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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia di idealkan dan di cita-citakan oleh the founding fathers sebagai 

suatu Negara hukum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah 

Negara Hukum” yang berarti dalam setiap apa yang dilakukan oleh masyarakat 

atau Warga Negara Indonesia memiliki pertanggung jawaban atas apa yang 

telah dilakukan dimana semua tingkah laku manusia baik yang berhubungan 

dengan hukum maupun yang tidak berhubungan dengan hukum harus menuruti 

semua peraturan yang berlaku. 

Hukum adalah alat yang sangat diperlukan untuk mengatur dan memberi 

batasan kepada Warga Negara Indonesia agar tidak melebihi batasannya 

sebagai Warga Negara. Hukum  dilaksanakan jika Warga Negara Indonesia 

atau masyarakat melanggar norma-norma yang telah ditulis didalam undang-

undang. Maka dari itu kepatuhan terhadap hukum sangat diperlukan. Dimana 

kepatuhan hukum yang berfungsi untuk menertibkan apa yang akan dilakukan 

oleh setiap masyarakat, kepatuhan seorang terhadap hukum seringkali 

dikaitkan dengan persoalan-persoalan diseputar kesadaran hukum seseorang 

tersebut. Dengan perkataan lain, kesadaran hukum menyangkut masalah 
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apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam 

masyarakat. Dalam kesimpulanya kesadaran hukum mencakup tiga hal yaitu:
1
 

1. Pengetahuan terhadap hukum. 

2. Penghayatan fungsi hukum, dan 

3. Ketaatan terhadap hukum.  

Kesadaran hukum merupakan hasil dari serangkaian proses hubungan 

yang saling berkaitan antara ketiga unsur tadi. Pengetahuan terhadap hukum 

merupakan unsur atau proses awal yang penting agar timbul kesadaran 

masyarakat terhadap hukum. Pengetahuan terhadap hukum tidak berarti hanya 

sekedar tahu terhadap hukum itu sendiri, tetapi mengetahui apa saja yang 

diatur, apa yang dilarang, dan apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum 

tersebut. Pemahaman hukum merupakan sejumlah informasi yang dimiliki 

seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Artinya 

pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu 

peraturan dalam suatu hukum tertentu, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta 

manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupanya diatur oleh sebuah 

peraturan,dan kesadaran hukum seringkali juga dikaitkan dengan efektifitas 

hukum.
2
 

Akibat dari makin sempitnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat 

tidak mau berfikir panjang akan berjualan di pinggir-pinggir jalan atau tempat 

                                                           
       

1
 Muslan Abdurrahman, 2009. Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum. Malang. Press.Hal. 

33. 

       
2
 ibid. hal. 34-37.  
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yang di anggap strategis untuk berjualan sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). 

Dengan hanya bermodal yang relatif kecil kebanyakan mereka berjualan dalam 

bidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan 

hidup mereka sendiri maupun keluarganya. Keberadaan Pedagang Kaki Lima 

(PKL) merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal, sebagai alternatif 

lapangan pekerjaan bagi kaum urban dan masyarakat yang tidak mempunyai 

syarat, seperti pendidikan terahir minimal harus lulusan SMA, SMK atau 

sederajadnya untuk melamar pekerjaan di sektor formal karena sumber daya 

manusia itu sendiri, bahkan bagi masyarakat yang sudah mencoba memperoleh 

pekerjaan di sektor formal tetapi tidak pernah lolos tes. Dan tidak bisa 

dipungkiri bahwasanya profesi sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) cukup 

menggiurkan secara ekonomi karena pendapatannya cukup besar, hal ini 

ditunjang tidak memerlukan biaya atau modal yang cukup besar untuk menjadi 

Pedagang Kaki Lima (PKL). 

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan istilah untuk menyebut satu 

penjaja dagangan yang menggunakan gerobak.  Istilah ini digunakan untuk 

sekumpulan pedagang yang menjual barang dagangannya di tepi-tepi jalan 

umum seperti di trotoar maupun bahu jalan yang terkesan jauh dari rapi dan 

bersih. Pedagang Kaki Lima (PKL) umumnya adalah self employed yang 

berarti mayoritas pedagang kaki lima hanya terdiri satu tenaga kerja. 

Peranan usaha  informal dalam perekonomian Indonesia salah satunya 

mengurangi pengangguran, mempercepat proses kegiatan produksi karena 

barang yang dijual cepat laku, dapat menyebarluaskan hasil produk tertentu 
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dan membantu masyarakat ekonomi lemah dalam pemenuhan kebutuhan 

dengan harga yang relatif murah. Misalnya Pedagang Kaki Lima (PKL), 

pedagang keliling, pedagang asongan, dan pedagang musiman. 

