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ABSTRAK 

Proses penataan PKL seringkali dilatarbelakangi oleh banyaknya PKL yang berjualan 

tidak pada tempatnya. Dalam proses penataan PKL di Kota Surabaya, Dinas Pekerjaan 

Umum Binamarga Kota Surabaya bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Dinas Koperasi untuk menata PKL yang terkena dampak dari penataan. PKL yang 

terkena dampak dari penataan diberikan tempat untuk berjualan kembali pada 45 

Sentra Wisata Kuliner. Namun, di lokasi yang diberikan sebagai tempat untuk PKL 

berdagang justu muncul permasalahan lain yang tidak kalah pelik, antara lain: 

letaknya sentra tidak strategis, infrastruktur kurang memadai, hingga biaya 

operasional yang membebani pedagang. Penelitian ini bertujuan menjawab bagaimana 

implementasi kebijakan Perda Kota Surabaya No 9 Tahun 2014 dijalankan. Dengan 

analisa menggunakan Teori Implementasi Kebijakan dari Merilee S Grindle, 

implementasi kebijakan penataan PKL tidak sepenuhnya berhasil karena masih masih 

ada PKL yang kembali ke lokasi lama karena ditempat relokasi bisnis mereka justru 

merugi dan di tataran konten kebijkaan upaya pemerintah kota untuk mentrasformasi 

PKL menjadi sektor ekonomi formal tidak berhasil dilakukan. 

Kata Kunci: Pedagang kaki Lima (PKL), Penataan, dan Sentra Wisata Kuliner,Teori 
Implementasi Kebijakan. 

ABSTRACT 

The process of structuring street vendors is often motivated by the number of street 
vendors who sell out of place. In the process of structuring street vendors in the city 
of Surabaya, Binamarga Public Works Department of Surabaya city in collaboration 
with the Civil Service Police Unit and the Office of Cooperatives to organize the 
street vendors affected by the arrangement. The street vendors affected by the past 
arrangement are given a place to sell back to the culinary tourism center. In the 
central location given as a place for street vendors there are problems, such as the 
location of the center is not strategic, infrastructure is lacking, and there are 
operational costs that burden the trader. The research conducted leads to how the 
implementation of policy Perda Surabaya City No. 9 of 2014 can be Implemented 
with the reality on the field. The discussion of the problems focused on the impact of 
the trader's arrangement on the location of culinary tourism centers and analyzed 
using the Policy Implementation theory of Grindle. 
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Pendahuluan 

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pekerjaan pada bidang sektor informal 

yang diakibatkan oleh berkurangnya lapangan pekerjaan, serta rata-rata dari 

PKL adalah kaum intelektual yang kurang. Rata-rata masyarakat pendatang 

lebih memilih untuk beralih ke sektor informal demi kelangsungan hidupnya 

karena pekerjaan ini lebih mudah untuk dikerjakan, tidak menuntut 

ketrampilan yang tinggi, serta tingkat pendidikan yang tidak terlalu tinggi 

pula. Menurut Manning-Tadjuddin (1983), perbedaan kesempatan 

memperoleh penghasilan sektor formal dan informal pada pokoknya 

didasarkan atas perbedaan antara pendapatan dari gaji dan pendapatan dari 

usaha sendiri. 

Sektor informal pada perkotaan besar seringkali merujuk pada aktivitas 

perekonomian yang pada dasarnya berskala kecil serta seringkali banyak 

mengalami permasalahan dalam segi penyesuaian dan penerimaan. Sektor 

informal menurut Manning-Tadjuddin (1983) di sini adalah kegiatan yang 

berskala kecil untuk mendapatkan pekerjaan secara lebih layak, terpaksa 

karena tidak mendapatkan pekerjaan lain, dampak pemutusan hubukan kerja 

(PHK), mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, menghidupi keluarga, 

pendidikan rendah dan modal yang kecil. Sektor informal diisi oleh pekerja 

yang memang berasal dari tingkat pendidikan yang rendah, tidak memiliki 

keterampilan yang lebih, dan umumnya mereka yang memilih untuk menjadi 

PKL dan bergerak pada sektor informal adalah pendatang. Pengertian tersebut 

adalah gambaran kecil dari sektor informal. Hal ini tergantung dari segi sudut 

pendagang operasional maupun penelitian (Alisjahbana, 2006) 

