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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak kunjung selesai di setiap daerah di 

Indonesia. Permasalahan ini muncul setiap tahun dan terus saja berlangsung 

tanpa ada solusi yang tepat dalam pelaksanaannya. Keberadaan PKL kerap 

dianggap illegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi 

kota yang sebagian besar menekankan asfek kebersihan, keindahan dan 

kerapihan kota. Oleh Karena itu PKL seringkali menjadi target utama 

kebijakan-kebijakan pemerintah kota, seperti penggusuran dan relokasi. 

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu alternatif mata 

pencaharian sektor yang termasuk ke dalam golongan usaha kecil. Usaha kecil 

dalam penjelasan UU No. 9 Tahun 1995 adalah kegiatan usaha yang mampu 

memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas 

kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatkan 

pendapatan msyarakat  serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan 

dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi 

pada khususnya. PKL sering mejadi masalah agi kota-kota yang sedang 

berkembang apalagi bagi kota-kota besar.  

Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi 

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal (1) dijelaskan bahwa 

Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya di singkat PKL adalah pelaku usaha 

yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha 
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bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, 

fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan swasta yang bersifat 

milik sementara. 

Kuatnya magnet bisnis kota-kota besar ini mampu memindahkan 

penduduk dari desa berurbanisasi ke kota dalam rangka beralih profesi dari 

petani menjadi pedagang kecil-kecilan. Untuk menjadi PKL tidak 

membutuhkan pendidikan tinggi, tidak membutuhkan modal yang besar, 

namun dapat menghasilkan pendapatan yang kadang melebihi sektor formal. 

PKL cenderung mengelompok dengan pekerjaan yang sejenisnya. Jenis usaha 

yang paling banyak diminati adalah makanan dan minuman. Oleh sebab itulah, 

banyak PKL yang memanfaatkan rumaja (ruang manfaat jalan) sebagai lokasi 

mereka. 

Beberapa masalah yang ditimbulkan oleh PKL diberbagai kota biasanya 

hampir sama seperti masalah kemacetan, kebersihan serta keindahan kota. Ini 

disebabkan karena PKL terkadang cenderung  untuk berdagang di tempat yang 

tidak di izinkan untuk berdagang padahal kegiata jual beli sudah difasilitasi 

dengan adanya kios atau lapak yang permanen dan telah memenuhi segala 

persyaratan untuk mendapatkan hak sebagai penyewa pasar yang mana hak nya 

dilindungi oleh undang-undang. 

Berkembangnya PKL dipicu oleh gagalnya pemerintah dalam 

pembangunan ekonomi, tidak berkembangnya usaha – usaha di sektor riil yang 

pada akhirnya menyebabkan meningkatnya pengangguran yang sulit untuk 

mendapatkan pekerjaan.  Sehingga pilihan satu satunya adalah mencari 
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pekerjaan yang tidak memerlukan persyaratan  yaitu dengan berjualan sebagai 

Pedagang Kaki Lima. 

Dalam upaya menata lingkungan dan ketertiban umum, Pemerintah 

Daerah Kabupaten Garut memiliki Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 

tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. 

Dalam Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Ketertiban, Kebersihan, 

dan Keindahan, mengenai Ketertiban Jalan, Jalur Hijau dan trotoar pasal 8 (a) 

yang berbunyi “Setiap orang dilarang, menggunakan bagian jalan, jalur hijau 

dan trotoar yang tidak sesuai dengan peruntukannya” dan pasal 8 (j) yang 

berbunyi “ setiap orang dilarang, menggunakan badan jalan untuk tempat 

usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal danterkendali 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

Keberadaan perda tersebut seharusnya dapat mengatasi permasalahan 

lingkungan yang terjadi di daerah Kecamatan Garut Kota. Namun kondisi 

dilapangan menunjukan perda tersebut belum terimplementasikan dengan baik, 

hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya para pedagang yang menjajakan 

barang dagangannya di trotoar dan bahu jalan. 

Tabel 1.1 

DATA PKL PERKOTAAN KABUPATEN GARUT 

NO URAIAN JUMLAH KETERANGAN 

1. Jl. Siliwangi 136 Dibagi 3 

kelompok 

dagangan 

2. Jl. Ciledug 1 s/d 2 172 1. Bodasan 
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2. Makanan 

3. Buah-buahan 

3. Jl. Ahmad Yani 340  

4. Jl. Cikuray 192  

5. Jl. Alun – alun Gedung Pendopo 

s/d Gerbang Mesjid Agung 

63  

6. Jl. Pasar Baru A s/d F 295  

 JUMLAH TOTAL 1198  

 

Sumber: Dinas perindustrian, Perdagangan, Pengelolaan Pasar kabupaten 

garut 2016. 

