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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kota Surabaya merupakan salah satu kota di provonsi jawa timur yang terus 

melakukan pembangunan pada daerahnya, pembangunan yang dilakukan oleh 

pemerintah kota Surabaya yaitu pembangunan sekolah, pembangunan ruang 

terbuka hijau di pusat kota dan infrastruktur lainnya. Upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah kota Surabaya untuk melakukan pembangunan merupakan 

perkembangan yang baik bagi kota tersebut. 

Kota Surabaya saat ini sedang aktif dalam pembangunan taman kota yang 

salah satunya pembangunan ruang terbuka hijau yang ada di kota Surabaya. 

Adapun banyak taman kota yang di Surabaya namun bratang kebun bibit termasuk 

salah satu ruang terbuka hijau atau taman kota yang juga banyak di kunjungi oleh 

masyarakat sebagai sarana berlibur keluarga ataupun sekedar menghabiskan 

waktu luang bersama teman, bratang kebun bibit merupakan tempat berlibur yang 

cukup menarik karena dapat melihat satwa, ada perputakaan dan juga tempat yang 

cukup dingin di tengah hiruk pikuknya kota Surabaya. Di sekitar bratang kebin 

bibit terdapat banyak perumahan ataupun juga banyak kios-kios yang menjual 

berbagaimacam kebutuhan. 

Bratang kebun bibit tidak hanya menarik perhatian masyarakat untuk 

berkunjung tapi juga menarik perhatian bagi pedagang kaki lima untuk menjual 

sekedar makanan dan minuman. 
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Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang yang menjalankan kegiatan 

usahannya dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau 

perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan 

fasilitas umum sebagai tempat usaha. 

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha bersekala kecil yang 

menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan pokok 

menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi diri sendiri dan dalam 

usahannya sangat di hadapkan berbagai kendala seperti faktor modal, faktor 

pengetahuan dan keterampilan(Setthurahman, 2003:10). 

Kehadiran Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian  yang tidak dapat 

dipisahkan dari perkembangan kota. Kehadiran PKL di kota mempunyai peranan 

dalam memberikan penghasilan yang relative cukup bagi penduduk “marginal” 

maupun sebagai produsen barang-barang dan jasa yang diperlukan masyarakat 

kelas bawah.  

PKL menentukan keberasilan dari paradigma pembangunan ekonomi yang 

lebih menekankan pada aspek mengurangi kemiskinan. Dengan adanya PKL 

maka angka perekonomian di kota akan lebih baik. 

Meskipun manfaat PKL begitu besar tetapi kekurangan PKL juga sangat 

besar. Kehadiran sektor informal PKL di kota memunculkan berbagai 

permasalahan yaitu perubahan sosial, ekonomi dan lingkungan perkotaan.  

Permasalahan social ekonomi yang ditimbulkan dengan adanya sektor 

informal PKL ini antara lain meningkatnya biaya penyediaan fasilitas-fasilitas 

umum perkotaan, mendorong lajunya arus migrasi dari desa ke kota, 
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menjamurnya pemukiman kumuh. Sedangkan lingkungan perkotaan yang 

ditimbulkan antara lain adalah kebersihan dan keindahan kota, kelancaran lalu 

lintas serta penyediaan lahan untuk lokasi usaha(Firdausy, 2004:218). 

Apabila bisa dilakukan penataan dan pemberdayaan, maka besar sekali 

potensi yang dimiliki oleh PKL tersebut. Sebab dengan memilih menjadi PKL, 

mereka sudah bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, yang otomatis juga, 

mengurangi pengangguran yang menjadi beban pemerintah selama ini. Selain itu 

padagang kaki lima memberikan kontribusi yang besar dalam aktivitas ekonomi 

dan kesejahteraan masyarakat terutama golongan ekonomi lemah. 

