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Abstrak  

Permasalahan relokasi PKL selalu menuai konflik seperti yang terjadi di Taman Pinang 

Indah, Kabupaten Sidoarjo. Konflik terjadi antara warga perumahan Taman Pinang Indah 

dengan pedagang PKL karena keberadaan pedagang menyebabkan kemacetan akses masuk 

warga keperumahan. Penertiban oleh Dinas Satpol PP Kabupaten Sidoarjo tidak pernah 

berhasil lantaran ada salah satu orang kuat yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten 

Sidoarjo yang melindungi para PKL. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor 

yang melatarbelakangi terjadinya konflik, pola konflik, dan peran pemerintah dalam 

penyelesaian konflik. Melalui Teori Konflik Sosial yang diajukan Dean G Pruitt dan Jeffrey 

Z Rubin, penelitian deskriptif-kualitatif menunjukan bahwa penataan dan penertiban sudah 

dilakukan sesuasi prosedur telah melakukan prosedur yang sudah ada dalam penyelesaian 

konflik. Sementara, proses pencarian lahan lokasi bagi penampungan PKL perlu pengkajian 

terlebih dahulu. 

Kata Kunci : Konflik, Resolusi Konflik, Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Daerah 

Sidoarjo  

 

Abstract 

Problems with relocation of street vendors always reap conflicts such as those in Taman 

Pinang Indah, Sidoarjo Regency. Conflict occurred between residents of Taman Pinang 

Indah housing and street vendors because the presence of traders caused congestion in 

access to housing residents. The control by Sidoarjo Regency Satpol PP never succeeded 

because one of the strong people was also a former member of the Sidoarjo Regency DPRD 

who protected the street vendors. The purpose of this study was to determine the factors 

underlying the occurrence of conflict, patterns of conflict, and the role of government in 

resolving conflicts. Through Social Conflict Theory proposed by Dean G Pruitt and Jeffrey Z 

Rubin, descriptive-qualitative research shows that structuring and control have been carried 

out according to procedures that have carried out existing procedures in resolving conflicts. 

Meanwhile, the process of finding land for PKL shelters needs to be studied first.  
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Berdagang kaki lima ialah kegiatan yang diminati dan mudah dilakukan oleh semua 

masyarakat. Oleh karena itu, berdagang kaki lima dapat menjadi pekerjaan alternatif bagi 

masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap atau masih menganggur. Dari segi 

permodalan, berdagang kaki lima tidak mahal karena jumlah dagangan yang relatif sedikit 

dan yang lebih penting lagi tidak perlu menyewa tempat usaha untuk berjualan. Pemerintah 

Sidoarjo juga memberikan skema bantuan UMKM yang bisa diakses oleh Pedagang Kaki 

Lima (PKL), bahkan di tahun 2017 pemerintah daerah mengalokasikan Rp. 8,7 milyar 

walaupun masih tersisa sebayank Rp. 5,4 milyar.
1
 Pekerjaan sektor informal, termasuk PKL, 

di Indonesia jumlahnya cukup besar yaitu 18,9 Juta tahun 2016.
2
 Demikian juga di 

Kabupaten Sidoarjo jumlahnya sebanyak 248.286 pada tahun 2017 (Pusat PTK Kemnaker RI 

dan RLPPD 2017).  Pertumbuhan jumlah PKL disamping menambah aktivitas perekonomian 

daerah dan keluarga namun bisa membawa dampak negatif terkait lokasi berjualan.  

Aktivitas kegiatan berdagang yang dilakukan pedagang kaki lima telah menyebabkan 

dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif dalam kegiataan PKL berjualan telah 

mengakibatkan perkotaan menjadi kumuh, kotor, dan menimbulkan kemacetan. Dampak 

positif bagi pedagang kaki lima ialah telah memenuhi kebutuhan pokok untuk masyarakat 

lainnya. Adapula dampak negatif bagi pedagang kaki lima dalam sisi pendapatan yang 

berkurang, seperti relokasi pedagang kaki lima di Kenjeran. Relokasi PKL tersebut 

dipindahkan ke Pasar Sentra Ikan Bulak. Lokasi pasar sentra ikan bulak cukup jauh dengan 

fasilitas yang kurang memadai, dari tempat wisata Pantai Kenjeran. Hal tersebut menjadi 

alasan bagi para PKL kenjeran yang masih menetap berjualan ditempat tersebut. PKL telah 

