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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Pedagang Kaki Lima 

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk 

menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di 

atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan 

untuk pejalan kaki (pedestrian). Ada pendapat yang menggunakan 

istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu 

sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. 

Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" 

(yang sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu). 

Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah kaki lima adalah 

pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan sejarah. 

Pedagang bergerobak yang 'mangkal' secara statis di trotoar adalah 

fenomena yang cukup baru (sekitar 1980-an), sebelumnya PKL 

didominasi oleh pedagang pikulan (penjual cendol, pedagang kerak 

telor) dan gelaran (seperti tukang obat jalanan) 

Istilah pedagang kaki lima pertama kali dikenal pada zaman Hindia 

Belanda, tepatnya pada saat Gubernur Jenderal Stanford Raffles 

berkuasa. Ia mengeluarkan peraturan yang mengharuskan pedagang 

informal membuat jarak sejauh 5 kaki atau sekitar 1,2 meter dari 

bangunan formal di pusat kota . Peraturan ini diberlakukan untuk 



 

14 
 

melancarkan jalur pejalan kaki sambil tetap memberikan kesempatan 

kepada pedagang informal untuk berdagang. Tempat pedagang 

informal yang berada 5 kaki dari bangunan formal di pusat kota inilah 

yang kelak dikenal dengan dengan “kaki lima” dan pedagang yang 

berjualan pada tempat tersebut dikenal dengan sebutan “pedagang kaki 

lima” atau PKL.5 

Hingga saat ini istilah PKL juga digunakan untuk semua pedagang 

yang bekerja di trotoar, termasuk para pemilik rumah makan yang 

menggunakan tenda dengan mengkooptasi jalur pejalan kaki maupun 

jalur kendaraan bermotor. Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari 

masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu 

menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya 

menyediakan sarana untuk pejalanan kaki. Lebar ruas untuk pejalan 

adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sekian puluh tahun 

setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki 

banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu 

namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang 

kaki lima. Padahal jika merunut sejarahnya, seharusnya namanya adalah 

pedagang lima kaki. 

Di beberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena 

mengganggu para pengendara kendaraan bermotor, mengunakan badan 

jalan dan trotoar. Selain itu ada PKL yang menggunakan sungai dan 

                                                             
5Pengertian dan defines pedagang kaki lima http://www.kumpulandefinisi.com diunduh  pada 

tanggal 29 november 2017 pukul 20:30 

http://www.kumpulandefinisi.com/2015/06/pengertian%20dan%20definisi%20pedagang%20kaki%20lima.html
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saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. Sampah dan 

air sabun dapat lebih merusak sungai yang ada dengan mematikan ikan 

dan menyebabkan eutrofikasi. Tetapi PKL kerap menyediakan makanan 

atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat, murah 

daripada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, 

sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis 

dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang 

biasanya mendirikan bisnisnya di sekitar rumah mereka 

B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum   

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-

ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi 

kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses 

perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya 

upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata 

sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan 

hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan 

hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan 

konsepkonsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. 

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak 

hal6 

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-

                                                             
6Dellyana,Shant.1988,Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32 
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kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap 

tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk 

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan 

hidup.7 

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif 

dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, 

memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum 

in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum 

materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh 

hukum formal.8 

a. Efektifitas Hukum  

Efektifitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek 

keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan 

keefektifan hukum tertentu tidak terlepas dari penganalisisan 

terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: 

karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang di pergunakan9 

Ketika berbicara sejauh mana efektifitas hukum maka kita 

pertama tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu 

di taati atau tidak di taati. Jika suatu aturan hukum di taati oleh 

                                                             
7 Ibid hal 33 
8 Ibid hal 34 
9Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk ketiga, citra aditya Bandung, 2013 hal 