Secara regulasi maupun dasar hukum perekonomian Indonesia secara 

nasional tertuang di pancasila yang secara eksplisit dijelaskan pada sila ke V 

yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, yang berarti 

Indonesia harus berpihak dalam semua golongan masyarakat tanpa 

menyisihkan masyarakat menengah ke bawah dan sesuai dengan nilai-nilai 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 

Tahun 1945), sedangakan dalam prakteknya atau kenyataan saat ini Indonesia 

telah menganut sistem perekonomian kapitalism dimana setiap kegiatan 

perekonomian paling banyak di kuasai oleh pengusaha-pengusaha besar atau 

kaya raya dan mengakibatkan masyarakat kecil atau menengah ke bawah yang 

berkeinginan membuka peluang usaha terasa sangat susah dan kalah saing daya 

jual belinya dengan para pengusaha-pengusaha besar atau kaya raya.  

Namun hal itu tidak terjadi dalam otonom daerah Kota Pasuruan yang 

masih memberikan ruang terhadap para pengusaha di sektor informal seperti 

para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang banyak sekali berjualan di tempat-

tempat yang tidak diperuntukan, misalnya di area sekitar Rumah Sakit Dr. 

Soedarsono Kota Pasuruan, area sekitar Taman Kota Pasuruan, dan tidak 

terkecuali yang menempati di area seputaran Alun-Alun Kota 

Pasuruan.Dengan adanya para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati 

ruang publik tersebut maka fungsi dari trotoar maupun bahu jalan menjadi 
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berkurang terutama bagi pejalan kaki dan tampilan estetika Kota tidak rapi. 

Dalam faktanya Pemerintah Kota Pasuruan sudah memiliki aturan-aturan yang 

berkaitan berkaitan dengan pelarangan berjualan dan bertransaksi pada 

fasilitas-fasilitas umum yang sudah jelas tertuang dalam Pasal 28 huruf a 

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan Dan 

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang isinya “PKL dilarang melakukan 

kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL”, 

hal tersebut juga bersinggungan dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah 

Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kota Pasuruan.  

Penulis mengetahui dimana sepanjang area sekitar Rumah Sakit Dr. 

Soedarsono Kota Pasuruan, area sekitar Taman Kota Pasuruan, dan area 

seputaran Alun-Alun Kota Pasuruan banyak sekali para Pedagang Kaki Lima 

(PKL) yang berjualan. Memang dalam hal ini tidak lepas juga dengan 

sedikitnya pengusaha-pengusaha besar atau kaya raya yang menanam modal 

atau membuka usaha di Kota Pasuruan, terbukti dengan adanya Giant yang 

sudah tidak ada lagi atau sudah lama tutup dan Carefour yang tidak terlalu 

banyak pembeli. Salah satu area yang paling lama ditempati oleh Pedagang 

Kaki Lima (PKL) adalah area seputaran Alun-Alun Kota Pasuruan yakni sejak 

puluhan tahun yang lalu, karena memang sejarahnya di area seputaran Alun-

Alun Kota Pasuruan sejak dahulu menjadi pusat perekonomian, dan terdapat 

pula makam salah satu tokoh ummat islam yang terkenal dan sangat sakral 

yakni makam KH. Abdul Khamid sehingga menjadikan makam tersebut 
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menjadi wisata religi, karena tokoh tersebut sangat mahsyur dan dikenal bukan 

dari Kota Pasuruan saja melainkan seluruh Jawa dan Luar Jawa. Hal ini 

menyebabkan dari faktor historis Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah sangat 

nyaman berjualan di area seputaran Alun-Alun Kota Pasuruan tersebut dan 

sudah menjadi budaya seperti yg diketahui apabila suatu kelompok masyarakat 

melakukan kebiasaan secara terus menerus dan sudah menjadi budaya maka 

sangat sulit untuk dirubah karena pengunjung dan Pedagang Kaki Lima (PKL) 

saling membutuhkan satu sama lain dan pembeli dari Pedagang Kaki Lima 

(PKL) memang sangat terbantu dengan hadirnya Pedagang Kaki Lima (PKL) 

yang berjualan di area seputaran Alun-Alun Kota Pasuruan. 

