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ABSTRAK 

Oky Wahyu Wibowo. NIM C 100 100 176. Penegakan Hukum Peraturan Daerah 
No. 1 Tahun 2007 tentang Pedagang Kaki Lima di Sukoharjo. Fakultas Hukum. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015. 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui upaya penegakan hukum 
Peraturan Daerah tentang pedagang kaki lima di Kabupaten Sukoharjo; (2) 
mengetahui tingkat keberhasilan penegakan hukum Peraturan Daerah tentang 
pedagang kaki lima di Kabupaten Sukoharjo. Metode pendekatan menggunakan 
yuridis empiris, yaitu meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian 
dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Sumber data 
menggunakan data primer, pihak yang dijadikan informan adalah para PKL, aparat 
satpol Pamong Praja, dan aparat pemda Kabupaten Sukoharjo. Teknik analisis data 
menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) 
Penegakan Perda Kabupaten Sukoharjo No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan PKL 
dilaksanakan oleh. Bupati Sukoharjo selaku Kepala Daerah kemudian melimpahkan 
wewenang dan tanggung jawab kepada Satpol PP. Langkah- langkah satpol PP dalam 
penegakan perda adalah: memahami isi perda, sosialisasi perda, melaksanakan 
tindakan penegakan hukum, dan menerapkan sanksi bagi pelanggar perda; (2) 
Tingkat keberhasilan penegakan hukum Peraturan Daerah tentang pedagang kaki 
lima di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan prosentase sebesar 45,4%, nilai yang 
termasuk rendah, sehingga masih dibutuhkan upaya penegakan perda yang lebih 
intensif lagi. 
Kata kunci: Penegakan Hukum, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima 

 
ABSTRACT 

Oky Wahyu Wibowo. NIM C 100 100 176. Law Enforcement Regional Regulation 
No. 1 of 2007 about Hawkers in Sukoharjo. Faculty Of Law. Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2015. 
 

The purpose of this study was to: (1) know the law enforcement Regional Regulation 
of hawkers in Sukoharjo; (2) assess the success of law enforcement Regional 
Regulation of hawkers in Sukoharjo. This research is qualitative research conducted 
in the field (field research). Juridical approach using empirical method, which 
examines secondary data first and then proceed to conduct research in the field of 
primary data. Source of data used primary data, which is used as the informant is 
the street vendors, municipal police officers of the Civil Service, and local 
government officials Sukoharjo. Data were analyzed using qualitative analysis. The 
results showed that: (1) Enforcement Regulation No. Sukoharjo 1 of 2007 on the 
arrangement implemented by vendors. Regent Sukoharjo as Regional Head then 
delegate authority and responsibility to the municipal police. Steps PP municipal 
police in the enforcement of regulations is: understand the content of regulations, 
socialization regulations, carry out enforcement actions, and applying sanctions for 
violators of regulations; (2) The level of success of law enforcement Regional 
Regulation of hawkers in Sukoharjo shows the percentage of 45.4%, the value is 
low, so that enforcement efforts are still needed more intensive regulation. 
 

Keywords: Law Enforcement, Regional Regulation, Hawkers  



 

PENDAHULUAN 

Keberadaan PKL telah membuka lapangan pekerjaan sehingga angka 

pengangguran dapat ditekan dan keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat kelas 

bawah karena harga yang relatif lebih murah dari toko atau restoran modern. 

Pedagang kaki lima adalah orang-orang golongan ekonomi lemah, yang berjualan 

barang–barang kebutuhan sehari-hari, makanan, atau jasa yang modalnya relatif 

sangat kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang 

maupun tidak. Pedagang Kaki Lima merupakan pedagang yang terdiri dari orang–

orang yang menjual barang–barang atau jasa dari tempat–tempat masyarakat umum, 

terutama di jalan–jalan atau di trotoar.1 

Keberadaan PKL selain menguntungkan juga mendatangkan permasalahan 

baru. Kegiatan para PKL dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang 

tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu kepentingan umum. 

Seperti kegiatan pedagang kaki lima (PKL) yang mengunakan trotoar dan jalan atau 

badan jalan sebagai tempat berdagang, pemasangan reklame yang sembarangan, 

perilaku buang sampah sembarangan dan perilaku menyeberang jalan sembarangan. 

