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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Di negara maju, munculnya perhatian pada perlindungan sosial terutama 

bagi pekerja telah ada sejak tumbuhnya sistem ekonomi pasar pada abad ke-19. 

Perhatian terhadap perlindungan sosial bagi para pekerja di negara-negara 

berkembang belakangan ini semakin menguat. Pesatnya perkembangan kota yang 

merupakan sentral dari kegiatan ekonomi memunculkan berbagai masalah. 

Masalah tersebut merupakan krisis ekonomi dan bertambahnya jumlah pen-

dudukan kota yang sangat banyak. Salah satu implikasinya adalah terjadinya 

penumpukan tenaga kerja dikota-kota besar. Penumpukan tenaga kerja di kota-

kota besar tersebut mengakibatkan munculnya sektor formal dan sektor informal 

dalam kegiatan perekonomian. 

Penduduk di negara berkembang sebagian besar sangat tergantung pada 

pekerjaan disektor informal sebagai sumber pendapatan. Menurut Yustika (2003: 

105), “sektor ini disamping tidak memerlukan modal yang banyak (karena 

intensitas teknologi yang digunakan relatif rendah), juga kurang masyarakat 

tingkat ketrampilan tenaga kerja yang tinggi”. Dalam konteks perkotaan, sektor 

informal merujuk pada keberadaan perusahaan kecil dan menengah yang 

memproduksi serta menjual barang dan makanan, atau menawarkan jasa yang 

melibatkan transaksi pasar dan pembayaran tunai. Di perkotaan, sektor ini 

menjadi tumpuan hidup mayoritas penduduk.  
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Membengkaknya sektor informal di kota, mempunyai kaitan dengan 

berkurangnya sektor formal dalam bertambahnya angkatan kerja di kota. Faktor 

yang paling utama dalam pertumbuhan perkotaan disebabkan oleh imigrasi desa, 

karena tidak mampuan desa dalam menyediakan lapangan kerja bagi pen-

duduknya. Akibatnya mereka cenderung untuk berusaha lebih di bidang informal. 

Menurut Buchari (1992: 139) sebagaimana dikutip oleh Tangkilisan (2005: 164), 

terdapat ciri dari kegiatan informal, yaitu: 

1. Tidak terorganisasi secara baik; 
2. Tidak memiliki ijin usaha yang sah; 
3. Pola kegiatan tidak teratur, tidak ada jam kerja; 
4. Usahanya tidak kontinyu/mudah berganti usaha; 
5. Modal usaha relatif kecil, barang dagangan milik sendiri ataupun milik 

orang lain; 
6. Teknologi yang digunakan sangat sederhana; 
7. Umumnya tingkat pendidikan rendah; 

 
Sektor informal memiliki banyak keterkaitan dengan sektor lainnya di 

dalam perekonomian perkotaan. Sektor informal ini terkait dengan sektor 

pedesaan  yang merupakan sumber tenaga kerja miskin. Salah satu sektor informal 

yang paling dominan di daerah perkotaan adalah pedagang pinggir jalan yang 

biasa disebut (PKL).  

Sempitnya lapangan pekerjaan di sektor formal, akan mendorong masya-

rakat untuk lebih beralih ke sektor informal demi kelangsungan kehidupannya 

dengan memilih profesi sebagai PKL. PKL merupakan fenomena yang umum 

ditemui di perkotaan. Pertumbuhan PKL terkait dengan pertumbuhan penduduk, 

angkatan kerja, dan lapangan kerja disektor formal, karena pada umumnya sektor 

informal terjadi akibat ketidakmampuan sektor formal dalam menyerap tenaga 

kerja. Banyaknya PKL di wilayah perkotaan menjadi beban berat yang harus 
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ditanggung pemerintah kota dalam hal penataan kota, tetapi ditinjau lebih jauh, 

keberadaan PKL sangat membantu bagi masyarakat menengah kebawah, dan 

harus dipikirkan bersama bagaimana dengan potensi yang dimilikinya tersebut 

dapat diberdayakan sebagai suatu elemen pendukung aktivitas perekonomian di 

wilayah-wilayah kota.  

Menurut Tangkilisan (2005: 165), dengan adanya PKL tersebut menga-

kibatkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif dari adanya PKL 

adalah “dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi pemerintahan 

daerah, dapat berfungsi sebagai alternatif dalam mengurangi jumlah 

pengangguran serta dapat melayani kebutuhan masyarakat golongan ekonomi 

menengah ke bawah”. Sedangkan negatifnya adalah “dapat menimbulkan masalah 

dalam perkembangan tata ruang kota seperti mengganggu ketertiban umum dan 

timbulnya kesan penyimpangan terhadap peraturan akibat sulitnya pengendalian 

perkembangan sektor informal ini”.  