Di Surabaya, menurut data dari Dinas Koperasi total dari pedagang kaki 

lima (PKL) yang telah tercatat oleh Dinas Koperasi adalah pada tahun 2013 

tercatat 10.953, pada tahun 2014 tercatat 11.508. Terlihat pada tahun 2013 dan 

tahun 2014 jumlah PKL yang ada di Kota Surabaya bisa dibilang bertumbuh 

dengan bagus dari pada tahun 2017 yakni hanya 7.817 PKL saja. Dari catatan 

Dinas Koperasi Kota Surabaya dapat dibilang bahwa jumlah PKL pada tahun 

2014 sebelum adanya Peraturan Daerah Kota Surabaya No 9 Tahun 2014 lebih 

banyak dari pada tahun 2017 yang hanya 7.817. 

Secara umum, hubungan antara Pemerintah Kota Surabaya dengan 

Pedagang Kaki lima bersifat vertikal. Artinya Pemerintah Kota Surabaya 

sebagai penguasa dan pemegang kekuasaan di posisi paling tinggi, dalam hal ini 

Pemerintah Kota Surabaya memiliki kekuasaan untuk mengatur warga Kota 

Comment [L1]: Sumber? 



Surabaya melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat dan telah ditentukan oleh 

Pemerintah Kota Surabaya. Menurut Perda No 9 Tahun 2014, Pemerintah Kota 

Surabaya bertanggung jawab dalam menata, membina, dan memberdayakan 

PKL, tujuan dari adanya Perda adalah untuk mengatur pergerakan PKL, 

sehingga PKL disini tidak dibiarkan menjamur, PKL perlu pembinaan serta 

dibuatkan suatu tempat untuk berdagang. 

Dalam penelitian tentang penataan PKL yang dilakukan oleh Basa Alim 

Tualeka (2013) ditulis bahwa fokus bahasan dalam pembinaan PKL mengkaji 

terhadap Perda Kota Surabaya No 17 tahun 2003. Dalam jurnalnya lebih 

ditonjolkan pada penataan serta implementasi dari Perda Kota Surabaya No 17 

tahun 2013. Sedangkan dalam penelitian saya lebih menonjolkan pada 

bagaimana sistem penataan PKL yang akan dibina didalam lokasi sentra wisata 

kuliner, bagaimana cara untuk masuk pada sentra, serta kekurangan dari 

adanya Perda Kota Surabaya No 9 Tahun 2014. 

Membahas mengenai implementasi Perda Kota Surabaya No 9 Tahun 

2014, akan menggunakan Teori Implemetansi Kebijakan Grindle sebagai Teori 

utama, sedangkan dalam pembanding akan menggunakan Teori Implementasi 

Kebijakan Edward III. Pada Teori Grindle akan membahas tentang isi 

kebijakan, konteks, dan konten, sedangkan dalam Teori Edward III akan 

membandingkan bagaimana Implementasi kebijakan dapat berjalan sukses 

ataukah akan mencapai kegagalan. 

Penataan PKL Mengacu Pada Perda Kota Surabaya No 9 Tahun 2014 

 Menurut Grindle (1980) dalam setiap implementasi kebijakan, terdapat 

aktifitas yang dipengaruhi oleh isi kebijakan, konteks kebijakan, konten 

kebijakan. Untuk mendapatkan kesuksesan dalam implementasi juga harus 

didasarkan pada hasil yang berdampak pada masyarakat dan pada perubahan 

serta penerimaan. Seperti halnya dalam implementasi kebijakan Perda Kota 

Surabaya No 9 Tahun 2014 tentang pemberian ruang bagi PKL, dalam 

implementasi kebijakannya terdapat permasalahan bagi PKL yang terkena 

dampak penataan dari pemerintah Kota Surabaya. 