67 
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sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan 

dikatakan aturan hukum yang bersangkutan efektif10 

Derajat dari efektifitas hukum menurut soerjono soekanto, di 

tentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, 

termasuk para penegak hukumnya, sehingga di kenal asumsi bahwa, 

“taraf kepatuhan yang tinggi adalah indicator berfungsinya suati 

system hukum. Dan berfungsinya hukum bertanda hukum tersebut 

mencapai tujuan hukum yaitu berusaha mempertahankan dan 

melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup11 

B.1.Tinjauan Umum tentang sanksi 

Seorang filosof Yunani,Aristoteles, mengatakan bahwa manusia 

adalah zoon politicon, artinya manusia merupakan makhluk yang 

hidup bermasyarakat. Sejak lahir hingga meninggal, manusia hidup 

ditengah-tengah masyarakat dan melakukan hubungan dengan manusia 

yang lain. Hubungan antara seseorang dengan orang-orang lain 

mungkin bersifat langsung ataupun tidak langsung. Hubungan itu 

menyebabkan kehidupan bermasyarakat antara manusia saling 

membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan dapat sama 

dengan satu yang lainnya, atau bahkan dapat 

bertentangan/berlawanan.12 

                                                             
10 Salim.H.S dan Erlis Septiana Nurbani, penerapan teori hukum pasa tesis dan disertasi, edsis 

pertama, ctk kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hal 375 
11 Soerjono soekanto, efektifitas hukum dan peranan saksi, remaja karya Bandung, 1985, hal 7 
12R. Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 40. 
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Pertentangan-pertentangan tersebut dapat menimbulkan 

perselisihan dan kekacauan di dalam masyarakat, untuk mengatasinya 

diadakan ketentuan yang mengatur yaitu tata tertib yang dapat 

mengembangkan kepentingan yang bertentangan tersebut, sehingga 

timbul kedamaian (Rust en Orde). Ketentuanketentuan tersebut 

merupakan petunjuk hidup yang merupakan hukum yang berkembang 

bersama-sama masyarakat atau dengan lain perkataan hukum berarti 

tertib sosial.13 

Berbicara mengenai hukum, maka sebaiknya membahas tentang 

artinya terlebih dahulu. Secara etimologis, hukum berasal dari bahasa 

Arab yaitu “Alkas”, bahasa Jerman disebut sebagai “Recht”, bahasa 

Yunani yaitu “Ius”, sedangkan dalam bahasa Prancis disebut “Droit”. 

Kesemuanya itu mempunyai arti yang kurang lebih sama, yaitu hukum 

merupakan paksaan, mengatur dan memerintah.14 

Menurut Utrecht sebagaimana yang dikutip oleh Soeroso dalam 

bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum, mengatakan bahwa 

ilmu hukum merupakan himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) 

dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu 

masyarakat dan seharusnyalah ditaati oleh anggota masyarakat itu. 

Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk tersebut dapat menimbulkan 

tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat itu. 15 

                                                             
13 ibid, hal. 41 
14 Soerjono Soekanto, 1985, Teori Yang Murni Tentang Hukum, PT. Alumni, Bandung, hal. 40. 
15R. Soeroso, loc. cit 
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Menurut P. Borst hukum adalah keseluruhan peraturan bagi 

kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang 

pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan 

tata kedamaian atau keadilan. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat 

dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman 

dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan gantirugi bagi 

yang menderita. 16 

Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

hukum berkaitan dengan sanksi. Hal ini dapat dipahami karena pada 

dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Didalam 

sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan.Apabila suatu 

larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi 

hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan 

bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap 

merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran 

tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan 

terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak 

menghendakinya. 

Berbagai tipe ideal dapat dirumuskan atas dasar cara-cara perilaku 

manusia dilaksanakan berdasarkan perintah atau larangan. Suatu tertib 

sosial mungkin memerintahkan agar manusia melakukan perbuatan 

tertentu, tanpa memberikan akibat tertentu apabila perintah itu ditaati 

                                                             
16 R. Soeroso, op. cit., hal. 27. 
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atau dilanggar. Suatu tertib sosial dapat pula memerintahkan agar suatu 

perbuatan dilakukan sekaligus dengan imbalan atau hukumannya. 

