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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk membahas implementasi kebijakan penataan PKL Taman Pinang 

Sidoarjo. Semakin menjamurnya PKL menimbulkan konsekuensi pemerintah daerah untuk 

mengatur demi kepentingan pengguna jalan, keindahan dan kenyamanan kota. Oleh karena itu 

pemerintah daerah kabupaten Sidoarjo menertibkan Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang 

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pelaksanaan penataan yang dilakukan oleh 

Pemda Sidoarjo seringkali melahirkan berbagai perlawanan, baik dari pedagang, aktivis maupun 

mahasiswa. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data 

menggunakan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam dengan berbagai 

narasumber yang paham akan kondisi tersebut yaitu: unsur pemerintah daerah Kabupaten 

Sidorjo, DPRD, dan paguyupan pedagang kaki lima (Pedalindo). Penelitian ini menggunakan 

teori Implementasi yang dikembangkan oleh Merille S. Grindle. Teori Grindle dapat 

menjelaskan konten dan konteks implementasi penataan PKL. Hasil temuan lapangan 

menunjukkan, konten kebijakan yaitu lemahnya penataan PKL oleh pemerintah daerah, relokasi 

yang dilakukan terbukti gagal memberikan win-win solution kepada semua pihak. Konteks 

kebijakan yaitu terdapatnya kesadaran kolektif oleh pedagang untuk melakukan penolakan atas 

relokasi. Perlu adanya penataan melalui pembangunan sentra PKL di tiap kecamatan dan dalam 

operasionalnya diikuti dengan pengawasan oleh Satpol PP dan sanksi hukum yang tegas untuk 

PKL yang melanggar. 

Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi, Pedagang Kaki Lima Taman Pinang, Paguyupan, 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.   

Abstract 

This study aims to discuss the implementation of the Taman Pinang Sidoarjo PKL arrangement 

policy. The growing proliferation of street vendors has consequences for local governments to 

regulate the interests of road users, the beauty and comfort of the city. Therefore, the local 

government of Sidoarjo regency decree No. 3 of 2016 on the Arrangement and Empowerment of 

Street Traders. The implementation of the arrangement carried out by the Sidoarjo Regional 

Government often gave rise to various resistance, both from traders, activists and students. The 

type of this research is qualitative descriptive with data collection using documentation 

technique, observation and in-depth interviews with various informants who understand the 

condition are: element of local government of Sidorjo regency, DPRD, and peddler trader 

(Pedalindo). This study uses Implementation theory developed by Merille S. Grindle. Grindle 

theory can explain the content and context of PKL structuring implementation. The findings of 

the field show that the content of the policy is the weak arrangement of street vendors by the 

local government, the relocation carried out has proven to fail to provide a win-win solution to 

all parties. The policy context is the presence of collective consciousness by traders to reject 

relocation. There needs to be structuring through the development of PKL centers in each sub-
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district and in operation followed by supervision by Satpol PP and strict legal sanctions for street 

vendors who violate. 

Pendahuluan 

Populasi penduduk Indonesia menurut BPS tahun 2018 mencapai 261.890.000 jiwa 

dengan kepadatan penduduk 137 per Km². Jumlah tersebut menyebabkan Indonesia menempati 

posisi nomor empat terbanyak didunia setelah Republik Rakyat China, India dan Amerika 

Serikat. Kondisi kependudukan tersebut memberikan kesempatan sekaligus tantangan, jika 

diberdayagunakan secara tepat akan mampu membuat negara berjaya, sebaliknya akan 

menimbulkan kemiskinan massif bila tidak ditunjang pendidikan dan skill yang mumpuni dari 

masyarakatnya.  

Kondisi dunia global jelas sangat mempengaruhi suatu negara, Indonesia telah 

mengalami beberapa krisis ekonomi, terakhir pada tahun 1998 dan 2008. Krisis tersebut 

membuat banyak usaha yang bangkrut atau gulung tikar, sehingga pemutusan hubungan kerja 

lazim ditemui dimana-dimana, kondisi tersebut menimbulkan penambahan pengangguran baru. 

