
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Kota Bandung merupakan salah satu pusat aktivitas perekonomian yang 

berada di Jawa Barat, salah satu pusat yang aktif dalam masalah bidang 

perekonomian khususnya dalam masalah perdagangan yang banyak kita jumpai di 

lingkungan umum adalah Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima merupakan 

salah satu perdagangan informal yang banyak kita jumpai dan merupakan pelaku 

utama dalam perekonomian. Kota Bandung diketahui banyak sekali pedagang-

pedagang yang menempati bahu jalan atau ruas jalan yang mengakibatkan 

kesemrawutan pada jalan bahkan mengakibatkan kemacetan panjang dan tidak 

sedikit membuat warga sekitar resah akan adanya Pedagang Kaki Lima. Dalam 

hal ini, Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa 

Barat Kota Bandung, khusunya pada Pemerintah Kota menerapkan adanya 

Peraturan Daerah yang secara khusus menangani Pedagang Kaki Lima (PKL). 

Peraturan Daerah ini di tetapkan atas pertimbangkan bahwa PKL adalah salah satu 

bagian terpenting dalam sektor informal dan memberikan kontribusi secara 

ekonomis, sosiologis dan juga nilai-nilai luhur seperti kerja keras, kemandirian, 

keharmonisan dan juga kreatifitas kepada masyarakat khususnya yang berada di 

Kota Bandung bahkan yang berada di Kabupaten Bandung termasuk di Daerah 

Cicalengka. Dengan pertimbangan Pemerintah Kota maka di tetapkan perlunya 

sebuah aturan yang mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai sebuah 



 

 

perencanaan dan sebuah pelaksanaan dari program Pemerintah dan sebuah 

kebijakan yang berkaitan dengan penataan kota, ketertiban, keamanan, keindahan 

dan kebersihan dalam Kota. 

Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 04 tahun 2011 tentang Penataan 

dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, telah 

diamanatkan bahwa “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Esensi Pasal tersebut sangat jelas 

memberikan jaminan perlindungan konstitusional pada warga Negara yang berada 

di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bekerja dan mencari 

penghidupan. Selanjutnya Pasal 28 A telah diamanatkan pula bahwa “setiap orang 

berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. 

Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai bagian dari Pedagang sector informal 

melakukan usaha tentunya agar tetap bisa hidup dan nasib menjadikan 

penghidupannya sebagai PKL. Pasal ini merupakan sesuatu yang berlaku 

universal dibelahan dunia manapun bahkan melintasi dimensi waktu yang lampau 

maupun di masa yang akan datang.1 

 Pedagang Kaki Lima merupakan aset dalam bidang perekonomian yang 

berada di Alun-alun Cicalengka, karena para pedagang ikut andil dalam hal 

pengentasan kemiskinan dalam masalah ekonomi bangsa. Daerah Cicalengka 

menjadi pusat aktivitas yang berhubungan dengan pelayanan jasa, perdagangan 

bahkan ke dalam industry. Hal ini, menjadi daya tarik untuk mengundang 

                                                           

1 Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 04 tahun 2011 tentang Penataan dan 

Pembinaan Pedagang Kaki Lima h.1. 



 

 

penduduk luar kota untuk singgah dan bahkan mencari pekerjaan, dengan sebuah 

tujuan untuk meningkatkan hidup agar lebih baik lagi dan memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Akhirnya hal ini mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk dan 

menjadi sangat padat akan penduduk luar kota yang datang. Dalam hal ini 

mengakibatkan kondisi ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi semakin kurang 

bahkan sempit dalam pekerjaan, kemudian para penduduk mencari alternative lain 

untuk memenuhi kehidupannya salah satu nya dengan cara menjadi Pedagang 

Kaki Lima (PKL).  

 Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah para pekerja di sector informal yang 

banyak ditemui di perkotaan. PKL cenderung menempati lokasi yang tidak 

permanen dan tersebar hampir di setiap trotoar atau ruang-ruang “terbuka” yang 

bersifat umum. Penampilannya tampak dalam bentuk sarana dagangan yang 

sederhana dan umumnya masih bercirikan tradisional. 

Secara definitive, pedagang kaki lima (PKL) adalah pedagang yang 

menggunakan bahu jalan atau trotoar sebagai tempat untuk berdagang. 

