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Abstrak 

Implementasi merupakan salah satu hal paling penting dalam usaha menjalankan 
pemerintahan, jika suatu kebijakan yang telah dirancang dan disahkan tidak 
diimplementasikan dengan baik, maka tidak akan kebijakan itu berdampak apapun pada 
masyarakat yang menjadi sasaran dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah 
Kota Surabaya dengan pihak-pihak lain terkait Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima 
Di Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah 
Teori Implementasi Kebijakan dari Merilee S. Grindle. Penelitian ini berlokasi di Kota 
Surabaya, dengan subyek penelitian yaitu Pemerintah Kota Surabaya, DPRD Kota Surabaya, 
Pihak Pusat perbelanjaan, dan Masyarakat Kota Surabaya. Metode Analisis Data pada 
Penelitian ini dilakukan secar Kualitatif Deskriptif menggunakan pendekatan Implementasi 
Kebijakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengimplementasian kebijakan ini 
belumlah berjalan dengan baik, dikarenakan masih banyak faktor yang menghambat, salah 
satunya adalah standarisasi yang diminta oleh pihak pusat perbelanjaan untuk para PKL yang 
mau ditempatkan di area Pusat perbelanjaan. Salah satu hal itu lah yang membuat kebijakan 
ini belum berjalan dengan baik. 

Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima, Implementasi Kebijakan, Aktor , Kebijakan Publik  

  
Abstract 

Implementation is one of the most important things in the running of the Government, if the 
policy has been made is not implemented properly, it will have no impact whatsoever on the 
community that became the target of this research aims to knowing the implementation of 
policies already implemented by the Government of the city of Surabaya with other related 
parties Providing a space for street vendors in the shopping center and Office Center. In 
addition, the extent to which the role of the actors involved in the implementation of the 
policy. The theory used in this research is the Theory of Policy Implementation of Merilee s. 
Grindle. This research is located in the city of Surabaya, with research subjects, namely the 
Government of the city of Surabaya, Surabaya City Legislators, the shopping centre, and the 
community of the city of Surabaya. The results of this research show that the implementation 
of this policy have not been going well, because there are still many factors that inhibit, one 
of which is the standardization required by parties to the shopping centre for the Street 
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Vendors who will placed in the area of the shopping center. One of the things that the one 
who created this policy hasn't been going well. 

Keyword : Street Vendors, Policy Implementation, Actor, Public Policy 

 

Pendahuluan  

Pedagang kaki lima adalah salah satu komunitas yang banyak di jumpai di kota-kota besar, 

seperti salah satunya di Surabaya. Kemunculan Pedagang Kaki Lima sangat menguntungkan 

bagi masyarakat banyak, khususnya untuk masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke 

bawah. Bukan berarti dengan adanya pedagang kaki lima hanya ada keuntungan saja, tetapi 

juga ada sisi yang merugikan, kebanyakan dari kalangan dengan tingkat ekonomi kelas atas 

lah yang biasanya dirugikan karena ulah pedagang kaki lima. Sebab biasanya pedagang kaki 

lima berjualan dengan memakan badan jalan sehingga sering kali jalanan menjadi macet 

karena para pedagang kaki lima berjualan di badan jalan. Hal ini membuat jalan menjadi 

sempit, membuat pengemudi mobil bahkan motor sekalipun merasa terganggu. 

Hal inilah yang membuat pemerintah bertindak untuk menanggulangi masalah tersebut. 