Ditambah lagi arus urbanisasi dari desa ke kota yang semakin tidak terkontrol juga ikut serta 

dalam carut marutnya problem kota-kota di Indonesia. 

Pemerintah terbukti belum optimal dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, 

minimnya kesempatan kerja membuat sebagian masyarakat yang tidak mempunyai modal besar 

beralih menjadi pedagang kaki lima. Pilihan tersebut cukup masuk akal demi bertahan 

hidup/survive di kabupaten Sidoarjo. Dalam perkembangannya, keberadaaan pedagang kaki lima 

semakin menjamur, kondisi tersebut dapat dilihat pada trotoar ruas jalan-jalan utama di Sidoarjo, 

hampir semuanya penuh sesak. 

Semakin menjamurnya pedagang kali lima membuat pemerintah daerah harus mengatur 

demi kepentingan pengguna jalan, keindahan dan kenyamanan kota. Oleh karena itu pemerintah 

daerah kabupaten Sidoarjo menerbitkan Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan 

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pengaturan hukum atas kondisi pedagang kaki lima 

cenderung dilematis, karena pemerintah tidak mampu mencukupi setiap kebutuhan warganya, di 

lain sisi keberadaan pedagang kaki lima memberikan efek negatif seperti kemacetan, lingkungan 

kumuh dan ketidakberaturan. Pelaksanaan perda ini mendapatkan jawaban penolakan dari 

paguyupan pedagang di berbagai wilayah di Sidoarjo, salah satunya pedagang kaki lima di 



Taman Pinang Sidoarjo. Penertiban oleh aparat yaitu Satpol PP tidak jarang menimbulkan 

gesekan baik fisik maupun verbal demi untuk sesuap nasi. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sebuah riset yang mencoba 

menggambarkan problematika dalam penataan pedagang kaki lima beserta kendala pemerintah 

dalam mengimplementasikan kebijakannya. Data dalam studi ini diperoleh dari penelusuran 

dokumen, pengamatan langsung lapangan, dan wawancara mendalam (indept interview). Peneliti 

melakukan wawancara mendalam kepada narasumber/pihak-pihak yang dianggap mengetahui 

terkait penelitian tentang implementasi kebijakan pedagang kaki lima Taman Pinang Sidoarjo. 

Analisa data diinterpretasikan dalam bentuk kutipan atau uraian untuk menarik sebuah 

kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian ini. 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai implementasi 

kebijakan pedagang kaki lima. Pertama, penelitian oleh Rizki Suripto (2017) yang membahas 

resistensi pedagang kaki lima dalam implementasi kebijakan di kecamatan Wiyung. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa pedagang kaki lima yang dibantu oleh ormas Pemuda 

Pancasila mampu melakukan perlawanan terhadap penertiban/relokasi yang dilakukan oleh 

pemerintah kota Surabaya. Kedua, penelitian Eka Evita (2013) yang membahas implementasi 

kebijakan penataan PKL pada Batu Tourism Center di Kota Batu). Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa kebijakan ini telah gagal dan merupakan unsuccessful implementation. Hal 

ini disebabkan karena banyak bermunculan PKL baru sehingga BTC sepi pengunjung. Ketiga, 

Dicky Rahadian Trisnanto (2015) membahas pengaturan tempat usaha dan pembinaan PKL di 

terminal Krian Sidoarjo. Hasil penelitian tersebut menunjukkan pengaturan dan pembinaan 

berjalan dengan baik, hal itu didasarkan pada respon positif kelompok sasaran kepada kebijakan. 

Keempat, Yonesius Maarisit dkk (2014) membahas implementasi kebijakan relokasi pedagang 

kaki lima di kota Manado. Hasil penelitian tersebut menunjukkan dasar hukum pemerintah kota 

melakukan relokasi PKL bertentangan dengan Undang-undang diatasnya. Selain itu, terjadi 

kompromi antara oknum aparat dan PKL terbukti dengan meminta imbalan (transaksional). 