Pedagang Kaki Lima selain pertumbuhan dan perkembangannya tidak 

teratur, tampak liar, tampak kumuh, melebar dan ada yang menggunakan fasilitas 

umum sebagai tempat berdagang (misalnya trotoar jalan). Kehadiran PKL juga 

menyebabkan pengguna jalan tidak lagi merasakan kenyamanan saat berjalan 

karena banyak PKL yang sama sekali tidak menyisakan trotoar untuk pejalan 

kaki, bahkan tidak jarang pejalan kaki terganggu dengan tali-tali tenda yang 

diikatkan pada pembatas trotoar. (Biantoro, 2004:218) 

Hal yang sama juga tertulis dalam berita dinkop-umkm.surabaya.go.id yang 

menuliskan: 

”Selama ini PKL merupakan salah satu faktor terjadinya kemacetan jalan. 

Tidak hanya itu, PKL juga membuat kota terlihat sumpek dan semrawut. 

Untuk mengatasinya, pemerintah kota Surabaya tidak menggusur PKL 

begitu saja karena bisa mengakibatkan naiknya jumlah pengangguran. 

Pemerintah pun memberikan solusi dengan melakukan relokasi PKL ke 

sejumlah Sentra PKL.” 

 

Menurut Kadir dan Biantoro (2004:218), Pedagang Kaki Lima selain 

pertumbuhan dan perkembangannya tidak teratur, tampak liar, tampak kumuh, 
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melebar dan ada yang menggunakan fasilitas umum sebagai tempat berdagang 

(misalnya trotoar jalan). Kehadiran PKL juga menyebabkan pengguna jalan tidak 

lagi merasakan kenyamanan saat berjalan karena banyak PKL yang sama sekali 

tidak menyisakan trotoar untuk pejalan kaki, bahkan tidak jarang pejalan kaki 

terganggu dengan tali-tali tenda yang diikatkan pada pembatas trotoar. 

Pemerintah Kota Surabaya mencoba mengatasi PKL liar yang mengganggu 

pejalan kaki dan menjadi perhatian ekstra dengan menggelar operasi penataan 

PKL. Bahkan penataan yang dilakukan secara besar-besaran tersebut terkadang 

juga tidak dapat memberikan efek jera bagi pedagang kaki lima dan mereka kerap 

kali bermain petak umpet dengan petugas pasca penataan.  

Di Surabaya sendiri terdapat 7 (tujuh) kawasan PKL yang telah tersentuh 

program penataan oleh Pemerintah Kota Surabaya, yaitu Sentra PKL Jambangan, 

Manukan, Pegirian, Semolowaru, Dukuh Menanggal, RMI Kebun Bibit, dan 

Gunung Anyar. Salah satu kawasan PKL tersebut yaitu, PKL Kebun Bibit yang 

disebut Sentra PKL RMI Kebun Bibit. PKL yang mendiami kawasan tersebut 

merupakan sentra PKL yang telah dilakukan penataan dengan menempati sebuah 

tempat yang telah disediakan. PKL tersebut merupakan pedagang yang berjualan 

makanan dan minuman. 

Pernyataan diatas diperkuat dengan berita dinkop-umkm.surabaya.go.id, 

yaitu: 

“Pemerintah konsisten untuk menata dan memberdayakan pedagang kaki 

lima (PKL) di Surabaya. Hingga tahun 2014, pemerintah belum berhenti 

membangun Sentra PKL yang nantinya dijadikan tempat PKL menjajakan 

dagangannya. Tahun ini, pemerintah mendirikan 7 Sentra PKL yang 

tersebar di seluruh Surabaya yaitu Sentra PKL Jambangan, Manukan, 
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Pegirian, Semolowaru, Dukuh Menanggal, RMI Kebun Bibit, dan Gunung 

Anyar.” 

 

Pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di jalan bratang (kebun bibit) 

meliputi jumlah PKL, jenis barang yang diperdagangkan serta alat peraga yang 

dipergunakan PKL. Berdasarkan berita sindonews.com, di PKL kebun bibit, 

keberadaan mereka saat ini berjumlah kurang lebih 50 PKL yang berjualan 

berbagai macam makanan di fasilitas umum kawasan Kebun Bibit dengan waktu 

berdagang yang tidak ditentukan. 

Pengamatan yang dilakukan oleh penulis bahwa : Pedagang Kaki Lima yang 

ada di Kawasan Bratang (kebun bibit), meskipun sudah ada lapak yang disediakan 

oleh pemerintah, akan tetapi masih ada pula pedagang yang tidak menempati 

lapak. Hal ini menjadikan jalan di sekitaran pintu masuk menjadi tidak rapi dan 

terlihat kumuh. 

Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah mengeluarkan Perda No. 17 

Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. 

Dalam Perda No. 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL 

tersebut pada pasal 3, menjelaskan bahwa : 

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang : 

a. menetapkan dan mengatur waktu kegiatan usaha PKL 

b. menetapkan dan mengatur jumlah PKL pada setiap lokasi PKL 

c. menetapkan jenis barang yang diperdagangkan 

d. mengatur alat peraga PKL 
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Mekanisme penyelenggaraan penataan PKL yang menerapkan pendataan 

top-down, dimana pemilihan tempat lokasi penataan PKL dipilih berdasarkan 

permintaan pemerintah kota Surabaya. 

Berdasarkan 4 (empat) indicator tersebut dapat dilihat implementasi 

penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan kajian (a) pemantauan PKL ilegal 

dan (b) stabilisasi kota. 

Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah 

ibu kota Jakarta, penduduk kota Surabaya sangat padat, berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, menurut sensus tahun 2010 kota Surabaya 

saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.765.908 jiwa, dengan wilayah 

seluas 333,063 km. Surabaya merupakan ibukota provinsi Jawa Timur. 

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu mata pencaharian sektor 

informal yang termasuk kedalam golongan usaha kecil. Usaha kecil dalam 

penjelasan UU No.9 Tahun 1995 adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas 

lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada  masyarakat 

dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat 

serta mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Pkl sering menjadi masalah bagi kota-kota yang sedang berkembang, 

apalagi bagi kota-kota besar. Jenis usaha yang paling banyak diminati adalah 

makanan dan  minuman. Beberapa masalah yang ditimbulkan oleh pkl di berbagai 

kota biasanya hampir sama seperti kemacetan, kebersihan, serta keindahan kota. 

Ini disebabkan karena pkl terkadang cenderung untuk berdagang di tempat yang 

tidak diijinkan untuk berdagang padahal kegiatan jual beli sudah di fasilitasi 
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dengan adanya kios/lapak yang permanen dan telah memenuhi segala persyaratn 

untuk mendapat hak sebagai penyewa pasar yang hak nya dilindungi dan aman 

dari penggusuran. 

Berdasarkan dari fenomena tersebut maka penulis mengambil penelitian 

implementasi penataan PKL di kota Surabaya dengan mengambil salahsatu dari 

ketujuh lokasi fenomena tersebut karena terbatasnya waktu dan biaya. Maka 

penulis mengambil judul “IMPLEMENTASI PERDA NO. 17 TAHUN 2003 

TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN SENTRAL PKL 

BRATANG (KEBUN BIBIT) DI KOTA SURABAYA”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti ingin 

mengetahui tenteng penataan Pedagang Kaki Lima di kawasan  tersebut yaitu :  

Bagaimanakah Implementasi Perda No.17 Tahun 2003 Tentang Penataan 

PKL di Bratang (kebun bibit) Kota Surabaya? 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dan menginterpretasikan tentang,  

pengaturan jumlah pedagang, pengaturan jenis barang dagangan dan pengaturan  

alat peraga untuk berdagang dalam Implementasi Penataan PKL di Kota Surabaya  

khususnya di Sentra PKL Kebun Bibit Surabaya.  
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1.4 Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :  

1. Bagi Penulis  

Untuk menerapkan dan mengembangkan teori yang sudah diperoleh  

sehingga dapat membandingkan teori dengan kenyataan yang ada di  lapangan, 

serta dapat memberikan tambahan wawasan bagi penulis  mengenai kebijakan 

penataan PKL. 

2. Bagi Instansi  

Sebagai sumbangsih saran dan masukan untuk peningkatan dalam usaha  

penataan pedagang kaki lima melalui program-program pemerintah.    

3. Bagi Universitas  

Sebagai salah satu sumbangan pemikiran dan informasi dalam melengkapi  

dan mengembangkan perbendaharaan ilmu sosial dan khususnya Ilmu  

Administrasi Negara dan bagi pihak terkait / mahasiswa yang hendak  

mengetahui kebijakan penataan pedagang kaki lima. 