Dalam hal ini pemerintah membuat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Kota Surabaya 

Tentang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima di Pusat Perbelanjaan dan Pusat 

Perkantoran. Pemerintah beranggapan bahwa pedagang kaki lima seringkali merusak estetika 

Kota Surabaya dengan berjualan di sembarang tempat, seperti Taman, Badan jalan, Trotoar, 

bahkan di area luar gedung pemerintahan. Meskipun sudah  pernah ada perda yang dibentuk 

mengenai Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Surabaya tetap saja banyak pedagang kaki 

lima, malah semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Peraturan Daerah tersebut yakni 

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki 

Lima. Pemerintah Juga Sudah membuatkan Sentra-sentra untuk Pedagang Kaki Lima, tetapi 

hal itu juga masih belum bisa menampung banyaknya pedagang kaki lima yang ada di 

surabaya ini. Oleh karena ini pemerintah berfikir untuk menjalin kerja sama dengan pihan 

ketiga yakni, pihak pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran untuk bisa menyediakan 

tempat bagi pedagang kaki lima. Agar hal tersebut dapat mengurangi pedagang kaki lima 

yang berkeliaran di beberapa titik di daerah Kota Surabaya. Jika diurut dari awal, banyaknya 

pedagang kaki lima ini ditimbulkan dari krisis ekonomi moneter yang terjadi pada akhir 

tahun 90an. Dalam krisis  tersebut banyak pekerja yang diputus hak kerjanya, sehingga 

banyak orang yang menjadi pengangguran. Sehingga mereka-mereka yang pengangguran ini 



mencari cara agar dapat bertahan hidup di Kota Surabaya ini, dengan cara yang paling mudah 

yankni menjadi pedagang kaki lima, sehingga banyaklah pedagang kaki lima di Kota 

Surabaya ini, kurang lebih begitu pernyataan Bapak Rudi sebagai Kepala Bagian Sentra di 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. 

Dalam penelaahan dari jurnal atau artikel sebelum ini yang sesuai dengan isi topik yang 

serupa peneliti melihat beberapa jurnal atau artikel seperti berikut. Pertama yang dijelaskan 

dalam jurnal Muchlas M. Tahir, Pemerintah menghadapai suatu tantangan besar untuk 

mampu membuat kebijakan yang tepat untuk menangani masalah Pedagang Kaki Lima 

(PKL). Pemerintah dalam beberapa hal ini belum mampu menemukan solusi untuk 

menghasilkan kebijakan pengelolaan PKL yang bersifat manusiawi dan sekaligus efektif.2 

Dan juga dalam jurnal dari Kurnia Muhammad Ramdhan dijelaskan bahwa suatu pelaksanaan 

kebijakan dapat menjadi tidak tepat guna atau hasil guna dikarenakan informasi yang 

dihasilkan dari Pemantauan Kebijakan tidak begitu menyokong, hal inilah yang membuat 

Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima belum dapat dilaksanakan dengan baik sesuai 

koridor tujuannya.3 Ada juga dari jurnal Risman Taufiq Saragih yang juga meneliti tentang 

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyediaan Ruang Bagi 

Pedagang Kaki Lima di Pusat Perbelanjaan dan Gedung Perkantoran. Dalam jurnalnya 

dijelaskan beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan terlaksananya kebijakan 

dikarenakan beberapa hal yakni, Relokasi, jika masih tersedia lahan dan jumlah pedagang 

kaki lima terlalu banyak, selanjutnya selter knock down, artinya pedagang kaki lima akan 

dibangunkan selter apabila lahan masi ada, selanjutnya tenda, hal ini dilakukan apabila 

pedagang kaki lima hanya beroperasi pada malam hari, ada juga gerobak, hal ini dilakukan 

apabila dalam suatu daerah tidak tersedia tempat untuk selter dan tenda, dan yang terakhir 

adalah penertiban sebagai langkah terakhir apabila pedagang kaki lima masih membandel 

tidak mau mengikuti program pemkot.4 Dan yang terakhir dari jurnal dari Auke Herdyansyah 

yang menjelaskan bahwa pedagang kaki lima yang ada di sepanjang lajan telah membuat 

kurangnya estetika di wilayah sekitar sehingga membuat terlihat kotor dan kumuh serta 

mengurangi tingkat pelayanan jalan, dan juga diharapkan dengan adanya program program 

