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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Penataan Pedagang Kaki Lima Menurut Peraturan Daerah No 1 Tahun 

2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota 

Malang 

Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh 

DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pebinaan Pedagang Kaki Lima merupakan 

peraturan daerah Kota Malang yang dibuat untuk mengatur PKL Kota Malang 

sehingga dapat dikekola, ditata dan diberdayakan sedemikian rupa agar 

keberadaannya memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan 

perekonomian dan masyarakat kota, serta tercipta adanya lingkungan yang baik 

dan sehat. 

Dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang 

Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima terdapat pengaturan yang 

mengatur bagaimana pedagang kaki lima dalam berjualan yang terdapat dalam 

pasal 3 ayat (1) huruf b yang berbunyi “setiap kegiatan usaha pedagang kaki 

lima dilarang melakukan kegiatan usaha di jalan, trotoar, jalur hijau, dan atau 

fasilitas umum kecuali di kawasan tertentu yang di tetapkan lebih lanjut oleh 

kepala daerah” dalam pasal itu tetulis jelas daerah mana yang di larang berjualan 

untuk para pedagang kaki lima.  
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Penataan yang dilakukan untuk saat ini memang dapat dikatakan hanya 

mencakup hal-hal sepele yakni penataan tempat yang diperbolehkan ditempati 

oleh para PKL. Hal ini harusnya tidak dianggap sepele, karena dengan status 

Kota Malang sebagai salah satu Kota Wisata, maka PKL haruslah ditata 

tempatnya sehingga tidak merusak pemandangan Kota Malang. Pembinaan yang 

dilakukan juga harus mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Tidaklah mudah 

membina para PKL yang berada di Kota Malang. Pembinaan ini diartikan 

dengan memberikan pengertian kepada setiap PKL yang melanggar aturan-

aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Malang, sehingga keindahan 

kota tetap terjaga. Pengawasan ditempatkan pada posisi terakhir dalam kegiatan 

yang dilakukan Dinas Pasar, namun pengawasan ini memiliki arti yang tidak 

kalah penting dengan yang lainnya. Pengawasan yang dilakukan ini bertujuan 

untuk terus menerus memantau para PKL agar mereka tetap menaati peraturan 

yang telah ditetapkan. 

Dari hasil wawancara dengan Didik ary, Kasi Pembinaan PKL Dinas 

Perdagangan Kota Malang mengatakan bahwa PKl Kota Malang berjumlah 

4.233 Pedagang Kaki Lima  yang atur untuk dapat berjualan di sekitar Pasar 

yang berada Di Kota Malang dengan sebagai berikut : 

Table. 1 

Lokasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Malang 

No Lokasi Berjualan Alamat Jumlah PKL 

1 Pasar kedung kandang Jalan Muharto 

Timur 

142 PKL 
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2 Pasar Klojen Jalan 

Cokroaminoto 

67 PKL 

3 Pasar Kebalen Jalan Zaenal 

Zakse, No 28-38 

229 PKL 

4 Pasar Kota Lama Gang 5, No 3B, 

Kec. Kedung 

kandang 

44 PKL 

5 Pasar Oro-Oro Dowo Jalan Guntur No 

20 

19 PKL 

6 Pasar Tawangmangu Jalan 

Tawangmangu No 

8 

24 PKL 

7 Pasar Kasin Jalan IR Rais 36 PKL 

8 Pasar Sukun Jalan S. Supriadi  31 PKL 

9 Rombengan Malang Jalan Gatot 

Subroto Timur 

238 PKL 

10 Jalan Kyai Tamin Jalan Kyai Tamin 32 PKL 

 

Dari table di atas dapat di lihat di mana saja tempat para PKL dapat berjualan 

dan di tata oleh pihak pemerintah karena keterbatasan lahan yang menjadi 

kendala bagi pihak pemerintah untuk melakukan penataan bagi para PKL untuk 

dapat berjualan dengan rapi dan tertib.  

