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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Penelitian 

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 
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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 
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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. 

Usaha yang dilakukan pemerintah dalam rangka penertiban dan penataan 

terhadap PKL ternyata dirasa belum mendapatkan hasil seperti yang diharapkan 

hingga saat ini. Alternatif-alternatif yang telah dirumuskan oleh para ahli 

perkotaan, pengelola kota dan arsitek belum menghasilkan rekomendasi yang 

tepat untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Penataan terhadap aktivitas 

PKL tersebut, oleh pemerintah belum mendapatkan tempat dan perhatian khusus 

dalam penataan ruang kawasan perkotaan sehingga belum ada ruang dan penataan 

untuk PKL. Hal tersebut menambah runyam penataan PKL yang semakin hari 

jumlahnya bertambah.  

Kota Purwodadi yang telah berkembang menjadi kota besar juga tidak 

terlepas dari permasalahan PKL. Berdasarkan pendataan lapangan yang dilakukan 

oleh lurah dan camat per Oktober 2011 di Kota Purwodadi ada 1.835 PKL yang 

tergabung dalam Paguyuban PKL. Lokasi PKL terbanyak adalah di Jalan R. 

Suprapto Purwodadi. Rencananya di dekat lokasi tersebut akan ditiadakan PKL 

agar kota menjadi enak dipandang mata, sehingga pemerintah daerah berupaya 

menertibkan PKL di Jalan R. Suprapto untuk direlokasi ke tempat lain. Tentunya 
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hal ini membutuhkan landasan hukum dalam pelaksanannya agar para PKL juga 

memahami bahwa mereka telah melanggar hukum jika tetap berjualan di tempat 

tersebut. 

Saat ini di Indonesia belum ada undang-undang yang khusus mengatur PKL. 

Padahal fenomena PKL sudah merupakan permasalahan yang pelik dan juga 

sudah merupakan permasalahan nasional, karena disetiap kota pasti ada pedagang 

kaki limanya. Pengaturan mengenai Pedagang Kaki Lima ini hanya terdapat 

dalam Peraturan Daerah (Perda). Perda ini hanya mengatur tentang pelarangan 

untuk berdagang bagi PKL di daerah-daerah yang sudak ditentukan. Namun 

mengenai hak-hak PKL ini tidak diatur didalam perda tersebut. Untuk kota 

Purwodadi, ketentuan mengenai PKL ini diatur didalam Perda No 11 Tahun 2005.  

Dalam perda Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban (K3) ini terdapat pasal 

mengenai PKL yaitu Pasal 49 ayat (1) Perda nomor 11 tahun 2005 berbunyi : “ 

bahwa setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan berupa:   

1. Berusaha atau berdagang di trotoar; badan jalan/jalan; taman; jalur hijau dan 

tempat-tempat lain yang bukan peruntukkannya tanpa izin dari walikota 

dikenakan biaya paksa penegakan hukum sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta 

rupiah ) dan/atau sanksi administrative berupa penahanan untuk sementara 

waktu KTP atau kartu tanda identitas penduduk lainnya.  

2. Mendirikan kios dan/atau berjualan di trotoar; taman; jalur hijau; melakukan 

kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapan taman atau jalur 

hijau dikenakan pembebanan biaya paksa penegakan hukum sebesar 
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Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah ) dan atau sanksi administrative berupa 

penahanan sementara KTP atau kartu identitas penduduk lainnya.” 

Upaya untuk menertibkan para PKL yang ada di Kota Purwodadi sesuai 

dengan Perda tersebut, pemerintah kota melibatkan masyarakat terutama para 

PKL yang akan ditertibkan. Pemerintah tidak langsung menggunakan otoritasnya 

dengan menggusur secara paksa para PKL. Tetapi melalui pendekatan dan 

sosialisasi kepada para pedagang sampai mereka mengerti dan memahami 

program pemerintah tersebut, sehingga para PKL tersebut bersedia untuk 

direlokasi tanpa adanya paksaan dan pengrusakan. Namun demikian dengan 

adanya relokasi tersebut tentunya akan membawa berbagai dampak baik positif 

maupun negatif bagi para PKL.  

Perda Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban (K3) terdapat pelarangan 

Pedagang Kaki Lima untuk berjualan di trotoar, jalur hijau, jalan, dan badan jalan, 

serta tempat-tempat yang bukan peruntukkannya, namun pemerintah harus 

mampu menjamin perlindungan dan memenuhi hak-hak ekonomi pedagang kaki 

lima. Walaupun tidak ada pengaturan khusus tentang hak-hak Pedagang Kaki 

Lima, namun dapat menggunakan beberapa produk hukum yang dapat dijadikan 

landasan perlindungan bagi Pedagang Kaki Lima. Ketentuan perlindungan hukum 

bagi para Pedagang Kaki Lima ini adalah:  

1. Pasal 27 ayat (2) UUD 45: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.  
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2. Pasal 11 UU nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia: “Setiap orang 

berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang 

secara layak”.  

