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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan ketidakseimbangan 

antara jumlah kesempatan kerja dengan penduduk angkatan kerja. Indonesia 

mengalami berbagai masalah yang salah satunya di bidang ekonomi. Krisis 

ekonomi menjadi beban yang harus ditanggung masyarakat. Beban tersebut 

membuat masyarakat memilih lapangan pekerjaan sendiri dalam sektor informal, 

karena pemerintah dianggap tidak mampu menangani masalah tersebut. Realitas 

sumber daya manusia Indonesia yang rata-rata berpendidikan rendah membuat 

kebanyakan masyarakat sulit untuk masuk ke sektor pekerjaan formal. 

Berdagang merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh 

masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Sempitnya lapangan 

pekerjaan di sektor formal, mendorong masyarakat beralih ke sektor informal 

yang salah satunya menjadi pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima dipilih oleh 

masyarakat karena dianggap tidak membutuhkan modal dan keterampilan yang 

tinggi. Masyarakat berpendapat akan sangat mudah untuk melakukan aktivitas 

tersebut. Membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan menjadi pedagang kaki 

lima dianggap sebagai solusi yang tepat, walaupun keuntungan yang didapat 

relatif rendah. 

Fenomena tentang keberadaan pedagang kaki lima sudah tidak asing lagi. 

Hampir di setiap penjuru kota terdapat pedagang kaki lima yang menjajakan 
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dagangannya. Realitasnya keberadaan pedagang kaki lima tidak selamanya 

membawa dampak positif. Tidak tersedianya ruang informal kota yang memenuhi 

standart membuat pedagang kaki lima menggunakan ruang publik seperti badan 

jalan, trotoar, taman kota, atau kawasan tepi sungai untuk melakukan aktivitasnya. 

Penggunaan ruang publik tersebut biasanya terjadi di tempat-tempat strategis 

kota. Pemerintah sudah memberikan solusi dengan cara menggusur, menata 

aktivitas pedagang kaki lima, dan merelokasi para pedagang kaki lima ke tempat 

baru. Kenyataannya masih ada pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya 

ke tempat semula, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. 

Setiap pedagang kaki lima mempunyai alasan yang berbeda dalam 

menentukan lokasi maupun jenis aktivitasnya. Karakteristik pedagang kaki lima 

yang berada di kawasan perkantoran berbeda dengan karakteristik pedagang kaki 

lima yang berada di kawasan permukiman. Hal ini dapat dilihat berdasarkan 

karakteristik aktivitasnya yang meliputi jenis dagangan, bentuk fisik sarana 

dagang, waktu berdagang, sifat pelayanan, golongan pengguna jasa, dan lain 

sebagainya.  

Karanganyar menjadi salah satu kabupaten yang tidak bisa lepas dari 

keberadaan pedagang kaki lima. Terdapat belasan gerobak pedagang kaki lima 

(PKL) di Taman Pancasila. Pedagang kaki lima itu pun ditertibkan petugas Satpol 

PP Karanganyar karena nekat berjualan di kawasan Taman tersebut (Solopos, 13 

Agustus 2013). Pemkab Karanganyar mencoba mengerjakan proyek revitalisasi di 

Taman Pancasila agar pedagang kaki lima tidak berjualan di sembarang tempat, 

namun hasilnya masih belum optimal. Itu terbukti dengan adanya pedagang yang 
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tidak menghiraukannya dan tetap berjualan di tempat semula (Solopos, 1 Oktober 

2013). 

Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan penertiban yakni 

kembalinya pedagang kaki lima yang sudah direlokasi ke tempat semula. 

Pedagang kaki lima yang kembali ke lokasi yang sudah ditertibkan, terdiri dari 

pedagang lama dan pedagang baru. Hal ini mengindikasikan bahwa lokasi 

tersebut mempunyai daya tarik dan potensi yang besar untuk ditempati oleh 

pedagang kaki lima. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, perlu 

dilakukan tindakan relokasi dengan mengadopsi karakteristik pedagang kaki lima 

masing-masing dalam menentukan lokasi baru bagi pedagang. 

Pedagang kali lima juga ada di Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar. 

Keberadaan pedagang kaki lima di Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar 

membuat kawasan tersebut terlihat kurang rapi. Pemerintah Kabupaten 

Karanganyar juga terus berupaya agar Taman Pancasila bisa bebas dari sisi 

negatif pedagang kaki lima. Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk 

melakukan penertiban pedagang kaki lima berusaha mengoptimalkan peran 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Berdasarkan pasal 25 ayat 1 Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2011, disebutkan bahwa: 

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Bupati 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketertiban dan 
ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan perlindungan 
masyarakat, yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagaimana dimaksud di atas 

mempunyai tugas yakni membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan 
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daerah di bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat, penegakan peraturan 

daerah dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah yang 

telah dikemukakan, mendorong peneliti untuk mengadakan kajian dengan tema 

penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). 

