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ABSTRAK 

PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI KETAATAN 

 HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA 

(Studi Kasus pada PKL di Jalan R. Suprapto  

Purwodadi Kabupaten Grobogan ) 

 

Dhika Anggun M.S, A220080002, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2012, xiv + 75 halaman. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik, 

pemahaman, dan implementasi ketaatan hukum para PKL di Jalan R. Suprapto 

Purwodadi Kabupaten Grobogan. Strategi penelitian ini menggunakan studi kasus 

tunggal terperancang.Sumber data diperoleh dari beberapa sumber yaitu informan, 

tempat dan peristiwa serta arsip maupun dokumen. Keabsahan data, penelitian ini 

menggunakan dua macam trianggulasi yang pertama sumber data untuk 

mengumpulkan data yang sama dan kedua, menggunakan teknik atau metode 

pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, 

observasi langsung, dan mencatat arsip dan dokumen. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan model analisis 

interaktif yang meliputi: pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah mendeskripsikan karakteristik 

para PKL di Jalan R. Soeprapto Purwodadi adalah berusia 31-40, berpendidikan 

SMP, berasal dari wilayah Kota Purwodadi, jenis dagangan yang paling dominan 

adalah makanan dan berpendapatan antara Rp 51.000,- sampai dengan Rp 

100.000,-. Pemahaman ketaatan hukum sebagian PKL di Jalan R. Suprapto 

Purwodadi Kabupaten Grobogan cukup rendah. Pengetahuan yang ada di 

kalangan PKL adalah pengetahuan akan eksistensi perda, yakni tentang 

keberadaan peraturan daerah yang mengatur tentang berdagang di kawasan 

perkotaan. Pengetahuan dan pemahaman PKL hanya mengetahui isi Perda, tetapi 

tidak menjalankan isi dari peraturan tersebut. Implementasi ketaatan hukum para 

PKL di Jalan R. Suprapto Purwodadi Kabupaten Grobogan didasarkan pada 

Peraturan daerah (Perda) No.11 Tahun 2005 tentang Kebersihan, Keindahan, dan 

Ketertiban khususnya pada pasal Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. 

Untuk mengatasi permasalahan PKL, Pemerintah Kota Purwodadi mengambil 

sikap dengan cara membuat strategi program pembinaan, penataan, dan 

penertiban. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam melakukan 

penataan dan pembinaan PKL dilakukan dengan berbagai pendekatan dan 

melibatkan semua pihak termasuk PKL sebagai objek yang terkena dampak 

kebijakan tersebut secara langsung.   

 

Kata Kunci : ketaatan hukum pedagang kaki lima 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

 

Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi atau dikenal dengan istilah 

krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Krisis ekonomi tersebut 

mengakibatkan beban ekonomi baik masyarakat, pemerintah maupun swasta 

menjulang tinggi sehingga di antaranya menyebabkan swasta membatasi jumlah 

pekerjanya dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Beban ekonomi 

masyarakat yang semakin tidak terkendali mengakibatkan masyarakat tersebut 

mencari lapangan pekerjaan sendiri dengan memillih dalam sektor informal 

karena pemerintah tidak mampu mengatasi hal tersebut dengan menampung 

masyarakat korban PHK. Pilihan yang diambil oleh masyarakat tersebut salah 

satunya dengan menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) karena dinilai membutuhkan 

modal dan ketrampilan yang minim. 

Faktor pendorong pedagang kaki lima ada dua, yaitu sektor formal dan 

sektor informal. Pendorong yang utama adalah tersisihnya sebagian angkatan 

kerja dari proses seleksi di sektor formal yang memang sangat kurang dan rendah 

daya serapnya. Daya tarik sektor informal adalah adanya peluang kerja yang tidak 

memerlukan ketrampilan dan keahlian khusus, pendidikan formal tertentu, modal 

yang besar serta perijinan khusus. 

