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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kota Surakarta atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kota Solo 

dibawah kepemimpinan Walikota Joko Widodo menapak maju untuk 

meningkatkan pamor dan mempercantik wajah kota. Berbagai kebijakan 

pembangunan wilayah kota diberbagai sektor terus digalakkan. Salah satunya 

yang paling nampak adalah penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). 

Berdasarkan pendataan lapangan yang dilakukan oleh lurah dan camat 

per September 2005 di Kota Surakarta ada 5.817 PKL yang tersebar di 51 

kelurahan di 5 kecamatan. Lokasi persebaran PKL tersebut dikategorikan 

menjadi 5 yaitu: Pertama, PKL di Jalan Slamet Riyadi, Kedua di sepanjang jalan 

utama kota; Ketiga, di seputar Stadion Manahan; Keempat, di jalan antar 

lingkungan dan jalan kampung yang menyebar di seluruh kecamatan. Diharapkan 

program relokasi terhadap PKL di Kota Surakarta selalu berhasil, seperti 

keberhasilan program relokasi PKL Monumen Bajarsari ke Pasar Klithikan 

Notoharjo. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya permasalahan PKL dapat 

diselesaikan dengan cara yang bijaksana tanpa menggunakan kekerasan. Hanya 

saja diperlukan kesabaran dan kesungguhan dari pemerintah dalam menghadapi 

para PKL. Seperti langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta, 

dalam menata PKL diperlukan adanya pendekatan yang persuasif dan dialog 

langsung yang berkesinambungan agar diperoleh informasi yang berguna dalam 
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penyusunan kebijakan. Dengan melibatkan PKL dalam penyusunan kebijakan 

tersebut maka akan terbuka kesadaran para PKL untuk bersedia ditata dan 

ditertibkan karena kebijakan tersebut bersumber dari para PKL sendiri. 

Penertiban pedagang kaki lima di sekitar Stadion Manahan Surakarta 

juga diwarnai kericuhan. Para pedagang kaki lima sempat bentrok dengan 

petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surakarta yang 

berusaha merobohkan kiosnya. Insiden ini berakhir setelah para pedagang kaki 

lima dipukul mundur oleh petugas Satpol PP. Pedagang kaki lima berusaha 

mempertahankan kiosnya karena mengaku telah mengantongi izin untuk 

berjualan di tempat tersebut. Kios yang terbuat dari bangunan semi permanen 

akhirnya berhasil dibongkar dan diangkut ke dalam truk. Penertiban di jalan 

sekitar Stadion Manahan ini dilakukan karena keberadaan pedagang kaki lima 

dianggap merusak tata kota (Solopos, 26 April 2010). 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat peneliti sampaikan bahwa 

strategi komunikasi sangat dibutuhkan dalam penataan pedagang kaki lima, 

khususnya di Shelter Paguyuban Guyub Rukun Manahan Kota Surakarta. 

Strategi komunikasi pada hakekatnya adalah perencanaan (planning) dan 

manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan, dimana strategi 

merupakan taktik operasional dari suatu kegiatan. Strategi yang diterapkan dalam 

Humas di dalam mendukung kegiatan untuk tercapainya suatu tujuan organisasi 

adalah dengan melakukan survei (fact finding) secara berkesinambungan agar 

organisasi tersebut dapat menganalisa perubahan yang terjadi di lingkungannya.  
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Menurut Effendy (2009: 33) dalam strategi komunikasi peranan 

komunikator sangatlah penting, karena orang yang menyampaikan pesan 

(komunikator) ikut menentukan berhasilnya komunikasi. Dalam hubungan ini 

factor source credibility komunikator memegang peranan yang sangat penting. 

Seorang komunikator memiliki kredibilitas disebabkan oleh etos pada dirinya 

yaitu apa yang dikatakan oleh Aristoteles yaitu good sense, good moral, and 

good character. 

Dimulainya komunikasi dengan membangkitkan perhatian akan 

menjadikan suksesnya komunikasi. Setelah perhatian muncul kemudian diikuti 

dengan upaya menumbuhkan minat yang merupakan tingkatan lebih tinggi dari 

perhatian. Minat merupakan titik pangkal untuk tumbuhnya hasrat. Selanjutnya 

seorang komunikator harus pandai membawa hasrat tersebut untuk menjadi suatu 

keputusan komunikan untuk melakukan suatu kegiatan yang diharapkan 

komunikator. 

Dalam menunjang keberhasilan penataan pedagang kaki lima Shelter 

Guyub Rukun Manahan Kota Surakarta, peranan tokoh masyarakat setempat 

sangat menentukan, sebab selama ini setiap kawasan PKL dikuasai atau oleh 

seseorang yang ditokohkan, diantaranya adalah preman. Dinas Pengelolaan Pasar 

Kota Surakarta melakukan pendekatan khusus kepada preman sehingga mereka 

bersedia membantu dalam mengkomunikasikan kepada Pedagang Kaki Lima. 

Keberadaan tokoh masyarakat di Shelter Guyub Rukun Manahan Kota Surakarta 

memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap kesadaran para PKL dalam 

menjalankan semua program yang telah direncanakan oleh Dinas Pengelolaan 

Pasar (DPP) Kota Surakarta. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

Bagaimanakah strategi komunikasi dalam penataan pedagang kaki lima di 

Shelter Guyub Rukun Manahan Kota Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui strategi komunikasi dalam penataan pedagang kaki lima di Shelter 

Guyub Rukun Manahan Kota Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Berguna sebagai sarana bagi penulis untuk memperluas wawasan 

mengenai ilmu komunikasi khususnya strategi komunikasi dalam penataan 

pedagang kaki lima di Shelter Guyub Rukun Manahan.  

2. Secara Praktis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi, 

pengetahuan bagi para PKL, Pemerintah Kota Surakarta, maupun 

masyarakat luas, mengenai pentingnya strategi komunikasi dalam 

penataan pedagang kaki lima. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman PKL agar memiliki 

sikap yang positif terhadap peraturan-peraturan pengelolaan PKL yang 

ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, sehingga memudahkan 

rekonstruksi dan pengembangan pola penataan PKL dengan lebih 

kondusif sesuai aspek tata kota, ekonomis, sosial, budaya. 


