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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to describe public dialogue in formulation and 
implementation of policy of structuring and empowering street vendor to Bulak fish 
center. This is based on dilemmatic condition because it is still low occupancy of 
Bulak fish center and still found traders selling on the roadside. 

To illustrate the process of public dialogue using the theory of Innes and 
Gubber research (2001). In this theory there are four categories in public dialogue, 
such as recipatory, relation, learning and creatifity. In this research use qualitative 
approach with descriptive research type.  

The results showed that in the formulation of relocation policy of street 
vendor in Bulak fish center no public dialogue was conducted. However,  public 
dialogue was conducted during the relocation of street vendors. The results of the 
public dialogue include 1) recipatory, a reciprocal relationship between government 
and traders. 2) Relation, there is no good relationship between traders. 3) Learning, 
there are some lessons that can be absorbed by traders. 4) Creativity, in public 
dialogue there are some creative ideas submitted by traders to the government but 
the creative idea is not fully implemented by the government.  
 
Keyword: public dialogue, policy formulation, policy implementation, policy of 

structuring and empowerment, bulak fish center 

  

Pendahuluan 
Sektor informal merupakan 

sektor yang cukup berperan di dalam 
lingkup perekonomian, yaitu dengan 
potensi yang belum digali dan 
dimanfaatkan secara informal. Sektor 
informal adalah usaha sendiri meliputi 
usaha kelompok keluarga (rumah 
tangga) yang jenis kesempatan 
kerjanya kurang terorganisir, sulit 
dicacah, sering dilupakan dalam 
sensus resmi, dan persyaratan tenaga 
kerja yang jarang terjangkau oleh 
aturan-aturan hukum. 

Sifat sektor informal ini relatif 
dapat lebih mandiri. Oleh karena 
pertumbuhan di sektor informal secara 
langsung memperbaiki kesejahteraan 
golongan ekonomi lemah. Dengan 
adanya kemajuan dalam sektor 
informal sekaligus menaikkan 
pendapatan nasional, walau tidak 
banyak, dan memperbaiki distribusi 
pendapatan. Sejalan dengan pendapat 
ketua DPD RI bahwa tingginya angka 
sektor informal dalam perekonomian 
Indonesia ini juga ikut menyumbang 



terhadap GDP Indonesia sebesar 40% 
(http://finance.detik.com/).  

Salah satu kategori jualan atau 
perdagangan di sektor informal adalah 
Pedagang Kaki Lima (PKL). 
Pedagang kaki lima (PKL) merupakan 
entitas sosial yang ditandai dengan 
pengelompokan menurut karakteristik 
tertentu seperti etnis, asal daerah, adat 
istiadat, jenis dagangan serta agama. 
Hubungan timbal balik antar sesama 
PKL dengan pihak lain seperti pemilik 
rumah atau tanah yang ditempatinya, 
dengan sesama PKL maupun dengan 
pihak pemerintah kota dapat menjalin 
interaksi sosial yang berupa 
kerjasama, kompetisi, maupun 
konflik.  

Pedagang Kaki Lima adalah 
sektor informal yang jumlah 
eksistingnya paling banyak apabila 
dibandingkan dengan sektor informal 
lain. Di Indonesia terdapat sekitar 30 
juta PKL. Pada tahun 2012, PKL di 
Indonesia mencapai 9,8 juta atau naik 
sekitar 42 persen (https://m.tempo.co). 
Sedangkan pada tahun 2013 jumlah 
PKL di Indonesia menurun menjadi 22 
juta (http://industri.bisnis.com). 
Menurut ketua umum Asosiasi 
Pedagang Kaki Lima Indonesia 
(APKALI) memperkirakan secara 
kasar jumlah PKL di Indonesia sekitar 
22 juta orang pada tahun 2016. Jumlah 
itu menyebar hampir di seluruh kota 
besar Indonesia mulai dari Jakarta, 
Semarang, dan Surabaya.  