Kehadiran pedagang kaki lima (PKL) di wilayah perkotaan merupakan 

suatu realitas sosial. Di satu sisi telah membuka lapangan pekerjaan sehingga 

angka pengangguran dapat lebih ditekan serta keberadaannya dibutuhkan oleh 

masyarakat kelas bawah karena dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Barang-

barang kebutuhan sehari-hari seperti sembako harganya membumbung tinggi 

mengakibatkan daya beli masyarakat menurun, dan angka pengangguran 

meningkat. Waktu terus berputar dan kebutuhan harus terbeli maka membuka 

lapangan pekerjaan sendiri dengan menjadi pedagang kaki lima (PKL) dianggap 

masyarakat sebagai solusi yang tepat walaupun omzet penjualan tidak tentu dan 

relatif kecil, namun dapat meringankan beban hidup. 

Kurang antisipasi pemerintah dalam mengatasi perkembangan sektor 

informal sebagai imbas krisis moneter serta ketidaksediaan lokasi yang 



menampung perkembangan PKL tersebut. Para PKL ini berlokasi di sekitar 

kawasan-kawasan fungsional perkotaan yang dianggap strategis. Kawasan-

kawasan fungsional perkotaan seperti kawasan perdagangan, perkantoran, wisata, 

permukiman atau fasilitas-fasilitas umum. Jika dibandingkan berjualan di sekitar 

rumah, seperti pertimbangan lokasi rumah mereka di dalam gang sempit, tingkat 

kunjungan rendah, penghuni sekitar rumah memiliki tingkat perekonomian yang 

rendah sehingga daya beli kurang atau pola pelayanan yang relatif sempit.  

Ketidakteraturan lokasi diakibatkan oleh bentukan fisik yang beragam dan 

sering terkesan asal-asalan dan kumuh berupa kios-kios kecil dan gelaran dengan 

alas seadanya, menjadikan visual suatu kawasan perkotaan yang telah 

direncanakan dan dibangun dengan apik, menjadi terkesan kumuh dan tidak 

teratur sehingga menurunkan citra suatu kawasan. Aktivitas PKL di dalam suatu 

perkotaan menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan. Terkait 

dengan permasalahan tersebut, pemerintah sudah mencari alternatif 

pemecahannya dengan jalan menertibkan dengan menggusur atau menata aktivitas 

PKL dengan mengembalikan fungsi asli dari kawasan tersebut serta merelokasi 

para PKL ke lokasi baru. Namun pada kenyataannya, setelah pelaksanaan relokasi 

dengan penertiban dan penggusuran PKL yang terkadang disertai dengan tindakan 

pemaksaan dari petugas, ketertiban kembali beraktivitas ke tempat semula bahkan 

jumlahnya bertambah. 

Adanya beberapa ketentuan di atas, pemerintah dalam menyikapi fenomena 

adanya pedagang kaki lima, harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi 

rakyat kecil. Perubahan status dari sektor informal yang tidak diakui legalitasnya 

menjadi sektor formal yang legal merupakan salah satu keuntungan yang dapat 

dirasakan oleh para PKL. Namun demikian, relokasi PKL yang tidak lain adalah 

kapitalisasi usaha para PKL tentunya perlu mendapat dukungan kuat dari berbagai 

pihak, terutama PKL jika mereka diberikan pemahaman yang baik tentang 

kesadaran hukum, memberikan jaminan kepastian usaha dan memfasilitasi agar 

usaha yang mereka rintis dapat berkelanjutan.  

 

 



METODE PENELITIAN 

 

Tempat penelitian ini adalah di jalan R. Suprapto Purwodadi Kabupaten 

Grobogan. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai dengan 

penulisan laporan penelitian secara keseluruhan dilakukan selama empat bulan, 

yaitu sejak bulan Februari  2012 sampai dengan bulan Mei 2012.  

1. Jenis Penelitian 

Ada beberapa jenis penelitian, diantaranya adalah diskriptif kualitatif. 

Jenis penelitian ini menggunakan metode hermeneutika. Menurut Hamidi (2004: 

43) hermeneutika pada awalnya di bawah pengaruh inspirasi ilmu hukum. 

Hermeneutika dijadikan sebagai penafsiran teks yang dapat menginterpretasi 

perilaku manusia. Titik tolak dari hermeneutika adalah kehidupan manusia dan 

produk kulturalnya.  