Penyebutan pedagang kakimlima atau disingkat PKL adalah istilah untuk 

menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering 

ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah 

dua kaki pedagang di tambah tiga kaki gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda 

atau dua roda dan satu kaki). Perkembangan selanjutnya, istilah PKL juga 

digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya. 



 

 

Istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan colonial Belanda. Peraturan 

Pemerintah Belanda pada waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang 

dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk penjalan kaki. Lebar luas untuk 

pejalan kaki adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Ada juga yang 

menyatakan bahwa asal mula kata pedagang kaki lima berasal dari bahasa inggris 

“feet” yang artinya kaki, dan ukuran 1 feet  adalah sekiitar 21 cm. Dulu, lebar 

trotoar adalah 5 feet (sekitar 1,5 m). Selanjutnya pedagang yang berjualan di 

sepanjang trotoar disebut pedagang kaki lima. 

Pedagang kaki lima (PKL) pada umumnya adalah pekerjaan yang paling 

nyata dan paling penting di kota. Pedagang kaki lima di perkotaan mempunyai 

karakteristik dan ciri-ciri yang khas dengan sector informal sehingga sector 

informal perkotaan sering diidentifikkan sebagai pedagang kaki lima. Dalam 

perkembangan selanjutnya, pengertian PKL menjadi semakin luas, tidak hanya 

pedagang yang menempati trotoar atau sepanjang bahu jalan. Ruang aktivitas 

usaha pedagang kaki lima yang semakin luas tidak hanya menggunakan hampir 

semua ruang public yang ada, seperti jalur-jalur pejalan kaki, areal parker, ruang-

ruang terbuka, taman-taman, terminal, perempatan jalan, tetapi juga dalam 

melakukan aktivitasnya pedagang kaki lima bergerak keliling dari rumah ke 

rumah melalui jalan-jalan kecil di perkotaan.2 

 Dalam perkembangan pada Pedagang Kaki Lima (PKL) khususnya berada 

di Kabupaten Bandung tepatnya di Daerah Cicalengka banyak sekali 

                                                           

2 Adon Nasrullah Jamaludin, Sosiologi Perkotaan, (Bandung: Pustaka Setia, 

2015), h. 287-288. 



 

 

menimbulkan permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat Pedagang Kaki 

Lima (PKL) yang khususnya mengenai dalam bidang ketertiban, keamanan, 

kenyamanan dan kebersihan Daerah, sebagian besar para Pedagang Kaki Lima 

(PKL) sering sekali membuang sampah sembarangan dan mengakibatkan jalanan 

kotor dan tidak bersih yang diakibatkan para PKL tidak tertib dalam menangani 

kebersihan, dan tidak sedikit membuat masyarakat resah dan tidak nyaman pada 

kondisi seperti itu di Alun-alun Cicalengka. Padahal para pedagang sangat 

bergantung pada dagangannya untuk memenuhi kehidupannya. Setelah 

diberlakukannya Peraturan daerah mengenai Penataan dan Pembinaan Pedagang 

Kaki Lima, pedagang menjadi sedikit bingung diakibatkan lahan berjualan untuk 

memenuhi kebutuhannya menjadi sangat terbatas dan ruang untuk berdagang pun 

semakin sempit dan tidak bebas untuk berjualan dimana saja, sebab jika para 

pedagang melangga aturan yang di tetapkan maka akan dikenakan sanksi bahkan 

denda bagi yang melanggar aturan tersebut. 

 Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) mengenai Penataan 

dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, diharpakan terciptanya keamanan, 

ketertiban, kebersihan dan sebuah kenyamanan bagi masyarakat yang berada di 

Daerah Alun-alun Cicalengka akibat adanya Pedagang Kaki Lima (PKL). Selain 

itu dengan diberlakukannya Perda dapat mengurangi angka kemiskinan dan dan 

pengangguran dan sekaligus menjadikan salah satu sumber pendapatan asli yang 

berada di Daerah untuk Pemerintah Daerah. Akan tetapi, di sisi lain setelah 

berlakunya aturan Peraturan daerah (Perda) mengenai Penataan dan Pembinaan 

Pedagang Kaki Lima (PKL), tingkat kesejahteraan sosial para pedagang menjadi 



 

 

semakin menurun dan ruang gerak mereka menjadi sangat terbatas dan tidak bisa 

bebas berdagang dimana saja.  

 Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) ini lebih memfokuskan pada 

segi aspek kesejahteraan sosial karena merupakan sebuah pelaku utama dalam 

lapisan masyarakat, dan untuk mendukung kesejahteraan sosial serta upaya dalam 

mengatasi peningkatan kemiskinan yang terjadi di daerah Cicalengka. Oleh sebab 

itu, sangat penting apabila Pemerintah Kota dapat berlaku adil dan seimbang 

dalam Penataan para Pedagang Kaki Lima (PKL). Berdasarkan uraian latar 

belakang diatas, maka penelitian merasa tertarik dan ingin mengkaji kembali 

tentang“Mekanisme, Sosialisasi dalam Penempatakan Lokasi Pedagang Kaki 

Lima (PKL) dan Persfektif Pedagang Kaki Lima Dan Dampak Dari Implementasi 

Perda No 04 Tahun 2011 Terhadap Kesejahteraan Sosial Para Pedagang Di Alun-

alun Cicalengka”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalahnya adalah 

sebagai berikut : 

1. Hadirnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di setiap bahu jalan atau pinggir 

jalan, khususnya yang berada di Alun-alun Cicalengka telah 

mengakibatkan permasalahan sendiri dan seolah-olah telah memperburuk 

keadaan sebagai pusat sentral aktivitas masyarakat yang berada di Alun-

alun Cicalengka.  



 

 

2. Selalu saja muncul tentang fenomena penggusuran lapak Pedagang Kaki 

Lima (PKL) yang berada di Alun-alun Cicalengka dengan sebuah alasan 

untuk menetibkan pedagang dan mengurangi kesemrawutan jalanan akibat 

adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sudah melanggar aturan umum 

yang mengakibatkan kesemrawutan jalanan terutama kemacetan. 

3. Para Pedagang tidak begitu saja menuruti apa yang sudah di perintahkan 

Perda untuk berpindah alih lokasi berdagang, melainkan para pedagang 

tetap kuat ingin mempertahankan lapak dagangannya yang berada di Alun-

alun Cicalengka, sehingga dalam menertibkan para Pedagang Kaki Lima 

(PKL) terjadi suatu konflik antara pedagang dengan para petugas dari 

Perda yaitu Satpol PP, perlawanan yang di lakukam para Pedagang Kaki 

Lima (PKL) seperti : 

a. Membantah untuk berpindah tempat, dan melawan petugas aturan 

Perda yaitu Satpol PP. 

b. Melakukan negosiasi dengan para petugas agar bisa terus mengijinkan 

berdagang di Alun-alun Cicalengka. 

4. Lingkungan menjadi salah satu aspek yang perlu di perhatikan mengenai 

kebersihannya yang berlokasi di tempat-tempat umum. Berkembangnya 

pedagang kaki lima berada di pusat pertumbuhan ekonomi yang berada di 

wilayah perkotaan menjadi suatu masalah yang sangat penting untuk 

diperhatikan. 

5. Keberadaan adanya suatu pedagang kaki lima dinilai merupakan salah satu 

penghambat dengan diberlakukannya program seperti tata letak dan tata 



 

 

ruang kota yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia. 

Keberadaan pedagang kaki lima di anggap mengganggu fasilitas yang 

berada di ruang publik, seperti trotoar ataupun jalanan yang 

mengakibatkan kemacetan. 

6. Segala upaya para pedagang membantah dan mempertahankan lapak 

dagangannya, akan tetapi para pedagang tidak bisa bertindak lebih lanjut 

melainkan mereka menuruti untuk berpindah alih dagangannya, karena 

mereka tidak berkuasa jika harus melawan petugas dari Perda, bahkan 

mereka pun menyadari bahwa mereka tidak punya kekuasaan untuk 

melawan, sehingga pada akhirnya mereka menuruti untuk berpindah alih 

lokasi berdagangnya ke tempat yang tidak melanggar aturan umum. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, penelitian yang akan dibahas 

adalah mengenai tingkat kesejahteraan sosial para pedagang kaki lima di Alun-

alun Cicalengka setelah di berlakukannya Peraturan Daerah. Maka rumusan 

masalah dapat disusun sebagai berikut : 

1. Bagaimana Mekanisme Penempatan Pedagang Kaki Lima (PKL) 

Sesuai Aturan Peraturan Daerah (Perda) Di Alun-alun Cicalengka? 