Berdasarkan data yang telah di uraikan, terdapat total sebanyak 1198 

Pedagang Kaki Lima yang menggunakan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat 

berdagang. Hal tersebut tentu saja merupakan masalah pengelolaan lingkungan 

yang harus diselesaikan oleh pihak pemerintah daerah demi terciptanya 

lingungan yang bersih indah dan tertib. 

Kemudian Bupati Garut megeluarkann keputuasan Nomor 

511.3/Kep.80- DP2ESDM/2017 tentang penetapan lokasi sementara bagi 

kegiatan usaha pedagang kaki lima di wilayah Kecamatan Garut Kota. Adapun 

tempat tempat berjualan yang maksud adalah: 

1) Jl. Mandalagiri (Mulai dari pertigaan jalan Jl. Ahmad Yani kearah utara 

sampai dengan pertigaan Jl. Guntur); 

2) Jl. Siliwangi (mulai dari perempatan Jl. Cikuray kearah barat sampai 

dengan pertigaan Jl. Dewi Sartika); 
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3) Jl. Pasar Baru (mulai dari rel kereta api sampai dengan pertigaan Jl. 

Guntur); dan 

4) Jl. Pramuka (halaman gedung dakwah Kabupaten Garut). 

Surat keputusan ini di keluarkan dan di tetapkan agar para pedagang 

kaki lima melakukan aktifitas berdagang pada tempat tempat yang sudah 

ditentuakn. 

Namun realita yang terjadi di lapangan, masih banyak PKL yang 

melanggar aturan serta berjualan di tempat yang tidak di tentukan sebagaimana 

yang di jelaskan dalam keputuasan Nomor 511.3/Kep.80- DP2ESDM/2017. 

Hal tersebut sesuai dengan informasi yang di sampaikan petugas Satpol PP 

Seksi Operasional, Agus Sunandi. Seperti masih banyaknya PKL yang 

berjualan di Jl. Ahmad yani, Jl. Cikuray, Jl. Ciledug dan Jl. Alun – alun 

Gedung Pendopo s/d Gerbang Mesjid Agung. Padahal lokasi tersebut 

merupakan Zona merah, dimana seharusnya para PKL dilarang berjualan di 

lokasi tersebut. 

Maka dari itu, perlu adanya peran Satpol PP sebagai unsur pendukung 

tugas Pemerintah Daerah dalam menertibkan dan mengawasi kebijakan 

Pemerintah Daerah yang bersifat khusus di bidang ketentraman dan ketertiban 

umum. 

Bardasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang 

Satuan Polisi Pamong Praja, mengenai tugas Satpol PP yaitu: 

1) Menegakan Perda dan Perkada; 
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2) Menyelenggarakan Ketertiban Umum; 

3) Menyelenggrakan Perlindungan Masyarakat. 

Dalam melaksanakan Tugasnya, Satpol PP mempunyai fungsi: 

1) Penyusunan Program Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan 

masyarakat; 

2) Pelaksanaan kebijkan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan 

perlindungan masyarakat; 

3) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan 

umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat 

dengan instansi terkait; 

4) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hokum atas 

pelaksanaan Perda dan Perkada. 

5) Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala 

daerah dengan ketentuan perundang undangan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka saya selaku penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang “Implementasi Keputusan Bupati Garut Nomor 

511.3/Kep.80.Dp2esdm/2017 Tentang Penetapan Lokasi Sementara Bagi 

Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kecamatan Garut Kota”. 
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B. Fokus Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas, maka focus 

permasalahannya mengenai Keputusan Bupati Garut Nomor 

511.3/Kep.80.Dp2esdm/2017 Tentang Penetapan Lokasi Sementara Bagi 

Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kecamatan Garut Kota. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas yang telah dipaparkan, 

maka sebagai rumusan masalah yang akan dikaji adalah bagaimana 

Implementasi Keputusan Bupati Garut Nomor 511.3/Kep.80.Dp2esdm/2017 

Tentang Penetapan Lokasi Sementara Bagi Kegiatan Usaha Pedagang Kaki 

Lima Di Wilayah Kecamatan Garut Kota ? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi 

Keputusan Bupati Garut Nomor 511.3/Kep.80.Dp2esdm/2017 Tentang 

Penetapan Lokasi Sementara Bagi Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima Di 

Wilayah Kecamatan Garut Kota. 

