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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Aliansi Mahasiswa Sidoarjo (AMS) dalam 

membela Pedagang Kaki Lima (PKL) Gading Fajar pada tahun 2017. Dengan menggunakan 

pemikiran dari Smelser, yang memandang gerakan sosial adalah suatu tindakan kolektif 

untuk suatu perubahan. Subjek penelitian saya adalah anggota Aliansi Mahasiswa Sidoarjo 

(AMS) yang ikut serta dalam aksi membela Pedagang Kaki Lima (PKL) Gading Fajar tahun 

2017. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Dan analisisnya menggunakan 

analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi yang dilakukakan oleh Aliansi 

Mahasiswa  Sidoarjo dalam membela Pedagang Kaki Lima (PKL) Gading Fajar adalah 

dengan melakukan usaha kolektif yang dilakukan  cara hearing, audiensi dan juga kajian-

kajian untuk menyatukan pendapat, selain itu mereka juga melakukan demonstasi yang bisa 

dikatakan tidak terlalu anarkis. 

Kata Kunci : Aliansi Mahasiswa Sidoarjo (AMS), Strategi Gerakan Sosial 

 

Abstract  

This study aims to find out the Sidoarjo Student Alliance strategy in defense of the Gading 

Lima Gading Fajar Traders in 2017. By using the thought of Smelser, which views social 

movement is a collective action for a change. My research subject is a member of the Student 

Alliance of Sidoarjo who participated in the action of defending Gading Fajar Traders in 

2017. Data collection using interview techniques. And the analysis using descriptive analysis. 

The results showed that the strategy undertaken by the Student Alliance of Sidoarjo in 

defending Gading Fajar Traders is to conduct collective efforts by way of hearing, audiences 

and also studies to unify opinions, in addition they also conduct demonstrations that can be 

said not too anarchist. 
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PENDAHULUAN 

 Gerakan sosial yang dilakukan oleh mahasiswa saat ini tidak terlepas dari apa 

yang disebut dengan ideologi, para mahasiswa dalam melakukan aksi-aksi 

demonstrasi selalu menggunakan ideologi atau dasar pemikiran mereka. Penggunaan 

ideologi ini akan membentuk gerakan-gerakan atau aksi-aksi demontrasi yang mereka 

lakukan itu akan berbentuk apa. Gerakan yang sering terjadi saat ini juga sering 

dilakukan dengan cara demonstrasi entah itu yang anarkis dan tidak anarkis. 

 Gerakan sosial juga dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Sidoarjo (AMS), yang 

mana Aliansi ini terbentuk ketika permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) Gading 

Fajar mengalami penggusuran dan relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo pada Bulan Ramadhan tahun 2017. Mendengar penggusuran 

yang tidak ada pemberitahuan tersebut, akhirnya Aliansi Mahasiswa Sidoarjo (AMS) 

pun tergerak untuk ikut membantu Pedagang Kaki Lima (PKL) supaya dapat 

berjualan lagi pada Bulan Ramadahan. Mengingat pada Bulan Ramadhan adalah 

waktu dimana para Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah berhutang kesana-kemari 

untuk mencari modal berjualan sebanyak-banyaknya dan mendapatkan keuntungan 

sebanyak-banyaknya.
1
 

 Berdasrkan penelitian yang terdahulu yang membahas tentang Gerakan 

Mahasiswa. Penelitian yang pertama tentang orientasi gerakan mahasiswa dalam Aksi 

