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Kegiatan Pedagang Kaki Lima merupakan usaha perdagangan sektor informal yang perlu 
diberdayakan guna menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah 
satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga 
relatif terjangkau. Dan Pasar Keputran adalah pasar tradisional yang terletak di kecamatan Tegalsari, 
kelurahan keputran Surabaya, dimana pasar tradisional keputran menyediakan bahan-bahan 
kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat seperti beras, sayur dan buah. Dari hari ke hari keberadaan 
Pasar Keputran Surabaya menjadi tumpuan masyarakat sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan, 
karena berkonsep sebagai pasar tradisional, bahan-bahan kebutuhan yang dijual disana berharga 
sangat terjangkau, dan lambat laun Pasar keputran menjadi ramai, aktifitas bertambah, tidak hanya 
pembeli yang memadati pasar, muncul pedagang-pedagang baru yang ikut menempati pasar 
Keputran. Dan dari bertambahnya pedagang dan pembeli itu, jumlah barang dari waktu ke waktu 
juga ikut bertambah, harga barang semakin bersaing, dan Pasar keputran semakin ramai, hingga 
pedagang mulai menempati bagian luar pasar karena padatnya aktifitas di dalam pasar. Beberapa 
pihak yang mengamati hal tersebut yang akhirnya mempunyai pandangan lebih untuk turut 
mengelola, berpikiran untuk membuka ruang baru yang lebih terbuka dan luas. Mereka menyediakan 
lapak dagang seperti di dalam pasar hanya letaknya berada di pinggir jalan raya keputran juga di 
pedestrian yang disediakan bagi pejalan kaki. Barang dagangan yang datang juga bertambah 
jumlahnya, dari puluhan kilogram, menjadi ratusan kilogram, dan kini pengangkutannya juga 
berubah dari becak menjadi truk. Pergantian dan pertambahan aktifitas itu juga diikuti bongkar muat 
dagangan, dimana bongkar muat dagangan adalah ciri yang khas dari Pasar Induk dan hal tersebut 
tidak sesuai diberlakukan di area pasar tradisional seperti pasar Keputran. Karena perubahan-
perubahan fungsi Pasar Keputran, dari pasar tradisional menjadi pasar induk, secara otomatis fungsi 
jalan raya di sekitar Pasar juga berubah, akses pengguna jalan tidak terpenuhi, kepadatan disana-sini 
terlihat, keemacetan dan kesemrawutanpun tak dapat dihindari oleh banyak pihak. 
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