 

Membahas mengenai Implementasi kebijakan Grindle, konten dari 

Kebijakan Grindle (1980) : a) dalam perumusan kebijakan mengenai penataan 

PKL terdapat kepentingan untuk membuat Kota Surabaya lebih indah serta 

kembalinya tatanan Kota, b) manfaat yang dihasilkan dengan adanya penataan 

PKL akan diberikan tempat yaitu sentra wisata kuliner, c) perubahan yang 

diinginkan dengan adanya penataan dengan membuat PKL yang semulanya 

sektor informal akan berubah derajatnya menjadi sektor formal, d) dalam 



pembuatan kebijakan penataan PKL berada pada Pemerintah Kota Surabaya, e) 

pelaksana program dalam penataan PKL adalah Dinas PU, Dinas Koperasi dan 

Satuan Polisi Pamong Praja, f) sumberdaya pada penataan PKL dengan melihat 

bagaimana dari dampak penataan dapat berjalan. 

 

Sedangkan konteks dari Kebijakan Grindle (1980) : a) dalam penataan 

PKL pemerintah menggunakan kekuasaan dalam penataan PKL dengan tujuan 

kepentingan untuk membuat Kota Surabaya lebih tertata, b) lembaga dalam 

penataan PKL kedalam sentra wisata kuliner dengan arahan dari isi Perda Kota 

Surabaya No 9 Tahun 2014 yaitu Dinas Koperasi yang menata PKL serta 

monitoring pada lokasi sentra, c) dalam pelaksanaan penataan PKL pada lokasi 

sentra wisata kuliner dapat berjalan bila implementor bisa melaksanaakan 

implementasi isi dari Perda Kota Surabaya No 9 Tahun 2014 dengan 

menggunakan staf yang berkompeten pada bidang penataan terhadap PKL. 

 

Dalam penataan yang memang mengacu pada Perda Kota Surabaya No 9 

Tahun 2014, dalam penataan pada Pasal 3 yang berbunyi, a) kemanusiaan, b) 

keadlian dan kepastian hukum, c) kemanfaatan, d) kemitraan, e) keberlanjutan 

dan kelestarian lingkungan f) persaingan yang sehat. Dalam Pasal 3 berbunyi 

bahwa kemanusiaan, kemanfaatan serta persaingan yang sehat tidaklah sesuai 

dengan kenyataan pada lapangan. 

 

Bila melihat permasalahan penataan terhadap PKL yang terkena relokasi, 

tidak dapat dilihat dari isi kebijakan dari Grindle saja, melainkan harus dilihat 

dari dampak yang nantinya akan dihasilkan serta penerimaan terhadap PKL 

yang terkena penataan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

implementasi dari kebijakan penataan yang mengacu pada Perda Kota 

Surabaya Nomor 9 Tahun 2014 pada Pasal 3 belum dapat berjalan dengan baik. 

Tidak berjalannya dengan baik karena apa yang diharapkan oleh pemerintah 

dengan adanya penataan serta pemberian ruang terhadap PKL akan lebih 

membuat PKL tertata rapi dan juga mengembalikan fungsi dari jalan yang 

semulanya digunakan oleh PKL. Namun bagi PKL yang terkena relokasi 

tidaklah demikian, karena PKL yang terkena dari dampak penataan tidak 

semuanya mendapatkan tempat seperti apa yang dijanjikan oleh pemerintah 

Kota Surabaya. Hal ini bila dilihat melalui Edwards III (1980) dalam 

melakukan implementasi haruslah disertai dengan sumberdaya manusia serta 

materi yang disampaikan kepada penerima haruslah jelas dan mengikuti 

ukuran dari tingkatan sumber daya manusinya. Jika pemberi materi tingkat 

sumber daya manusianya sudah tidak mumpuni pastinya dalam implementasi 

kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik. 



