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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berkembangnya kota kota di Indonesia menjadi kota metropolitan 

memberikan dampak luar biasa dalam perkembangan ekonomi Indonesia 

tetapi ironisnya pertumbuhan kota yang besarbesaran itu tidak diimbangi 

dengan ekonomi yang memberikan kesempatan kerja bagi penduduk yang 

bertambah cepat di kota itu. Kota yang tumbuh menjadi metropolis dan 

makin besar, ternyata disaat yang sama harus berhadapan dengan masalah 

keterbatasan biaya pembangunan dan kemampuan kota untuk 

menyediakan lapangan pekerjaan bagi kaum migran yang berbondong-

bondong memasuki berbagai kota besar. Di berbagai kota besar, 

kesempatan kerja yang tersedia biasanya lebih banyak di sektor formal dan 

jasa yang menuntut prasyarat pendidikan tinggi, padahal ciri-ciri para 

migran yang melakukan urbanisasi ke kota besar umumnya adalah 

berpendidikan rendah, dan sudah berkeluarga. 

Terciptanya perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat luas 

merupakan pencerminan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 

Pasal 33, dimana kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan 

kemakmuran orang per orang. Mendayagunakan sumber alam untuk 

sebesarbesarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian 

fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang 
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berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan kebudayaan masyarakat sekitar 

serta penataan ruang lingkungan yang saling mendukung. 

Perluasan kesempatan kerja merupakan kebutuhan yang makin 

mendesak dan dalam rangka meratakan pembangunan ke seluruh wilayah 

Indonesia. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat baik 

itu di desa maupun di kota besar , itu sering tidak diimbangi dengan 

tingkat pertumbuhan lapangan pekerjaan. Dari sinilah awal adanya 

kecenderungan bahwa, mereka yang tidak tertampung di sektor formal 

terpaksa berpartisipasi pada sektor informal yang bisanya bergerak dalam 

bidang atau sektor jasa dan perdagangan. Sektor jasa dan perdagangan di 

perkotaan merupakan perpindahan masyarakat menengah ke bawah yang 

umumnya menumpuk pada sektor jasa dan perdagangan di perkotaan 

umumnya merupakan wahana bagi perpindahan masyarakat menengah 

kebawah terhadap pembangunan antar daerah yang tidak merata, 

urbanisasi, meluasnya tingkat pengangguran dan merebaknya tekanan 

kemiskinan.1 

Setiap warga masyarakat sebenarnya mempunyai kesadaran hukum, 

tidak ada warga masyarakat yang tidak ingin hidup dalam keadaan tertib 

dan teratur. Masalahnya adalah sampai seberapa jauh tingkat kesadaran 

masyarakat terhadap hukum yang ada. Kesadaran hukum yang tinggi 

menjadikan masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang 

berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka 

                                                             
1  Dodi Indra Sukmaya, Opini Masyarakat tentang Pedagang Kaki Lima di Lingkungan 

Masjid AlAkbar Surabaya. Fakultas Ilmu Administrasi UPN Veteran Jawa Timur. 2003, Hal 13 
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tinggkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum juga rendah. Dengan 

demikian kesadaran hukum menyangkut masalah, apakah ketentuan 

hukum itu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat2 

Pedagang kaki lima yang selanjutnya disebut (PKL)  di Kota Malang 

menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah Kota Malang.Permasalahan 

kebersihan, keindahan dan ketertiban Kota Malang adalah pemasalahan 

yang muncul bersamaan dengan kedatangan PKL di Kota Malang.. 

Permasalahan ini pula yang menyebabkan pemerintah Kota Malang 

membuat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan 

Pembinaan Pedagang Kaki Lima untuk mengatur dan menata PKL di Kota 

Malang. Kebijakan ini dibuat bukan untuk mematikan lapangan pekerjaan 

mereka akan tetapi kebijakan ini memiliki tujuan untuk mengatur,menata, 

membina mereka menjadi pedagang yang ulet dan mandiri serta 

menjadikan kawasan PKL menjadi kawasan wisata PKL, kebijakan 

tersebut adalah Peraturan Daerah kota Malang No 1 Tahun 2000 Tentang 

Pengaturan dan Pembinaan PKL. pemerintah merumuskan Peraturan 

Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan 

Pembinaan PKL Dimana dibagi wilayah yang diperuntukkan PKL dan 

wilayah yang tidak diperuntukkan PKL seperti yang terdapat dalam pasal 

3 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah kota Malang No 1 Tahun 2000 

Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang mana 

tuliskan di sana tempat apa saja yang tidak boleh pedagang kaki lima 

                                                             
2Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, UI PRESS, Jakarta. Hal 10 
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berjualan seperti misalnya di jalan, trotoar, jalur hujau dan fasilitas umum 

yang selanjutnya pemerintah mengimplementasikan kebijakan dengan 

aktor kebijakan yaitu Dinas Pasar dan Satuan Polisi Pamong Praja yang 

selanjutnya di sebut SATPOL PP3 

Dalam ketentuan aturan yang terdapat pada pasal 3 ayat (1) huruf B 

Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan 

Pembinaan PKL yang berbunyi “setiap kegiatan usaha pedagang kaki 

lima di larang melakukan kegiatan usaha di jalan,trotoar, jalur hijau dan 

atau fasIlitas umum kecuali di kawasan yang di tentukan yang di tetapkan 

lebih lanjut oleh Kepala Daerah” tetapi masih banyak sekali pelanggaran 

yang di lakukan oleh para pedagang kaki lima dengan berjualan di daerah 

yang dilarang dalam pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota 

Malang No 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang 

Kaki Lima. seperti Pedagang Kaki Lima yang berjualan di pinggir jalan 

Soekarno-Hatta yang mengganggu pejalan kaki yang ingin melintas karena 

trotoar dan jalannya di gunakan oleh mereka untuk berdagang sepanjang 

malam. Padahal dalam pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah kota 

Malang No 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang 

Kaki Lima jalan dan trotoar  juga salah satu tempat yang di larang 

berjualan dan juga di daerah ruang terbua hijau yang mana di Alun Alun 

Kota Malang terdapat pedagang yang berjualan di dalam area Alun Alun 

yang juga merupakan tempat yang di larang berjualan yang termasuk 

                                                             
3wahyu basuki Peranan satuan polisi pamong praja dalam implementasi peraturan daerah tentang 

pedagang kaki lima di kota malang, http://library.um.ac.id di unduh pada tanggal 30 desember 

2017 pukul 16:00 

http://library.um.ac.id/
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dalam aturan pasal 3 ayat (1) b Peraturan Daerah no 1 tahun 2000 tentang 

pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Malang 

Dalam implementasi kebijakan melalui beberapa tahap yaitu 

sosialisasi, dan kemudian penertiban di lapangan dengan memberikan 

tempat relokasi baru bagi PKL. Dalam implementasi kebijakan pemerintah 

Kota Malang No 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL 

telah mendapatkan hasil, PKL telah ditata dan diatur didalam lokasi yang 

telah ditetapkan dalam kebijakan, pemerintah juga telah berhasil 

menjadikan kawasan PKL sebagai kawasan wisata yaitu kawasan wisata 

Pulosari dan kawasan wisata Simpang Balapan.  

Faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan implementasi terdiri 

dari faktor internal dan eksternal, faktor internal adalah faktor sulitnya 

menentukan lokasi untuk PKL yang tidak lagi menganggu kepentingan 

umum dan kurang tersedianya dana dari pemerintah untuk pembangunan 

tempat relokasi bagi PKL sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang 

berasal dari PKL sendiri yang sulit untuk pindah ke tempat relokasi baru 

sehingga masih ada PKL yangmenempati wilayah lokasi-lokasi yang 

dilarang untuk melakukan kegiatan perdagangan 

Bertitik tolak pada uraian-uraian yang telah di kemukakan di atas, 

maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitianskripsi 

tentang “Pelaksanaan Pelarangan Pedagang Kaki Lima Menurut pasal 3 

ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 Tentang 



 

6 
 

Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di wilayah Hukum Kota 

Malang” 

B. Rumusan Masalah 

1.Bagaimana penataan pedagang kaki lima(PKL) menurut Peraturan 

Daerah No 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang 

Kaki Lima (PKL) di Kota Malang ? 

2.Bagaimana pelaksanaan Sanksi bagi PKL yang melanggar pasal 3 ayat 

(1) huruf b peraturan daerah no 1 tahun 2000 Tentang Pengaturan dan 

Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) ? 

C. Tujuan Penelitian  

1.Mengetahui dan mengkaji bagaimana penataan pedagang kaki lima 

menurut peraturan Daerah pasal 3 ayat (1) huruf B peraturan daerah no 1 

tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan pedagang kaki lima di 

Kota Malang 

2.Mengetahui bagaimana pelaksanaan sanksi bagi pedagang kaki lima 

yang melanggar peraturan daerah pasal 3 ayat (1) huruf b tentang 

pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL)  di Kota malang. 