Kelima, Muklas M Tahir dan Riskasari (2015) membahas penertiban pedagang kaki lima di kota 

Makassar. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah kota Makassar belum mampu menemukan 

solusi untuk menghasilkan kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima yang bersifat manusiawi 

dan sekaligus efektif. 



 

Pedagang Kaki Lima Taman Pinang Sidoarjo dan Ruang Publik 

Pedagang Kaki Lima adalah individu atau kelompok yang melakukan aktivitas 

perekonomian dengan berjualan pada ruang publik seperti area pejalan kaki/trotoar, bahu jalan, 

taman, alun-alun, lapangan dan sebagainya. Pedagang kaki lima identik menggunakan alat yang 

dapat dibongkar atau dipindahkan dengan waktu singkat serta menggunakan tempat untuk 

kepentingan umum yang bukan miliknya. 

           Perumahan taman pinang yang notabene sebagai wilayah sentral kabupaten sidoarjo 

membuat area tersebut menjadi strategis bagi kalangan ekonomi. Di untungkan oleh tata letak 

wilayah perumahan taman pinang sehingga Termasuk sebagai refrensi untuk pedagang kaki lima 

berjualan.  

Mengacu wilayah histori perumahan tanam piunang dengan segala kelebihan wilayah nya 

ini sangat menarik beberapa actor ekonomi. Pedagang kaki liama awalnya hanya segelitir orang 

kemudian berkembang menjadi banyak hingga jumlah pedagaaang kaki lima yang terdaftar oleh 

pemerintah  dalam anggka 341 pedagang kaki liima, sedangkan masih ada yang belum terdata 

kira-kira berjumlah 500an lebih pedsagang kaki lima. Dengan banyak penjual di wilayah tersebut 

muncul lah beberapa probelematika. 

Jumlah PKL Berdasarkan Klasifikasi Dagangan 

 

No produksi Jumlah 

01 Makanan basah 171 

02 Pakaian  61 

03 Penyedia jasa 21 

04 Souvenir 81 

  341 

 

 Tabel diatas menunjukkan pedagang kaki lima di Taman Pinang Sidoarjo berkembang 

pesat Pedagang makanan basah ada 171 pedagang, pakaian 61 pedagang, penyedia jasa ada 20 

penyedia jasa di wilayah  jasa, dan berdagang souvenir sebanyak 87 pedagang. 

Ruang publik merupakan tempat berkumpulnya warga kota untuk melakukan aktivitas-

aktivitas yang dapat memperkuat ikatan sebagai suatu komunitas (Carr 1995). Ruang publik 

disini memiliki banyak tipe yang meliputi jalan, trotoar, taman-taman publik, pasar, lapangan 



bermain, tepi laut/sungai, ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang lain merupakan kewajiban 

pemerintah untuk memenuhi kebutuhan interaksi dan rekreasi bagi warga kotanya. Oleh sebab 

itu, ruang publik pasti bersifat terbuka, dapat dijangkau oleh siapa saja, tanpa memandang status 

sosial warganya. Dengan demikian ruang publik kota tidak memihak pada kepentingan golongan 

tertentu. 

Ruang publik ini haruslah mudah untuk dikenali oleh pengunjung maupun pengguna 

runag publik. Kejelasan tatanan aktivitas dan tempat akan membangun keterikatan antara 

pengguna dengan ruang publik tersebut. Sehingga ruang publik dapat menjalankan fungsinya 

dengan baik, yaitu memberikan kenyamanan dan tempat bermain kepada warga kota. Meskipun 

demikian, tidak jarang ruang publik seperti Car Free Day (CFD) digunakan oleh sebagian orang 

untuk melakukan penggiringan opini publik baik lisan maupun tertulis seperti kampanye, orasi, 

dan berbagi bentuk teatrikal. 

Implementasi Kebijakan 

Dalam pembahasan implementasi kebijakan, berawal dari di jelaskannya perjalanan 

implementasi yaitu penyamaan antara penataan kota dan kenyataan adanya pedagang kaki lima. 