 

Dalam Pasal 4 yang berbunyi: a) penataan PKL di daerah sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan dan daya saing PKL sebagai sektor informal 

menjadi sektor formal, b) membangun kemitraan antara pelaku usaha dengan 

PKL berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha 

bidang perdagangan, c) menyinergikan sektor formal dan informal sehingga 

dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Pasal 4 berbunyi demikian 

namun, pada kenyataannya di lapangan implementasi kebijakan Perda Kota 

Surabaya No 9 Tahun 2014 tidaklah berjalan dengan baik juga. 

 

Melihat pada Grindle, dalam pelaksana program yang tercatat pada Perda 

Kota Surabaya No 9 Tahun 2014 adalah selaku pemerintah Kota Surabaya 

beserta jajaran. Namun hal ini tidak sesuai dengan apa yang dimaksud Grindle 

(1980) pada isi yang berbunyi pelaksana program dalam implementasi 

sangatlah mempengaruhi bagaimana suatu implementasi dari kebijakan yang 

dibuat dapat terlaksana dan juga berjalan dengan baik. Hal ini berbeda dengan 

Edwards III (1980) yang menjelaskan bahwa dalam implementasi komunikasi 

menjadi bagian dari implementasi kebijakan. Komunikasi disini dapat diartikan 

sebagai bagaimana Implementor dari kebijakan dapat mengimplementasikan 

kebijakan dan tepat sasaran. 

 

Hal ini berbanding terbalik dengan isi dari Perda Kota Surabaya No 9 

Tahun 2014 yang mengharuskan membangun kemitraan antara pelaku usaha 

dengan PKL yang berdasarkan keadilan. Pada dasarnya setiap kegiatan usaha 

pasti terdapat permasalahan, sehingga permasalahan yang nantinya akan 

menimbulkan adanya perbedaan jarak antar pelaku usaha dengan PKL. Dalam 

setiap penataan tidak dapat dikatakan sebagai peningkatan kesejahteraan untuk 

PKL, melainkan dengan adanya penataan membuat PKL semakin tidak dapat 

berkembang. 

Sampai saat ini proses penataan yang dilakukan oleh pemerintah Kota 

Surabaya yang mengacu pada Perda Kota Surabaya No 9 tahun 2014 guna 

membuat Kota Surabaya lebih indah lagi telah menata PKL yang berjualan 

tidak pada tempatnya lalu dimasukkan kedalam lokasi sentra dengan jumlah 

1.078 pedagang yang berjualan pada 45 lokasi sentra yang telah dibangun oleh 

pemerintah Kota Surabaya. Dari seluruh pedagang yang berjualan pada lokasi 

sentra, tidaklah sesuai dengan harapan dari pedagang yang berjualan pada 

lokasi sentra. 1.561 kapasitas sentra hanya terisi 1.078 pedagang yang mengisi, 

sedangkan 483 stan kosong pada lokasi sentra yang membuat pedagang yang 

berjualan pada lokasi sentra merasa terbebani. Comment [L2]: sumber 



Kekosongan dari lokasi sentra ini membuat para pedagang yang berjualan 

pada lokasi sentra membuat beban yang ditanggung dari adanya kekosongan 

ini lebih banyak, ketimbang terisinya seluruh stan yang ada pada lokasi sentra. 

Pada umumnya bila suatu lokasi sentra yang berjumlah 20 stan lalu 8 stan tidak 

terisi maka akan membuat keuntungan bagi pedagangnya, namun bila pada 

lokasi sentra wisata kuliner yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Surabaya 

ini tidak dapat dikatakan demikian, karena pedagang yang telah berjualan pada 

lokasi sentra sudah bukan PKL melainkan pedagang yang berjualan pada lokasi 

sentra sudah menjadi pedagang pada sektor formal dengan membayar retribusi 

kepada pemerintah Kota Surabaya. 