Rapor Merah yang dilakukan oleh BEM SI yang detiliti oleh Nurul Aisyah. Dalam 

penelitian tersebut, Peneliti menggunakan terori perilaku kolektif, yang mana dalam 

jurnal tersebut mendapatkan temuan bahwa BEM SI dalam melakukan aksinya 

tersebut berorientasi pada orientasi nilai, karena mereka ini kebanyakan adalah 
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mahasiswa pendukung Partai PKS, yang notabene adalah partai oposisi dari 

pemerintahan Jokowi.
2
  

Penelitian yang kedua, yaitu tentang demonstrasi yang dilakukan oleh 

Mahasiswa di Pekanbaru yang Anarkis, yang diteliti oleh Andrizal. Dalam penelitian 

ini Mahasiswa yang melakukan demonstrasi di Pekanbaru melakukan aksinya dengan 

cara yang anarkis, hal ini tidak sesuai dengan undang-undang nomor 9 tahun 1998 

tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, hal ini terjadi karena 

mahasiswa disana dalam melakukan aksinya tidak memberitahukan terlebih dahulu 

ke pihak berwajib. Sehingga tidak ada penjaga ketertiban disana.
3
  

 Dalam penelitian terdahulu ketiga yang membahas tentang Gerakan 

Mahasiswa yang dilakukan oleh UNY dan UIN SUKA, yang di teliti oleh Danang 

Pamungkas. Dalam penelitian yang dilakukannya, peneliti menggunakan dua teori 

yaitu teori mobilisasi sumberdaya dan teori Framming. Dalam penelitian yang 

peneliti lakukan mendapatkan temuan bahwa mahasiswa UNY dan UIN SUKA 

tersebut melakukan gerakannya dengan strategi yang lebih ramah seperti melakukkan 

audiensi dan hearing, setelah itu dilanjutkan dengan melakukan demonstrasi. Berbeda 

dengan UIN SUKA yang lebih kearah radikal, yang mana dalam melakukan kegiatan 

demonstrasinya bersifat anarkis dan tidak tertib.
4
  

Penelitian terdahulu berikutnya yang membahas tentang karakteristik gerakan 

mahasiswa dan perilaku kekerasan dalam unjuk rasa yang dilakukan di Universitas 

Hasanuddin Kota Makasar, oleh Kusunadita Gilar Prawista. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan teori konflik yang mana di dalamnya membahas tentang 

perilaku kolektif dan kajian tentang behaviour yang berkaitan dengan perilaku 
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kekerasan. Dalam penelitian tersebut peneliti menemukan temuan bahwa karakteristik 

yang ditunjukan adalah berupa militan, keras-radikal, kental dengan ideologis dan 

spiritual dan juga kaku. Hal ini berkaitan dengan tingkat kekerasan yang dilakukan 

dalam aksi unjukrasa yang mereka lakukan. Kekerasan muncul ketika mereka tak 

mampu menyampaikan aspirasinya dan juga mendapat halangan dari polisi
5
.  

Penelitan berikutnya yang dilakukan oleh Hasse J, yang membahas tentang 

Anarkisme Demonstrasi Mahasiswa yang dilakukan oleh Universitas Islam Alauddin 

Makassar. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan teori yang menyangkut 

pada faktor-faktor terbentuknya suatu gerakan, peneliti menggunakan beberpa 

apenelitian untuk mendapatkan kerangka teoritik tersebut. Dalam penelitian tersebut, 

peneliti menemukan bahwa anarkisme yang terjadi dalam demonstrasi yang 

dilakukan oleh mahasiswa tersebut bersumber dari kelambanan pemerintah dalam 

merespon, selain itu para mahasiswa ini beranggapan pula hal-hal yang bersifat 

anarkis ketika demonstrasi tersebut adalah hiburan.
6
  

Dalam penelitian yang terakhir yang dilakukan oleh Ilmaa Surya 

Istichomaharani, yang membahas tentang peran mahasiswa. Dalam penelitian ini 

mahasiswa dituntut untuk mewujudkan mahasiswa yang mampu menjalankan 

perannya sebagai agent of cahnge, social control dan iron stock  agar mahasiswa 

lebih mampu dan berguna untuk nusa dan bangsa
7
. 

 

Dapat disimpulkan dari beberapa penelitian yang terdahulu bahwa aksi yang 

dilakukan oleh mahasiswa, domstrasi yang mereka lakukan itu bisa berupa 
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demonstrasi yang damai, dengan melakukan hearing, audiensi dan kajian-kajian. 