Dan masih banyak para pedagang kaki lima di kota malang yang melanggar 

ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) huruf B Peraturan Daerah Kota Malang tersebut 

seperti berjulalan di trotoar dan pinggir jalan yang membuat fungsi trotoar yang 

mestinya di gunakan para pejalan kaki menjadi tidak dapat berfungsi sebagai 

mana mestinya. Berikut adalah contoh Pelanggaran yang di lakukan oleh para 

PKL 
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Table. 2 

Lokasi Ditemukannya Pelanggaran 

No Nama Pedagang Lokasi 

1 Asmiasih, Pedagang Lontong Kupang Jalan Kyai Tamin 

2 Annisa, Pedagang Juice Jalan Kyai Tamin 

3 Ferdi, Angkringan Jalan soekarno-Hatta 

4 Ali, Pedagang Soto Ayam Jalan kasin 

5 Feri, Pedagang Es Degan Jalan kasin 

6 Rohani, Pedagang Mainan Di sekitaran Alun-Alun 

Kota Malang 

7 Ahmad, Pedagang Cilok Di sekitaran Alun-Alun 

Kota Malang 

 

Dari wawancara dengan Didik Ary Suryatno,  sebagai kepala seksi 

pembinaaan PKL di Dinas Perdagangaan, beliau mengatakan bahwa sebenarnya 

pemerintah sudah tidak punya lahan untuk para PKL berjualan, dan tidak mampu 

menyediakan lahan relokasi yang berada di tengah kota untuk PKL yang masih 

berjualan di sembarang tempat. Dan juga tempat yang di larang dalam Perda No 

1 Tahun 2000 Tentang Penganturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di 

Kota Malang.32 

                                                             
32Wawancara dengan bapak Didik Ary Suryatno, kepala seksi pembinaan PKL Dinas Perdagangan 

Kota Malang, 18 september 2018 
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Kebanyakan lahan yang di sediakan oleh pemerintah Kota Malang berada di 

pinggiran kota yang membuat mereka merasa tidak di untungkan untuk berjualan 

di sana. Pihak Dinas Perdagangna juga mengatakan pihaknya hanya mampu 

menangani para PKL yang berjualan di sekitaran pasar yang ada di Kota Malang. 

Sedangkan yang berjualan di tengah kota harusnya menjadi tanggung jawab 

pihak Satpol PP untuk menindak para PKL yang berjualan.33 

Dalam penanganan PKL pihak Dinas perdagangan juga mengakui 

komunikasi dengan intansi terkait yaitu Satpol PP juga kurang karena system 

birokrasi yang panjang membuat penanganan PKL membutuhkan waktu yang 

lama, maka dari itu Dinas Perdagangan hanya mampu menangani yang di 

sekitaran pasar saja34 

Dalam menangani para PKL Dinas Perdagangan juga tidak bisa sendiri 

mereka juga harus berkomunikasi dengan instansi lain, seperti Satpol PP untuk 

menata dan menertibkan para pkl yang berjualan sembarangan. Pak didik selaku 

kasi pembinaan PKL Dinas Perdagangan mengakui bahwa mereka soal 

penertiban para PKL yang berjualan sembarang tidak memiliki payung Hukum 

untuk menertibkan mereka yang berjualan selain di daerah sekitar pasar. Hanya 

Satpol PP yang bisa menertibkan mereka karena memiliki payung Hukum untuk 

menindak para PKL yang melanggar dalam Perda No 1 Tahun 2000 Tentang 

Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang kaki Lima di Kota Malang.35 

                                                             
33 Ibid 
34 Ibid 
35Wawancara dengan bapak Didik Ary Suryatno, kepala seksi pembinaan PKL Dinas Perdagangan 

Kota Malang, 18 september 2018 
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 Dari hasil wawancara dengan pihak Satpol PP, dengan parlindungan 

hutasoit, Kepala Seksi Operasi Dan Pengendalian, mengatakan hal yang sama 

dengan yang di sampaikan pihak Dinas perdagangaan mengenai penataan pkl, 

mereka mengatakan bahwa karena lahan berjualan bagi pkl sudah nyaris tidak 

ada. Maka mereka tidak dapat melarang para PKL untuk berjualan di sembarang 

tempat, walaupun pihaknya sering melakukan razia dan penertiban tetapi karena 

kekurangan anggota dan komunikasi yang kurang baik dengan intansi lain maka 

menambah kendala dalam menangani para pkl yang berjualan sembarangan36 

 Kurangnya kordinasi dan jumlah anggota Satpol PP yang hanya 134 orang 

menjadi alasan mengapa Satpol PP dalam melakukan penertiban harus 

berkordinasi dengan intansi lain agar penetiban dapaat berjalan dengan lancar,  

Karena banyaknya birokrasi yang harus di jalankan setiap instansi membuat 

penertiban juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat di laksanakan.  

