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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terdapat 

dalam Pasal 1 ayat (3) merumuskan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. 

Negara hukum yang dimaksud merupakan sebuah negara yang mempunyai banyak 

aturan hukum yang harus dipatuhi dan ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa 

terkecuali. Hukum berisi perintah dan larangan yang mengatur seluruh warga dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Semua orang wajib melakukan perbuatan sesuai aturan hukum, sehingga 

ketertiban dan kenyamanan di dalam masyarakat dapat terjaga dengan baik. Oleh karena 

itu, hukum meliputi berbagai peraturan yang mengatur hubungan orang yang satu 

dengan yang lain, yaitu peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan misalnya Peraturan 

tentang Perdagangan. 

Aturan atau peraturan hukum di Indonesia tidak semuanya ditaati oleh seluruh 

warga negara, masih banyak orang-orang yang tidak taat pada hukum. Peraturan-

peraturan yang sudah disepakati dan ditulis ternyata masih banyak yang dilanggar. Agar 

peraturan tersebut terlasana dengan baik ditaati dan dipatuhi, maka peraturan hukum 

tersebut harus dilengkapi dengan unsur yang bersifat memaksa. Hal tersebut membuat 

Menteri dalam Negeri dan Menteri Perdagangan mengeluarkan Surat Keputusan 

Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 56 tahun 1971 tentang 

Ketentuan-ketentuan Kewenangan dalam Memberikan Izin Tempat Usaha dan Izin 

Usaha Perdagangan. Pasal 1 menjelaskan bahwa: “Izin tempat usaha adalah izin yang 

diperlukan untuk mendirikan dan atau menggunakan tempat-tempat bekerja berdasarkan 

ketentuan Hinderordonansi Staatsblad 1926 yang telah diubah, ditambah, terakhir 

dengan Staatsblad 1940 No.14 dan 450”. Di dalam pasal 7 dan 8 Keputusan Menteri 

Perdagangan dan Koperasi nomor 428/Kp/VI/1979 Tentang Ketentuan Perizinan di 

Bidang Usaha Perdagangan menjelaskan bahwa: “ prosedur perizinan usaha antara lain: 
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1. Pengusaha harus mengajukan permohonan kepada Menteri atau Pejabat yang 

ditunjuk. 

2. Bentuk surat permohonan beserta dokumen-dokumen yang harus dilampirkan 

ditetapkan oleh Menteri. 

3. Permohonan akan mendapat keputusan persetujuan atau penolakan dalam waktu 7 

hari untuk daerah pulau Jawa dan Bali, dan 14 hari untuk di luar Jawa dan Bali. 

Kecuali untuk daerah Riau kepulauan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah dan 

Irian Jaya selambatnya 30 hari. 

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”. Peraturan Daerah Kota Surakarta No.3 tahun 2008 pasal 1 ayat (8) tentang 

pengelolaan pedagang kaki lima menjelaskan bahwa: “Pedagang Kaki Lima(PKL) 

adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non formal dalam 

jangka waktu tertentu dengan mempergunakan lahan fasilitas umum yang ditentukan 

oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana 

atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dan/atau dibongkar pasang. Para pedagang 

kaki lima yang melakukan kegiatan usaha dan menggunakan tempat-tempat usaha dan 

menggunakan tempat-tempat usaha wajib memiliki izin dan kartu indentintas dari 

Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk. 

Pada kenyataan yang ada, para pedagang kaki lima selama ini banyak yang 

menggunakan trotoar atau pinggir jalan untuk dijadikan sebagai tempat usaha. Setiap 

para pedagang kaki lima mempunyai satu izin tempat usaha. Para pedagang kaki lima 

dilarang untuk mendirikan bangunan permanen atau semi permanen di lokasi pedagang 

kaki lima yang telah ditetapkan. Berdasarkan kondisi yang seperti ini diharapkan para 

pedagang kaki lima yang membuka tempat usaha dapat memperhatikan peraturan yang 

diberikan oleh pemerintah setempat. 