Namun bisa juga menggunakan demonstrasi yang anarkis, seperti melakukan aksi 

bakar ban di jalan, mencoret gedung pemerintahan dan semacamnya. Kegiatan 

demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, terutama yang bersifat anarkis tersebut, 

dikarenakan respon pemerintah yang kurang responsif, sehingga cara anarkis akan 

membuat perhatian pemerintah akan tertuju ke aksi yang dilakukan oleh mahasiswa. 

Oleh sebab itu peneliti ingin mengkaji strategi yang dilakukan oleh Aliansi 

Mahasiswa Sidoarjo (AMS) ini dalam membela Pedagang Kaki Lima (PKL) Gading 

Fajar pada tahun 2017. Dalam tulisan ini akan memuat tentang apa saja yang menjadi 

strategi Aliansi Mahasiswa Sidoarjo (AMS) hingga taktik Aliansi Mahasiswa 

Sidoarjo (AMS) ini membela Pedagang Kaki Lima (PKL) Gading Fajar tersebut. 

Penulis berharap supaya tulisan ini dapat bermanfaat untuk semua pihak. 

ALIANSI MAHASISWA SIDOARJO (AMS) DALAM AKSI MEMBELA 

PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) GADING FAJAR 2017 

 Aksi yang dilakukan di saat Bulan Ramadhan tahun 2017 kemarin oleh 

Aliansi Mahasiswa Sidoarjo (AMS) dalam membela Pedagang Kaki Lima (PKL) 

Gading Fajar, yang mana Pedagang Kaki Lima (PKL) Gading Fajar pada Bulan 

Ramadhan tersebut mengalami penggusuran dan relokasi yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dengan dilakukannya penggusuran dan relokasi 

tersebut maka Pedagang Kaki Lima (PKL) Gading Fajar merasa dirugikan, 

bagaimana tidak ketika bulan ramadhan tersebut para Pedagang Kaki Lima (PKL) 

telah mekakukan hutang yang sangat besar untuk modal berjualan di Bulan 

Ramadhan.
8
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 Relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap 

Pedagang Kaki Lima (PKL) Gading Fajar tersebut dinilai tidak menguntungkan pihak 

Pedagang Kaki Lima (PKL) Gading Fajar, mengingat bahwa tempat relokasi yang 

disediakan adalah tempat yang dipinjam dari lahan Mahkamah Agung, dan tersebut 

tidak strategis karena tempat tersebut kumuh dan sempit untuk menampung 

banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) Gading Fajar
9
. 

 Ketidakpuasan yang dirasakan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) Gading Fajar 

relokasi dang penggusuran tersebut, maka Aliansi Mahasiswa Sidoarjo (AMS) 

merasa untuk membantu dan membela Pedagang Kaki Lima (PKL) Gading Fajar 

tersebut. Mengingat sebenarnya Pedagang Kaki Lima (PKL) Gading Fajar tersebut 

masih belum tau bagaimana membela diri dengan aturan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah tersebut. 

Gerakan politik mahasiswa tergolong pressure politics, yang mana gerakan 

mahasiswa berada di luar dari struktur dan lembaga politik yang ada. Mereka 

melakukan desakan-desakan  agar aspirasi mereka dipenuhi oleh pemerintah yang 

berupa kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga politik yang ada. Sehingga bisa 

dikatakan bahwa gerakan politik mahasiswa dilakukan dengan cara mendesak 

lembaga politik untuk memperjuangkan aspirasi dan juga kepentingannya.
10

 

Faktor-faktor Munculnya Gerakan 

Munculnya gerakan menurut Smelser
11

terdapat enam faktor yang mana akan 

saling terkait dalam memunculkan gerakan sosial yaitu antara lain structural 

condusivenes, structural strain, the growth of general belief, participating factors, the 
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mobization of participant for action dan operation of social control. Ke-enam faktor 

tersebut akan saling terkait satu sama lain yang mana akan memicu terbentuknya 

gerakan sosial. 