Lokasi sentra yang dibangun oleh pemerintah tidak cukup luas ini 

mempengaruhi proses berjualan pada lokasi sentra wisata kuliner di 

kotaSurabaya. Dalam proses mempromosikan lokasi sentra, Dinas Koperasi 

disini tidak ambil adil dalam promosi atau sosialisasi terhadap warga setempat, 

melainkan hanya dari pedagang sendiri untuk memutar ide agar pembeli mau 

datang untuk membeli dagangan mereka. Hal ini tidaklah sesuai dengan apa 

yang ditulis pada Pasal 10 yang berbunyi: bentuk pembinaan sebagai mana 

dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa: a) monitoring dan evaluasi terhadap 

perkembangan PKL yang ditempatkan, b) pembinaan kemampuan manajerial, 

produksi dan pemasaran berguna bagi pengembangan PKL yang ditempatkan 

pada satuan ruang bagi PKL. Oleh sebab itu menurut Fadilah Putra (dalam 

Suharto Edi, 1999: 23) dalam perumusan kebijakan dibagi menjadi 3 yaitu 

stakeholder kunci, primer, dan sekunder. Dalam pembahasan mengenai tidak 

sesuainya Pasal 10 dengan kenyataan dilapangan, pada saat permusan 

kebijakan berlangsung dari stakeholder kunci dengan sekunder disini tidak 

mendapatkan keputusan yang tepat dalam perumusan kebijakan tentang 

penataan PKL. Sehingga membuat adanya permasalahan yang semakin berlarut 

pada saat pengimplementasian kebijakan tersebut. 

Hal ini tidak sesuai karena pada saat PKL menempati ruang yang telah 

ditempatkan oleh pemerintah yaitu sentra wisata kuliner dari dinas koperasi 

sendiri belum dapat memonitoring kegiatan pedagang yang berjualan pada 

lokasi sentra, serta evaluasi yang dilakukan tidak berjalan sesuai apa yang 

dikatakan oleh dinas koperasi, melainkan evaluasi ini dilakukan pada 

penghujung akhir tahun yang mungkin kegiatan evaluasi ini tidak secara 

menyeluruh. Dengan kurangnya pembinaan serta pemasaran terhadap lokasi 

sentra yang dibangun oleh pemerintah membuat para pedagang yang memang 

berjualan pada lokasi sentra terkesan lambat untuk berkembang ketimbang 

mereka pada saat sebelum dimasukkan kedalam lokasi sentra wisata kuliner. 

Bila dilihat melalui Grindle (1980) terdapat pelaksana program, namun 



pelaksana program menurut Grindle dan menurut Edward III berbeda, 

perbedaan yang dimana pada Edward III untuk menjawab persoalan ini adalah 

berkaitan dengan disposisi sikap dan komitmen pelaksana kebijakan yang 

dimana disini dalam memberikan komitmen haruslah melakukan 3 hal yaitu: 

1)seberapa jauh pelaksana paham terhadap tujuan kebijakan, 2)bagaimana 

memberikan arahan ataupun tanggapan kepada penerima kebijakan, 

3)bagaimana pelaksana berkomitmen dalam implementasi kebijakan. 