Peneliti lantas menfokuskan tema penelitian menjadi implementasi penertiban 

pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 di kawasan Taman Pancasila Kabupaten 

Karanganyar. Alasan peneliti memilih kawasan Taman Pancasila Kabupaten 

Karanganyar sebagai tempat penelitian, dikarenakan banyak sekali pedagang kaki 

lima yang tidak tertib dalam berjualan di tempat tersebut. 

Keterkaitan tema yang diambil oleh peneliti dengan Program Studi 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terletak pada visi Progdi PPKn FKIP 

UMS yang bertuliskan “Menjadi pusat pengembangan dan pembelajaran bidang 

PPKn serta Ketatanegaraan untuk membangun bangsa yang berkarakter kuat dan 

memiliki kesadaran berkonstitusi menuju masyarakat madani”. Hal ini 

menjelaskan bahwa untuk menuju masyarakat yang madani harus sadar akan 

adanya konstitusi yang berlaku. Dalam penelitian ini dijelaskan adanya Peraturan 

Daerah dimana peraturan ini dimaksudkan agar Satpol PP dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memiliki 

kesadaran akan adanya peraturan yang mengaturnya. Keterkaitan yang lain yaitu 

mengenai peraturan daerah yang dijadikan sebagai salah satu kajian dalam 

penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan kajian mengenai peraturan daerah terdapat 

dalam salah satu mata kuliah di Progdi PPKn FKIP UMS, yakni mata kuliah 
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Pemerintahan Daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan adanya 

keterkaitan antara tema yang diambil peneliti dengan Program Studi Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan. 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam 

karya ilmiah. Peneliti sebelum melakukan penelitian harus mengetahui terlebih 

dahulu permasalahan yang ada. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka 

dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah karakteristik pedagang kaki lima di kawasan Taman Pancasila 

Kabupaten Karanganyar? 

2. Bagaimanakah bentuk-bentuk implementasi penertiban pedagang kaki lima 

oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2011 di kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan pedoman untuk merealisasikan aktivitas yang akan 

dilaksanakan sekaligus memperjelas apa yang hendak diteliti. Peneliti dapat 

bekerja secara terarah mulai dari pengumpulan data sampai pada analisis 

pemecahan masalah, apabila terdapat tujuan penelitian yang tepat. Berdasarkan 

latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai 

berikut: 
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1. Untuk mendeskripsikan karakteristik pedagang kaki lima di kawasan Taman 

Pancasila Kabupaten Karanganyar. 

2. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk implementasi penertiban pedagang kaki 

lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2011 di kawasan Taman Pancasila Kabupaten 

Karanganyar. 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya, maupun masyarakat 

pada umumnya mengenai implementasi penertiban pedagang kaki lima 

oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2011. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala pengetahuan, 

khususnya mengenai implementasi penertiban pedagang kaki lima oleh 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2011. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman penelitian 

berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menyebarkan informasi dan masukan 

mengenai implementasi penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi 
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Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 

2011. 

b. Pengalaman selama meneliti dapat digunakan peneliti sebagai calon 

pendidik untuk ditransformasikan kepada peserta didik dan masyarakat 

Indonesia pada umumnya. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Implementasi. Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau 

penerapan (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005:427). 

Menurut Usman (2002:70), implementasi adalah bermuara pada aktivitas, 

aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan 

sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai 

tujuan kegiatan. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

implementasi adalah pelaksanaan suatu aktivitas untuk mengubah kebijakan 

menjadi sebuah tindakan. 

2. Penertiban. Penertiban dapat diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan 

menertibkan (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008:1695). 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa penertiban adalah 

proses atau cara untuk menertibkan sesuatu. 

3. Pedagang kaki lima. Pedagang Kaki Lima adalah penjual dan/atau jasa yang 

berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan fasilitas umum dan 

bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak 

maupun tidak bergerak (Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006). Menurut 
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Mc Gee sebagaimana dikutip oleh Demartoto dkk. (2006:16), pedagang kaki 

lima adalah usaha sektor perdagangan informal yang terdiri dari orang-orang 

yang menjual barang-barang atau jasa dari tempat-tempat masyarakat umum, 

terutama di jalan-jalan atau di trotoar. Berdasarkan pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa pedagang kaki lima merupakan pedagang yang menjual 

barang dagangannya kepada masyarakat umum, akan tetapi tidak memiliki 

tempat yang tetap. 

4. Satpol PP. Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam 

penegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta 

ketenteraman masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010). 

Berdasarakan pengertian yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan 

bahwa Satuan Polisi Pamong Praja atau biasa disebut Satpol PP adalah aparat 

pemerintah daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal 

penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban, ketenteraman 

masyarakat, serta perlindungan masyarakat. 

 