 Dan dari hasil wawancara dengan pedagang kaki lima di Jalan Soekarno-

Hatta, yaitu mas ferdi sebagai pemilik tempat ngkringan Stasiun Gizi, dia 

mengatakan memang mengaku salah telah berjualan di trotoar jalan yang ada di 

Jalan Soekarno-Hatta tetapi memang tidak adanya alternative yang di tawarkan 

pemeromtah dalam berjualan membuat mereka tetap bertahan di sana. dari pihak 

Satpol PP hanya menegur mereka karena berjualan di trotoar dan itu hanya di 

lakukan selama 2 kali dalam 1 bulan. Bahkan biarpun di tegur mereka tetap saja 

berjulan terus untuk menyambung hidup. Mereka juga sering membohongi para 

petugas Satpol PP yang menegur dengan menutup sementara lapak mereka yang 

                                                             
36 Wawancara dengan bapak Parlindungan Hutasoit, Kepala Seksi Operasi Dan Pengendalian, 

Satpol PP Kota Malang, 29 maret 2018 
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menutupi trotoar dan membuka kembali trotoar mereka setelah  mobil Satpol PP 

lewat di tempat mereka berdagang. Dan para pedagang di sana juga tidak ada 

yang mendapat tidnakan tegas hanya teguran saja, dan itu pun tidak di hiraukan 

oleh para pedagang yang sampai sekarang masih berjualan di pinggir jalan, trotoar 

Jalan Soekarno-Hatta37 

Dalam penataaan PKL Dinas Perdagangan dan Satpol PP mengalami beberapa 

kendala yaitu : 

1. Faktor internal 

Dari segi internal dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kurangnya 

anggota dari Satpol pp yang akhirnya mengakibatkan kurang maksimalnya 

pengawasan dari satpol pp. Hal tersebut terbukti dari pernyataan dari Bapak 

parlindungan hutasoit selaku Kepala seksi operasi dan pengendaliansatpol pp 

Kota Malang, yakni bahwa razia diadakan seminggu sekali  

Hal ini menyebabkan adanya keenganan dari pihak satpol pp yang akan 

menindak para PKL dikarenakan para PKL seakan-akan tidak peduli dengan 

tindakan yang di lakukan pihak satpol pp. Hambatan lain adalah kurang 

adanya kesinergian antara instansi-instansi yang saling berkaitan dalam hal 

ini selain satpol pp, juga ada Dinas Pasar untuk instansi yang melakukan 

pengawasan dalam setiap pembangunan dan juga pihak Pengadilan dalam 

pemberian sanksi denda pada para pedagang yang tidak ada komunikasi 

dengan pihak satpol pp 

                                                             
37 Wawancara dengan Ferdi, PKL di Jalan Soekarno-Hatta, tanggal 30 September 2018 
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Kurang kordinasinya antara Dinas Perdagangan dan Satpol PP menjadi hal 

yang membuatnya penataan PKL di Kota Malang menjadi semakin sulit, 

karena keterbatasan di masing masing instansi tersebut 

2. Faktor ekternal 

Hambatan eksternal yang ditemui oleh pihak Satpol pp Kota Malang dan 

Dinas Perdagangan adalah ketidak pedulian para PKL akan tindakan 

penertiban yang diberikan oleh Satpol pp maupun Dinas Perdagangan. Bukti 

dari ketidakpedulian ini adalah kembalinya mereka melanggar peraturan 

walaupun sebelumnya telah diberikan tindakan/sanksi dari pihak Satpol pp 

Sanksi yang diberikan adalah penyitaaan gerobak tempat mereka 

meletakkan barang-barang yang mereka jual. Gerobak ini dibawa oleh pihak 

Satpol pp untuk disita, namun gerobak ini dapat ditebus kembali oleh para 

PKL dengan membayar Rp. 50000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga 

gerobak mereka ini dapat kembali mereka ambil untuk selanjutnya digunakan 

berjualan.  