memberikan dampak positif bagi Pemerintah, dengan adanya relokasi PKL ke pasar sentra 

ikan bulak. Adapun PKL yang sudah berjualan ditempat pasar sentra ikan bulak, karena 

lokasi yang lama sudah dibongkar oleh pihak Satpol PP. Para pedagang tersebut mayoritas 

perempuan yang berjualan terkadang merasa kesulitan dan keterbatasan tenaga dalam 

memindahkan barang dagangnya. PKL ingin pembangunan fasilitas yang masih kurang 

segera dijalankan dan pengelola memasarkan yang optimal agar pasar menjadi ramai 

dikunjungi oleh wisatawan.
3
 Penertiban PKL oleh Dinas Satpol PP seringkali berujung pada 

konflik kekerasan, seperti yang terjadi di kawasan Menur, Kota Surabaya. Akibatnya, PKL 

mengalami trauma dan masyarakat memberikan label kepada Satpol PP sebagai aparatur 

pemerintah yang bertindak tidak manusiawi, seperti: merusak, mencemooh, dan kasar 

terhadap PKL. Tindakan ini tentunya berbeda dengan semangat penertiban yang tertuang 

dalam regulasi yang telah mengatur tentang bagaimana tindakan yang perlu diambil oleh 

Satpol PP dalam melakukan penertiban PKL.
4
 

Kabupaten Sidoarjo berbatasan dengan Kota Surabaya. Untuk permasalahan konflik 

ini tidak ada bedanya dengan kota-kota lainnya. Di Kota Surabaya juga terdapat pedagang 

kaki lima yang berjualan di pusat Kota Surabaya yaitu dikawasan Wonokromo. Nama lokasi 

digunakan para pedagang untuk berjualan adalah “Pasar Maling”. “Pasar Maling” sudah 

berdiri kurang lebih hampir 6 (enam) tahun. Pasar Maling letaknya sangat strategis 

dikarenakan berada di Jalan Wonokromo dekat Pasar Wonokromo, Mall DTC, dan disamping 
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Pasar Maling juga ada Stasiun Wonokromo. Para pedagang di Pasar Maling terhimpun dalam 

paguyuban yang hingga sekarang masih bertahan.
5
 

PKL identik dengan melakukan kegiatan berjualan menggunakan fasilitas umum. 

Seperti pedagang kaki lima yang berjualan dikawasan Alun-Alun Kabuapten Sidoarjo. PKL 

berjualan diarea titik sudutnya Alun-Alun Sidoarjo. Pemerintah Sidoarjo menginginkan Alun-

Alun Sidoarjo menjadi seperti semula, yaitu sebagai ruang terbuka hijau dan juga 

pemenangan adipura. Kebijakan Pemerintah Sidoarjo merelokasi pedagang yang memiliki 

KTP Sidoarjo saja yang telah diberi tempat untuk berjualan, sementara  PKL yang tidak 

memiliki KTP Sidoarjo diberi tempat di bagian selatan. Tempat relokasi tersebut adalah 

kawasan GOR Sidoarjo yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Sidoarjo namun seiring 

dengan berjalannya waktu yang terjadi jumlah PKL yang berdagang di lokasi yang sudah 

ditetapkan mengalami peningkatkan pesat.
6
 

Pedagang kaki lima menyukai tempat lokasi yang strategis dan ramai untuk berjualan. 

Adapun juga beberapa fenomena yang dimiliki berbagai macam permasalahan dalam  PKL 

seperti, pedagang kaki lima berjualan diatas jembatan Merr depan stikom diwilayah Kota 

Surabaya. Pedagang kaki lima ini telah membahayakan keselamatan karena berjualan diarea  

pinggir jalan besar Merr. Seharusnya jembatan Merr bukan diciptakan untuk benda yang 

diam tetapi melainkan benda yang bergerak seperti untuk dilalui oleh kendaraan yang sedang 

melaju. Kegiatan perdagangan dikawasan jembatan Merr pedagang tersebut menggunakan 

alat kendaraan bermotor yaitu mobil. Pedagang kaki lima tersebut telah melanggar peraturan 

yang sudah ditetapkan.
7
 

Dengan tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.
8
 Proses 

penelitian ini dilakukan dengan cara berbentuk observasi dan wawancara, untuk mengetahui 

gabaran isi situasi secara objektif dan perspektif. Dengan pengumpulan data melakukan 

wawancara mendalam dan studi dokumentasi serta mengambil informasi dengan kriteria 

tersebut.
9
 Dengan metode penelitian kualitatif ini agar dapat mengetahui kebijakan 

Pemerintah dalam mengatasi konflik pedagang kaki lima dengan warga perumahan Taman 

Pinang Indah.  