Kegagalan Penataan PKL Sentra Wisata Kuliner  

Kegagalan pemerintah dalam pemberian ruang bagi PKL membuat 

kekecewaan bagi beberapa pedagang pada lokasi sentra yang diberikan oleh 

pemerintah. Dalam kekecewaan yang terjadi membuat kehilangan rasa 

kepercayaan pedagang kepada pemerintah dalam pemberian ruang. Pedagang 

yang berjualan pada lokasi sentra, pada dasarnya adalah berasal dari PKL yang 

berjualan pada lokasi pinggir jalan, yang berpindah pindah tempat dan tidak 

menentu pada lokasi tertentu saja. Namun setelah adanya kegiataan penaataan 

PKL kedalam lokais sentra, hampir dari seluruh pedagang yang berjualan pada 

lokasi sentra merasa tertekan dengan persoalan kurangnya minat pembeli 

kedalam lokasi sentra. Kurangnya minat pembeli untuk datang kepada lokasi 

sentra disebabkan oleh lokasi sentra yang pada dasarnya tidak sesuai dengan 

harapan pembeli, yang dimana baisanya pembeli dapat langsung menemui 

pedagang dipinggir jalan, sekarang harus datang kepada lokasi sentra untuk 

bisa membeli dari pedagang. Hal ini membuat persoalan yang sangat penting 

utnuk diselesaikan, karena pedagang yang berjualan pada lokasi sentra adalah 

pedagang yang rata-rata menjual makanan, tidak menjual pakaian ataupun 

barang sekunder lainnya. Oleh sebab itu dalam proses penataan tidaklah tepat 

dengan dasar dari PKL yang berjualan berkeliling dan setelah adanya penataan 

hanya berdiam pada lokasi sentra dan hanya mengharapkan pembeli untuk 

datang membeli barang dagangan mereka. 

Dalam penataan yang terjadi permasalahan lain muncul dari adanya 

ketidak siapan pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan ruang yang 

sebagaimana PKL yang terkena dampak dari adanya penataan ini tidaklah 

semua adalah pedagang yang berasal dari Kota Surabaya saja, melainkan PKL 

yang terkena penataan ini adalah rata-rata pedagang yang memang pendatang 

dari desa ke kota untuk mencari mata pencaharian yang lebih baik. Penataan 

yang dilakukan serta pemberian ruang bagi PKL yang terkena relokasi adalah 

diperuntukan bagi PKL yang memang memiliki KTP Surabaya saja, sedangkan 

pedagang yang tidak memiliki KTP Surabaya hanya diberikan tempat diluar 

sentra atau bisa dikatakan dikembalikan kembali pada lokasi jalan yang belum 



digunakan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk pembangunan atau pelebaran 

jalan. 

Hal ini membuat adanya perbedaan yang sangat mencolok dengan 

adanya pemberian izin kepada pedagang untuk berjualan pada lokasi sentra. 

Bagaimana tidak, lokasi sentra yang dibangun dengan harapan pedagang tidak 

berjualan pada lokasi yang memang tidak diperuntukan namun pada 

kenyataannya pemerintah belum siap untuk menampung keseluruhan dari 

PKLK yang terkena relokasi. Dampak dari adanya diskriminasi antara warga 

yang memiliki KTP Surabaya dan tidak sangat membuat pedagang yang 

memang tidak memiliki KTP Surabaya kesusuhan untuk meneruskan berjualan 

pada lokasi diluar sentra, karena yang pertama sudah jauh dari tempat mereka 

tinggal, yang kedua adalah dari segi tempat baru yang akan ditempati oleh PKL 

yang tidak memiliki KTP Surabaya juga menjadi PKL ini harus mencari 

pembeli baru lagi berbeda dengan pada mereka yang belum terkena penataan 

mereka telah memiliki pelanggan yang tetap. 

Dengan adanya lokasi sentra yang telah dibuat oleh pemerintah 

membuat pedagang yang terkena dampak dari penataan dapat berjualan 

kembali yang dimana sebelumnya mereka adalah PKL, namun setelah mereka 

masuk kedalam lokasi sentra mereka berubah menjadi pedagang. Namun 

dengan adanya perubahan tersebut muncul permasalahan antara pedagang 

pada lokasi sentra dengan pemerintah, permasalahan ini muncul karena tidak 

sesuainya apa yang dibicarakan oleh pemerintah dengan kenyataan pada saat 

masuk lokasi sentra. Seperti pada lokasi sentra Gayungan, yang dimana lokasi 

sentra ini dengan bentuk ‘L’ dan juga minimnya lahan parkir, dengan kapasitas 

pedagang tidak lebih 24 namun hanya terisi 10 saja. Dengan tidak terisinya 

pedagang pada lokasi sentra ini menimbulkan permasalahan dimana pedagang 

yang lain harus membayar lebih untuk iuran dalam membayar listrik, air, 

internet serta kebersihan. Masukan serta protes dari pedagang lokasi sentra 

kepada dinas koperasi Kota Surabaya yang memang kebetulan dekat dengan 

lokasi sentra tidak mendapatkan tanggapan baik atau turun tangan langsung 

dari dinas koperasi, melainkan upaya yang dilakukan oleh pedagang pada 

lokasi sentra gayungan direspon oleh dinas koperasi untuk menunggu dan juga 

mencarikan pedagang lagi yang mau untuk berjualan pada lokasi tersebut. 