3. Pasal 38 UU nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia: (1) “Setiap warga 

Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas 

pekerjaan yang layak. (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan 

yang di sukainya dan ……….”  

4. Pasal 13 UU nomor 09/1995 tentang usaha kecil : “ Pemerintah menumbuhkan 

iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan 

perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk: 

a. Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di 

pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi 

pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima , serta 

lokasi lainnya. 

b. Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan. 

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 
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kesadaran hukum, memberikan jaminan kepastian usaha dan memfasilitasi agar 

usaha yang mereka rintis dapat berkelanjutan.  

Keberadaan Perda tidak serta merta diikuti dengan kepatuhan masyarakat 

yang menjadi objek regulasi, melainkan kepatuhan tersebut diperoleh melalui 

mekanisme sosial masyarakatnya, demikian juga berlaku terhadap regulasi di atas. 

Perda yang sudah sekian lama berlaku belum tentu ditaati oleh para PKL, 

Berbicara mengenai ketaatan hukum, maka tidak dapat terlepas dari kesadaran 

hukum, karena keduanya mempunyai hubungan yang erat. Seseorang akan mudah 

muncul kepatuhan hukumnya, jika ia menyadari pentingnya hukum. Tidak 

mungkin seseorang dapat patuh terhadap hukum, jika ia tidak memahami hukum.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti berniat untuk melakukan 

penelitian dengan bertolak pada permasalahan ketaatan hukum para PKL di Jalan 

R. Suprapto Purwodadi Kabupaten Grobogan terhadap peraturan daerah yang 

berlaku. Penelitian dilakukan dengan berdasarkan indikator-indikator ketaatan 

hukum, yakni; pengetahuan tentang isi peraturan hukum, sikap terhadap peraturan 

hukum dan pola perilaku hukum.  

 

B. Fokus Penelitian   

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam peneilitian ini. Adapun permasalahan tersebut yaitu: 

1. Bagaimanakah karakteristik para PKL di Jalan R. Suprapto Purwodadi 

Kabupaten Grobogan? 
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2. Bagaimanakah pemahaman ketaatan hukum para PKL di Jalan R. Suprapto 

Purwodadi Kabupaten Grobogan? 

3. Bagaimanakah implementasi ketaatan hukum para PKL di Jalan R. Suprapto 

Purwodadi Kabupaten Grobogan? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian merupakan titik puncak merealisasikan aktivitas yang 

akan dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Pada penelitian ini 

perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang 

akan diteliti sehingga akan dapat bekerja secara terarah dan mencari data sampai 

langkah pemecahan masalahnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui karakteristik para PKL di Jalan R. Suprapto Purwodadi Kabupaten 

Grobogan. 

2. Mengetahui pemahaman ketaatan hukum para PKL di Jalan R. Suprapto 

Purwodadi Kabupaten Grobogan. 

3. Mengetahui implementasi ketaatan hukum para PKL di Jalan R. Suprapto 

Purwodadi Kabupaten Grobogan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat atau kegunaan teoritis  

a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 
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khususnya, maupun pada masyarakat pada umumnya mengenai 

pemahaman dan implementasi ketaatan hukum pedagang kaki lima. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan 

penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat atau kegunaan praktis  

a. Menyebarkan luaskan informasi serta masukan tentang pemahaman dan 

implementasi ketaatan hukum pedagang kaki lima. 

b. Sebagai calon pendidik mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, 

pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan penelitian ini dapat 

ditransformasikan kepada peserta didik pada khususnya, serta bagi 

masyarakat luas pada umumnya. 

 

E. Daftar Istilah 

Daftar istilah adalah suatu penjelasan istilah-istilah yang terdapat dalam 

kata-kata kunci yang ada pada judul penelitian. Adapun istilah-istilah yang 

terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pemahaman. Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:811) dirumuskan bahwa 

pemahaman artinya “proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan”. 

2. Implementasi. Implementasi adalah adalah upaya untuk merealisasikan suatu 

kebijaksanaan pemerintah melalui program-program tertentu guna tercapainya 

tujuan yang diharapkan. 

3. Ketaatan hukum. Menurut Wignjosoebroto (2002: 379) ketaatan hukum 

adalah seluruh kompleks kesediaan warga masyarakat untuk berperilaku 
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sesuai dengan keharusan yang ditetapkan oleh hukum. 

4. Pedagang kaki lima. Menurut Mc Gee, yang dikutip oleh Demartoto dkk 

(2006:16), pengertian Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang terdiri dari 

orang–orang yang menjual barang–barang atau jasa dari tempat–tempat 

masyarakat umum, terutama di jalan–jalan atau di trotoar. 

 

 

 

 

 

 

 

 