Setelahnya adalah implementasi penataan Pedagang kaki lima Taman Pinang oleh PEMKAB 

Sidoarjo. Pembahasan kedua dalam penelitian ini yaitu tentang masalah implementasi kebiijakan. 

Permasalahan  dalam konteks penelitian ini yaitu supremasi peraturan  atas aturan pedagang kaki 

lima oleh pemangku kebijakan dan perebutan sumber keinginan antara pengorganisasian  

pedagang kaki lima dan pemerintah kabupaten sidoarjo. 

Proses menuju sebuah kebijakan bisa jadi rumit tergantung tarik-menarik antar aktor 

yang mempunyai kepentingan. Untuk menjawab hal tersebut, penulis menggunakan salah satu 

teori implementasi kebijakan, yaitu konten kebijakan (content of policy) dan lingkungan 

kebijakan (context of implementation) dalam menganalisis penataan pedagang kaki lima Taman 

Pinang Sidoarjo (Merille Grindle 1980).  

Yang dimaksud isi kebijakan mencakup beberapa hal seperti kepentingan yang 

dipengaruhi oleh kebijakan tersebut, sumber kebermantaatan yang di dapatkan, statistika 

perubahan yang diinginkan, posisi legislasi kebijakan, pelaksana sumber. Dari pada itu untuk k 

implementasi model Grindle adalah kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, 



karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa, dan tingkat kepatuhan dan responsivitas 

kelompok sasaran (AG Subarsono 2005). 

Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut Merilee S. Grindle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Grindle ini diperjelas oleh (Suwitri 2005). Variabel Konten selanjutnya diperinci 

lagi ke dalam 6 unsur, yaitu: Pertama, pihak yang kepentingannya dipengaruhi (interest 

affected), Theodore Lowi (dalam Grindle, 1980) mengungkapkan bahwa jenis kebijakan publik 

yang dibuat akan membawa dampak tertentu terhadap macam kegiatan politik. Dengan 

demikian, apabila kebijakan publik dimaksud untuk menimbulkan perubahan-perubahan dalam 

hubungan sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya, akan dapat merangsang munculnya 

perlawanan dari pihak-pihak yang kepentinganya terancam oleh kebijakan publik tersebut. 

Tujuan 
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Kedua, jenis manfaat yang dapat diperoleh (type of benefits), program yang memberikan manfaat 

secara kolektif atau terhadap banyak orang akan lebih mudah untuk memperoleh dukungan dan 

tingkat kepatuhan yang tinggi dari target groups atau masyarakat banyak. Ketiga, jangkauan 

perubahan yang dapat diharapkan (extent of change envisioned), program yang bersifat jangka 

panjang dan menuntut perubahan perilaku masyarakat dan tidak secara langsung atau sesegera 

mungkin dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat (target groups) cenderung lebih 

mengalami kesulitan dalam implementasinya. 

Keempat, kedudukan pengambil keputusan (site of decision making), semakin tersebar 

kedudukan pengambil keputusan dalam implementasi kebijakan publik, baik secara geografis 

maupun organisatoris, akan semakin sulit pula implementasi program. Karena semakin banyak 

satuan-satuan pengambil keputusan yang terlibat di dalamnya. Kelima, pelaksana-pelaksana 

program (program implementors), kemampuan pelaksana program akan mempengaruhi 

keberhasilan implementasi program tersebut. Birokrasi yang memiliki staff yang aktif, 

berkualitas, berkeahlian dan berdedikasi tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan sangat 

mendukung keberhasilan implementasi program. Keenam, sumber-sumber yang dapat disediakan 

(resources committed), tersedianya sumber-sumber secara memadai akan mendukung 

keberhasilan implementasi program atau kebijakan publik.  