Sementara itu, Keberadaan PKL 
di Surabaya sudah tersebar hampir di 
seluruh titik kota, dengan konsentrasi 
terpadat ada di daerah Surabaya Pusat. 
Menurut data RPJMD kota Surabaya 

tahun 2010-2015, Para PKL tersebut 
utamanya adalah penjual makanan dan 
minuman (78,1persen). Namun dalam 
perkembangannya, PKL 
menghadapkan pemerintah pada 
kondisi yang dilematis, disatu sisi 
keberadaannya dapat menciptakan 
lapangan kerja, sedangkan dilain pihak 
keberadaan PKL yang tidak 
diperhitungkan dalam perencanaan 
tata ruang telah menjadi beban bagi 
kota.  

Keberadaan PKL di Surabaya 
misalnya, seringkali dianggap sebagai 
sumber pemasalahan. Hal ini terjadi 
karena PKL sering menyalahi 
penggunaan ruang publik, seperti 
melakukan perdagangan di atas 
trotoar, di bahu jalan, taman kota, di 
atas saluran air, dan sebagainya. 
Akibatnya menganggu ketertiban, 
keindahan dan kenyamanan para 
pengguna jalan.  

Seperti para Pedagang Kaki 
Lima yang ada di sepanjang jalan 
menuju Taman Hiburan Pantai 
Kenjeran, di jalan Kenjeran Lama, 
Kecamatan Bulak. Banyak pedagang 
yang membangun lapak usaha ditepi-
tepi jalan. Menurut data yang 
diperoleh dari Kecamatan Bulak, 
jumlah Pedagang Kaki Lima yang ada 
dan tercatat di kecamatan adalah 
sebanyak 184 orang. Jumlah pedagang 
bisa bertambah banyak, mengingat 
masih ada beberapa pedagang yang 
belum tercatat di kelurahan maupun 
kecamatan. Hal ini dikarenakan 
sebagian besar dari mereka adalah 
pedagang asongan liar yang berasal 
dari daerah luar Kecamatan Bulak. Di 
Kecamatan Bulak ini banyak 

http://finance.detik.com/


pedagang-pedagang yang membangun 
lapak makanan dan minuman maupun 
lapak ikan asap, bahkan ada puluhan 
pedagang makanan-minuman yang 
membangun tenda semi permanen di 
atas bantaran sungai Kejawan. 
Dampaknya, selain menimbulkan 
pencemaran sungai maupun pantai, 
karena sampah yang dihasilkan dari 
sisa-sisa pembuangan makanan dan 
minuman. Juga menganggu keindahan 
dan tata kelola Kota Surabaya serta 
terkesan kumuh karena menempati 
wilayah-wilayah yang dilarang oleh 
Pemerintah.  

Sebagai upaya untuk 
mewujudkan penataan PKL yang lebih 
tertib dan teratur, maka Pemkot 
Surabaya menerbitkan Perda Kota 
Surabaya nomor 17 tahun 2003 
tentang Penataan dan Pemberdayaan 
Pedagang Kaki Lima. Yakni 
merelokasi atau menertibkan PKL 
dengan menyediakan tempat lain yang 
lebih aman, tertib dan strategis yang 
telah disediakan dan disetujui oleh 
Pemerintah Kota Surabaya. Pihak 
yang berwenang dalam menetapkan, 
memindahkan dan merelokasi PKL 
adalah Kepala Daerah, seperti yang 
tertuang dalam Perda Kota Surabaya 
nomor 2 tahun 2014, pasal 43 ayat 1 
dan 2. Dengan menunjuk Dinas Satuan 
Polisi Pamong Praja atau Instansi-
instansi lain yang terkait sebagai pihak 
eksekutor dalam melaksanakan 
penertiban. 

Akan tetapi, fakta di lapangan 
menunjukkan bahwa relokasi yang 
dilakukan oleh Pemkot Surabaya 
ditinjau dari segi pedagang yang 
berjualan disana belum berjalan 

maksimal. Hal tersebut terlihat dalam 
kurun waktu lebih dari 2 tahun Pasar 
Sentra Bulak masih sepi baik dari 
pembeli maupun para pedagang yang 
berjualan. Setelah dua tahun pasca 
relokasi dilakukan, tidak banyak 
pedagang yang menempati stan yang 
sudah disediakan oleh Pemerintah. 
Banyak dari mereka memilih untuk 
kembali berjualan di dekat area wisata 
Taman Hiburan Pantai (THP) 
Kenjeran maupun di sekitar Pantai 
batu-batu. 