Para pejabat pemerintah kota Surakarta sudah mencoba berbagai cara untuk 

menertibkan para pedagang kaki lima yang membuka usahanya secara liar di pinggir-

pinggir jalan tanpa izin dari pemerintah. Kendala yang dihadapi adalah susah diaturnya 
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para PKL. susahnya para PKL bahwa tempat usaha yang digunakan adalah tempat yang 

sudah pas buat usahanya. Tempat tersebut sudah memberikan banyak rejeki bagi para 

pedagang kali lima tersebut. Tidak jarang para pedagang kaki lima yang ricuh dengan 

para Satpol PP yang bertugas membersihkan atau menertibkan tempat usaha para 

pedagang kaki lima. 

Salah satu sektor informal yang menjadi fenomena di perkotaan adalah pedagang 

kaki lima (PKL). Dengan adanya keterbatasan lapangan kerja di sektor formal, pedagang 

kaki lima menjadi pilihan yang termudah untuk bertahan hidup. Hal tersebut sesuai 

dengan ciri-ciri dari sektor informal yaitu mudah dimasuki, fleksibel dalam waktu dan 

tempat, bergantung pada sumber daya lokal dan skala usaha yang relatif kecil. 

Kehadiran pedagang kaki lima sering dikaitkan dengan dampak negative bagi 

lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib. 

Hal ini ditunjukkan oleh penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan tertata 

serta sering menempati tempat yang menjadi tempat umum. Akan tetapi adanya 

kebutuhan terhadap pedagang kaki lima oleh masyarakat menjadikan keberadaan para 

pedagang kaki lima pun semakin banyak. Masyarakat terutama yang kelas bawah masih 

membutuhkan mereka untuk memenuhi kebutuhan yang terjangkau. 

Fenomena pedagang kaki lima tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti 

Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya saja, melainkan di Provinsi Jawa Tengah juga terjadi 

di Daerah Kotamadya Surakarta. Kehadiran PKL di Kota Surakarta semakin banyak, 

sehingga menimbulkan mengeluarakan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 

Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Pemerintah Kota Surakarta 

sudah berusaha menata PKL berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan Daerah yang 

berlaku, namun pada kenyataannya permasalahan seputar pedagang kaki lima di Kota 

Surakarta menjadi permasalahan yang sangat pelik. Sejak dahulu Pemerintah Kota 

Surakarta permasalahan seputar pengelolaan pedagang kaki lima yang ada di Kota 

Surakarta tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Hal ini terbukti dengan masih 

banyaknya kawasan pedagang kaki lima yang ada di berbagai sudut kota di Surakarta. 
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hal ini menimbulkan permasalahan telah lama tidak dapat diatasi Pemerintah Kota 

Surakarta. 

Alasan peneliti melakukan penelitian ini dikarenakan keberadaan paguyuban 

pedagang kaki lima berada dibawah naungan pemerintah yaitu Dinas Pengelolaan Pasar. 

Paguyuban pedagang kaki lima ini dapat dijadikan sebagai suatu wadah bagi para 

pedagang kaki lima untuk saling mengenal satu sama lain antar sesama pedagang kaki 

lima dan untuk mempererat persaudaraan antar para pedagang. 

Apabila dikaitkan dengan Calon Guru PPKn maka peneliti dapat dijadikan 

pedoman apabila sudah berkecimpung di luar sana. Apabila nantinya selain menjadi 

guru dan membuka usaha sudah mendapatkan bekal pada saat penulisan ini berlangsung. 

Apabila sudah berkecimpung di masyarakat dapat juga dijadikan acuan membimbing 

dan mendidik wirausaha baru agar lebih mudah dan siap dalam menghadapi 

permasalahan  yang akan terjadi nantinya apabila sudah mendirikan suatu usaha. 

