturan daerah ini maka diperlukan lintas sektor yaitu 

Satpol PP sebagai pelaksana kebijakan tersebut.  

Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2005 yang diluncurkan 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 
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adanya 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 pedagang kaki lima diKota Batu diterbitkan dalam 

Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2005 tentang pengaturan dan penertiban 

pedagang kaki lima diKota Batu. Sedangkan dasar dari suatu landasan dari 

implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima berpedoman pada keputusan 

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

Dalam kebijakan penataan pedagang kaki lima diKota Batu. Sebagai upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima dalam hal penyelenggaran 

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

dan Perdagangan Kota Batu dan mengenai Pengaturan dan Penertiban pedagang 

kaki lima dilakukan Satpol PP Kota Batu. Kebijakan pengaturan dan poenertiban 

pedagang kaki lima menggenai tempat relokasi sementara berada di Jalan Sudiro 

yaitu Pasar Laron, sedangkan kebijakan pembangunan tempat reokasi tetap akan 

dibangun di depan GOR Ganesha dan di depan Rest Area Masjid An-Nur, 

Kebijakan pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima berdampak kurang 

mensejahterakan bagi pedagang kaki lima, tingkat kesejahteran para pedagang 

kaki lima terus menurun dibandingkan dengan sebelum adanya kebijakan 

pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima. Hal ini di sebabkan oleh hambatan 

dari implementasi  kebijakan pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima yaitu 

kurangnya dukungan dari para pedagang kaki lima.  
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Dalam penetapan peraturan daerah ini yang termuat dalam peraturan 

daerah nomor 5 tahun 2005 Pemerintah Kota Batu adalah sebagai bentuk aturan 

untuk mencapai suatu tujuan. Namun tidak semua apa yang telah direncanakan 

mampu dijalankan secara baik dan maksimal. Hal ini jelas terlihat pada program 

pemerintah yang belum terealisasikan meskipun telah termuat pada peraturan 

daerah. Salah satunya adalah pelanggaran atau tidak berjalannya kebijkan yang 

termuat dalam pasal 4 perda nomor 5 tahun 2005 yaitu “ melakukan kegiatan 

usahanya dijalan protocol, trotoar, jalur hijau, dan atau fasilitas umum, kecuali 

dikawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjutr oleh kepala daerah”.  

Apabila melihat dari tujuan yang diterangkan dalam pasal 4 bahwa pada 

dasarnya jika melihat situasi dan kondisi dilapangan, dapat kita lihat bahwa masih 

banyaknya para pedagang kaki lima yang melanggar perda tersebut, karena masih 

banyak para pedagang kaki lima terutama dikawasan sekitar alun-alun yang 

berjualan disekitar trotoar dan sangat menggangu fasilitas umum bagi mereka 

pejalan kaki maupun penggendara sepedah motor. Dari pasal diatas yang termuat 

dalam peraturan daerah nomor 5 tahun 2005 menggenai penggaturan dan 

penertiban pedagang kaki lima masih belum berjalan secara maksimal.   

 