Pada tahun 2017 menurut data 
absensi pedagang per Januari 2017, 
Jumlah pedagang di SIB semakin 
banyak. Untuk pedagang krupuk ikan 
sebanyak 90 pedagang yang terdiri 
dari warga kelurahan kedung cowek 
dan kelurahan kenjeran. Sudah 95 
persen pedagang menempati stan di 
SIB, akan tetapi SIB masih saja sepi 
oleh pembeli sehingga menurunkan 
pendapatan para pedagang. Akses ke 
SIB pun sebenarnya lenggang dan ada 
destinasi taman suroboyo yang patut 
didatangi. Dari lantai 2 pengujung bisa 
menikmati makanan pesisir dan 
melihat pemandangan laut. Hal ini 
dikarenakan jika melewati sepanjang 
jalan kejawan lor ditemukan 
pedagang-pedagang yang berjualan 
dipinggir jalan. Ibarat kata, pedagang 
yang dipinggir jalan ini mencuri start 
pembeli. Pembeli pun lebih merasa 
mudah ke pedagang yang dipinggir 
jalan lantaran tidak terlalu jauh dari 
Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan 
Jembatan Suroboyo. Selain itu, 
pembeli tidak perlu berjalan masuk 
dan membayar parkir hanya untuk 
belanja dengan jumlah yang sedikit. 



Semacam layanan drive-thru yang 
dilakukan para pembeli di pinggiran 
jalan kejawan lor ini. Satpol PP pun 
tidak bisa menertibkan lokasi tersebut 
karena para pedagang ini tidak 
melanggar Perda kota Surabaya no 10 
tahun 2000 tentang ketentuan 
penggunaan jalan. 

Berdasarkan pada ulasan diatas, 
dapat dirasakan adanya gap antara 
kebijakan penataan dan pemberdayaan 
PKL dengan para pedagang yang berat 
menempati sentra PKL dan cenderung 
kembali berjualan dipinggir jalan. SIB 
sepi lantaran tidak ada pembeli, 
sedangkan pembeli lebih memilih 
berbelanja di pedagang yang berjualan 
di pinggir jalan karena lebih mudah 
diakses. Hal ini akhirnya 
menyebabkan sentra menjadi sepi 
pembeli dan penjual. Oleh sebab itu, 
sering sekali dilakukan penertiban dan 
berbagai strategi yang dilakukan oleh 
pemerintah untuk mengajak pedagang 
pindah ke SIB dan meramaikan SIB 
agar pengunjung datang. Hingga hal 
ini dirasa pemerintah terlalu memaksa 
pedagang dan pedagang merasa di 
paksa untuk menempati SIB. 
Berdasarkan fenomena ini, maka 
peneliti merasa tertarik untuk 
menganalisis proses kebijakan 
penataan dan pemberdayaan PKL ke 
Sentra Ikan Bulak berdasarkan 
perspektif deliberatif.  

Istilah demokrasi deliberatif 
(deliberative democracy) pertama kali 
diperkenalkan oleh J.M. Bessette pada 
tahun 1980. Meskipun demikian, 
pemikir yang dianggap berjasa 
mengembangkan dan mempopulerkan 
konsep demokrasi deliberatif adalah 

Jurgen Habermas. Deliberasi dalam 
konsep Habermas (1993) adalah 
prosedur sebuah keputusan dapat 
dihasilkan. Menurutnya, sebuah 
konsensus atau keputusan memiliki 
legitimasi jika sudah melalui proses 
pengujian atau diskursus, dimana 
semua isu dibahas bersama khususnya 
oleh pihak-pihak yang terkait langsung 
dengan isu tersebut, dalam posisi yang 
setara dan tanpa tekanan pihak lain.  

Habermas dalam Hadirman 
(2009) mengembangkan model 
demokratis deliberatif yang berupaya 
untuk menunjukkan bahwa 
demokratisasi tidak dapat ditanamkan 
dari luar ke dalam masyarakat-
masyarakat yang kompleks. 
Demokratisasi berkembang dari dalam 
masyarakat-masyarakat itu sendiri dan 
didorong oleh sistem politik yang 
sudah berkembang. Habermas yakin 
bahwa rasio komunikatif yang 
menggerakkan proses-proses 
demokrasi sudah tersedia di dalam 
praktik-praktik negara hukum dan 
institusi-intitusi ruang publik yang 
telah ada.  