Di Kota Pasuruan sendiri agak sedikit berbeda bagi mereka yang memilih 

profesi sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) mengingat daerah terdekat dari 

Kota Pasuruan adalah Kabupaten Pasuruan dimana Kabupaten Pasuruan 

merupakan daerah kawasan industri yang padat akan pabrik-pabrik dimulai 

dari home industri sampai dengan pabrik multi nasional yang secara otomatis 

memudahkan para pekerja di sektor formal tersebut mungkin hanya sekedar 

membeli makanan, berbelanja maupun jalan-jalan di area sekitar Rumah Sakit 

Dr. Soedarsono Kota Pasuruan, area sekitar Taman Kota Pasuruan, dan yang 

sering dikunjungi adalah area di seputaran Alun-Alun Kota Pasuruan yang 

banyak ditempati para Pedagang Kaki Lima (PKL), sehingga hal tersebut 

menjadi magnet yang cukup kuat bagi pengangguran bagi masyarakat Kota 

Pasuruan maupun pendatang dari daerah lain untuk berbondong-bondong untuk 

menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) di area sekitar Rumah Sakit Dr. 
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Soedarsono Kota Pasuruan, area sekitar Taman Kota Pasuruan, dan area 

seputaran Alun-Alun tersebut. Hal ini didukung dengan minimnya restoran 

modern dan restoran cepat saji dan kebiasaan dari pada mayoritas masyarakat 

Kota Pasuruan lebih senang membeli makanan maupun minuman di Pedagang 

Kaki Lima (PKL) yang berada dipinggir jalanarea sekitar Rumah Sakit Dr. 

Soedarsono Kota Pasuruan, area sekitar Taman Kota Pasuruan, dan area 

seputaran Alun-Alun Kota Pasuruan. 

Dalam menciptakan penataan Kota yang rapi dan teratur Pemerintah Kota 

(PEMKOT) Pasuruan telah memiliki instrumen hukum yang tertuang di dalam 

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011-2031, secara 

eksplisit dijelaskan dalam Pasal 4 bahwasanya tujuan penataan ruang wilayah 

kota adalah mewujudkan Kota Pasuruan sebagai pusat perniagaan yang bertaraf 

nasional yang bertumpu pada sektor industri, perdagangan dan jasa yang 

manusiawi dan ramah lingkungan. Berkaitan dengan tujuan penataan Kota 

Pasuruan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 1 

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011-

2031 juga menjelaskan mengenai kebijakan penataan ruang wilayah, seperti 

pengembangan fungsi sebagai pusat kegiatan wilayah promosi, pengembangan 

sistem pusat pelayanan yang terintegrasi dan berhirarki dalam mendukung 

peran industri (perdagangan dan jasa), pengembangan dan peningkatan 

pelayanan prasarana wilayah dalam mendukung perekonomian Kota secara 

terpadu, pelestarian kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas sumber 



8 
 

daya alam dan sumber daya buatan untuk menunjang perkembangan 

pariwisata, pengembangan fungsi kawasan peruntukan industri, perdagangan 

dan jasa dengan menghargai kearifan lokal dan menjaga kelestarian 

lingkungan, penataan pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis 

dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, serta peningkatan fungsi 

kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara. Maka dari itu seharusnya 

Pemerintah Kota (PEMKOT) Pasuruan membenahi kawasan yang dijadikan 

sebagai tempat para Pedagang Kaki Lima (PKL) berada, apalagi Kota Pasuruan  

merupakan Kota yang memakai semboyan TIBA, yaitu Tertib Indah Bersih dan 

Aman. Masalah penataan, pemberdayaan, dan ketertiban Pedagang Kaki Lima 

(PKL) yang ada di Kota Pasuruan sudah menjadi tugas Pemerintah Kota 

(PEMKOT) khususnya yang menempati area sekitar Rumah Sakit Dr. 

Soedarsono Kota Pasuruan, area sekitar Taman Kota Pasuruan, dan seputaran 

Alun-Alun Kota Pasuruan.  

Seiring semakin meningkatnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota 

Pasuruan telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalulintas, estetika 

dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan. Pedagang Kaki Lima 

(PKL) sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam 

usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan penataan dan 

pemberdayaan oleh Pemerintah Kota (PEMKOT) Pasuruan dengan cara 

menyediakan tempat-tempat yang layak ditempati dan tidak mengganggu 

ketertiban umum serta daya jualnya harus tinggi untuk meningkatkan dan 

mengembangkan usahanya menjadi berkembang.  
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 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) adalah perangkat pemerintah 

daerah yang mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah (PERDA) dan 

menyelenggarakan ketertiban umum dan memelihara ketentraman masyarakat 

serta perlindungan masyarakat, Untuk melaksanakan Untuk melaksanakan 

tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) mempunyai fungsi : 