2. Bagaimana Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kepada Pedagang 

Kaki Lima (PKL) Di Alun-alun Cicalengka ? 

3. Bagaimana Hasil Yang Di Capai Dari Dampak Implementasi Perda No 

04 Tahun 2011 Terhadap Kesejahteraan Sosial Para Pedagang Dan 



 

 

Persfektif Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Perda No 04 Tahun 

2011 Di Alun-alun Cicalengka ? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui Aturan Peraturan 

Daerah Kota Bandung tentang PKL, Penelitian tentang tingkat perekonomian 

pada pedagang di Alun-alun Cicalengka. Adapun tujuan khususnya yaitu sebagai 

berikut : 

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Penempatan Pedagang Kaki Lima 

(PKL) Sesuai Aturan Peraturan Daerah (Perda) Di Alun-alun 

Cicalengka. 

2. Untuk Mengetahui Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kepada 

Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Alun-alun Cicalengka. 

3. Untuk Mengetahui Hasil Yang Di Capai Dari Dampak Implementasi 

Perda No 04 Tahun 2011 Terhadap Kesejahteraan Sosial Para 

Pedagang Dan Persfektif Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Perda 

No 04 Tahun 2011Di Alun-alun Cicalengka. 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Ada beberapa hal dapat dipandang bermanfaat baik secara Kegunaan 

Akademis (Teoritis) maupun Praktis dengan mengangkat penelitian ini, 

diantaranya adalah : 

1. Kegunaan Akademis (Teoritis) 



 

 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

serta memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu social, terutama 

berkaitan dengan aturan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung tentang PKL, 

penelitian tentang tingkat perekonomian pada pedagang di Alun-alun Cicalengka. 

Terutama dalam menambah wawasan, informasi dan sebagai sumbangan dari ilmu 

pengetahuan.Selain itu di adakan penelitian ini adalah sebagai bahan referensi 

untuk bahan penelitian selanjutnya. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara Praktis, Penelitian ini berguna bagi kebijakan pengambilan 

informasi serta masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi ini, 

khususnya bagi lembaga atau instansi Pemerintahan.Dalam Kerangka Praktis ini 

membantu dalam memecahkan masalah yang ada dan dihadapi oleh lembaga-

lembaga Pemerintahan seperti Perda yang berada di Alun-alun Cicalengka dalam 

usaha Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). 

3.  Bagi Pedagang Kaki Lima  

Mengetahui hak dan kewajiban Pedagang kaki Lima dalam menjalankan 

usaha informalnya. 

1.6. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan pada masalah di atas melihat berbagai tatanan konsep-konsep 

di atas, maka konsep yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini adalah konsep 

dari teori Perubahan Sosial Talcott Parsons.  

Setiap kehidupan masyarakat senantiasa mengalami suatu perubahan. 

Perubahan-perubahan pada kehidupa masyarakat tersebut merupakan sebuah 



 

 

fenomena sosial yang wajar, oleh karena setiap manusia mempunyai kepentingan 

yang tak terbatas. Perubahan-perubahan akan nampak setelah tatanan sosial dan 

kehidupan masyarakat yang lama dapat dibandingkan dengan tatanan dan 

kehidupan masyarakat yang baru. Perubahan-perubahan yang terjadi bisa 

merupakan kemajuan atau mungkin justru suatu kemunduran. Unsur-unsur 

kemasyarakatan yang mengalami perubahan biasanya adalah mengenai nilai-nilai 

sosial, norma-norma sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi sosial, lembaga-

lembaga kemasyarakatan, stratifikasi sosial, kekuasaan, tanggung jawab, 

kepemimpinan, dan sebagainya. Dalam masyarakat maju atau pada masyarakat 

berkembang, perubahan sosial dan budaya selalu berkaitan erat dengan 

pertumbuhan ekonomi. Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi : 

“Perubahan-perubahan di luar bidang ekonomi tidak dapat dihindarkan 

oleh karena setiap perubahan dalam suatu lembaga kemasyarakatan akan 

mengakibatkan pula perubahan-perubahan di dalam lembaga-lembaga 

kemasyarakatan lainnya, oleh karena antara lembaga-lembaga kemasyarakatan 

tersebut selalu ada proses saling mempengaruhi secara timbal balik. Perubahan-

perubahan ini nampak sangat cepat, sehingga semakin sulit untuk mengetahui 

bidang-bidang manakah yang akan berubah terlebih dahulu dalam kehidupan 

masyarakat. Namun demikian secara umum, perubahan-perubahan itu biasanya 

bersifat berantai dan saling berhubungan antara satu unsur dengan unsur 

kemasyarakatan yang lainnya”.3 

                                                           

3 Abdulsyani, “Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan”, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2002), h.162-163. 