Dengan demikian, demokrasi 
deliberatif merupakan istilah yang 
tampaknya baru, namun apabila 
ditelaah isinya, masyarakat telah 
memilikinnya. Demokrasi deliberatif 
adalah suatu pandangan bagaimana 
mengaktifkan individu dalam 
masyarakat sebagai warga negara 
untuk berkomunikasi, sehingga 
komunikasi yang terjadi pada level 
warga itu mempengaruhi pengambilan 
keputusan publik pada level sistem 
politik. Dalam penelitian ini, 



keputusan relokasi pedagang kaki lima 
di Sentra Ikan Bulak. 

Lebih dari itu, Habermas 
menjelaskan opini publik berperan 
untuk memengaruhi, termasuk secara 
informal, perilaku-perilaku yang ada 
dalam ruang negara dan pasar. 
Habermas punya harapan besar bahwa 
proyek pencerahan bisa dilanjutkan 
dengan cara membangkitkan 
rasionalitas publik melalui medium 
dialog (Habermas:1992).  

Dialog publik merupakan 
sebuah forum yang diperuntukkan 
untuk menyampaikan masng-masing 
kepentingan kelompok masyarakat 
dengan historis yang berbeda-beda. 
Mengikutsertakan beberapa orang 
yang memiliki kertarikan dengan 
bertujuan untuk mendapatkan 
pemahaman bersama. Didalam dialog 
publik tidak hanya sekedar formalitas 
maupun tempat negoisasi, akan tetapi 
lebih menenkankan pada penemuan 
objektif kepentingan. Dalam dialog 
publik terdapat tiga media yang 
dibutuhkan, yaitu: 

a. Profesional fasilitator: 
seseorang yang ahli dan bisa 
membuat dialog yang rasional 
komunikatif 

b. Staf yang dipercaya: Staf yang 
menyiapkan segala sesuatu 
untuk forum. Staf ini bukan 
seorang agen dari pihak luar, 
tetapi seseorag yang dipercaya.  

c. Anggota dialog: Peserta dialog 
Peserta dialog dalam dialog publik 

ini dibagi menjadi dua: 
1. Diversity of interest: 

Kelompok kepentingan yang 
beragam 

2. Independece of interest: 
kelompok kepentingan yang 
berkaitan 

Dalam forum ini terdapat 
indikator yang menghasilkan dialog 
publik, diantaranya: 

a. Recipratory (timbal-balik), 
seluruh partisipan dialog dalam 
forum menciptakan pemahaman 
keterkaitan mereka dan 
membangun sebuah hubungan 
timbal balik yang menjadi 
perekat untuk keseimbangan 
masing-masing partisipan.  

b. Relationships (hubungan), 
munculnya hubungan baru 
diantara partisipan yang tidak 
sekedar percakapan namun juga 
melakukan hal yang kontruktif 
hingga memunculkan 
kepercayaan diantara partisipan. 

c. Learning (Pembelajaran), 
seluruh partisipan dalam forum 
mampu memahami fakta tentang 
apa yang dipikirkan oleh 
partisipan lain atau bagaimana 
sudut ilmuwan. Partisipan 
mengkritisi isu masalah dan 
memikirkan strategi dalam 
upaya penyelesaian masalah.  

d. Creativity (Kreatifitas), diskusi 
para partisipan dengan 
menemukan dan memecahkan 
masalah dengan ide kreatif. 
Membiarkan imajinasi para 
partisipan bekerja akan ide-ide 
baru.  

 
Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, 
agar penelitian dapat berjalan dengan 
baik dan sesuai dengan rencana maka 



harus menggunakan metode penelitian 
yang tepat. Dengan metode penelitian, 
peneliti dapat menentukan arah 
kegiatan penelitian yang dilakukan 
sehingga dapat tercapai tujuan 
penelitian yang diinginkan. Dalam 
penelitian ini menggunakan penelitian 
dengan pendekatan kualitatif dengan 
jenis penelitian deskriptif. 