Para PKL menimbulkan beberapa permasalahan. Hal ini terutama disebabkan 

oleh tidak adanya aspek legalitas dalam usahanya. Beberapa permasalahan yang 

ditimbulkan oleh PKL antara lain: Penggunaan ruang publik bukan untuk fungsi 

semestinya dapat membahayakan orang lain maupun PKL itu sendiri, Pencemaran 

yang dilakukan sering diabaikan oleh PKL, Sebagian besar PKL tidak mendapat 

perlindungan dari ancaman jiwa, kesehatan maupun jaminan masa depan. Resiko 

semacam itu belum mendapat perhatian karena perhatian masih tertuju pada 

pemenuhan kebutuhan pokok, Kemungkinan terjadinya persaingan tidak sehat antara 
                                                 

1 Aris Ananta. 2000. Ekonomi Sumber Daya Manusia, Jakarta: LPFE UI. Hal. 37 



 

pengusaha yang membayar pajak resmi dengan pelaku ekonomi informal yang tidak 

membayar pajak resmi (walaupun mereka sering membayar ”pajak tidak resmi”), 

contohnya ada dugaan bahwa pemodal besar dengan berbagai pertimbangan memilih 

melakukan kegiatan ekonominya secara informal dengan menyebarkan operasinya 

melalui unit-unit PKL, Ketiadaan perlindungan hukum menyebabkan pekerja di 

ekonomi informal rentan eksploitasi, baik pelaku di PKL itu sendiri, rekanan usaha 

dari sektor formal maupun dari oknum tertentu baik dari pemegang kebijakan lokal 

yang resmi maupun preman, Mobilitas sebagian PKL di satu sisi merupakan alat 

survival namun di sisi lain menyulitkan upaya pemberdayaan, serta timbulnya 

kerangka aliran uang yang berupa setoran tidak resmi ke oknum pemerintah. Hal 

tersebut menyebabkan ketergantungan sebagian oknum pemerintah pada keberadaan 

PKL.2  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemda Kabupaten Sukoharjo 

mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan 

Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Perda ini mengatur tentang pelarangan untuk 

berdagang bagi PKL di daerah-daerah yang sudah ditentukan. Dalam perda ini 

terdapat pasal mengenai larangan PKL untuk berjualan di tempat-tempat tertentu 

yaitu Pasal 49 ayat (1) Perda nomor 1 tahun 2007 berbunyi: “bahwa setiap orang 

atau badan hukum yang melakukan perbuatan berupa: 3  

Berusaha atau berdagang di trotoar; badan jalan/jalan; taman; jalur hijau dan 
tempat-tempat lain yang bukan peruntukkannya tanpa izin dari bupati dikenakan 
biaya paksa penegakan hukum sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah ) dan/atau 

                                                 
2 Justitie Atmoko. 2009. “Relokasi Pedagang Kaki Lima Kawasan Banjarsari Ke Pasar 

Klithikan Notoharjo Semanggi Kota Surakarta”. Tesis.Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas 
Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Hal 30 

3 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 1 Tahun 2007 tentang Program Pengaturan dan 
Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Pasal 49. 



 

sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu KTP atau kartu tanda 
identitas penduduk lainnya.  

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 Rp.1.000.000,00 
(satu juta rupiah ) dan atau sanksi administratif berupa penahanan sementara KTP 
atau kartu identitas penduduk lainnya.” 

 

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berusaha mengimplementasikan Peraturan 

Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2007 tentang Program Pengaturan dan Pembinaan 

Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo untuk menegakkan peraturan dan 

memelihara ketertiban dan kententraman masyarakat. Ketertiban adalah suasana 

yang mengarah kepada peraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku 

sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang 

diinginkan. 4  

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan 

hukum, baik dalam  arti  formil  yang  sempit  maupun  dalam  arti  materiel  yang  

luas,  sebagai  pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para 

subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh  aparatur  penegakan hukum  yang  

resmi  diberi  tugas  dan  kewenangan oleh undang-undang untuk  menjamin 

berfungsinya  norma-norma hukum  yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara. 