 Faktor structural condusivness yang mana dalam hal ini gerakan sosial 

terbentuk karena adanya konisin sosial yang mendukung untuk terbentuknya gerkan 

sosial, misalnya saja seperti yang ada dalam Aksi Rapor Merah Jokowi, disana 

structural condusivness yang ada berupa konflik-konflik yang muncul kala itu misal 

konflik antara KPK dengan Polri, Konflik di DPR RI yaitu antara KIH dengan KMP. 

Dalam aksi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Sidoarjo (AMS) dalam membela 

Pedagang Kaki Lima (PKL) Gading Fajar ini kondisi strukturalnya mendukung untuk 

terjadinya suatu gerakan, mengingat saat itu adalah bulan Ramadhan dan Pedagang 

Kaki Lima (PKL) Gading Fajar di gusur dan di relokasi ke tempat yang kurang 

strategis, sehingga merugika Pedagang Kaki Lima (PKL) Gading Fajar kala itu. 

Selain itu pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga dianggap tidak mematuhi aturan yang 

berlaku terkait pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Sehingga Pedagang Kaki 

Lima (PKL) merasa kecewa. 

 Faktor yang berikutnya adalah structural strain, yang mana faktor ini akan 

memicu terbentuknya suatu gerakan ketika struktur yang ada mengalami ketegangan. 

Misalnya saja dengan peniadaan subsidi untuk BBM jenis RON 88 (premium) dan 

menyesuaikan dengan harga pasar pada kala itu adalah ketegangan yang menciptakan 

Aksi Rapor Merah Jokowi. Dalam kasus aksi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa 

Sidoarjo (AMS) dalam membela Pedagang Kaki Lima (PKL) Gading Fajar, 

kondisinya menegang ketika para Pedagang Kaki Lima (PKL) Gading Fajar ini 

merasa dirugikan mengingat pada saat itu adalah bulan Ramadhan, yang mana para 

Pedagang Kaki Lima (PKL) ini sudah berhutang untuk modal berjualan di Bulan 

Ramadhan, namun yang mereka dapatkan adalah penggusuran dan relokasi ketempat 

yang tidak strategis, hal ini memicu ketegangan antara Pemerintah Kabupaten 



Sidoarjo dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) Gading Fajar yang merasa dirugikan 

karena dagangan yang tidak laku dan tidak dapat membayar hutang mereka.  

Faktor ketiga yaitu the growth of general belief, yang mana faktor ini 

berbentuk tumbuhnya pemikiran umum yang akan memicu terbentuknya gerakan 

sosial. Misalnya saja di Aksi Rapor Merah Jokowi, disana para mahasiswa 

melakukan tukar pikiran untuk menumbuhkan general belief.  Dalam aksi yang 

dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Sidoarjo (AMS) dalam membela Pegang Kaki 

Lima Gading Fajar, mereka memiliki pandangan bahwa mereka harus melakukan 

peran mereka sebagai mahasiswa, yang mana peran mahasiswa tersebut yaitu sebagai 

agent of change, social control dan iron stock.  

 Faktor keempat yaitu, precipating factors, yang mana perlu ada faktor-faktor 

yang mendukung sebelum terjadinya gerakan sosial. misalnya saja dalam Aksi Rapor 

Merah Jokowi, para mahasiswa membangun general belief, dengan cara membuat 

slogan-slogan unttuk menarik simpati masyarakat, mengadakan kajian akademis dan 

juga penggunaan media sosial. Dalam aksi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa 

Sidoarjo (AMS) dalam membela Pedagang Kaki Lima (PKL) Gading Fajar, Aliansi 

Mahasiswa Sidoarjo (AMS) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) Gading Fajar 

melakukan penyebarluasan informasi yang mereka punya terkait masalah ini melalui 

media massa dan media sosial yang ada. Selain itu mereka juga melakukan kajian-

kajian dan hearing agar pemikiran mereka sama. 