Adapun gambaran fokus 
analisis kebijakan penataan dan 
pemberdayaan PKL Sentra Ikan Bulak 
dalam preskpektif Deliberatif yaitu 1) 
dialog publik dalam formulasi 
kebijakan penataan dan pemberdayaan 
Pedagang Kaki Lima ke Sentra Ikan 
Bulak Surabaya. 2) Dialog publik 
dalam implementasi kebijakan 
penataan dan pemberdayaan Pedagang 
Kaki Lima ke Sentra Ikan Bulak 
Surabaya 

Selain itu, dalam penelitian ini 
data dikumpulkan dengan 
menggunakan metode yang 
penggunaannya akan disesuaikan 
dengan jenis dan sifat yang dibutuhkan 
yaitu dengan menggunakan metode 
wawancara, observasi dan 
dokumentasi. 
 
Hasil dan Pembahasan 
Dialog Publik dalam Formulasi 
Kebijakan Penataan dan 
Pemberdayaan PKL ke Sentra Ikan 
Bulak di Surabaya 

Formulasi kebijakan 
merupakan bagian dari proses 
kebijakan publik yang memiliki 
tahapan paling penting. Formulasi 
kebijakan bisa dikatakan sebagai inti 
dari proses kebijakan. Sebab, 
formulasi kebijakan berperan untuk 

menjawab public affairs yang melekat 
di masyarakat melalui pengambilan 
kebijakan.  

Dalam hal ini, alternatif yang 
terbaik terkait permasalahan pedagang 
kaki lima di Surabaya adalah menata 
dan pemberdayaan pedagang kaki 
lima. Sesuai dalam Peraturan Daerah 
nomor 17 tahun 2003 tentang penataan 
dan pemberdayaan pedagang kaki 
lima. Adapun penataan dan 
pemberdayaan yang dilakukan di 
kecamatan Bulak yaitu dengan menata 
dan memberdayakan para pedagang di 
sentra ikan bulak.  

Demokrasi deliberatif mengacu 
pada prosedur pembentukan pendapat 
dan aspirai secara demokratis itu 
sendiri. Model ini hanya mengatakan 
bahwa alasan-alasan yang bagus untuk 
sebuah kebijakan publik yang harus 
diuji secara publik sehingga alasan-
alasan tersebut bisa diterima secara 
inersubjektif oleh semua warganya 
dan tidak menutup diri dari kritikan. 
Habermas menyimpulkan bahwa 
prosedur-proosedur yang adil ini 
disebut situasi pembicaraan yang ideal 
yaitu dimana dialog publik itu bebas 
tanpa paksaan.  

Dialog publik merupakan 
sebuah forum yang mengikutsertakan 
beberapa orang yang memiliki 
ketertarikan dan sejarah yang berbeda 
untuk menyampaikan masing-masing 
kepentingan kelompok masyarakat 
dan bertujuan untuk mendapatkan 
pemahaman bersama. 

Dalam dialog publik dibutuhkan 
tiga media yang meliputi, pertama 
profesional fasilitator adalah orang 
yang ahli karena seorang ahli tersebut 



mampu membuat dialog yang rasional 
komunikatif. Kedua, staf yang di 
percaya dimana mengatur jalannya 
dialog dan bukan dari pihak agen 
ekternal. Ketiga, anggota dialog yang 
mewakili setiap kepentingan sehingga 
pendapat yang diutarakan sesuai 
dengan kondisi masing-masing 
pemangku kepentingan. Selain itu, 
proses dialog publik mengalir dengan 
baik dan tanpa diikat oleh aturan yang 
baku sehingga para anggota dapat 
mengatur proses dialog dan tujuan dari 
dialog.  

Menurut data yang diperoleh dan 
setelah dilakukan verifikasi,  tidak ada 
dialog publik dalam formulasi 
kebijakan penataan dan pemberdayaan 
pedagang kaki lima ke sentra ikan 
bulak PKL Sentra Ikan Bulak. Hal ini 
dilihat dari ketidaktahuan warga 
terkait dasar hukum kebijakan 
penataan dan pemberdayaan pedagang 
kaki lima ke sentra ikan bulak dan 
awal mula dibangunnya sentra. 
Kebijakan penataan dan 
pemberdayaan pedagang kaki lima ke 
sentra ikan bulak tetap mengacu pada 
Perda kota Surabaya nomor 17 tahun 
2003 tentang penataan dan 
pemberdayaan PKL dan masyarakat 
tidak merasa dilibatkan.  