Murahnya besaran denda ini tidak memberikan efek jera kepada para PKL 

ini, mereka merasa dengan hanya mengeluarkan sedikit uang, maka peralatan 

utama mereka dalam berjualan (gerobak) dapat mereka dapatkan kembali dan 

mereka dapat dengan mudah mengganti uang yang mereka keluarkan tersebut 

dengan cepat. 
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B. Pelaksaan Sanksi Bagi PKL Yang Melanggar Menurut Peraturan Daerah 

No 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki 

Lima Di Kota Malang  

Dalam Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan 

Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang, terdapat larang bagi para PKL 

untuk berjualan yaitu di pasal 3 (ayat) 1 huruf b dengan bunyi sebagai berikut : 

“setiap usaha pedagang kaki lima di larang melakukan kegiatan usahanya 

di jalan, trotoar, jalur hijau dan atau fasilitas umum kecuali kawasan tertentu 

yang di tetapkan lebih lanjut oleh kepala daerah” 

Dalam pasal ini tertulis jelas larangna bagi para pkl dalam menjalankan 

usahanya, dan juga terdapat sanksi yaitu berupa kurungan penjara dan denda 

seperti dalam bunyi pasal 9 (ayat) 1 dan 2 Peraturan Daerah No 1 Tahun 2000 

Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang 

dengan bunyi  

“Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini 

dan atau ketentuan – ketentuan lain yang ditetapkan dalam Surat Ijin diancam 

pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-

tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas 

barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan 

Perundang-undangan” 

”Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, 

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk secara khusus berwenang untuk 

membongkar paksa tempat usaha kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 

(1).” 
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Peraturan Daerah No 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan 

Pedagang Kaki Lima di Kota Malang tersebut memberikan kewenangan kepada 

pihak Satpol PP  untuk melakukan pengawasan kepada para PKL yang dalam 

hal ini berupa penataan,pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan PKL. 

Semua ini dilakukan secara rutin oleh pihak Satpol PP setiap 1 minggu sekali 

serta dilakukan tipiring (tindak pidana ringan) bagi PKL yang melanggar 

dilakukan setiap akhir bulan sekali.  

Dari hasil wawancara dengan Parlindungan Hutasoit Kepala Seksi Operasi 

dan Pengendalian Satpol PP Kota Malang,. Beliau mengatakan Dalam 

menanggulangi para pedagang kaki lima yang melanggar pemerintah melalui 

satuan polisi pamong praja  (satpol pp) sering melakukan himbauan sampai 

menertibkan para pedagang kaki lima yang masih sering berjualan di tempat yang 

dalam ketentuannya di larang. Satpol pp mempunyai tugas pokok melaksanakan 

tugas meliputi seksi ketentraman dan ketertiban, mengawasi ketaatan masyarakat 

terhadap perda dan keputusan walikota. Berdasarkan Keputusan Walikota 

Malang Nomor 26 Tahun 2001 Tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Satpol 

PP Kota Malang. Dalam Peraturan Daerah Kota Malang nomor 1 Tahun 2000 

Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota 

Malang di jelaskan bahwa pkl di larang berjualan di alun alun, trotoar, jalur hijau, 

maupun di fasilitas umum lainnya sesuai dengan ketentuan tersebut maka satpol 

pp memiliki kewenangnan untuk melakukan fungsi persuasive dan tindakan tegas 

kepada pkl yang tetap tidak mengindahkan peringatan. Perda nomor 1 Tahun 
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2000 berfungsi untuk menertibkan, menindak, dan menegakkan hukum sesuai 

dengan tingkatan dan  

jenis pelanggaran. Apabila pelanggaran itu dianggap perlu di proses untuk 

diajukan ke sidang tipiring, maka akan di teruskan atau dilimpahkan untuk di 

bawa ke seksi penyidikan dan penuntutan untuk disidik dan di buatkan berita 

acara pemeriksaan (BAP)38. 