Kegiatan yang dilakukan oleh pedagang dengan melapor kepada dinas 

koperasi adalah inisiatif dari pedagangnya sendiri, karena mereka merasa 

terbebani oleh iuran yang semakin berat karena kosongnya lokasi sentra. 

Namun dibalik itu inisitatif yang dilakukan ini berbanding terbalik dengan 

kenyataan yang dinas koperasi melakukan monitoring kepada pedagang lokasi 

sentra, hal ini membuat pedagang yang memang merasa geram terhadap lokasi 



sentra yang sepi dari pengunjung serta retribusi dan pendapatan pada lokasi 

sentra yang tidak sesuai memutuskan untuk pergi meninggalkan lokasi sentra 

da berjualan kembali pada lokasi lain atau jalan-jalan kembali.Dalam proses 

penataan ini pedagang yang berjualan pada lokasi sentra beberapa merasa 

direnggut hak mereka sebagai PKL yang dimana tidak diperbolehkan untuk 

berjualan kembali di jalan-jalan karena sudah diberikan lokasi oleh 

pemerintah. Untuk melawan dari kebijakan pemerintah, beberapa pedagang 

sudah melakukan perlawanan dengan cara mogok berjualan, mencoba untuk 

kembali kepada jalan jalan, dan juga telah melakukan mediasi dengan dinas 

koperasi guna memberikan solusi terhadap permasalahan PKL yang berjualan 

pada lokasi sentra. 

Menurut hasil pendekatan terhadap pedagang yang memang dahulunya 

berjualan pada lokasi liar dan dimasukkan kedalam lokasi sentra, pendaaptan 

dari berjualan pada lokasi sentra ini sangatlah minim berbeda dengan mereka 

saat berjualan diluar sentra. Salah satu pedagang didalam lokasi sentra 

mengatakan bahwa satu hari berjualan pada lokasi sentra mendapatkan 

masukan Rp. 40.000 hingga 150.000 itupun tergantung ramai atau sepinya 

lokasi sentra, namun ketika mereka berjualan pada lokasi bebas atau diluar 

lokasi sentra mereka dapat mendapatkan Rp.200.000 hingga 500.000 setiap 

harinya. Perbedaan yang sangat mencolok adalah bukti bahwa implementasi 

dari kebijakan Perda Kota Surabaya No 9 Tahun 2014 bukanlah untuk 

memberikan dampak positif bagi PKL yang berjualan pada lokasi yang telah 

dibuat oleh pemerintah Kota Surabaya, melainkan malah mematikan langkah 

pedagang dari segi penghasilan mereka yang sehari-hari harus terpenuhi. 

Berbeda dengan PKL yang memang tidak memiliki KTP Surabaya, 

mereka yang tidak memiliki KTP Surabaya terpaksa harus berjualan dengan 

tempat yang baru. Namun bila di teliti lebih dalam lagi PKL yang berjualan di 

Kota Surabaya tidaklah pedagang yang dari Kota Surabaya saja, melainkan 

banyak juga pendatang yang berualan di Kota Surabaya. Pemerintah dengan 

adanya kebijakan penataan da pemberian ruang ini hanya memberikan 

kesempatan kepada PKL yang ber KTP Surabaya saja sedangkan pedagang yang 

tidak memiliki KTP sengaja tidak dapat memiliki kesempatan untuk berjualan 

pada lokasi sentra. PKL yang berjualan adalah sama-sama mereka adalah kaum 

marginal yang hampir tak tersentuk oleh pemerintah dan juga mereka tidak 

mengharapkan bantuan dari pemerintah, namun disini pemerintah Kota 

Surabaya sebagai pemilik serta yang mengatur warga Kota Surabaya 

seharusnya lebih memikirkan nasib dari PKL yang tidak memiliki KTP 

Surabaya, bukan hanya memikirkan bagaimana membuat Kota Surabaya dapat 

bersih dan bebas dari adanya PKL liar saja.  Karena PKL adalah satuan 
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pedagang dari sektor informal yang menyumbang perputaran perekonomian 

bagi rakyat yang memang dari kelas menengah kebawah sehingga seharusnya 

lebih di perhatikan kembali, bagaimana pemerintah dapat memberikan 

kelayakan bagi warga Kota Surabaya bila kebutuhan dari warga Kota Surabaya 

sendiri khususnya kaum menengah kebawah susah untuk di penuhi dan 

bahkan kaum menengah kebawah seperti pendatang di batasi. 