Calon Guru PPKn juga bisa melakukan usaha sampingan untuk menambah 

pemasukan keluarga. Adanya penelitian ini diharapkan sebagai calon guru pkn lebih siap 

untuk mencari keuntungan dalam hal kewirausahaan agar dapat mencukupi kebutuhan 

keluarga. Oleh karena itu, calon guru PPKn juga dapat membuka usaha untuk 

mencukupi kebutuhan keluarganya. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, peneliti 

merasa tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap pedagang kaki lima yang ada di  

Jalan Slamet Riyadi Surakarta sebagai bahan pembahasan dalam penelitian ini. Untuk 

itu dalam penelitian ini penulis memberikan judul penelitian ini : “Implementasi 

Ketentuan Permohonan Ijin Penempatan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Slamet Riyadi 

Surakarta Tahun 2015 Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Kota Surakarta No.3 Tahun 

2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diungkapkan di atas, dapat 

dirumuskan permasalahan antara lain :  

1. Bagaimana implementasi perijinan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Slamet 

Riyadi Surakarta tahun 2015? 

2. Bagaimana kendala perijinan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Slamet Riyadi 

Surakarta tahun 2015? 

3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala perijinan pedagang kaki lima di jalan 

Slamet Riyadi Surakarta tahun 2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktivitas yang akan 

dilaksanakan. Pada penelitian ini perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan 

pokok terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mendeskripsikan implementasi perijinan pedagang kaki lima (PKL) di jalan Slamet 

Riyadi Surakarta tahun 2015 

2. Mendeskripsikan kendala perijinan pedagang kaki lima (PKL) di jalan Slamet Riyadi 

Surakarta tahun 2015 

3. Mendeskripsikan solusi untuk mengatasi kendala perijinan pedagang kaki lima di 

jalan Slamet Riyadi tahun 2015  

 

D. Manfaat Penelitian 

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. 
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b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala pengetahuan, 

khususnya mengenai implementasi ketentuan permohonan ijin penempatan 

pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian 

berikutnya yang sejenis. 

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 implementasi ketentuan permohonan ijin penempatan 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. Implementasi. Tim Penyusun Pusat Bahasa (2005: 427), merumuskan bahwa 

implementasi adalah “pelaksanaan; penerapan”. Menurut Komoro sebagaimana yang 

dikutip oleh Ardi (2013: 7), “implementasi adalah proses untuk memastikan 

terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. 

2. Ketentuan. Tim Penyusun Pusat Bahasa (2014: 1443), merumuskan bahwa 

“ketentuan adalah sesuatu yang tentu atau yang telah ditentukan; ketetapan. 

3. Permohonan. Penyusun Pusat Bahasa (2014: 925), merumuskan bahwa “permohonan 

adalah permintaan kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya”. 

4. Izin. Tim Penyusun Pusat Bahasa (2014: 553), merumuskan bahwa “izin adalah 

pernyataan mengabulkan (tiada melarang, dsb); persetujuan membolehkan.  
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5. Penempatan. Tim Penyusun Pusat Bahasa (2014: 1433), merumuskan bahwa 

“penempatan adalah proses, perbuatan, cara menempati. 

6. Ketaatan. Tim Penyusun Pusat Bahasa (2005: 1116), merumuskan bahwa “taat berarti 

senantiasa tunduk; patuh”.  Sedangkan ketaatan menurut Tim Penyusun Pusat Bahasa 

(2005: 1116), dirumuskan bahwa “1) kepatuhan; 2) kesetiaan; 3) kesalehan; 4) huk 

fungsi untuk tidak membahayakan atau mengganggu kedamaian atau keadilan. 

7. Hukum. Menurut E. Utrecht sebagaimana yang dikutip oleh Ardi (2013: 7), hukum 

adalah “himpunan petunjuk hidup-perintah dan larangan yang mengatur tata tertib 

dalam suatu masyarakat, yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat 

oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan 

oleh pemerintah atau penguasa itu”. 

8. Ketaatan hukum. Menurut Ardi (2013: 15), ketaatan hukum adalah suatu sikap 

kepatuhan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang bertujuan untuk mengatur tata 

tertib agar mencapai suatu keadilan dan kedamaian bersama. 

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

merupakan “orang yang mencari nafkah dengan berdagang”. 

10. 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”. 

 