Di samping Konten variabel, keberhasilan implementasi kebijakan publik juga ditentukan 

oleh variabel Konteks. Variabel ini meliputi 3 unsur, yaitu: Pertama, kekuasaan, minat dan 

strategi dari aktor-aktor yang terlibat (power, interest and strategies of actors involved). Strategi, 

sumber dan posisi kekuasaan dari implementor akan menentukan keberhasilan implementasi 

suatu program. Apabila kekuatan politik merasa berkepentingan terhadap suatu program, mereka 

akan menyusun strategi guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi, 

sehingga output suatu program akan dapat dinikmatinya. Kedua, karakteristik rejim dan institusi 

(institution and regime characteristics). Implementasi suatu program tentu akan mendatangkan 

konflik pada kelompok-kelompok yang kepentingannya dipengaruhi. Penyelesaian konflik akan 

menentukan who gets what atau ‘siapa mendapatkan apa”. Ketiga, kesadaran dan sifat responsif 

(compliance and responsiveness). Agar tujuan program dalam lingkungan khusus dapat tercapai 

maka para implementor harus tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan dari beneficiaries. Tanpa 

daya tanggap yang cukup dalam implementasi, implementor akan kehilangan informasi untuk 



mengevaluasi pencapaian program dan kehilangan dukungan yang penting bagi keberhasilan 

implementasi. 

Terbitnya Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang 

Kaki Lima adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sidoarjo untuk 

melakukan pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima yang meliputi penentuan lokasi jualan 

dimana harus membangun sentra-sentra PKL setiap satu kecamatan. Konsekuensinya, 

pemerintah harus melakukan pemindahan atau relokasi pedagang kaki lima ke tempat yang telah 

ditentukan dan memperhatikan kepentingan dari berbagai sektor, baik ekonomi, sosial, 

kenyamanan warga, ketertiban, dan kebersihan lingkungan. 

Hasil temuan lapangan, dalam konten kebijakan (content of policy) memperlihatkan 

bahwa pengaturan pedagang kaki lima harus dilakukan oleh pemerintah daerah, munculnya perda 

yang di motori oleh DPRD adalah perejawantahan dari banayaknya tuntutan yang dilakukan oleh 

masyarakat  khususnya pengguna jalan raya tentang kesemrawutan pedagang kaki lima yang 

terdapat di berbagai wilayah.  Hal sebagaimana dijelaskan oleh Wakil ketua komisi B Damroni 

bahwa keberadaan pedagang kaki lima di Sidoarjo tersebar di berbagai tempat, tidak hanya 

melakukan pelanggaran namun juga  pengguna jalan merasa terganggu dengan aktifitas pedagang 

kaki lima.. Oleh sebab itu ada gagasan tentang menertibkan pedagang kakii lima , penertiban  

tersebut secara prinsipil pemerintah daerah harus menyediakan tempat untuk berdagang sehingga 

dapat menjadikan solusi bersama 

Berkenaan dengan acuan perda yang berbunyi bahwa harus tersedianya sentra pedagang 

kaki lima di setiap kecamatan belum berjalan maksimal karena kurangnya kordinasi antara pihak 

kecamatan dan pemerintah kabupaten sidoarjo. Penataan tersebut sehsarusnya di tanggapi serius 

oleh pemkab sidoarjo sebagai wujud penyelesaian implementasi penataan pedagang kaki lima. 

 

Pengaturan untuk pedagang kaki lima di Taman Pinang ditindaklanjuti dan dilaksanakan 

oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan khusus melalui SK Bupati. Melalui surat 

keputusan tersebut, pemerintah kabupaten Sidoarjo berupaya melakukan relokasi pedagang kaki 

lima. Strategi pertama yang dilakukan adalah menawarkan kepada 337 pedagang kaki lima yang 

berada di Taman Pinang untuk di relokasi ke kawasan Ponti, selanjutnya terdapat 180 pedagang 

kaki lima yang bersedia untuk dipindahkan ke kawasan Ponti dan 157 yang beralih ke tempat 



jualan lagi. Pedagang kaki lima yang pro relokasi menggap bahwa kebijakan tersebut adalah  

soulusi dari permasalahan yang terjadi.  