a.  penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta 

perlindungan masyarakat 

b.  pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan PeraturanWalikota 

c.  pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umumdan ketenteraman 

masyarakat 

d.  pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat 

e.  pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 

dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya 

f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar 

mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota 

g.  pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota 

 Bentuk penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukukan 

oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja 

(SATPOL PP) adalah melakukan hal-hal seperti peringatan lisan, peringatan 

tertulis diberikan apabila dalam waktu 1x24 jam tidak mematuhi peringatan 
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lisan, dan penutupan atau pembongkaran tempat usaha apabila setelah diberi 

peringatan tertulis sebanyak 3 kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu 

masing-masing 7 hari kalender yang bersangkutan tetap menjalankan 

usahanya.  

 Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang diatas penulis 

menyusunan skripsi yang berjudul : 

“PELAKSANAAN PASAL 28 HURUF a PERATURAN DAERAH KOTA 

PASURUAN NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN 

PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI DI WILAYAH 

HUKUM KOTA PASURUAN)” 

B. Rumsan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 28 huruf a Peraturan Daerah Kota Pasuruan 

Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki 

Lima (PKL)? 

2. Apa upaya Pemerintah Kota (PEMKOT) Pasuruan untuk menertibkan 

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar ketentuan Pasal 28 huruf a 

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penataan 

dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 28 huruf a Peraturan Daerah Kota 

Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan 

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 

Peraturan Daerah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). 
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2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 

Peraturan Daerah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) 

untuk menindak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar Pasal 28 huruf 

a Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penataan 

dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). 

D. Manfaat Penelitin  

1. Peniliti akan mengetahui kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL 

PP) dalam melaksanakan penegakan Pasal 28 huruf a Peaturan Daerah 

(PERDA) Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penataan dan 

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang isinya larangan melakukan 

kegiatan usaha di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL. 

2. Masyarakat dalam hal ini penjual maupun pembeli akan mengetahui upaya 

dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam melaksanakan 

penegakan Pasal 28 huruf a Peaturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan 

Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki 

Lima (PKL) yang isinya larangan melakukan kegiatan usaha di ruang umum 

yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL.  

3. Pemerintah Kota (PEMKOT) Pasuruan mampu memberikan solusi terbaik 

dalam menghadapi pelanggaran yang dilakukan Pedagang Kaki Lima (PKL) 

di Kota Pasuruan. 
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E. Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai sarana penyampaian kepada masyarakat baik Pedagang Kaki Lima 

(PKL) maupun pembeli mengenai kinerja Pemerintah Kota (PEMKOT) 

Pasuruan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Satuan 

Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Pasuruan. 

2. Sebagai sarana penyampaian kepada masyarakat tentang bagaimana 

pelaksanaan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam hal ini Satuan 

Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) terhadap Pasal 28 huruf a Peraturan 

Daerah PERDA Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penataan dan 

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). 

F. Metode Penelitian 

 Metode penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut : 

  1. Lokasi Penelitian : 

 Lokasi Penelitian adalah di wilayah hukum Pemerintah Kota (PEMKOT) 

Pasuruan.Karena penulis melihat dan mengetahui banyaknya Pedagang Kaki 

Lima (PKL) yang berjualan di tempat yang bukan peruntukkannya. 

 2. Metode Pendekatan : 

  Yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum 

sebagai institusi sosial yang ril dan fungsional dalam sistem kehidupan 

nyata.
3
  

  

                                                           
       

3
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 

Press, 1986). Hal 51. 
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 3. Sumber Data : 

  Sumber data dari penelitian ini adalah : 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelitian  

berupa pengamatan dan wawancara dengan jajaran Pemerintah Kota 

(PEMKOT), diantaranya, Kepala Dinas (DISPERINDAG) Kota 

Pasuruan, Kepala Seksi Penataan PKL (DISPERINDAG) Kota Pasuruan, 

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketetraman Masyarakat SATPOL 

PP Kota Pasuruan, Kepala SUB Bagian Umum & Kepegawaian  

SATPOL PP Kota Pasuruan, beserta 11 Pedagang Kaki Lima (PKL) yang 

menempati area seputaran Alun-alun Kota Pasuruan. 

b. Data Sekundar, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan 

yang terdiri dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat 

secara yuridis, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang terkait, dan 

bahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum secara mengikat atau 

yuridis, yaitu Literatur, teori pendukung, penelitian menggunakan 

internet, studi dokumentasi.   