Imbalan dan hukuman merupakan sanksi-sanksi, namun lazimnya 

hanya hukuman yang disebut sebagai sanksi. 

Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif 

masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu 

masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu 

bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari 

kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang 

untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi 

tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah 

organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma 

dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu 

harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.17 

B.2. Jenis jenis sanksi 

1. Sanksi Administratif 

Pada hakikatnya, hukum administrasi negara memungkinkan 

pelaku administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan 

melindungi warga terhadap sikap administrasi negara, serta 

melindungi administrasi negara itu sendiri. Peran pemerintah yang 

dilakukan oleh perlengkapan negara atau administrasi negara harus 

diberi landasan hukum yang mengatur dan melandasi administrasi 

                                                             
17Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, Pengantar Ke Filsafat Hukum, Kencana 

Prenada Media Group, Jakarta, hal. 84. 
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negara dalam melaksanakan fungsinya. Hukum yang memberikan 

landasan tersebut dinamakan hukum administrasi negara. 

 Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekekuasaan 

yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah 

sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang 

terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara.” Berdasarkan 

definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum 

administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan (machtmiddelen), 

bersifat hukum publik (publiekrechtlijke), digunakan oleh 

pemerintah (overheid), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (reactive 

op niet-naleving).18 

 Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya 

yaitu : 

a. Sanksi reparatoir, artinya sanksi yang diterapkan 

sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang 

ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi 

semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya 

bestuursdwang, dwangsom  

b. Sanksi punitif, artinya sanksi yang ditujukan untuk 

memberikan hukuman pada seseorang, misalnya 

adalah berupa denda administratif  

                                                             
18Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. RajaGrafindo, Jakarta, hal. 315. 
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c. Sanksi regresif, adalah sanksi yang diterapkan 

sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap 

ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang 

diterbitkan19 

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat 

dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi 

ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi 

pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman 

berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan 

pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah reparatoir artinya 

memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu perbedaan 

antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan 

penegakan hukumnya. Sanksi adminitrasi diterapkan oleh pejabat 

tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, 

sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana 

melalui proses pengadilan.20 

2. Sanksi perdata 

Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau 

warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, 

perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan 

                                                             
19 ibid, h. 319 
20Philipus M. Hadjon dkk, 2008, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, cet. ke-X, Gadjah 

Mada University Press, Yogyakarta, hal. 247. 
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usaha, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Bentuk 

sanksi hukum perdata dapat berupa kewajiban untuk memenuhi 

prestasi (kewajiban) dan atau hilangnya suatu keadaan hukum, 

diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Bentuk 

putusan yang dijatuhkan hakim dapat berupa : 

a. Putusan Constitutif yakni putusan yang menghilangkan 

suatu keadaan hukum dan menciptakan hukum 

baru,contohnya adalah putusan perceraian suatu ikatan 

perkawinan  

b. Putusan Condemnatoir yakni putusan yang bersifat 

menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi 

kewajibannya, contohnya adalah putusan hukum untuk 

wajib membayar kerugian pihak tertentu  

c. Putusan Declaratoir yakni putusan yang amarnya 

menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, 

menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum 

semata-mata, contohnya adalah putusan sengketa tanah atas 

penggugat atas kepemilikan yang sah21 

3. Sanksi Pidana 

 Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam 

jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum 

                                                             
21Samsul Ramli dan Fahrurrazi, op. cit., hal. 193 
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perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang 

dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan 

mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran 

dikenakan sanksinya berupa pidana.Menurut Roeslan Saleh, 

sebagaimana yang dikutip oleh Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 

mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik 

dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan 

negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan 

hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-

undang). Hukumpidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran 

peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas 

penambahan penderitaan dengan sengaja22 

Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum 

dan/atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, 

dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya 

tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, 

perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan 

tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain, 

untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus 

dilihat dari rumusan undang-undang23 

Sumber hukum pidanadi Indonesia merupakan kitab undang-

undang hukum pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum dan 

                                                             
22Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa, 

Visimedia Pustaka, Jakarta, hal 192 
23 Samsul Ramli dan Fahrurrazi, loc. cit. 
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peraturan perundang-undangan khusus lainnya di luar KUHP. Sebagai 

induk aturan umum, KUHP mengikat peraturan perundang-undangan 

khusus di luar KUHP. Namun, dalam hal-hal tertentu peraturan 

perundang-undangan khusus tersebut dapat mengatur sendiri atau 

berbeda dari induk aturan umum, seperti misalnya UU RI No. 39 

Tahun 2004.Bentuk hukuman Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, 

yaitu : 

1. Pidana Pokok, yang terbagi atas : 

a. Pidana Mati  

b. Pidana Penjara 

c. Pidana Kurungan  

d. Pidana denda  

e. Pidana Tutupan 

2. Pidana Tambahan, yang terbagi atas :  

a. Pencabutan hak-hak tertentu  

b. Perampasan barang-barang tertentu  

c. Pengumuman putusan hakim. 

4. Sanksi denda ketentuan pidana dalam peraturan daerah 

Dasar pemberlakuan denda dalam ketentuan pidana di Perda-Perda 

dalam penelitianini, masih mempergunakan landasan HukumUndang-

Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang masih 

memberlakukansanksi denda maksimumnya (setinggitingginya)adalah Rp. 

5.000.000,00 (lima jutarupiah). Sementara Undang-Undang Nomor 
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22tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sudahdigantikan dengan 

Undang-Undang Nomor 32tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

yangdalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) menyebutkan: 

Perda dapat memuat ancaman pidanakurungan paling lama 6 (enam) 

bulanatau denda paling banyak Rp. 50.000. 000,00 (Lima puluh juta 

rupiah) 

Berdasarkan ketentuan diatas, makaPeraturan Daerah Peraturan Daerah 

yang sudah berlaku maupun yang dibuat, ketentuan mengenaidenda paling 

banyak (maksimum) harusmengikuti Pasal 143 ayat (2) Undang-

UndangNomor 32 tahun 2004 diatas. Bagi PeraturanDaerah yang sudah 

ada sebelum Undang-undangNomor 32 tahun 2004, yang ketentuan 

pidananyamasih mengikuti Undang-Undang Nomor 22tahun 1999, maka 

ketentuan pidananya harusdirubah untuk menyesuaikan dan 

mengkutiketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.24 

 

C . Pengaturan Pedagang Kaki Lima Menurut Perundang-undangan 

Pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL), dapat menggunakan beberapa 

produk hukum yang dijadikan landasan perlindungan bagi Pedagang Kaki 

Lima. Ketentuan perlindungan hukum bagi para Pedagang Kaki Lima ini 

adalah 

                                                             
24Muhammad Fauzan, Djumadi, dan Riris Ardhanariswari, perumusan ketentuan pidana dalam 

peraturan daerah, hal 159 
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Pasal 27 ayat (2) UUD 45 : Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.25 

 Dalam pasal ini memang tidak secara langsung mengatur tentang (PKL) 

tetapi pasal ini dapat di jadikan landasan bahwa para PKL juga berhak untuk 

mendapat keadilan dan kehidupan yang layak 

Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 :  

(1) Bupati/Walikota melaksanakan penataan PKL Kabupaten/Kota di 

wilayahnya dengan berpedoman pada Kebijakan Penataan PKL 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan penataan PKL Provinsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.  

(2) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:  

a. penetapan kebijakan penataan PKL  

b. penetapan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL di 

dalam Rencana Detail Tata Ruang  

c. penataan PKL melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah  

d. pengembangan kemitraan dengan dunia usaha  

e. penyusunan program dan kegiatan penataan PKL ke dalam 

dokumen perencanaan pembangunan daerah. 