2 Muchlas M. Tahir. 2017. ‘Penertiban Pedagang Kaki Lima Menuju Makassar Kota dunia’ Jurnal Administrasi 
Negara. Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Muhammadiyah Makassar 
3 Kurnia Muhamad Ramdhan. 2017. ‘ Pemantauan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan 
Garut Kota Oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima kabupaten Garut’. Jurnal Administrasi 
Negara Vol.2 / No.1 Administrasi Publik FISIP Universitas Padjadjaran 
4 Risman Taufiq Saragih. 2016. ‘Implementasi Prda Kota Surabaya No. 9 Th 2014 Tentang Penyediaan Ruang 
Bagi Pedagang Kaki Lima Di Pusat Perbelanjaan Dan Pusat Perkantoran Di Kota Surabaya (Studi Kasus Di 
Kawasan Terminal Bratang Kecamatan Gubeng). Jurnal Fisip Untag. Fisip Untag Surabaya. 

                                                             



dari pemerintah diharapkan dapat mengubah kondisi tersebut menjadi lebih teratur dan 

mengedepankan sisi lingkungan Kota Surabaya.5 

Teori Implementasi Kebijakan 

Dalam tatanan Pemerintahan sesuatu yang dihasilkan adalah kebijakan, dan nantinya hasil 

yang berupa kebijakan itu akan direalisasikan di daerah tersebut. hal  yang demikian biasa 

disebut dengan kebijakan publik. Kebijakan publik inilah yang kemudian akan 

diimplementasikan oleh Pemerintah beserta jajarannya. Kebijakan Publik adalah sebuah hasil 

keputusan yang dibuat oleh Pemerintah untuk menjalankan kebaikan bersama, kebijakan 

publik sendiri bisa disebut sebagai tata cara dalam menjalankan pemerintah.  

Dalam Kebijakan Publik pertama-tama pastilah adanya suatu  rancangan kebijakan yang 

dibuat oleh Pemetintah, dengan melihat fenomena di lapangan mengenai apa saja yang 

menjadi keluhan atau apa yang diinginkan oleh  masyarakat. Setelah adanya kumpulan 

aspirasi yang ditampung dari masyarakat barulan dilakukan perumusan kebijakan atau 

pembuatan rancangan kebijakan. Salah satu hal yang dikaji dalam kebijakan publik adalah 

implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan adalah suatu hasil yang didapat dalam suatu 

proses kebijakan dengan melalui fase yang rumit didalamnya, karena adanya muatan politis 

dalam implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan ada dua aspek penting yang 

dikemukaan oleh Grindle yakni konten atau isi kebijakan dan konteks atau lingkungan 

kebijakan. Isi dari kebijakan antara lain Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan 

(Interested Affected), Jenis manfaat yang dihasilkan (Type Of Benefits), Derajad perubahan 

yang diinginkan (Extent of change envision), Kedudukan pembuat kebijakan (Site of Decision 

Making), Pelaksana Program (Program Implementor), Sumber daya yang dikerahkan 

(Resourses Committed). Dan juga Konteksnya antara lain Kekuasaan, kepentingan, dan 

strategi aktor yang terlibat ( Powes, Interest, and Strategy of Actor Involved), karakteristik 

lembaga dan penguasa (Regime and Institution Characteristic), da yang terakhir Kepatuhan 

dan daya tanggap (Compliance and Responsiveness).6 

Pedagang Kaki Lima Di Surabaya 

5 Auke Herdyansyah. 2016. ‘ Strategi Penataan PKL di Koridor Jalan Kedungdoro. Jurusan Perencanaan 
Wilayah dan Kota FTSP Institut Teknologi Sepuluh Novenber Surabaya 
6 Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World. New Jersey: Princeton 
University Press. 
  