 4. Tehnik Pengumpulan Data 

 Tehnik pengumpulan data penelitian ini menggunakan : 

 a. Wawancara 

Proses wawancara dilakukan kepada beberapa pihak Pemerintah Kota 

(PEMKOT) Pasuruan antara lain dengan Pak Muallif Arif, S.Sos, MM. 

Selaku Kepala Dinas (DISPERINDAG) Kota Pasuruan, Pak Joko 

Sampurno, S. Sos, MM. Selaku Kepala Seksi Penataan PKL 
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(DISPERINDAG) Kota Pasuruan, Pak Nur Fadholi, SH, MM. Selaku 

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketetraman Masyarakat 

SATPOL PP Kota Pasuruan, Pak Adi Utomo, B.Sc. Selaku Kepala 

SUB Bagian Umum & Kepegawaian  SATPOL PP Kota Pasuruan, 

beserta 11 Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati area seputaran 

Alun-alun Kota Pasuruan, yakni, Pak Kosim Penjual makanan siap saji, 

Pak Muchammad Ali penjual makanan dan minuman siap saji, Pak Mol 

penjual makanan dan minuman siap saji, Mas Anton penjual minuman 

siap saji, Ibu Rusmin penjual makanan dan minuman siap saji, Pak Dol 

penjual makanan dan minuman siap saji, Mas Kholid penjual makanan 

dan minuman siap saji, Pak Daud penjual minuman siap saji, Mas 

Udong penjual minuman siap saji, Pak A’ung penjual minuman siap 

saji, dan yang terahir Ibu Sri Fatimah penjual makanan dan minuman 

siap saji.  

b. Studi Pustaka 

  Tehnik Pengumpulan data ini diambil dari bahan hukum yang 

mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku seperti, Peraturan Daerah (PERDA) 

Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan Dan 

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah (PERDA) Kota 

Pasuruan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kota Pasuruan Tahun 2011-2031, Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 

63 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan 
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Pembangunan Daerah, dan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2011 

tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan 

Perdagangan, dan bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan secara 

mengikat atau yuridis,buku-buku seperti, Soerjono Soekanto 

(Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi), (Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Penegakan Hukum), Ridwan HR. 2006 (Hukum 

Administrasi Negara), Romli Atmasasmita (Reformasi Hukum, Hak 

Asasi Manusia & Penegakan Hukum), Philipus M. Hadjon dkk 2008 

(Pengantar Hukum Administrasi Indonesia), literatur seperti Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, Suwarno Harjanto 1989 (Artikel Identitas 

Fisik Majalah Kota), Dan teori sebagai tambahan dalam penulisan, yang 

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yakni, Teori Efektivitas 

Hukum, Teori Penataan Kota, Teori Pedagang Kaki Lima (PKL), dan 

Teori Sanksi Administratif. 

 c.  Studi Dokumentasi 

 Dokumentasi yang dihasilkan dalam bentuk foto objek permasalahan 

yang diambil, yakni, Foto Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Pasuruan 

disaat adanya Aparat SATPOL PP yang berjaga-jaga di area seputaran 

Alun-alun Kota Pasuruan.  

     5. Analisa Data  

 Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memaparkan data 

tersebut secara Deskriptif Kualitatif berdasarkan permasalahan penelitian 
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kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang ada didalam institusi 

tersebut untuk dicari pemecahan atas masalah tersebut.   
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G. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, membagi pembahasan ke dalam empat bab, dimana setiap

bab dibagi atas beberapa sub-bab, sistematika penulisanya secara singkat

sebagai berikut :

BAB I  :    Pendahuluan, dimana dalam bab ini berisi meliputi latar belakang,

rumusan masalah, tujuan penulisan/ penelitian, manfaat penulisan/ 

penelitian, kegunaan penulisan/ penelitian, metode penulisan/ 

penelitian, dan sistematika penulisan/penelitian. 

BABII :  Kerangka teori, dimana dalam bab ini berisi tentang uraian-uraian 

teori antara lain, teori efektivitas hukum, teori penataan kota, teori 

mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL), dan teori sanksi 

administratif. 

BABIII :  Hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini pembahasan yang 

berisikan penjelasan dan memaparkan data-data hasil penelitian 

yang telah dikaji dan dianalisis secara sistematis dengan tujuan 

untuk mendukung pelaksanaan dan kendala Pasal 28 huruf a 

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 tentang 

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kota (PEMKOT) Pasuruan. 

BABIV :  Pentup, bab ini merupakan bab akhir dalam penelitian dimana 

berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan analisis pada bab 

sebelumnya serta berisikan saran terkait dengan permasalahan yang 

di angkat oleh penulis untuk menanggapi permasalahan tersebut. 