Meskipun demikian, dalam proses 
kebijakan selalu akan terbuka 
kemungkinan terjadinya perbedaan 
antara apa yang diharapkan 
(direncanakan) oleh pembuat 
kebijakan dengan apa yang senyatanya 
dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari 
pelaksanaan kebijakan). Seiringnya 
pelaksanaan relokasi yang kurang 
berhasil, pemerintah pun mengadakan 

dialog publik dalam pelaksanaan 
relokasi PKL dengan pihak-pihak 
terkait.  
 
Dialog Publik dalam Implementasi 
Kebijakan Penataan dan 
Pemberdayaan PKL ke Sentra Ikan 
Bulak di Surabaya 

Dalam pelaksanaan dialog 
kebijakan penataan dan pemberdayaan 
pedagang kaki lima ke sentra ikan 
bulak PKL Sentra Ikan Bulak, camat 
sebagai pembicara dalam dialog 
dengan historisnya telah menguasai 
rasional komunikatif dimana teori 
tersebut menjadi dasar seseorang 
sebagai profesional fasilitator. Selain 
Camat, adapula Lurah yang 
bekerjasama dalam proses dialog 
publik. Hal ini bisa diindikasi dari 
setiap pengadaan pertemuan maupun 
pemberitahuan diketahui dan dikuasai 
oleh camat Bulak, lurah kenjeran atau 
lurah kedungcowek. Setiap pertemuan 
maupun sosialisasi, camat dan lurah 
menjadi pembicara dan berdialog 
dengan para pedagang. Setiap berita 
acara pertemuan, camat dan lurah 
selalu menandatangani berita acara. 
 Media yang kedua yaitu staf 
yang dipercaya dan mengatur jalannya 
dialog Relokasi PKL Sentra Ikan 
Bulak. Dalam penelitian ini, ketua 
RW, LKMK dan SATPOL PP 
merupakan staf yang dipercaya untuk 
mengatur jalannya proses dialog. Pada 
dialog ini, ketua RW yang mengikuti 
pertemuan adalah RW I desa tambak 
deres dan RW II desa kejawan lor 
kelurahan Kenjeran, Ketua RW II desa 
cumpat dan RW III desa nambangan 
kelurahan kedung cowek.  



 Dengan demikian bahwa staf 
yang dipercaya dalan proses dialog 
publik relokasi PKL Sentra Ikan Bulak 
diantaranya adalah Ketua RW yang 
terkait dengan warganya yang 
direlokasi dan Satpol PP selaku 
Bidang Penertiban di tingkat 
kecamatan. Mereka ini adalah orang-
orang yang mengatur jalannya proses 
dialog dan mempersiapkan segala 
sesuatu yang dibutuhkan selama 
proses dialog publik. Dan staf yang 
dipercaya ini merupakan yang 
dipercaya oleh pemerintah dan 
masyarakat kecamatan Bulak.  
 Ketiga adalah anggota dialog 
yang mewakiliki setiap kepentingan. 
Dalam proses dialog relokasi PKL 
Sentra Ikan Bulak ini anggota dialog 
dimaksukan adalah ketua paguyupan 
ikan asap, ketua paguyupan kerajinan 
kerang, ketua paguyupan krupuk dan 
ketua paguyupan mamin. Didalam 
anggota dialog relokasi PKL Sentra 
Ikan Bulak ini tentunya mewakili para 
pedagang. Hanya saja ketika dalam 
pertemuan dialog ketua paguyupan ini 
menjadi koordinator dalam 
menyuarakan pendapat mereka.  
 Kemudian, dalam dialog publik 
perlu mengidentifikasi peserta dialog 
berdasarkan diversity of interest dan 
independence of interest guna 
menghasilkan suatu proses dialog 
publik. Diversity of interest adalah 
keberagaman kepentingan. Sedangkan 
independence of interest adalah 
ketergantungan kepentingan. Dalam 
penelitian ini, ditemukan pihak-pihak 
terkait dalam relokasi PKL Sentra Ikan 
Bulak. Diantaranya, pihak pemerintah, 
pihak pedagang krupuk ikan, pihak 