                                                             



Surabaya merupakan kota metropolitan, kota besar kedua setelah Jakarta, hal ini membuat 

ketertarikan bagi para pendatang untuk bisa hidup di Kota Surabaya. Sehingga banyaklah 

para imigran yang datang ke Kota Surabaya. Karena terlalu banyaknya imigran yang datang 

ke Kota Surabaya maka semakin sempitlah lapangan pekerjaan yang ada di Kota Surabaya 

disisi lain banyak juga warga asli Kota Surabaya. Hal ini menimbulkan banyak pengangguran 

yang memilih jalan pintas untuk bisa bertahan di Kota Surabaya yakni dengan menjadi 

pedagang. Pekerjaan yang bisa dibilang cukup mudah untuk menghasilkan keuntungan. 

sehingga banyaklah orang yang bekerja sebagai pedagang. Tidak semerta-merta kegiatan 

perdagangannya lah yang menjadi masalah, akan tetapi sarana yang dipakai oleh para 

pedagang kali lima ini lah yang kerap kali membuat masalah, karana seringkali pedagang 

kaki lima ini berjualan di tepat yang dilarang oleh pemerintah atau di tempat yang bukan 

peruntukanya sebagai tempat berjualan. Sering kali pedagang kaki lima berjualan di area 

taman, trotoar jalan dan juga tempat lain yang sebenarnya dilarang untuk tempat berjualan, 

meskipun sudah banyak penertiban yang dilakukan oleh pemerintah yang dilakukan oleh 

satpol pp dan dinas-dinas terkait, masih banyak saja pedagang kaki lima yang melanggar atau 

bahkan datang ke tempat semula yang sempat ditertibkan sebelumnya. Para pedagang kaki 

lima ini malah terkesan kucing-kucingan dengan petugas yang menertibkan. Mereka akan 

datang kembali jika tidak ada petugas. Hal ini yang membuat masalah pedagang kaki lima di 

Kota Surabaya 

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah 

Dalam permasalahan ini Pemerintah Daerah Kota Surabaya telah menyiapkan Peraturan 

Daerah yakni Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyediaan 

ruang Bagi Pedagang Kaki Lima di Pusat Perbelanjaan dan Gedung Perkantoran. Meskipun 

sebelumnya Pemerintah Kota Surabaya sudah menangani masalah tersebut dengan membuat 

sentra sentra untuk pedagang kaki lima, hal ini pun belum cukup untuk menampung 

banyaknya pedagang kaki lima yang meluap di Kota Surabaya. Untuk mengatasi masalah 

tersebut pemerintah berusaha menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, yakni pihak pusat 

perbelanjaan dan gedung perkantoran untuk menyediakan tempat bagi pedagang kaki lima. 

Jadi dalam masalah ini pemerintah meminta kepada pihak pusat perbelanjaan dan gedung 

perkantoran untuk menyediakan ruang kosong bagi pedagang kaki lima, sehingga pedagang 

kaki lima yang masih “liar” atau masih belum memiliki tempat untuk berjualan dapat 

diakomodasi dengan diberikan tempat di dalam pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran 

yang ada di Surabaya. Dalam arti lain pedagang kaki lima yang masih berjualan di tempat 



yang dilarang dapat dipindahkan ke ruang yang disediakan oleh pihak pusat perbelanjaan dan 

gedung perkantoran. Jika dilihat dari teori yang saya gunakanyakni teori implementasi 

kebijakan dari Merilee S. Grindle yang pertama adalah ini kebijakan, dibuatnya Peraturan 

daerah Nomor 9 Tahun 2014 Kota Surabaya Tentang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki 

Lima ini sebagai tanggapan sekaligus bentuk tanggung jawab dari pemerintah dalam 

menjalankan fungsinya sebagai pemecah atas masalah yang berkembang di masyarakat 

menyangkut ketidak teraturan dari banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan secara liar. 