Teori Konflik Sosial  

Konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of 

interest). Yang dimaksud dengan kepentingan adalah perasaan tentang nila-nilai (values) atau 

kebutuhan (needs) yang diinginkan. Perasaan tersebut memiliki kecenderungan yang bersifat 

sentral dalam pikiran dan tindakan orang, yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan, dan 

niat (intensi)-nya.
10

 Menurut Kamus Merriam-Webster, istilah “conflict” dalam bahasa 

aslinya memiliki arti suatu perkelahian, perperangan, atau perjuangan yaitu bersifat 
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ketidakesepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain.
11

 

Konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest), 

atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi dengan pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat 

dicapai secara simultan. Setiap individu yang berinteraksi baik dengan individu lain atau 

kelompok, maupun organisasi melakukan dengan penuh perhatian, kemauan untuk membantu 

sehingga hanya sedikit terjadi konflik didalamnya. Jika konflik itu terjadi, konflik tersebut 

dapat teratasi, dan dapat terselesaikan walaupun dengan sedikit masalah tetapi dapat 

memuaskan semua pihak. 

Dengan adanya konflik dapat mengetahui berbagai fungsi positif pada konflik. Fungsi 

konflik yang pertama adalah persemaian yang terjadinya pada perubahan sosial. Telah 

menganggap situasi yang dihadapinya tidak adil bahwa kebijakan yang berlaku saat ini 

biasanya mengalami pertentangan dengan aturan yang sebelumnya. Fungsi konflik kedua 

adalah konflik tersebut dapat fasilitas untuk mencapai rekonsiliasi atas berbagai kepentingan. 

Kebanyakan konflik tidak berakhir dengan situasi kemenangan dalam salah satu pihak dan 

juga terjadi  kekalahan dalam pihak lainnya. Sebaliknya dari sintesis kedua belah pihak yang 

berkonflik diantaranya berupa kesepakatan yang bersifat integratif telah  menguntungkan 

kedua belah pihak dan memberikan manfaat besar bagi para anggotanya. Fungsi konflik yang 

ketiga atas dasar kedua fungsi konflik yang di atas, yaitu dapat mempersatukan kelompok. 

Tidak adanya perubahan sosial atau rekonsilasi atas kapasitas individual yang berbeda, dalam 

perubahan solidaritas kelompok mengalami merosok dan membawa keikutsertaan kelompok 

dan pengalaman bagi berkelompok.
12

 

Konflik sebagai persepsi perbedaan kepentingan bukan berarti perbedaan kepentingan 

yang sesungguhnya. Tetapi dirasa dapat diangkat dari definisi seperti ini memiliki kelebihan, 

karena perbedaan persepsi mengenai kepentingan lebih bermanfaat untuk meramalkan apa 

yang akan dilakukan orang. Dari persepsi tersebut memiliki dampak bersifat perilaku (jadi, 

didalam kasus konflik, adalah dampak terhadap pemilihan strategi), namun  kenyataannya 

berjalan lebih lambat dan menimbulkan tingkat kepastian lebih rendah. Alternatif yang terjadi 

pada konflik ialah, aspirasi kedua belah pihak dapat disebut sebagai solusi integratif karena 

dapat menyepakatkan yaitu mengintegrasikan kepentingan kedua belah pihak. Apapun 

meskipun hanya samar-samar yang membangkitkan harapan untuk ditemukannya suatu 

alternatif integratif akan meniadakan konflik.
13

  

Faktor-Faktor Penyebab Konflik  

Pedagang kaki lima yang pada umumnya menggunakan alat berjualan dengan 

menggunakan gerobak, pikulan, dan lain-lain. Namun PKL yang terjadi dikawasan 

perumahan Taman Pinang Indah ialah PKL tersebut menggunakan alat kendaraan bermotor 

roda dua, roda tiga, dan roda empat. Sebagai PKL pasti telah mengalami kerugian dan 

keutungan yang telah didapatkan di setiap dagangannya.  