Upaya penertiban PKL salah satunya yaitu dengan dikeluarkan Peraturan 

Daerah untuk mengatur dan menertibkan PKL. Kota Surakarta sendiri juga 

memiliki Peraturan Daerah mengenai PKL, yaitu Peraturan Daerah no. 3 tahun 

2008 tentang pengelolaan pedagang kaki lima. Dikeluarkannya Peraturan Daerah 

mengenai PKL ialah untuk mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota yang bersih, 

sehat, rapi dan indah (BERSERI) yang sesuai dengan visi dan misinya sebagai 

kota perdagangan, serta melindungi masyarakat dengan diperlukan Peraturan 

Daerah tentang penataan dan pemberdayaan PKL.  
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Berdasarkan uraian-uraian di atas maka mendorong penulis untuk 

mengadakan penelitian guna meneliti mengenai “Kesadaran Hukum pada 

Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Stadion Manahan Surakarta Tahun 2013 

(Tinjauan Yuridis berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 3 tahun 2008 

tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan kegiatan penting yang harus ada dalam 

penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, seorang peneliti sebelum melakukan 

penelitian harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada. Berdasarkan 

latar belakang masalah sebagaimana diungkapkan di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan antara lain: 

1. Bagaimana kesadaran hukum pada pedagang kaki lima (PKL) di sekitar 

Stadion Manahan Surtakarta tahun 2013? 

2. Bagaimana pengelolaan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Stadion Manahan 

Surakarta tahun 2013 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 3 

tahun 2008? 

3. Bagaimana implementasi pengelolaan pedagang kaki lima (PKL) berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Surakarta No.3 tahun 2008? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktivitas 

yang akan dilaksanakan. Pada penelitian ini perlu adanya tujuan yang berfungsi 
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sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan kesadaran hukum pada pedagang kaki lima (PKL) di 

sekitar Stadion Manahan Surtakarta tahun 2013. 

2. Untuk mendeskripsikan pengelolaan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar 

Stadion Manahan Surakarta tahun 2013 berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Surakarta No. 3 tahun 2008. 

3. Untuk mendeskripsikan implementasi pengelolaan pedagang kaki lima (PKL) 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No.3 tahun 2008. 

 

 D. Manfaat atau  Kegunaan Penelitian  

Manfaat penelitian yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

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

memberikan konstribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 

khususnya, maupun pada masyarakat pada umumnya.  

b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala 

pengetahuan, khususnya mengenai kesadaran hukum pada pedagang kaki 

lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan 

penelitian berikutnya yang sejenis. 
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2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Melalui kegiatan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah 

satu masukan dan kerangka acuan yang sangat berharga bagi para 

pengambil keputusan terutama dalam kesadaran hukum pada pedagang kaki 

lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta. 

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 

Menurut Maryadi dkk. (2010: 11), “daftar istilah merupakan penjelasan dari 

istilah yang diambil dari kata-kata kunci dalam judul penelitian”. Adapun istilah-

istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kesadaran. Tim Penyusun Pusat Bahasa (2005: 975), merumuskan bahwa 

kesadaran merupakan "1 keinsafan; keadaan mengerti; 2 hal yg dirasakan atau 

dialami oleh seseorang”. 

2. Hukum. Menurut J.C.T. Simorangkir, S.H., sebagaimana dikutip oleh Asikin 

(2012: 10), “hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang 

menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat 

oleh badan-badan resmi yang berwajib”. 
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3. Kesadaran hukum. Menurut Erwin (2011: 135) menyatakan bahwa, “kesadaran 

hukum pada hakikatnya merupakan kesadaran tentang diri kita sendiri, di 

dalam mana kita melihat diri kita sendiri berhadapan dengan hukum”. 

4. Pedagang. Tim Penyusuna Pusat Bahasa (2005: 227), merumuskan bahwa 

pedagang merupakan “orang yang mencari nafkah dengan berdagang”. 

5. Pedagang kaki lima (PKL). Tim Penyusuna Pusat Bahasa (2005: 230), 

merumuskan bahwa pedagang kaki lima merupakan “pedagang yang berjualan 

di serambi muka (emper) toko atau di lantai tepi jalan”. 

 

 

 

 

 

 

 

 