Hermeneutika dalam penelitian ini adalah penafsiran dan pemahaman teks 

yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 11 tahun 2005 

mengenai Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban. Perlu adanya penafsiran 

terhadap teks tersebut. Hermeneutika bertujuan menghilangkan misteri yang 

terdapat dalam simbol dengan cara membuka selubung-selubung yang 

menutupinya. Hermeneutika dapat membuka makna yang sesungguhnya, sehingga 

dapat mengurangi keanekaragaman makna dari simbol-simbol.  

2. Strategi Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi kasus tunggal terperancang. Menurut 

Surakhmad (2000:143) studi kasus tunggal terpancang adalah “studi kasus yang 

memusatkan perhatian pada suatu kasus secara mendetail dan subyek yang diteliti 

terdiri dari satu unit dan dibatasi pada aspek-aspek yang sudah dipilih yang 

terarah pada tujuan penilaian”. Strategi penelitian merupakan suatu cara yang 

digunakan untuk mengumpulkan data-data yang menjadi objek penelitian, subjek, 

variabel serta masalah yang akan diteliti, agar data yang diperoleh lebih terarah 

pada tujuan yang hendak dicapai. Studi kasus dalam penelitian ini adalah 

pemahaman dan implementasi ketaatan hukum pada PKL di Jalan R. Suprapto 

Purwodadi Kabupaten Grobogan. 



Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, 

yaitu: 

a. Wawancara. Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara 

menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. 

Caranya adalah bercakap-cakap secara tatap muka (Afifudin, 2009:131).  

b. Observasi Langsung. Observasi adalah pengumpulan data untuk 

menghimpun data dan penelitian melalui pengamatan panca indera (Bungin, 

2009:115). 

c. Mencatat Arsip dan Dokumen. Teknik mencatat arsip dan dokumen 

yakni, “teknik menelaah dokumentasi yang berisi informasi berasal dari catatan 

paling baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan” Hamidi (2004:72).  

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah 

peneliti itu sendiri. Analisis data akan meliputi unit yang akan dianalisis serta 

teknik menganalisis unit yang dianalisis. Menurut Hamidi (2004:75), menyatakan 

“Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, 

benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau 

kelompok sebagai subjek penelitian”.  

Unit analisis penelitian ini adalah pedagang kaki lima sebagai subjek 

penelitian, pemahaman dan implementasi ketaatan hukum. Teknik analisisnya 

dalam penelitian ini, mengingat data yang diperoleh merupakan data yang didapat 

melalui pengamatan serta wawancara secara langsung, maka analisis data yang 

peneliti gunakan adalah dengan analisis kualitatif model interaktif yaitu analisis 

yang dilakukan baik dalam pengumpulan data, reduksi data, sampai pada 

penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 2002:15-19).  

Secara garis besar model analisis interaktif yang dapat diterapkan dalam 

penelitian ini sebagaimana digambarkan oleh Miles dan Huberman (1992:20) 

seperti gambar 2 berikut ini. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Skema Analisis Interaktif 

Berdasarkan skema analisis interaktif tersebut, maka proses analisis data 

yang dilaksanakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data tentang pemahaman dan implementasi ketaatan hukum 

pedagang kaki lima. Pengumpulan data melalui wawancara kepada subjek 

penelitian, observasi pelaksanaan dengan cara mengadakan pengamatan 

terhadap pedagang kaki lima. 

2. Data yang diperoleh selanjutnya diseleksi dan difokuskan pada wilayah 

penelitian. 

3. Data yang sudah terseleksi selanjutnya dirangkai dalam suatu analisis 

sehingga dapat diperoleh suatu gambaran ketaatan hukum pedagang kaki lima 

di Jalan R. Suprapto Purwodadi Kabupaten Grobogan. 