Awal mula terjadi perdagangan yang dilakukan oleh PKL yang bertempat di 

perumahan Taman Pinang Indah ialah, tempat lokasi lahan tersebut sangat strategis. PKL 

memasuki kawasan perumahan Taman Pinang Indah untuk berjualan pada tahun sekitar 2012 

dan 2013 hingga sampai sekarang. Pedagang kaki lima menyukai tempat yang strategis dan 

tempat yang ramai, dengan membuka lapak dagangannya dipinggir jalan-jalan perumahan 

Taman Pinang Indah. Dengan menjual barang dagangan mereka mulai dari awal memasuki 
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kawasan perumahan hingga sampai akhir jalan. Semakin hari semakin ramai dan bertambah 

juga untuk para PKL berjualan dikawasan perumahan Taman Pinang Indah. Dengan jumlah 

yang cukup banyak membuat keramaian jalan tidak kondusif.  

PKL menyukai kawasan perumahan Taman Pinang Indah ini karna sangat mudah 

dijangkau oleh masyarakat lain yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Untuk lokasi perumahan 

Taman Pinang Indah berada dipusat tengah kota Kabupaten Sidoarjo. Tidak ada kurangnya 

untuk jumlah PKL yang memadati kawasan perumahan Taman Pinang Indah ini, hingga 

menimbulkan konflik PKL dengan masyarakat perumahan Taman Pinang Indah.  

Dikarenakan untuk jumlah pedagang kaki lima semakin banyak, maka untuk akses 

jalan arus lalu lintas masyarakat perumahan Taman Pinang Indah menjadi terhambat dan 

timbulah kemacetan yang terjadi. PKL berjualan dikawasan perumahan Taman Pinang Indah 

dimulai setiap hari pada hari senin hingga sampai hari minggu. Dapat dikatakan PKL yang 

ada di Taman Pinang Indah ini ialah pedagang kelas premium, karna PKL kurang lebih nya 

hampir 50% pedagang menggunakan kendaraan beroda empat. Berbagai macam dagangan 

yang dijual dikawasan perumahan Taman Pinang Indah. Seperti halnya menjual makanan, 

minuman, barang alat perabotan rumah tangga, baju anak-anak, baju dewasa, dan lain-

lainnya. Untuk pendapatan pedagang yang berjualan dikawasan perumahan tersebut sangat 

mendapatkan keuntungan yang lebih. 

Dengan jumlah PKL lima kurang lebih berjumlah 337 pedagang yang berjualan 

dikawasan perumahan Taman Pinang Indah. Dari jumlah 323 PKL yang berkependudukan 

asli Kabupaten Sidoarjo dan jumlah 141 PKL dari luar Kabupaten Sidoarjo. Hingga sampai 

PKL telah membentuk kelompok asosiasi paguyuban, agar pedagang kaki lima merasa aman 

dan ada yang melindungi. Nama asosiasi paguyuban PKL yang ada di perumahan Taman 

Pinang Indah tersebut bernama PPTPI. Dengan adanya asosiasi paguyuban PKL menjadi 

tertib dan aman, merasa nyaman karna ada yang melindungi atau membetenggi dan mengatur 

jalannya PKL. Jika terjadi konflik PKL merasa aman karna ada yang menyampaikan keluh 

kesah mereka melalui asosiasi paguyuban ini. Untuk pengurus asosiasi paguyuban ini juga 

ada yang berjualan di Taman Pinang Indah.  

Awal mula pedagang yang memasuki kawasan perumahan tersebut ialah pedagang 

murni yang benar-benar PKL. Lalu pedagang murni tersebut tergeser dengan adanya 

pedagang kaki lima yang menggunakan kendaraan bermotor. Dalam paguyuban asosiasi 

tersebut ada yang membetenggi yaitu pada zaman dahulu pernah menjabat sebagai anggota 

dewan di Kabupaten Sidoarjo. Sebagai pembeli barang dagangan yang ada dikawasan 

perumahan Taman Pinang Indah merasa terbantu dikarenakan semua keperluan kebutuhan 

terjual dikawasan tersebut. Tidak perlu pergi jauh-jauh ke mall atau swalayan untuk membeli 

keperluan dikawasan Taman Pinang Indah tersedia segala kebutuhannya. Dengan harga yang 

sangat terjangkau dibandingkan membeli keperluan dimall atau diswalayan.  