pedagang kerajinan kerang, pihak 
paguyupan mamin, pihak paguyupan 
ikan asap yang terbagi menjadi pihak 
pencuci ikan, pihak pengasapan dan 
pihak penjual ikan asap. Peserta dialog 
relokasi PKL Sentra Ikan Bulak yang 
dikategorikan keberagaman 
kepentingan meliputi; Pedagang 
krupuk ikan, pedagang kerajinan 
kerang, pedagang mamin dan 
pemerintah. Karena mereka memiliki 
kepentingan masing-masing yang 
berbeda dan tidak saling berkaitan. 
Sedangkan peserta yang termasuk 
dalam independence of diversity yakni 
pedagang ikan asap. Karena pedagang 
asap memiliki kepentingan yang 
berkaitan seperti orang yang mencuci 
ikan, orang yang mengasap ikan dan 
orang yang menjual ikan asap. Bahkan 
ikan yang tidak laku dan dilempar ke 
pasar pabean pun ada yang 
mengkordinir. Artinya, mereka 
memiliki kepentingan masing-masing 
namun kepentingan tersebut berkaitan 
dan dipengaruhi oleh kebijakan 
penataan dan pemberdayaan pedagang 
kaki lima ke sentra ikan bulak.  
 Dalam menghasilkan dialog 
publik yang sukses setidaknya ada 
beberapa indikator yang dipenuhi. 
Dalam penelitian ini proses dialog 
publik terkait implementasi kebijakan 
penataan dan pemberdayaan pedagang 
kaki lima ke sentra ikan bulak yang 
dihasilkan adalah  
a. Recipatory 

Hubungan timbal balik yang 
terjalin dalam penelitian ini adalah 
pemerintah meminta pedagang untuk 
menempati sentra dan membuat 
menarik pengunjung ke sentra. 



Karena, apabila penjual penuh di 
sentra secara otomatis pembeli akan 
ramai berbelanja di sentra. Perintah 
pemerintah ini pun dijanjikan dengan 
memenuhi segala sesuatu yang 
dibutuhkan dalam menunjang 
operasionalnya selama di sentra. 
Karena mereka harus mengubah 
kebiasaan mereka tatkala mereka 
berjualan di pinggir jalan yang 
notabennya dekat dengan rumah 
mereka. Dalam dialog publik yang 
dilakukan, hubungan timbal balik ini 
guna mencapai keseimbangan antara 
pemerintah dengan pedagang dalam 
relokasi PKL Sentra Ikan Bulak.  

Pemerintah dan pedagang tidak 
melakukan penawaran dalam dialog 
ini. Karena pemerintah tidak 
menawarkan untuk pedagang pindah 
ke sentra. Namun lebih cenderung 
memerintah pedagang untuk pindah. 
Selain itu, pemerintah juga tidak 
meminta hal yang lebih kecil. 
Pemerintah hanya meminta pedagang 
untuk tidak berjualan dipinggir jalan 
dan berkumpul berjualan di sentra. 
b. Relationships 

Dialog publik yang dilakukan 
belum mampu membangun hubungan 
baru dan modal sosial diantara 
pedagang. Tidak ada pembahasan 
yang kontruktif antara pedagang. 
Hubungan antar pedagang ikan asap 
semenjak di relokasi menjadi 
terganggu dan cenderung terpecah 
menjadi permusuhan. Sedangkan 
pedagang krupuk lebih terjalin saling 
menguntungkan karena saling suka 
mengikuti bazar yang diadakan pihak 
eksternal. Dari keuntungan ini 
kemudian menjalar ke beberapa 

pedagang asap yang bersedia. Namun 
hal ini hanya sesekali saja. Para 
pedagang ini sempat bediskusi hal 
yang kontruktif tetapi tidak terjadi 
hubungan baru yang sangat erat. 
Mungkin hal ini dipengaruhi oleh 
besarnya kepentingan sehingga 
pembahasan yang diperlukan banyak. 
Selain itu, sektor stand yang berjauhan 
sehingga membuat antar pedagang 
tidak terlalu akrab sehingga hubungan 
antar pedagang tidak terjalin dengan 
erat. 
c. Learning 