 Faktor kelima, the mobilization of participant for action. Salah satu faktor 

yaitu bagaimana cara memobilisasi massa untuk terbentuknya gerakan sosial. 

Misalnya saja Aksi Rapor Merah Jokowi, mereka melakukan koordinasi dan kajian 

ditiap daerah sebelum memasukkannya ke dalam presidium pusat, sedangkan untuk 

konsolidasinya mereka menggunakan dua cara yaitu dengan cara bertemu langsung 

dan aplikasi chatting.  Dalam aksi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Sidoarjo 

(AMS) dalam membela Pedagang Kaki Lima (PKL) Gading Fajar, para mahasiswa 



ini telah melakukan mobilisasi massa yaitu para mahasiswa dan Pedagang Kaki Lima 

(PKL) Gading Fajar. Mereka memobilisasi tidak hanya massa namun juga 

penggunaan uang sebagai sumber eksistensi gerakan mereka.  

 Faktor terakhir yaitu operation of social control, yang mana sebenarnya faktor 

ini tergolong sebagai pemberhenti atau menghalangi terbentuknya gerakan sosial. 

Terdapat dua hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk melakukan hal tersebut, 

yang pertama adalah pengerahan petugas keamanan untuk melakukan pengawasan-

pengawasan. Yang kedua yaitu dengan cara mengurangi ketegangan struktural 

dengan cara peningkatan kesejahteraan. Misalnya dalam Aksi Rapor Merah Jokowi, 

pemerintah melngundang beberapa anggota dari BEM SI untuk makan siang dan 

berdialog dengan Presiden Jokowi di Istana. Dalam aksi yang dilakukan oleh Aliansi 

Mahasiswa Sidoarjo (AMS) dalam membela Pedagang Kaki Lima (PKL) Gading 

Fajar, pemerintah melakukan audiensi dan berdialog dengan para petinggi-petinggi di 

Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, selain itu  Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga 

melakukan upaya penganggaran khusus untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) Gading 

Fajar. Ini ada alah sebuah bentuk dari operation of social control yang dilakuka oleh 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.  

TAKTIK DAN STRATEGI GERAKAN ALIANSI MAHASISWA SIDOARJO 

(AMS) 

 Taktik dan strategi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Sidoarjo (AMS) 

dalam membela Pedagang Kaki Lima (PKL) Gading Fajar tahun 2017 adalah dengan 

cara dan pola yang umum yaitu berdemonstrasi, yang mana dilanjutkan berdialog 

dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dimaksudkan untuk menekan 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar membuat kebijakan yang lebih adil untuk 

kepentingan para Pedagang Kaki Lima (PKL) Gading Fajar. Selain itu dengan 

melakukan dialog bersama akan memungkinkan para mahasiswa berserta Pedagang 



Kaki Lima (PKL) akan memiliki akses dalam pembuatan kebijakan yang akan dibuat 

oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

 

Para mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa ini juga melakukan kajian-kajian 

untuk melakukan aksi yang akan mereka lakukan dan dalam membuat pembelaan 

dalam tuntutan yang mereka lakukan. Kajian-kajian tersebut dilakukan dengan cara 

mengkaji undang-undang yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan Pedagang 

Kaki Lima (PKL) Gading Fajar. Kajian-kajian tentang peraturan daerah dan undang-

undang tersebut kebanyakan undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang 

Hak Asasi Manusia dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).
12

 

 Undang-undang yang dipakai adalah Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 

yang mana tentang Hak Asasi Manusia, yang diambil dari Undang-undang Nomor 39 

tahun 1999 adalah pasal 11 dan pasal 38. Yang mana berisi “bahwa setiap warga 

negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang 

layak” dan “setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya”. 