Hal ini berhubungan dengan bermacam kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi 

kebijakan. Indikator ini berargumen  bahwa suatu kebijakan dalam implementasinya pasti 

melibatkan banyak kepentingan. Kepentingan yang dilaksanakan Pemerintah dengan dinas-

dinas terkait ini memiliki tujuan , bertujuan untuk mengurangi ketidak teraturan yang 

disebabkan pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang dilarang di daerah Kota 

Surabaya. Standar atau tujuan dari kebijakan Peraturan Daerah Penyediaan Ruang Bagi 

Pedagang Kaki Lima Kota Surabaya sudah cukup baik, karena pemerintah dan seluruh dinas 

yang menangani masalah implementasi kebijakan Peraturan daerah Penyediaan Ruang Bagi 

Pedagang Kaki Lima ini memiliki indikator yang dapat digunakan untuk menentukan kinerja  

pelaksanaan progran Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima yang diarahkan oleh 

Peraturan Daerah tersebut. Suatu program dibentuk dengan memiliki tujuan tertentu. Begitu 

pula dengan program Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima memiliki tujuan untuk 

mengurangi masalah dalam pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Surabaya. Dari segi manfaat 

Peraturan daerah ini tentunya sangat memberi manfaat bagi Pedagang Kaki Lima, mereka 

jadi tidak harus bingung untuk tempat berjualan, akan tetapi memang masih ada saja 

Pedagang Kaki Lima yang beralasan bahwa jika tempat mereka dialihkan , para Pedagang 

Kaki Lima ini mengaku akan kehilangan pelanggan setianya. Harapan dari pemerintah sendiri 

pastinya bisa berkurangnya masalah pedagang kaki lima yang bisa dibilag cukup rumit yang 

ada di Kota Surabaya ini. Tidak dipungkiri lagi bahwa masalah pedagang kaki lima memang 

adalah salah satu masalah besar yang dialami oleh kota kota besar dan salah satunya adalah 

Kota Surabaya pemerintah juga berharap semua elemen masyarakat di Kota Surabaya juga 

mampu bekerja sama untuk mensukseskan Perarutan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 

2014 tentang Penyediaan Ruang bagi Pedagang Kaki Lima di Pusat Perbelanjaan dan Gedung 

perkantoran ini. Yang menjadi pelaksana dalam kebijakan ini atau yang memegang peranan 

penting yakni Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai Leading Sector, dimana didalam 

kebijakan tersebut terdapat peran dinas-dinas terkait yang lain juga turut serta dalam 

melakukan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2014 



tentang Penyediaan Ruang bagi Pedagang Kaki Lima di Pusat Perbelanjaan dan gedung 

Perkantoran ini agar dapat berperan maksimal sehingga dapat mendapatkan hasil yang 

maksimal juga. 

Dalam konteks kebijakan juga dijelaskan aktor yang terlibat dalam kebijakan Peraturan 

Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki 

Lima  di Pusat Perbelanjaan dan Gedung Perkantoran adalah dinas dinas terkait dengan Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro memegang peranan paling penting, karena dinas Koperasi dan 

usaha Mikro lah yang tunrun tangan langsung untuk menangani masalah pedagang kaki lima, 

karena bisa diibaratkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro  adalah induk dari para Pedagang 

Kaki Lima tersebut. Pihak lain yang bisa dibilang berpengaruh dalam kebijakan ini yaitu 

DPRD Kota Surabaya, hal ini dikarenakan DPRD Kota Surabaya lah yang dapat membuat 

atau mempertimbangkan Peraturan Daerah yang akan dibuat dan juga sebagai pengawas 

implementasi kebijakan. Jika dilihat dari kepentingan sendiri Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro yang berlaku sebagai Leading Sector dalam kebijakan Penyediaan ruang Bagi 

Pedagang Kaki Lima ini memiliki beberapa kepentingan dalam mempengaruhi kebijakan 

yang ada. Kepentingan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro itu sendiri adalah berupaya 

bagaimana lini bawahnya yakni Pedagang kaki Lima dapat tetap berjualan akan tetapi tidak 

mengganggu ketertiban dan keamanan serta kenyamanan Kota Surabaya. Disisi lain agar 

Pedagang kaki Lima ini tidak terlantar dalam berjualan atau terkesan ‘liar’ dalam berjualan. 