4. Berdasarkan gambaran tersebut selanjutnya ditarik kesimpulan. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1. Karakteristik PKL di Jalan R. Soeprapto Purwodadi  

Adanya krisis ekonomi yang ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 

yang negatif tahun 1998 dan tingginya inflasi serta terjadinya krisis politik dalam 

negeri telah membawa pengaruh pada peningkatan jumlah PKL di Kota 

Purwodadi. Kelompok masyarakat yang berusaha sebagai Pedagang Kaki Lima 

berasal dari masyarakat yang tidak mempunyai lahan berdagang, korban PHK, 

mayoritas berpendidikan rendah, meninggalkan usaha yang ada di kawasan 

berfungsi formal, dan masyarakat urban. Dari hasil penelitian tersebut dapat 

diketahui bahwa faktor utama penyebab meningkatnya jumlah PKL di Kota 

Purwodadi adalah karena kurangnya lapangan pekerjaan yang mampu 

menampung semua angkatan kerja di Kota Purwodadi, ketidak mampuan dalam 

bersaing untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal karena tingkat pendidikan 

yang rendah serta tingginya arus urbanisasi di Kota Purwodadi. PKL adalah 

pilihan terakhir bagi mereka karena usaha ini sangat mudah untuk dimasuki tanpa 

harus memiliki keahlian atau ketrampilan khusus serta tidak membutuhkan modal 

yang besar. 

Dalam menjalankan usahanya PKL cenderung untuk tumbuh secara 

sporadis dan tidak terkendali. Mereka menempati ruang-ruang publik yang ada di 

Kota Purwodadi seperti di trotoar Jalan R. Soeprapto. Kurangnya ketaatan akan 

aturan-aturan hukum membuat mereka menciptakan kawasan-kawasan kumuh 

perkotaan yang menggangu kualitas ruang perkotaan. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap para PKL di Jalan R. 

Soeprapto Purwodadi dapat diketahui bahwa mayoritas pelaku PKL adalah kaum 

laki-laki. Artinya pelaku usaha PKL lebih banyak diperankan oleh kaum laki-laki 

hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor seperti: Keamanan, kemampuan, 

dan nilai sosial yang dianut oleh masyarakat, bahwa kewajiban kaum laki-laki 

adalah mencari nafkah untuk keluarganya dan kewajiban perempuan adalah 

mengurus rumah tangga dan mengasuh anak. 



Jika dilihat dari kelompok umur, maka berdasarkan hasil observasi 

menunjukkan bahwa umumnya para PKL berusia 30 – 60 tahun. Usia ini 

tergolong dalam kelompok usia produktif. Banyaknya jumlah pelaku PKL yang 

usianya tergolong dalam usia produktif dapat menjadi indikasi kurangnya 

lapangan pekerjaan yang dapat menampung semua angkatan kerja atau rendahnya 

tingkat pendidikan mereka sehingga tidak mampu bersaing untuk mendapatkan 

pekerjaan di sektor formal. 

Berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku 

PKL di Kota Purwodadi berpendidikan dibawah SMA dan yang paling banyak 

adalah mereka dengan tingkat pendidikan SMP atau SD. Artinya jika dilihat dari 

tingkat pendidikannya maka para pelaku PKL tersebut memiliki sumber daya 

yang rendah. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor rendahnya ketaatan mereka 

terhadap peraturan hukum yang berlaku terutama dalam pemanfaatan ruang kota 

sesuai dengan fungsinya. 

Menurut jenis usahanya, menyatakan bahwa usaha PKL yang dominan di 

Kota Purwodadi adalah jenis makanan dan minuman. Kebanyakan dari mereka 

menjajakan barang dagangannya dengan menggunakan gerobak atau 

menggunakan gelaran dan meja dengan atap tenda. Persebaran PKL di Kota 

Purwodadi umumnya menempati tempat-tempat yang ramai dilalui oleh orang-

orang maupun lalu lintas kendaraan, di sekitar pusat pusat kegiatan seperti, pusat 

perbelanjaan, pasar, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan menempati 

ruang-ruang publik yang ada di lokasi tersebut. 