Dengan tidak diberikan lokasi oleh pemerintah karena terkena relokasi, 

dan tidak memiliki KTP Surabaya, nasib dari pedagang yang kini hanya 

bergantung dari berjualan pada lokasi yang belum ditertibkan oleh pemerintah 

saja. PKL yang terkena relokasi ini tidak dapat berjualan dan bharus menunggu 

hingga barang mereka dikembalikan oleh Satpol PP baru dapat berjualan 

kembali, sisanya mereka hanya berdiam dirumah dan tidak mendapatkan 

pekerjaan lain, karena pada dasarnya PKL adalah kegiatan berjualan pada 

sektor informal yang tidak membutuhkan ketrampilan khusus dan juga tidak 

memandang Pendidikan, oleh karena itu semua orang dapat menjadi PKL. 

Dalam rangka untuk mendapatkan hak dari PKL sendiri, PKL yang terkena 

relokasi dan tidak mendapatkan tempat pengganti melakukan perlawanan 

dengan cara yang hampir sama dengan pedagang yang berjualan pada lokasi 

sentra, yaitu mengumpulkan pedagang yang tidak memiliki KTP Surabaya 

utnuk melakukan negosiasi, ketika negosiasi tidak dapat berjalan dengan baik 

maka disitu PKL yang tidak memiliki KTP Surabaya hanya dapat menunggu 

putusan atauapun kebaikan dari pemerintah untuk mengizinkan mereka untuk 

berjualan kembali pada lokasi yang belum terkena proses pembangunan oleh 

pemerintah Kota Surabaya 

Kesimpulan 

Proses penataan PKL dengan mengacu Perda Kota Surabaya No 9 Tahun 

2014 dapat dibilang berhasil. Keberhasilan proses penataan hanya sebatas 

dalam proses penataan dengan mengurangi jumlah PKL yang berjualan tidak 

pada tempatnya. Namun, proses pemberian sentra wisata kuliner untuk tempat 

berjualan PKL mengalami permasalahan. Permasalahan yang terjadi antara lain 

lokasi sentra yang tidak strategis atau tidak dekat dengan jalan utama, 

infrastruktur pendukung yang kurang, biaya operasional yang lebih besar 

setelah masuk sentra, dan juga adanya perbedaan antara pedagang yang 

memiliki KTP Surabaya dan tidak. Dalam penataan yang dilakukan oleh 

pemerintah Kota Surabaya dengan tujuan membuat PKL yang semulanya 

adalah sektor informal dapat menjadi pedagang formal pada sentra wisata 

kuliner. Namun kenyataan pada lapangan kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah membuat pedagang pada sentra merasa terbebani dengan adanya 

retribusi, kurangnya minat dari warga untuk datang pada lokasi sentra yang 



terbilang jauh dari jalan utama, infrastruktur seperti masjid, lahan parkir dan 

luas lokasi sentra. Bagi PKL yang tidak memiliki KTP Surabaya hanya 

diberikan tempat pada lokasi yang belum digunakan oleh pemerintah dalam 

proses pembangunan ataupun pelebaran jalan. Dengan adanya perbedaan 

antara pedagang yang memiliki KTP Surabaya dengan tidak memiliki KTP 

Surabaya dapat disimpulkan bahwa dalam proses penataan PKL berhasil, 

namun pemerintah belum siap untuk memberikan tempat yang layak bagi 

pedagang yang tidak memiliki KTP Surabaya. 
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