Konflik yang terjadi PKL dengan masyarakat Taman Pinang Indah ini ialah masalah 

lokasi atau lahan tempat berjualan PKL ini menggunakan fasilitas masyarakat perumahan 

Taman Pinang Indah. Dengan hal tersebut yang menjadi polemik konflik juga terdapat fasum 

yang pada waktu itu belum diserahkan ke Pemerintah Daerah. Masyarakat perumahan Taman 

Pinang Indah mengalami kerugian yang ditimbulkan kemacetan yang terjadi. Fasum (fasilitas 

umum) yang ada di perumahan Taman Pinang Indah baru diserahkan ke Pemerintah Daerah 

pada pertengahan tahun 2018. Namun untuk surat serah terima fasum pihak masyarakat 

perumahan dan pihak developer perumahan Taman Pinang Indah belum mendapatkan. 

Dengan sudah melakukan penyerahan Fasum kepada Pemerintah Daerah masyarakat Taman 



Pinang Indah sudah lega semua permasalahan tersebut sudah diambil ahli dan dikelola oleh 

Pemerintah.  

Pola Konflik PKL Taman Pinang Indah  

Permasalahan konflik PKL dengan masyarakat perumahan Taman Pinang Indah 

bermunculan bahwa hadirnya PKL ini sangat mengganggu masyarakat perumahan. Dapat 

dikatakan area perumahan Taman Pinang Indah ialah kawasan konsep perumahan elit, 

dengan bangunan yang cukup besar. PKL yang berjualan di Taman Pinang Indah ini ada yang 

murni benar-benar PKL dan ada juga yang hanya hobby berjualan. Lokasi perumahan Taman 

Pinang Indah ialah lokasi yang sangat strategis, sehingga hukum pasar berjalan. Maka 

tumbuhlah PKL memadati area tersebut dan menjadi kawasan yang ramai.   

Konflik PKL dengan masyarakat perumahan Taman Pinang Indah ini dilakukannya 

konflik secara terbuka. Dengan melakukan proses pola mediasi rapat yang dilakukan dengan 

cara konflik secara terbuka. Dihadiri oleh beberapa wakil masyarakat perumahan Taman 

Pinang Indah seperti RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), PKL, serta Pimpinan 

Daerah, Anggota Dewan DPRD Kabupaten Sidoarjo, Dinas-Dinas terkait dalam konflik PKL, 

dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo. Proses konflik tersebut dilakukan dengan cara 

terbuka, menyampaikan keluh kesah berbagai pendapat oleh pihak-pihak terkait. Seperti hal 

nya masyarakat Taman Pinang Indah menyampaikan keluh kesah dengan tidak setuju, bahwa 

PKL tidak boleh berjualan dikawasan perumahan. Sebaliknya PKL tetap ingin berjualan 

dengan menyampaikan keluh kesah, bahwa untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dengan 

cara berdagang.  

Dengan penyampaian keluh kesah disaksikan oleh Pemerintah Daerah, Dinas-Dinas 

terkait hingga sampai Bupati Sidoarjo ikut hadir dalam proses mediasi tersebut. Pihak 

Pemerintah Daerah menampung semua penyampaian keluh kesah kedua belah pihak. Dengan 

proses mediasi hingga sampai memerlukan waktu yang cukup lama hingga sampai berbulan-

bulan. Proses mediasi tersebut hingga sampai belum menemukan titik temunya. Di hari 

berikutnya telah melakukan proses mediasi rapat kembali, yang dihadiri dengan pihak-pihak 

terkait dan Pemerintah Daerah serta Dinas-Dinas. Pemerintah Daerah telah memutuskan 

bahwa dibolehkannya berjualan dilokasi perumahan Taman Pinang Indah pada hari minggu 

saja. Namun hal tersebut telah ditolak oleh masyarakat perumahan Taman Pinang Indah 

dengan tidak setuju PKL berjualan dikawasan perumahan. masyarakat Taman Pinang Indah 

berkeluh kesah, bahwa PKL hampir memakai setengah badan jalan untuk melakukan 

kegiatan berjualan dan menimbulkan kemacetan untuk akses jalan masuk dan keluar 

dikawasan perumahan. Dalam faktor sisi kebersihan lingkungan dan keamanan juga merasa 

terganggu dengan adanya PKL berjualan.   

Dengan berjalannya waktu PKL menaati aturan yang sudah diberikan oleh Pemerintah 

Daerah. Namun pada waktu itu ada PKLyang tidak menaati aturan tersebut. Mereka berjualan 

pada hari minggu dan hari-hari biasa, setiap hari mereka melakukan kegiatan berjualan. 