Sedangkan jika dilihat sisi kepentingan dari DPRD Kota Surabaya dalam Implementasi 

kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyadiaan ruang 

bagi pedagang kaki lima ini sendiri adalah hal ini sudah menjadi tupoksi dari DPRD Kota 

Surabaya ini untuk mengawal dan mengawasi Peraturan Daerah yang sedang dijalankan. Dan 

dari sisi masarakat sendiri khususnya para Pedagang Kaki Lima adalah lebih sebagai 

penerima hasil dari kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang 

Penyediaan ruang Bagi Pedagang Kaki Lima di Pusat Perbelanjaan dan Gedung perkatoran, 

karena sejatinya sasaran dari kebijakan ini adalah masyarakat kota Surabaya khususnya 

Pedagang Kaki Lima agar dapat terciptanya suasana Kota Surabaya yang aman dan nyaman. 

Untuk strategi dari dinas terkait sendiri dalam upaya keberhasilan Peraturan Daerah Kota 

Surabaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima ini dari 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sendiri sudah gencar memberikan pengetahuan kepada 

masyarakat Kota Surabaya Khususnya Kalangan Pedagang Kaki Lima serta kepada pihak 

Pusat Perbelanjaan dan Gedung Perkantoran selaku pihak yang memberikan ruang bagi 



Pedagang Kaki Lima. Aparat pelaksana melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah Kota 

Surabaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyediaan Ruang bagi Pedagang Kaki Lima di 

Pusat perbalanjaan dan Gedung Perkantoran ini belum cukup baik dalam 

pengimplementasiannya.  

Hambatan dan Dorongan Implementasi 

Dalam setiap implementasi kebijakan suatu Peraturan Daerah tentu saja ada hambatan yang 

dihadapi. Dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang 

Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima ini Pemerintah mengalami banyak hambatan 

dalam pelaksanaannya. Dalam Implementasi Kebijakan ini hambatan yang dihadapi oleh 

Pemerintah antara lain yang pertama adalah banyak dari pihak penyedia ruang bagi Pedagang 

Kaki Lima yakni Pusat Perbelanjaan dan Gedung Perkantoran yang masih memberikan biaya 

sewa untuk Pedagang Kaki Lima yang menempati Ruang yang mereka sediakan. Hal ini 

dirasakan cukup berat oleh Pedagang Kaki Lima karena biaya sewa yang diminta oleh pihak 

Pusat Perbelanjaan dan Gedung Perkantoran terbilang cukup tinggi untuk ukuran Pedagang 

Kaki Lima yang masih dalam taraf usaha kecil dan mikro. Hal lain yang dirasa menjadi 

penghambat dalam Implementasi Kebijakan ini adalah masih banyak Pedagang Kaki Lima 

yang masih belum mau dipindah dengan alasan jika mereka meninggalkan tempat yang lam, 

mereka akan kehilagan pelanggan tetapnya sehingga mereka berlasan dagangan mereka akan 

sepi pembeli. Selanjutnya masalah yang membuat Imlementasi Kebijakan ini terhmbat adalah 

kriteria standar kualitas dari dari pedagang kaki lima maupun barang atau jasa yang 

ditawarkan dari pihak penyedia ruang yang bukan lain adalah Pusat Perbelanjaan dan Gedung 

perkantoran. Mereka menginginkan kualitas yang baik agar pengunjung mereka sendiri 

merasa nyaman juga apabila ingin berkunjung ke tempat tempat atau ruang yang ditempati 

oleh para Pedagang Kaki Lima. Pihak Pusat Perbelanjaan dan Gedung Perkantoran mengaku 

jika mereka enggan melihat Pedagang Kaki Lima seperti pandangan biasanya yang kumuh 

dan tidak teratur. Maka dari itu mereka menginginkan standar yang ditentukan mereka sendiri 

agar Pedagang Kaki Lima yang masuk ke area mereka nyaman jika dilihat dan jika ingin 

berkunjung.   