 Selain itu penggunaan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo pun digunakan 

oleh Aliansi Mahasiswa Sidoarjo (AMS) dalam membela Pedagang Kaki Lima (PKL) 

Gading Fajar, Peraturan Daerah yang diambil oleh Aliansi Mahasiswa Sidoarjo 

(AMS) yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

penataan dan pemberdayaan PKL. Disebutkan di dalamnya bahwa “lokasi PKL 

adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan 

milik pemerintah Kabupaten /atau swasta”. 

 Tuntutan-tuntutan tersebut dibawa ketika Aliansi Mahasiswa Sidoarjo (AMS) 

dan Pedagang Kaki Lima (PKL) Gading Fajar melakukan audiensi dengan 
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Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dengan membawa tuntutan tersebut akhirnya mereka 

bertemu dengan perwakilan dari DPRD Kabupaten Sidoarjo yang mana diwakili oleh 

ketua komisi A dan komisi B. selain itu juga bertemu dengan Sekertaris Daerah 

Kabupaten Sidoarjo. Disana mereka akan mendapat janji dari perwakilan Komisi B 

untuk dipertemukan dengan pihak-pihak terkait di waktu selanjutnya. Disaat yang 

bersamaan mereka melakukan aksinya dengan cara demonstrasi. Demonstrasi yang 

dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Sidoarjo (AMS) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) 

Gading Fajar berjalan dengan baik, walaupun mereka melakukan penyegelan kantor 

Bupati Kabupaten Sidoarjo, hal ini dilakukan karena mereka kecewa tidak bisa 

bertemu dengan Bupati Kabupaten Sidoarjo.  

 Di aksi berikutnya, Aliansi Mahasiswa Sidoarjo (AMS) dan Pedagang Kaki 

Lima (PKL) Gading Fajar ini bertemu dengan para pihak-pihak yang terkait dengan 

permasalahan penggusuran dan relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) Gading Fajar tahun 2017. Pihak-pihak 

yang terkait antara lain yaitu perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang 

diwakili oleh Bendahara Daerah Kabupaten Sidoarjo, pihak dari Dinas Kebersihan 

dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo, Pihak Kecamatan Candi dan Sidoarjo, RT dan 

RW dari Perumahan Gading Fajar, Kepala Desa, dan Warga Perumahan Gading 

Fajar, SatpolPP, Perwakilan Komisi A, Komisi B dan Komisi C.
13

 

Dalam aksi tersebut terjadi musyawarah diantara pihak-pihak terkait dengan 

Aliansi Mahasiswa Sidoarjo (AMS) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) Gading Fajar. 

Dalam musyawarah tersebut, diawali dengan kondisi yang kondusif, semua pihak 

menyampaikan aspirasinya di musyawarah tersebut, namun berjalan dengan tidak 

kondusif ketika pihak dari Aliansi Mahasiswa Sidoarjo (AMS) dan Pedagang Kaki 

Lima (PKL) menyampaikan aspirasinya, semua peserta musyawarah tidak 
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menghiraukan hal tersebut, sehingga Aliansi Mahasiswa Sidoarjo (AMS) pun merasa 

kecewa dan mendobrak meja sehingga perwakilan SatpolPP pun akhirnya ikut emosi 

kepada Aliansi Mahasiswa Sidoarjo (AMS). Pertikaian tersebut pun berakhir dengan 

damai tanpa ada yang saling melukai. 

 Undang-undang dan Peraturan Daerah yang diambil tersebut untuk dimasukan 

dalam tuntutan yang mereka tuntutkan ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tuntutan 

yang mereka inginkan adalah pembangunan lokasi untuk sentra Pedagang Kaki Lima 

(PKL), menuntut juga utuk diikutsertakan dalam perumusan kebijakan yang ada di 

Kabupaten Sidoarjo yang ada sangkut pautnya dengan kegiatan Pedagang Kaki Lima 

(PKL). 