 

 

Menurut Talcott Parsons, Perubahan Sosial akan tetap ada pada manusia 

selama hidup pasti mengalami perubahan- perubahan. Perubahan dapat berupa 

yang tidak menarik atau dalam arti kurang mencolok. Adapula perubahan-

perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas. Serta adapula 

perubahan-perubahan yang lambat sekali, akan tetapi ada juga yang berjalan 

dengan cepat. Sesuai masalah yang diteliti oleh peneliti terdapat hubungan yang 

sangat jelas pada teori perubahan sosial Talcott Parsons, terdapat perubahan sosial 

terjadi kepada para pedagang kaki lima (PKL) dengan secara cepat. Perubahan-

perubahan sosial yang pedagang alami seperti perubahan dalam segi struktur dan 

hubungan sosial antar para pedagang, dan terdapat pula fenomena suatu 

perubahan sosial di dalamnya mencakup segi aspek sosial. 

Perubahan sosial dianggap apabila perubahan tersebut membawa dampak 

positif maupun negatif bagi masyarakatnya. Konsep perubahan sosial Parsons 

bersifat perlahan-lahan dan selalu dalam usaha untuk menyesuaikan diri demi 

terciptanya kembali equilibrium. Dengan kata lain, perubahan yang dimaksudkan 

oleh Parsons itu bersifat evolusioner dan bukannya revolusioner. Dengan 

memahami bentuk materi perubahan sosial di masyarakat, dapat melakukan 

perbandingan sehingga mendapatkan kegunaan langsung dari aspek-aspek 

perubahan itu. Misalnya perubahan sosial yang dihasilkan dari akumulasi 

masyarakat terdidik di suatu lokasi, akumulasi itu membentuk kelas menengah 

pendidikan disuatu masyarakat. Kelompok ini menjadi innovator penggerak 

perubahan masyarakat yang secara eksplisit, menghasilkan peningkatan pola 

konsumsi masyarakat dan peningkatan produksi masyarakat dalam arti luas. 



 

 

Perubahan sosial yang berasal dari aspek ekonomi akan selalu terkait dengan 

perubahan perilaku yang berasal dari aspek non-ekonomis (politik, pendidikan, 

dll).4 

Permasalahan yang peneliti teliti merupakan suatu perubahan yang di 

rencanakan oleh pihak-pihak yang mempunyai wewenang untuk menertibkan 

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan oleh Satpol PP. Perubahan yang 

dikehendaki atau yang direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan 

atau telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak 

mengadakan perubahan didalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki 

perubahan disebut agent of change. Perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau 

tidak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki 

berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan 

timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat.5 

Para ahli sosiologi berpendapat bahwa kecenderungan terjadinya 

perubahan-perubahan sosial merupakan gejala wajar yang timbul dari pergaulan 

hidup manusia. Dimana perubahan sosial yang terjadi karena ada perubahan 

dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti 

perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis, dan kebudayaan. Ada 

kondisi-kondisi primer yang menyebabkan terjadinya perubahan misalnya, 

                                                           

4 Robert H. Laver, “Perspektif Tentang Perubahan Sosial”, (Jakarta: Rieneka 

Cipta, 1993),h. 4. 

5 Soerjono Soekanto, “Sosiologi Suatu Pengantar”, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1990),h. 349. 



 

 

kondisi-kondisi ekonomis, teknologis, geografis atau biologis menyebabkan 

terjadinya perubahan-perubahan dalam aspek-aspek kehidupan sosial lainnya.6 

 

  

                                                           

6 George Ritzer, “Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda”, (Jakarta: Rajawali 

Press, 1980), h. 26-28. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Mekanisme Sosialisasi Aturan 

Peraturan Daerah (Perda) Bandung 

Tentang Penataan dan Pembinaan 

Pedagang Kaki Lima (PKL). 

Proses Perubahan 

Sosial 

Kesejahteraan Sosial Pedagang Kaki 

Lima (PKL). 