D. Kegunaan penelitian 

Manfaat dalam usulan penelitian ini sebagai berikut : 

a. Manfaat teoritis 

manfaat teoritis, memberikan sumbangan ide/pemikiran tentang 

pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima dan memahami teori-
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teori tentang Undang-undang Peraturan daerah No 1 Tahun 2000 Kota 

Malang. 

b. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis, memberikan pemahaman dan masukan bagi 

masyaakat yang terkait dengan masalah pengaturan dan pembinaan 

pedagang kaki lima 

E. Manfaaat penelitian 

a. Bagi Penulis 

Memberikan wawasan baru dan ilmu pengetahuan tentang 

efektifias pengawasan pengendalian dan peredaran miras serta 

untuk memenuhi tugas akhir sebagai langkah dan syarat 

memperoleh gelar S-1 di bidang ilmu hukum  

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

kesadaran bagi masyarakat terutama dalam bidang pengaturan dan 

pembinaan pedagang kaki lima di kota malang 

c. Bagi Aparat Penegak Hukum 

Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas 

lembaga hukum yang menegakan hukum dan dapat di jadikan 

masukan kritik dan saran. 
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F. Metode penelitian 

1. Metode pendekatan 

Penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian 

yang di lakukan terhadap kenyataan nyaa masyarakat atau lingkungan 

masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang 

kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada 

penyelesaian masalah4 

2. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai 

tempat pengumpulan data di lapangan. Lokasi yang di pilih untuk 

melakukan penelitian adalah di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Malang, dan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Hukum 

Kota Malang. Pemilihan lokasi karena dari pengamatan penulis masih 

banyak pelanggaran yang terjadi di Kota Malang. 

3. Jenis data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa jenis sebagai 

berikut: 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang langsung di peroleh dari sumber 

utama yang di dapatkan melalui wawancara, dokumen tertulis, 

file pada tempat yang di lakukan penelitian 

 

                                                             
4Peter Mahmud Marsudi, Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Kencana, 2010, Hal. 93 
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b. Data sekunder 

Bahan penelitian yang berasal dari studi kepustakaan dengan 

mengkaitkan beberapa bahan literature yang bersangkutan 

dengan permasalahn yang di teliti 

c. Data tersier/data penunjang 

Bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus 

hukum, internet, majalah, berita, jurnal hukum, artikel. 

4. Teknik pengumpulan data penelitian 

a. Wawamcara 

penulis dengan memperoleh dan mengumpulkan data melalui 

proses Tanya jawab dengan pihak satuan Polisi Pamong Praja, 

Parlindungan Hutasoit selaku Kasi Operasi Dan Pengendalian, 

Dinas Perdagangan, Didik Ary Suryatno Selaku Kasi 

PembinaanPKL dan juga para Pedagang Kaki Lima (PKL 

terkait dengan permasalah atau mengetahui banyak tentang 

permasalahnnya. 

b. Studi dokumentasi 

Suatu cara pengumpulan bahan-bahan, dalam hal ini berkenaan 

dengan proses penelitian serta di tambah dengan penelusuran 

perundang undangan 

  



 

10 
 

c. Studi kepustakaan 

Melalui pencarian atau penelusuran bahan-bahan kepustakan 

melalui beberapa literature seperti jurnal-jurnal, buku-buku, 

makalah, atau suber-sumber lain yang berhubungan dengan 

penulisan hukum ini 

d. Studi internet 

Suatu cara pengumpulan bahan-bahan dengan cara penelusuran 

internet atau website untuk melengkapi bahan hukum lainnya. 

5. Teknik analisa data  

Metode yang di gunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode 

analisis deskriptif-kualitatif. Deskriptif karena bertujuan untuk 

mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku di dalamnya terdapat upaya 

mendeskriptifkan, mencatat, menganalisis, menginterpretasikan 

kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. 

 

G.  Sitematika Penulisan  

Dalam penyusunan penelitian hukum ini, penelitian membagi dalam 

empat bab dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar 

mempermudah pemahaman. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai 

berikut : 
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BAB 1 : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang yang memuat 

alasan atau faktor pendorong untuk dilakukannya suatu penelitian 

berdasarkan permasalahan yang ada, rumusan masalah, tujuan 

penelitian tersebut, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan ini. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan tentang teori Tinjauan Umum Tentang 

Pedagang Kaki Lima (PKL), Tinjauan Umum Tentang Penegakan 

Hukum,Tinjauan Umum Tentang Sanksi, tinjauan umum tentang 

pembinaan dan Tinjauan Umum Tentang Sanks dan pengaturan 

pedagang kaki lima menurut perundang undangan. yang bersumber 

dari peraturan perundang-undangan maupun literatur yang lainya 

berkaitan dengan permasalahan tentang penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis. 

BAB III : HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan diuraikan pembahasan mengenai permasalahan 

yang diangkat oleh penulis yaitu pelaksanaan pelarangan PKL 

menurut pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah no 1 tahun 2000 

Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) 

di Kota Malang dan  Sanksi bagi PKL yang melanggar pasal 3 ayat 
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(1) huruf b peraturan daerah no 1 tahun 2000 Tentang Pengaturan 

dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) 

BAB IV : PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang 

perlu disampaikan terkait dengan permasalahan yang telah diteliti 

serta saran bagi peneliti selanjutnya. 

 

 

 