Pemerintah Daerah tidak ingin adanya konflik dilapangan. Pemerintah Daerah melakukan 

diskusi dengan Dinas Satpol PP, lalu memerintahkan Dinas Satpol PP untuk melakukan 

langkah-langkah tersebut. Dinas Satpol PP telah melakukan langkah-langkah awal yaitu 

bersifat persuasif, edukatif, dan lain sebagainya. Dilakukannya penyampaian himbauan 

informasi bahwa dilarangnya berjaulan dilokasi itu dan menyaikan aturan-aturan yang sudah 

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Dengan langkah-langkah awal tidak adanya perubahan 

oleh PKL selama hampir kurang lebihnya empat bulan.  



Lalu Dinas Satpol PP melakukan tindakan langkah yang bersifat represif, yaitu 

menghindari adanya pertentangan dan bentrok yang terjadi. Dinas Satpol PP melakukan 

penjagaan dan penghalauan, agar PKL tidak memarkir kendaarannya dipinggir jalan kawasan 

perumahan Taman Pinang Indah. Dinas Satpol PP memasukkan anggota-anggotanya pada 

pukul 04.00 WIB, dini hari sudah ada dilokasi perumahan melakukan penjagaan. Lalu Dinas 

Satpol PP memerintahkan anggota-anggotanya untuk mengkunci titik-titik jalan masuk untuk 

para pedagang. Dilakukan lah tindakan tersebut kurang lebih hampir tujuh bulan berjalan. 

Akhirnya PKL tidak leluasa berjualan, hingga sampai pada saat ini Dinas Satpol PP seperti 

biasanya telah melakukan tugasnya dengan penjagaan. Lalu PKL merasa resah dengan 

adanya penjagaan tersebut, dan akhirnya PKL telah melakukan tindakan memarkir 

memberhentikan kendaraannya diruas-ruas jalan protokol. Hingga terjadi timbulah 

kemacetan yang cukup panjang pada hari minggu. Dinas Satpol PP tetap mempertahankan 

jalan akses masuk dan keluar kawasan perumahan Taman Pinang Indah tertutup tidak adanya 

PKL yang masuk diarea kawasan tersebut. Begitu juga dengan PKL yang mempertahan 

memberhentikan kendaraannya diruas-ruas jalan. Timbulah kemacetan bagi masyarakat 

pengguna akses jalan baik masuk ke Kabupaten Sidoarjo maupun keluar ke Kabupaten 

Sidoarjo pun ikut merasakan kemacetan.  

Dengan demikian Pemerintah Daerah dan Dinas-Dinas terkait telah mencari solusi 

yang tepat agar tidak merugikan satu sama lain. Dibukalah proses pola mediasi kembali yang 

dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati Sidoarjo, masyarakat taman pinang, PKL, Pemerintah 

Daerah Anggota DPRD, dan Dinas Satpol PP. Telah mencapai keputusan kesepakatan bahwa 

yang pertama ialah PKL tidak boleh berjualan dikawasan perumahan Taman Pinang Indah, 

dan yang kedua ialah diberikanlah lokasi berjualan disebelah utaranya lingkaran GOR yaitu 

jalan raya ponti yang dilakukan nya berjualan pada hari minggu saja. Dikarenakan jalan 

tersebut jalan antar kota, pada hari minggu digunakan satu jalan untuk para PKL berjualan 

dan untuk satu jalanya lagi digunakanlah untuk lalu lintas.  

Dengan kesepatan tersebut telah disepakati bersama oleh PKL dan masyarakat taman 

pinang. PKL diberikan waktu jualan dimulai pagi hari pukul 06.00 wib hingga sampai siang 

hari pukul 11.00 wib. Tindakan kesepakatan tersebut kurang lebih berjalan hanya empat 

bulan saja. Dikarenakan kurang lebih setengah PKL berpindah dengan kembali lagi berjualan 

dikawasan perumahan Taman Pinang Indah. PKL membandingkan dari sisi pendapatan yang 

diterima berjualan dilokasi jalan raya ponti sisi pendapatannya menurun. Dibandingkan sisi 

pendapatan PKL berjualan dikawasan perumahan Taman Pinang Indah mengalami kenaikkan 

yang cukup dari sisi pendapatan. Dilakukannya kucing-kucingan pedagang dan Dinas Satpol 

PP. Dinas Satpol PP melakukan tugasnya kembali dengan pola penjagaan.  