Table. 3 

Laporan Hasil penindakan Pedagang Kaki Lima 

*Data Satpol PP Terlampir 

Dalam table di atas menunjukan berapa banyak para PKl yang menjalani 

proses sidang Tipiring (Tindak Pidana Ringan) setiap bulannya yang di kenai 

denda sebesar Rp 100.000 ribu rupiah kepada setiap para PKL yang melanggar 

ketertiban dalam berjualan, mereka di sidang di ruang sidang Yudhistira kantor 

Satpol PP Kota Malang 

                                                             
38 Wawancara dengan bapak Parlindungan Hutasoit, kasi operasi dan pengendalian satpol pp kota 

malang, pada tanggal 29 maret 2018 

No Bulan Jumlah pelanggaran 

1 April 2018 14 pelanggaran yang di beri 

sanksi 

2 Mei 2018 8 pelanggaran yang di beri 

sanksi 

3 Juli 2018 23 pelanggaran yang di beri 

sanksi 

4 Agustus 2018 13 pelanggaran yang di beri 

sanksi 

5 September 2018 13 pelanggaran yang di beri 

sanksi 

Total 71 Pelanggaran selama 5 (lima) 

bulan terakhir* 
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Penataan yang dilakukan untuk saat ini memang dapat dikatakan hanya 

mencakup hal-hal yang sederhana yakni penataan tempat yang diperbolehkan 

ditempati oleh para PKL. Hal ini harusnya tidak dianggap sepele, karena dengan 

status Kota Malang sebagai salah satu Kota Wisata, maka PKL haruslah ditata 

tempatnya sehingga tidak merusak pemandangan kota Malang. Pembinaan yang 

dilakukan juga harus mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Tidaklah mudah 

membina para PKL yang berada di Kota Malang. Pembinaan ini diartikan 

dengan memberikan pengertian kepada setiap PKL yang melanggar aturan-

aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Malang, sehingga keindahan 

kota tetap terjaga. Pengawasan ditempatkan pada posisi terakhir dalam kegiatan 

yang dilakukan Dinas Pasar, namun pengawasan ini memiliki arti yang tidak 

kalah penting dengan yang lainnya. Pengawasan yang dilakukan ini bertujuan 

untuk terus menerus memantau para PKL agar mereka tetap menaati peraturan 

yang telah ditetapkan. 

Maka dengan dasar seperti di atas Satpol PP Kota Malang dapat 

melakukan razia dan penataan bagi para PKL yang masih berjualan di 

sembarang tempat, tetapi dari hasil wawancara dengan Parlindungan, Kasi 

Operasi dan Pengendalian mengatakan bahwa dalam menertibkan para PKL 

mereka menggunakan 2 cara. Yang pertama apabila dalam perda mereka di 

larang berjualan makan pihak satpol PP akan langsung bertindak untuk 

menertibkan para PKL yang melanggar peraturan dalam perda, dan yang kedua 

adalah apabila ada PKL yang berjualan dan tidak di atur dalam perda tetapi 

menggangu ketertuban umum, maka pihak Satpol PP hanya akan memberikan 



 

44 
 

teguran itu pun dengan catatan ada warga yang melapor. Yang kedua ini yang 

biasanya satpol pp selalu mengutamakan sosialisai karena terkadang para pkl 

tidak tau kalau di larang berjualan di daerah yang warganya tidak menghendaki 

adanya para pkl tersebut39.  

Dalam peertibannya pihak satpol pp juga bekerja sama dengan Dinas 

Perdagangan dan pihak polisi, hal ini di lakukan bila daerah yang di larang 

berjualan itu sudah masuk fase darurat yaitu di beri surat terguran 3 kali tidak di 

hiraukan, sosialisasi tapi tidak di herani dan di ajak mediasi juga tidak datang 

maka pihak satuan tugas gabungan antara Satpol pp, Dinas Perdagangan, dan 

polisi ini yang akan menertibkan secara paksa. 

Dalam penerapannya pihak satpol pp akan menertibkan dan membuatkan 

surat berita acara pemeriksaan kepada para PKL yang melanggar, dari 

keterangan pihak satpol pp setiap bulan itu pihak meraka mengamanakan antara 

15 sampai 25 pkl yang di tertibkan dan di berikan ke pengadilan untuk 

mendapat sanksi tipiring, tindak pidana ringan40 

 

                                                             
39 Wawancara dengan bapak Parlindungan Hutasoit, kasi operasi dan pengendalian satpol pp kota 

malang, pada tanggal 29 maret 2018 
40 Wawancara dengan bapak Parlindungan Hutasoit, kasi operasi dan pengendalian satpol pp kota 

malang, pada tanggal 29 maret 2018 