Dalam perjalanan waktu, ternyata terdapat 120 pedagang yang akhirnya kembali untuk 

berjualan di Taman Pinang sebab faktor minimnya penghasilan, sebab terbukti lokasi relokasi 

ternyata sepi pembeli atau konsumen. Meskipun masih terdapat 60 pedagang kaki lima yang 

memilih tetap berjualan di Kawasan Ponti. 

Berkenaan dengan perubahan yang di inginkan berharap ouput kebijakan yang di 

keluarkan pemerintah kabupaten sidoarjo melalui SK bupati mampu menjadi pioneer perubahan 

ketertiban di taman pinang.  

Selanjutnya, masyarakat perumahan Taman Pinang merasa terganggu dengan keberadaan 

pedagang kaki lima. Sering kali warga bermusushan bercekcok dengan actor pedagang kaki lima 

tak jarang warga taman pinang memberi laporan kepda petugas perda satuan polisi pamong praja 

kabupaten Sidoarjo. Ketidaknyamanan tersebut didasari oleh faktor kebersihan, ketertiban, dan 

kemacetan. 

Grindle mengajarkan bahwa setiap implementasi kebijakan harus melihat factor 

lingkungan yang mempengaruhi disini jelas harusnya peerintah sebagai pemangku kebijakan dan 

mempunyai segalah kewenangannya berkeinginan agar kebijakan yang di telurkan menjadi 

solusi terbauik . terdapatnya kelompok pedagang kaki lima yang menolak keberadaan SK Bupati 

tentang relokasi ke Ponti, akan memuculkan sebuah masalah tarik ulurnya kepentingan itu 

membuat suasana yang dinamis dengan mempertahankan kepentingannya. 

Dalam pengaplikasian meluruskan hukum dari pedagang kaki lima, Pemerintah 

kabupaten Sidorjo mempunyai Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum Dan 

Ketentraman Masyarakat. Dari data yang ada di dari Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten 

Sidoarjo, pada tahun 2017 ada 461 pelanggaran. Di taman pinang terdapat 86 pelanggaran yang 

terbanyak adalah di Kawasan alun-alun. 

Kurangnya kesadaran para pedagang kaki lima untuk mematuhi peraturan yang ada 

sehingga masih banyak pelanggaran yang terjadi, diantaranya yaitu: 1) menggunakan sebalah 

jalan dan ruang terbuka hijau untuk berjualan, 2)tidak membuang sampah pada temapatnya, 3) 

memakai fasilitias yang tidak seharusnya di lakukan secara etis, dan 4) Berjualan miras yang 

tentu di larang oleh perda. 



Kendala Kebijakan 

Implementasi yang ada memiliki kekurang dan factor-faktor penghambat, dalam 

penelitian ini, penulis mencatat bahwa terdapat 3 (tiga) kendala dalam implementasi pedagang 

kaki lima Taman Pinang Sidoarjo. Pertama, pelaksanaan kebijakan yang bersifat sosialisasi oleh 

pemkab Sidoarjo kurang intensif. Kendala tersebut akibat dari sangat minimnya anggaran yang di 

keluarkan oleh pemerintah sehingga sosisalisasi kurang intensif dan produktif.  

Kedua, solusi relokasi yang kurang strategis membuat pedasgang kaki lima tidak 

mendapatkan keuntungannya yang sangat signifikan, harusnya dengan adanya PAD yang cukup 

besar pemerintyah mampu meberikan relokasi yang layak dan strategis untuk pedagang kaki 

lima. Dengan asumsi pedagang kaki lima tidak berat hati untuk di pindahkan . Ketiga, adanya 

kelompok penekan yaitu kelompok pedagang kaki lima Taman Pinang (PEDALINDO) yang 

kontra dengan kebijakan pemerintah kabupaten Sidoarjo membuat kesulitan melakukan 

penertiban, karena kelompok ini cukup terorganisir dengan baik . 