E. Kegunaan Penelitian 

Tercapainya tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka hasil 

penelitian di harapkan dapat menghasilkan manfaat secara teoretis dan secara 

praktis, penjelasannya adalah sebagai berikut: 
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1. Kegunaan Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoretis yaitu melalui teori 

dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang 

yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 

2. Keguanaan Praktis  

1) Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang 

Administrasi Publik baik secara teoritis maupun praktis, serta sebagai 

bahan untuk menerapkan dan membandingkan pengetahuan yang 

diperoleh penulis secara teori dan kenyataan dilapangan. 

2) Bagi Instansi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan maupun koreksi bagi 

pemerintah daerah, adar mampu melaksanakan kebijakn penertiban 

Pedagang Kaki Lima dengan baik lagi. 

3) Bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung Penelitian ini dapat 

memperoleh koleksi pustaka untuk bahan bacaan dan kajian 

mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, khususny mahasiswa 

program studi Admistrasi Publik. 

F. Kerangka Pemikiran 

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari implementasi suatu 

kebijakan publik, Donald S. Van Metter dan Carl Van Horn (dalam Agustino, 

2008:141) merumuskan suatu model pendekatan yang dikenal dengan A Model 
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of the Policy Implementation. Terdapat enam variabel menurut Metter dan 

Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut antara lain : 

1. Ukuran dan Tujuan 

Ukuran dan tujuan kebijakan harus jelas dan terukur, karena 

ketidakjelasan ukuran dan tujuan kebijakan berpotensi untuk 

menimbulkan multi-interpretasi yang akhirnya akan berimplikasi pada 

sulitnya implementasi kebijakan. 

2. Sumber Daya 

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya yang memadai, 

baik sumber daya manusia maupun sumberdaya non manusia. 

Kurangnya sumberdaya akan menyulitkan  Implementasi Kebijakan. 

3. Karakteristik agen pelaksana 

Adapun yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup 

struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi 

dalam birokasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi 

kebijakan. 

4. Sikap atau kecendrungan para pelaksana 

Kecenderungan implementor ini mencakup tiga hal penting yaitu: 

1) Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan 

mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; 

2) Kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan;dan 
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3) Intensitas kecenderungan implementor. 

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana 

Jalinan hubungan kerjasama yang sinergis diperlukan antar instansi 

terkait untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. 

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik 

7. Variabel ini mencakup sumber daya: ekonomi lingkungan yang 

dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana 

kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi 

implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni 

mendukung atau menola; bagaimana sifat opini publik yang ada di 

lingkungan; dan apakah elit politik mendukung iplementasi 

kebijakan. 

Untuk mempermudah dalam penelitian, peneliti menggambarkan 

konsep kerangka pemikiran. Adapun kerangka pemikiran tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka pemikiran penelitian 

 

Sumber: Kajian peneliti, 2018. 

Implementasi Keputusan Bupati Garut Nomor 511.3/Kep.80.Dp2esdm/2017 

Tentang Penetapan Lokasi Sementara Bagi Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima 

Di Wilayah Kecamatan Garut Kota 

 

Permasalahan : 

 

1. Masih adanya PKL yang 

berjualan di lokasi yang 

tidak diperuntukan untuk 

berjualan 

2. Kurangnya Kesadaran dan 

kepatuhan PKL 

3. Pengaruh adanya PKL 

terhadap ketertiban umum 

4. Buruknya pengelolaan 

gedung relokasi PLK 

 

Faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan implementasi 

kebijakan (Metter & Horn, dalam 

Agustio, 2008: 144) 

1. Ukuran dan tujuan kebijakan. 

2. Sumber Daya. 

3. Karakteristik Agen pelaksana. 

4. Sikap atau kecenderungan 

(disposisi). 

5. Komunikasi antarorganisasi 

dan aktivitas pelaksana. 

6. Lingkungan Ekonomi,sosial 

dan politik. 

Implementasi Keputusan Bupati Garut Nomor 511.3/Kep.80.Dp2esdm/2017 

Tentang Penetapan Lokasi Sementara Bagi Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima 

Di Wilayah Kecamatan Garut Kota 

 

 