Dari Dorongan implementasi sendiri Dalam Implementasi Kebiakan Peraturan Daerah ini 

Pemerintah bersama Dinas-Dinas Terkait memiliki Dorongan Untuk melaksanakan kebijakan 

ini dengan baik. Dalam kebijakan ini ada beberapa dorongan yaitu antara lain adalah 

bagaimana Pemerintah Kota Surabaya mengaku kekurangan lahan atau sudah tidak punya 



cukup lahan lagi untuk membangun sentra sentra yang digunakan untuk menyediakan tempat 

bagi Pedagang Kaki Lima. Untuk mengatasi masalah kekurangan lahan tersebut pemerintah 

membuat formula dengan membuat kebijakan yang mengatur bagaimana para Pedagang Kaki 

Lima ini agar bisa ditempatkan di ruang ruang yang ada di dalam Pusa Perbelanjaan atau 

Gedung Perkantoran. Sehingga Pedagang Kaki Lima yang sebelumnya berjuaan di smbarang 

tempat dapat di akomodasi dengan diberikan ruang di dalam Pusat Perbelanjaan atau Gedung 

Perkantoran. Dorongan lain dari Implementasi Kebijakan ini yakni bagaimana dengan 

dijalankannya Peraturan daerah ini diharap dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan 

pedagang kaki lima yang berjualan sembarangan seperti di area taman, trotoar dan tempat 

lain yang dilarang di Kota Surabaya ini. Serta dapat memberikan rasa nyaman dan aman 

kepada masyarakat Kota Surabaya yang bisa melihat kotanya bebas dari Pedagang Kaki Lima 

yang tidak teratur dalam berjualan.  

Kesimpulan 

Berangkat dari paparan temuan data dan pembahasan dari Impementasi Kebijakan Peraturan 

Daerah ini bisa disimpulkan ada beberapa landasan yang dijadikan acuan bagi Pemerintah 

untuk menjalankan Kebijakan ini antara lain adalah tidak adanya ruang atau lahan dari 

pemrintah untuk membangun sentra sentra untuk menyediakan tempat bagi Pedagang Kaki 

Lima sehingga masih banyak pedagang kaki lima yang masih berjualan di tempat tempat 

yang dilarang seperti area taman, trotoar dan tempat lainnya yang tidak diperbolehkan 

digunakan untuk kegiatan jual beli. Sehingga pemerintah mencari cara agar Pedagang Kaki 

Lima ini dapat diakomodasi atau tetap diberikan ruang dengan keterbatasan tempat yang 

dimilki Pemerintah ota Surabaya ini yakni dengan berusha memasukkan parap Pedagang 

Kaki Lima ke dalam Ruang yang ada di dalam Pusat Perbelanjaan atau Gedung Perkantoran. 

Sehingga Pedagang Kaki Lima yang tadinya tidak teratur atau berjualan secara liar bisa 

difasilitasi dengan masuk ke dalam area Pusat Perbelanjaan atau Gedung Perkantoran. Dari 

implementasinya, kebijakan ini terbilang belum cukup baik dalam pelaksanaannya, bahkan 

dapat disebut berhenti di tengah jalan yang disebabkan ole beberapa faktor, yakni standar 

kualitan dari Pedagang kak Lima yang diinginkan pihak Pusat Perbelanjaan dan Gedung 

Perkantoran yang masih cukup sulit, mengingat jika itu yang diinginkan, berarti perlu adanya 

pengetahuan atau pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kepada 

para Pedagang Kaki Lima yang akan dimasukkan ke dlam area Pusat Perbelanjaan ata 

gedung Perkantoran. Hal inilah yang membuat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah 

Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2014 ini belum berjalan dengan baik. 
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