 Selain menggunakan pola umum yang sering digunakan yaitu demonstrasi 

tersebut, para mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Sidoarjo (AMS) juga menggunakan 

media sosial dan media massa dalam aksinya membela Pedagang Kaki Lima (PKL) 

Gading Fajar tahun 2017. Penggunaan media massa dan media sosial ini bertujuan 

untuk melebarkan lingkup gerakan yang mereka lakukan. Selain itu dengan 

menggunakan media massa dan media sosial maka akan membentuk opini publik 

yang akan sehati dengan pemikiran dari Aliansi Mahasiswa Sidoarjo (AMS) dan 

Pedagang Kaki Lima (PKL) Gading Fajar. 

 Hasil yang di dapat dari musyawarah tersebut adalah pihak dari perwakilan 

dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berjanji akan mengabulkan tuntutan dari Aliansi 

Mahasiswa Sidoarjo (AMS) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) Gading Fajar. Hingga 

saat ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memberikan anggaran  yang 

dikhususkan untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) Gading Fajar sebesar Rp 

1.200.000.000, yang sebelumnya dijanjikan sebesar Rp 400.000.000. Untuk relokasi 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih belum bisa merealisasikan karena pihak 

swasta belum bisa untuk melakukan pembangunan mengingat saat itu adalah 

memasuki akhir tahun. 



  

Membangun opini publik dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Sidoarjo (AMS) 

dan Pedagang Kaki Lima (PKL) Gading Fajar ini dilakukan untuk menarik simpati 

masyarakat. Masyarakat akan mendapatkan opini bahwa Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo tidak melakukan tugasnya dengan baik dalam hal penataan Pedagang Kaki 

Lima (PKL) dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga tidak taat akan aturan tentang 

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berlaku di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini akan 

membentuk simpati masyarakat yang ditujukan pada para Pedagang Kaki Lima 

(PKL) Gading Fajar yang mana sebagai korban dari kegiatan penggusuran dan 

relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.  



KESIMPULAN 

Gerakan yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Sidoarjo (AMS) dalam 

membela Pedagang Kaki Lima (PKL) Gading Fajar tahun 2017 dilakukan dengan 

strategi yang masih bisa dibilang jauh dari anarkis, terlihat dari dilakukannya 

kegiatan audiensi, hearing dan kajian-kajian di dalamnya. Kajian-kajian yang 

dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Sidoarjo (AMS) dilakukan untuk mendapatkan 

pandangan dasar untuk membela Pedagang Kaki Lima (PKL) Gading Fajar, 

pandangan dasar yang mereka dapatkan berasal dari Undang-undang dan peraturan 

daerah Kabupaten Sidoarjo. Dengan menggunakan dasar dari Undang-undang dan 

peraturan daerah tersebut akhirnya Aliansi Mahasiswa Sidoarjo (AMS) dan Pedagang 

Kaki Lima (PKL) melakukan aksinya di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

Selain itu mereka juga menggunakan media sosial dan media massa untuk 

mempengaruhi opini publika agar mereka mendapat dukungan dari masyarakat luas 

terkait permasalah Pedagang Kaki Lima (PKL) Gading Fajar yang digusur dan di 

relokasi ketempat yang tidak strategis. Selain itu dengan menggunakan media massa 

dan media sosial itu juga akan membuat semua orang akan tau tentang permasaah 

yang ada tersebut. 

Aksi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Sidoarjo (AMS) dalam 

membela Pedagang Kaki Lima (PKL) Gading Fajar ini bersifat damai walaupun 

masih ada tindakan anarkis seperti pemblokiran kantor bupati kala itu dengan 

menempelkan tulisan saja. Selain itu hal yang menyebabkan anarkisme mereka 

lakukan karena Bupati Kabupaten Sidoarjo yang tidak pernah bisa ditemui oleh para 

Mahasiswa dan Pedagang Kaki Lima (PKL), yang mana hal tersebut mengecewakan 

mereka. 
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