Pada dialog publik yang 
diselenggarakan menghasilkan suatu 
pembelajaran dan para pedagang 
dapat menentukan strateginya.  
Pembelajaran baru tentang masalah 
pedagang yang masih susah diajak ke 
sentra, kontruksi pengasapan, belajar 
memasak dan penyajian makanan, 
belajar mengenai ijin bangunan, 
belajar mengenai pinjam modal usaha 
dan berpikir bagaimana sentra 
menjadi ramai. Tetapi itu tidak 
berlaku semua pedagang. Namun bisa 
dikatakan bahwa sebenarnya ada 
pembelajaran dan terbentuk strategi 
kepentingan mereka, khususnya 
pedagang asap yang paling 
berpengaruh. 
d. Creativity 

Hasil dialog dalam kategori 
kreatifitas yakni dimana para 
partisipan berpikir out of the box dan 
memberikan masukan ide. Namun 
terkadang partisipan merasa takut 
membuat kondisi semakin rumit 
karena ide meraka dan takut akan 
menyampaikan sebuah kebodohan. 



Sangat sulit bagi kebanyakan orang 
untuk menentang status quo. 

 
Kesimpulan 
 Oleh sebab itu, Pemkot 
Surabaya melakukan penataan PKL 
dengan melakukan relokasi para 
pedagang di pinggir jalan kenjeran ke 
Sentra Ikan Bulak. Adapun fokus dari 
penelitian ini adalah menggambarkan 
dialog publik dalam formulasi dan 
implementasi kebijakan penataan dan 
pemberdayaan PKL ke Sentra Ikan 
Bulak.  
1. Berdasarkan pada analisis data 

dihasilkan bahwa tidak ada dialog 
publik dalam formulasi 
implementasi kebijakan penataan 
dan pemberdayaan PKL ke Sentra 
Ikan Bulak.. Hal ini disimpulkan 
dari ketidaktahuan para pedagang 
terkait dasar hukum relokasi yang 
artinya tidak ada sosialisasi 
kepada masyarakat dan tidak ada 
warga yang tahu rencana 
pembangunan sentra secara pasti.  

2. Kebijakan penataan dan 
pemberdayaan PKL ke Sentra 
Ikan Bulak yang digunakan dalam 
relokasi PKL Sentra Ikan Bulak 
mengacu pada Perda Kota 
Surabaya no 17 tahun 2003 
tentang penataan dan 
pemberdayaan PKL.  

3. Implementasi relokasi di Sentra 
Ikan Bulak yang tidak berjalan 
dengan baik membuat pemerintah 
melakukan dialog publik dengan 
para pedagang. Hal ini dilihat dari 
agenda sosialisasi yang 
diselenggarakan dan antusias para 

pedagang terkait pertemuan yang 
diadakan.  

4. Dialog publik yang 
diselenggarakan ini diukur 
berdasarkan indikator dialog 
publik yang meliputi: a.) 
Recipatory: Ada hubungan timbal 
balik diantara pedagang dengan 
pemerintah. Dalam indikator ini 
tidak terjadi tawar-menawar 
kebalikan dari hubungan timbal 
balik. b) Relationships: ada 
hubungan antar pedagang namun 
tidak erat lebih cenderung 
masing-masing. c) Learning: ada 
pembelajaran baru yang didapat 
namun hanya berlaku beberapa 
pedagang lebih khusus pedagang 
ikan asap. d) Creativity: terdapat 
ide-ide kreatif yang muncul akan 
tetapi beberapa pihak takut untuk 
mengutarakan karena akan 
menentang status quo pemerintah. 
Sedangkan ada yang 
mengutarakan tapi tidak direspon 
oleh pemerintah. 

 
Rekomendasi 

Adapun rekomendasi 
kebijakan terhadap penelitian ini yaitu 
penciptaan forum stakeholder 
pembangunan perkotaan dan 
penentuan obyek wisata. Stategi yang 
perlu dilakukan diantaranya 
melibatkan secara aktif para PKL 
sebagai yang paling mengerti terhadap 
kebutuhan dan kelangsungan 
usahanya. Kemudian melakukan 
strategi pemasaran dan melakukan 
pemasaran. Selain itu, rekomendasi 
kebijakan lainnya adalah menetapkan 



Kecamatan Bulak sebagai obyek 
wisata. 
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