2. Pemahaman Ketaatan Hukum para PKL di Jalan R. Suprapto Purwodadi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan hukum masyarakat  

sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto dan B. Kutschinsky, dapat 

dijadikan indikator untuk mengukur tingkat ketaatan hukum para PKL terhadap 

perda.  

a. Pengetahuan Hukum  

b. Pengakuan atas Ketentuan-ketentuan Hukum 

c. Sikap Hukum 

d. Perilaku Hukum 



3. Implementasi Ketaatan Hukum 

a. Bentuk Perda Tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Purwodadi 

b. Strategi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima 

c. Pelaksanaan Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL di Purwodadi 

d. Kebijakan Penataan PKL Kawasan Jalan R. Suprapto Purwodadi 

e. Relokasi PKL Kawasan Jalan R. Suprapto Purwodadi 

 

Temuan Studi yang Dihubungkan dengan Kajian Teori 

Pedagang kaki lima adalah pedagang yang menggelar dagangannya di tepi 

jalan yang lebarnya lima kaki dari trotoar atau tepi jalan. Kehadiran pedagang 

kaki lima (PKL) di wilayah perkotaan merupakan suatu realitas sosial. Di satu sisi 

telah membuka lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran dapat lebih 

ditekan serta keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah karena 

dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Pemahaman dan implementasi ketaatan hukum pedagang kaki lima: di 

wilayah Jalan R. Suprapto dilaksanakan berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2005 

tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban khususnya pada pasal Penataan 

dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Untuk mengatasi permasalahan PKL, 

Pemerintah Kota Purwodadi mengambil sikap dengan cara membuat strategi 

program pembinaan, penataan, dan penertiban. Kebijakan Pemerintah Kabupaten 

Grobogan dalam melakukan penataan dan pembinaan PKL dilakukan dengan 

berbagai pendekatan dan melibatkan semua pihak termasuk PKL sebagai objek 

yang terkena dampak kebijakan tersebut secara langsung. 

Setelah tercapai kesamaan visi, PKL bersedia untuk ditata dan dipindahkan 

tanpa paksaan. Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah daerah terhadap PKL 

dengan relokasi, merupakan sebuah pengakuan dan perlindungan pemerintah. 

Pengakuan dan perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemberian izin usaha 

gratis kepada setiap PKL yang direlokasi. Dengan adanya izin usaha tersebut, saat 

ini PKL dapat lebih mudah mengembangkan usahanya karena keamanan dan 

kenyamanan usaha lebih terjamin. 

 



KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-

hal sebagai berikut: 

1. Karakteristik para PKL di Jalan R. Soeprapto Purwodadi adalah berusia 31-40, 

berpendidikan SMP, berasal dari wilayah Kota Purwodadi, jenis dagangan 

yang paling dominan adalah makanan dan berpendapatan antara Rp 51.000,- 

sampai dengan Rp 100.000,-  

2. Pemahaman ketaatan hukum sebagian PKL di Jalan R. Suprapto Purwodadi 

Kabupaten Grobogan cukup rendah. Jika indikator pengetahuan yang dimaksud 

adalah pengetahuan tentang isi (substansi) dari Perda. Hal di atas menunjukkan 

bahwa pengetahuan yang ada di kalangan PKL adalah pengetahuan akan 

eksistensi perda, yakni tentang keberadaan peraturan daerah yang mengatur 

tentang berdagang di kawasan perkotaan. Selanjutnya mengenai pengetahuan 

hukum, mereka merasakan keberadaan regulasi tersebut, meskipun belum 

pernah membacanya. Oleh karena itu, jika pengetahuan yang dimaksud adalah 

pengetahuan akan eksistensi regulasi (perda), maka tingkat pengetahuan PKL 

adalah rendah. 

3. Implementasi ketaatan hukum para PKL di Jalan R. Suprapto Purwodadi 

Kabupaten Grobogan didasarkan pada Peraturan daerah (Perda) No.11 Tahun 

2005 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban khususnya pada pasal 

Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Untuk mengatasi permasalahan 

PKL, Pemerintah Kota Purwodadi mengambil sikap dengan cara membuat 

strategi program pembinaan, penataan, dan penertiban. Kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Grobogan dalam melakukan penataan dan pembinaan PKL 

dilakukan dengan berbagai pendekatan dan melibatkan semua pihak termasuk 

PKL sebagai objek yang terkena dampak kebijakan tersebut secara langsung.  

Setelah tercapai kesamaan visi dan PKL bersedia untuk ditata dan dipindahkan 

tanpa ada paksaan, barulah relokasi dilaksanakan.  
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