Proses pola mediasi kembali lagi akhirnya telah dibuat kesepakatan PKL boleh 

berjualan pada hari minggu pagi saja mulai pukul 06.00 wib, hingga sampai siang hari pukul 

11.00 wib kesepakatan itu telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Perkembangan 

tersebut membuat PKL tidak menaati aturan yang sudah disepakati. PKL mulailah berjualan 

pada hari biasa juga disore hari pada pukul 17.00 wib hingga sampai malam hari pukul 22.00 

wib. Lalu kembali lagi membuat keputusan kesepakatan diperbolehkan berjualan dikawasan 

perumahan Taman Pinang Indah pada hari sabtu malam dan minggu pagi saja. Akhirnya 

kesepakatan tersebut disepakati oleh masyarakat perumahan Taman Pinang Indah dan PKL. 

Dengan keputusan tersebut sebenarnya Pemerintah Daerah telah menyalahi aturan, 

dikarenakan menghindari permasalahan konflik yang cukup besar.  

Peran Pemerintah dalam Resolusi Konflik  



Permasalahan konflik yang terjadi ialah dilakukannya secara terbuka dengan pola 

mediasi rapat. Pola mediasi tersebut dihadiri Pemerintah Daerah, Anggota Dewan DPRD, 

Dinas-Dinas terkait, masyarakat Taman Pinang Indah yang diwakili oleh RT dan RW, PKL, 

dan Bapak Wakil Bupati ikut hadir dalam proses mediasi rapat tersebut. Proses pola mediasi 

tersebut dilakukannya terus menerus hingga sampai menemukan titik temunya, bahwa untuk 

sekarang ini PKL dibolehkan jualan pada hari sabtu malam dan minggu pagi saja.  

Kebijakan Pemerintah telah memerintahkan Dinas Satpol PP untuk melakukan 

tugasnya dengan cara penjagaan, penghalauan, dan melakukan penyampaian informasi-

informasi kepada PKL. Dinas Satpol juga melakukan tugasnya pada hari senin sampai hari 

jumat melakukan penjagaan dimulai pada pagi hari hingga sampai malam hari. Hingga 

sampai saat ini Dinas Satpol masih melakukan tugasnya dengan cara penjagaan. Jika 

Pemerintah Daerah memerintahkan Dinas Satpol PP untuk melakukan penertiban pada hari 

sabtu atau hari minggu, pasti akan dijalankan oleh Dinas Satpol PP. Dikarenakan PKL 

berjualan dikawasan perumahan Taman Pinang Indah ini untuk lokasi tempatnya masih 

bersifat sementara. 

Dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL tidak hanya begitu saja, 

Pemerintah Daerah harus mengikuti aturan yang sudah ditentukan didalam Perda. Dengan 

Perda tersebut yang sudah ditetapkan Pemerintah Daerah harus menaati aturan perundang-

undangan yang sudah diatur oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah baik Kabupaten 

maupun Kota. Dengan menyiapkan lahan atau tempat lokasi tersebut tidaklah mudah 

perlunya dikaji terlebih dahulu. Dilihat lagi dari sisi kemampuan Daerah juga, jika 

kemampuan Daerah tercukupi maka lahan atau tempat lokasi tersebut akan disiapkan. 

Kembali lagi dalam Perda yang diperbolehkan berjualan dilokasi itu ialah masyarakat yang 

benar-benar penduduk ber KTP Sidoarjo. Dengan menunjukkan KTP asli Kabupaten 

Sidoarjo, dan jika PKL berjualan menggunakan kendaraan bermotor baik itu roda dua, tiga, 

dan roda empat. Perlu juga kendaraan bermotor tersebut harus bernopol polisi Sidoarjo. 

Aturan-aturan itu sudah ada didalam Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan 

Pemberdayaan PKL.  

Namun dalam merelokasi memindahkan PKL ini untuk mencari lokasi lahan tempat 

untuk berjualan ini masih dalam proses pembahasan masih belum terlaksana. Jika sudah 

menemukan lokasi tempat untuk berjualan para PKL ini  pasti akan dipindahkan dan sesuai 

dalam Perda itu pasti akan berjalan. Dengan jumlah PKL yang cukup banyak, untuk mencari 

lokasi tersebut memerlukan waktu. Untuk mencari lokasi atau tempat berjualan bagi para 

PKL, juga melihat kondisi APBD PAD Daerah. Pemerintah Daerah Sidoarjo telah 

memikirkan matang-matang jika semua telah terpenuhi maka permasalahan tersebut belum 

selesai, kembali lagi pada PKL. Ketika Pemerintah Daerah sudah meyiapkan lokasi atau 

tempat berjualan, lalu PKL merasa keberatan dengan alasan lokasi tersebut tidak strategis. 