Dalam peraturan yang di keluarkan presiden ini walikota atau bupati di 

beri mandat untuk melaksanakan pengaturan untuk para (PKL) 

Pasal 11 UU nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia : setiap orang 

berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang 

                                                             
25Undang-Undang dasar 1945 
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secara layak. Pasal 38 UU nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

:  

(1) Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, 

berhak atas pekerjaan yang layak.  

(2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang di sukainya26 

 Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang punya hak untuk memilih 

pekerjaannya termasuk para PKL untuk dapat berjualan dengan tertib dan 

aman 

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Kota Malang Tentang 

Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima27 

Peraturan ini secara spesifik menjelaskan tentang pengaturan dan 

pembinaan untuk para pedagang kaki lima. Mulai dari pengaturan, pembinaan, 

perijinan, dan pengawasan untuk para PKL yang ada di Kota Malang 

D. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan 

  Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an, sehingga 

menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan 

yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih 

baik.1 Pembinaan merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan atau 

usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang 

                                                             
26  Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
27  Peraturan daerah kota malang nomor 1 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan 

pedagang kaki lima 
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lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang 

dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung 

jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan 

kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan. 

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang 

dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab 

dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan 

mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan 

selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, 

kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, 

untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan 

mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah 

tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan 

pribadi yang mandiri.28 

  Menurut Mangunhardjana untuk melakukan pembinaan ada beberapa 

pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina, antara lain: 

a. Pendekatan informative (informative approach), yaitu cara 

menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada 

peserta didik. Peserta didik dalam pendekatan ini dianggap belum 

tahu dan tidak punya pengalaman.  

                                                             
28Simanjuntak, B., I. L Pasaribu, Membina dan Mengembangkan GenerasiMuda, (Bandung: 

Tarsito, 1990), hal. 84. 
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b. Pendekatan partisipatif (participative approach), dimana dalam 

pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke 

situasi belajar bersama. 

Pendekatan eksperiansial (experienciel approach), dalam pendekatan 

ini menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat di dalam 

pembinaan, ini disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman 

pribadi dan langsung terlibat dalam situasi tersebut.3 Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses belajar dalam 

upaya mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan 

dan sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan 

seseorang atau kelompok. Pembinaan tidak hanya dilakukan dalam 

keluarga dan dalam lingkungan sekolah saja, tetapi diluar keduanya juga 

dapat dilakukan pembinaan. Pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan 

ekstrakurikuler maupun intrakurikuler yang ada di sekolahan dan 

lingkungan sekitar.29 

E. Tinjauan Pedagang Kaki Lima Secara Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM)  

UMKM ( Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ) adalah sebuah 

istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan 

bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha.Menurut undang undang no 20 tahun 2008 

menyebutkan bahwa Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat 

                                                             
29Mangunhardjana, Pembinaan, Arti dan Metodenya, (Yogyakarta:Kanimus, 1986), hal. 17. 
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yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas 

merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah 

dari persaingan usaha yang tidak sehat30 

Dalam proses pembangunan ekonomi nasional, sampai saat ini 

struktur ekonomi Indonesia disangga oleh para pelaku usaha yang 

tergabung dalam kelompok usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, 

dan kelompok usaha besar. Sumbangan dari kelompok ini sangat 

berarti dalam perekonomian nasional. Usaha mikro, kecil, dan 

menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian 

nasional yang berwawasan kemandirian memiliki potensi besar untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tanpa mengabaikan peran 

usaha besar, koperasi, maupun BUMN.31 

Perkembangan UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak. Hal mana ditunjukkan oleh keberadaan 

UMKM yang telah mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan 

ekonomi bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Peran UMKM yang besar 

ditunjukkan oleh kontribusinya terhadap produksi nasional, jumlah unit 

usaha dan pengusaha, serta penyerapan tenaga kerja. 

 

 

 

                                                             
30  Undang undang no 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, menengah 
31 Tulus Tambunan, 2012, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, Isu-isu Penting, 

LP3ES, Jakarta, halt.XVI. 