 

Kepentingan PKL vs Pemda 

David Truman menyebutkan bahwa kelompok kepentingan baru akan tercipta ketika 

suatu kebutuhan muncul. Ketika individu merasa terancam oleh perubahan, contohnya ketika 

pemerintah memberlakukan sebuah kebijakan baru, mereka para pedagang kaki lima akan 

berkumpul bersama dan membentuk sebuah kelompok kepentingan karena merasa kesaamaan 

status. Paguyuban pedagang kaki lima dapat digolongkan sebagai kelompok kepentingan yang 

memiliki tujuan memprotes kebijakan pemerintah daerah dalam penataaan ruang. Kelompok 

Pedagang kaki lima yang berlokasi di Taman Pinang Sidoarjo, merupakan jawaban atas suatu 

kebijakan baru, yaitu terdapatnya larangan untuk berdagang/berjualan di lokasi Taman Pinang 

yang pada dasarnya merupakan kawasan strategis yang tidak boleh adanya aktivitas ekonomi. 

Oleh karena itu para pedagang yang terdampak berkumpul untuk memperjuangkan kepentingan 

mereka yang terusik dengan adanya kebijakan dari peemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan 

dalam perspektif yang lain, pemerintah daerah kabupaten Sidoarjo melihat pedagang kaki lima 

sebagai penghambat keindahan kota. Kepentingan pemerintah daerah kabupaten sidoarjo untuk 

menjaga keindahan kota merupakan suatu hal yang sangat bagus dan harus di dukung oleh 

seluruh elemen masyarakat Sidoarjo khususnya 



 

 

. 

Kesimpulan 

Semakin menjamurnya pedagang kali lima dan banyaknya tekanan dari masyarakat 

membuat pemerintah daerah melalui DPRD harus melakukan pengaturan demi kepentingan 

pengguna jalan, keindahan dan kenyamanan kota. Oleh karena itu pemerintah daerah kabupaten 

Sidoarjo menerbitkan Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan 

Pedagang Kaki Lima.  Adapun kesimpulan dari penelitian ini, Pertama, Surat Keputusan Bupati 

terkait relokasi pedagang kaki lima Taman Pinang ke daerah Ponti terbukti tidak memberikan 

win-win solusi. Tempat relokasi tidak strategis sehingga konsumen/pembeli sepi, 

konsekuensinya berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kaki lima. Kedua, terdapatnya 

kesadaran kolektif oleh pedagang untuk melakukan penolakan atas relokasi. Keberadaan 

kesadaran kelompok consensus yakin PEDALINDO mampu sebagai evaluator implementasi 

kebijakan pemerintah sehingga membuat pemerintah kabuten sidoarjo tidak dapat melakukan 

keputsan sepihak yang artinya harus setiap kebuijakan bersifat akomodatif. Keberadaan dari 

Kelompok ini mampu mengubah kekuatan potensial menjadi kekuatan politik. Ketiga, alokasi 

anggaran yang dikeluarkan pemerintah Sidoarjo untuk pembinaan pedagang kaki lima sangat 

minim. 

Terakhir, sebagai kontribusi penelitian ini bagi pihak-pihak terkait, khususnya 

pemerintah kabupaten Sidoarjo sebagai pemangku kebijakan. Peneliti memberikan saran atau 

rekomendasi, antara lain: Pertama, Pendataan menyeluruh identitas pedagang kaki lima yang 

terdapat di Kabupaten Sidoarjo secara valid. Kedua, Penataan zona dengan melakukan relokasi 

pedagang kali lima dengan melakukan pembangunan sentra PKL tiap kecamatan, sangat penting 

tempat sentra tersebut harus strategis dan dengan mudah dijangkau konsumen. Ketiga, 

Pemungutan pajak bagi pedagang kaki lima sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

Sehingga dapat memberikan kontribusi PAD bagi Sidoarjo. Terakhir, Pasca pembangunan 

seluruh sentra PKL, harus dilakukan pengawasan yang ketat oleh aparat Satpol PP dan 

memerikan sangsi hukum yang tegas kepada PKL yang melanggar aturan. 
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