Pemerintah Daerah mengembalikan kembali pada PKL. PKL merasa keberatan dan kesulitan 

jika dipindahkan lokasi berjualan. Dengan alasan PKL sulit untuk menemukan pelanggan 

baru, yang diawal lokasi berjualan telah mendapatkan banyak pelanggan.  

Permasalahan tersebut tidak hanya untuk tempat lokasi yang tidak strategis saja. 

Sebelum melakukan penataan pemindahan PKL, Dinas terkait telah mendata terlebih dahulu 

untuk jumlah PKL. Dengan tempat lokasi PKL yang sudah ditentukan dengan kapasitas PKL 

berjumlah 500 pedagang. Lalu faktanya pada waktu pemindahan PKL jumlah PKL melonjak 

hingga sampai 800 pedagang. Munculah kembali permasalahan yang terjadi pada pedagang 

kaki lima. Dikarenakan pedagang ini mengajak sanak saudaranya untuk berjualan ditempat 

lokasi yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Maka dengan hal tersebut Pemerintah 



Daerah Kabupaten telah mencari lokasi yang strategis bagi para PKL, agar tidak terjadi 

konflik kembali. Proses penataan dan pencarian lokasi itu tidak mudah dan tidak bisa cepat 

perlu memerlukan waktu serta memerlukan anggaran dana. 

Kesimpulan  

Berdasarkan temuan data dilapangan dan hasil analisa dengan judul Konflik Pedagang 

Kaki Lima dengan Warga Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo (Studi Relasi State, 

Pasar, dan Civil Society) dapat ditarik kesimpulan : Konflik yang terjadi pedagang kaki lima 

dengan masyarakat Taman Pinang Indah ialah dikarenakan pada area akses jalan tersebut 

menjadi terganggu. Akses masuk dan keluar masyarakat Taman Pinang Indah juga 

mengalami kemacetan dan keterhambatan. Dipinggir-pinggir jalan dikelilingi oleh para PKL 

berjualan hingga sampai jalan perumahan Taman Pinang Indah menjadi sempit, yang dulunya 

lebar sekarang mengecil. PKL hampir menggunakan setengah badan jalan untuk melakukan 

kegiatan berjualan. PKL juga telah menggunakan fasilitas umum yang ada dikawasan Taman 

Pinang Indah yaitu jalan yang dibuat untuk berjualan. Dalam faktor sisi keamanan, 

ketertiban, dan kebersihan lingkungan masyarakat perumahan Taman Pinang Indah juga 

merasa terganggu dengan adanya PKL ini berjualan dikawasan perumahan. Dalam penertiban 

PKL juga mengalami konflik, yang terjadi ialah PKL tidak ingin ditertibkan. PKL masih 

ingin tetap berjualan dilokasi tersebut dikarenakan dalam faktor sisi keuntungan pendapatan 

sangat menguntungkan. Tetapi masyarakat Taman Pinang Indah tidak ingin PKL ini 

berjualan diarea kawasan perumahan.  

Proses pola konflik yang terjadi PKL dengan masyarakat Taman Pinang Indah ialah 

konflik yang dilakukan secara terbuka. Konflik terbuka dilakukan dengan cara proses mediasi 

rapat yang dihadiri oleh, masyarakat Taman Pinang Indah, PKL, Anggota DPRD, dan Dinas-

Dinas terkait dalam permasalahan PKL ini. Bapak Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo juga 

mengikuti proses mediasi rapat ini, dan disetiap mediasi Bapak  Wakil Bupati yang juga 

menghadiri. Pola mediasi tersebut memerlukan waktu yang cukup lama. Hingga sampai pola 

mediasi terakhit telah membuat kesepakatan, PKL boleh berjualan pada hari sabtu dan pada 

hari minggu saja. Hambatan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan konflik ialah dalam 

anggaran  dan APBD PAD juga telah diperlukan untuk menertibakan PKL. Lahan likasi 

tempat berjualan bagi penertiban PKL masih dalam proses pencarian yang tepat bagi 

penampungan PKL.  
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