Dalam melaksanakan kewenangan guna menegakkan Peraturan Daerah, 

maka tugas ini diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut Pasal 1 

angka 5 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi 

Pamong Praja disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah 

Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan 
                                                 

4 Irawan Soejito. 2004. Sejarah Daerah Indonesia,:Pradanya Paramita, Jakarta. Hal. 101 



 

menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan 

Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. 5 

Usaha untuk menertibkan PKL tentunya perlu mendapat dukungan kuat dari 

berbagai pihak, terutama PKL karena jika mereka diberikan pemahaman yang baik 

tentang kesadaran hukum, memberikan jaminan kepastian usaha dan memfasilitasi 

agar usaha yang mereka rintis dapat berkelanjutan maka mereka akan mentaati 

perda. Artinya upaya untuk menertibkan para PKL yang ada di Kabupaten 

Sukoharjo sesuai dengan Perda tersebut, pemda 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 PKL sampai mereka mengerti dan memahami program 

pemerintah tersebut, sehingga para PKL tersebut bersedia untuk direlokasi tanpa 

adanya paksaan dan penggusuran.  

Berbicara mengenai ketaatan hukum, maka kita 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. Selain itu, kesanggupan untuk memahami hukum secara logis akan diikuti 

oleh kemampuan untuk menilainya, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.6 

                                                 
5 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja . 

Pasal 1 
6 Ronny Hanitijo Soemitro. 2000. Permasahan Hukum di dalam Masyarakat, Alumni, 

Bandung. Hal. 19. 



 

Menurut Soerjono Soekanto, indikator- indikator dari kesadaran hukum 

sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran 

hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa:7  

Indikator pertama adalah pengetahuan hukum, seseorang mengetahui bahwa 
perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang 
dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku 
tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang 
diperbolehkan oleh hukum. Indikator kedua adalah pengakuan hukum, seseorang 
warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan 
tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat 
tentang hakikat dan arti pentingnya regulasi labelisasi halal. Indikator yang ketiga 
adalah sikap hukum Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan 
penilaian tertentu terhadap hukum. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, 
yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan 
yang berlaku. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan 

penelitian dengan bertolak pada permasalahan ketaatan hukum para PKL di 

Kabupaten Sukoharjo terhadap peraturan daerah yang berlaku.  

Permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, bagaimanakah 

upaya penegakan hukum Peraturan Daerah tentang pedagang kaki lima di 

Kabupaten Sukoharjo?; Kedua, bagaimanakah tingkat keberhasilan penegakan 

hukum Peraturan Daerah tentang pedagang kaki lima di Kabupaten Sukoharjo? 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: Pertama, untuk mengetahui upaya penegakan hukum Peraturan Daerah 

tentang pedagang kaki lima di Kabupaten Sukoharjo; kedua, untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan penegakan hukum Peraturan Daerah tentang pedagang kaki 

lima di Kabupaten Sukoharjo 

                                                 
7 Soerjono Soekanto, 2007. Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta. Hal., 217-219 
 



 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang dilaksanakan di 

lapangan (field research). Penelitian kualitatif ini dilaksanakan untuk menganalisis 

ketaatan hukum para pedagang kaki lima terhadap peraturan daerah tentang 

pedagang kaki lima dan upaya penegakan hukum peraturan daerah tersebut. Metode 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

sosiologis atau yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk 

memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu 

untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.  

Spesifisikasi penelitian menggunakan deskripsi-analitis, yaitu penelitian 

yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan 

dengan teori- teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Sumber data yang 

digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat 

melalui wawancara. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif yaitu 

proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 

diinterpretasikan.  

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima di 
Kabupaten Sukoharjo 

Penegakan peraturan daerah dapat dilakukan oleh pemerintah daerah 

Kabupaten Sukoharjo mengacu pada konsep dari tujuan dibentuknya peraturan 

tersebut. Penegakan Perda Kabupaten Sukoharjo No. 1 Tahun 2007 tentang 

Penataan PKL bertujuan untuk memelihara ketertiban dan kententraman masyarakat. 

Bupati Sukoharjo selaku Kepala Daerah kemudian melimpahkan wewenang dan 



 

tanggung jawab dalam penanganan masalah PKL guna menjaga ketentraman dan 

ketertiban kepada Satpol PP.  

Setelah ditetapkannya Perda Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Pedagang 

Kaki Lima, diperlukan sebuah aturan pelaksanaan yang menjadi pedoman bagi 

Satpol PP untuk penegakan perda tersebut. Kebetulan aturan tersebut sudah ada 

sebelumnya yaitu Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 300- 05/351/2005 

tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Pedagang Kaki 

Lima di Kabupaten Sukoharjo.   

Satuan Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintahan daerah yang 

melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman 

masyarakat dan ketertiban umum, serta menegakkan peraturan daerah dan peraturan 

atau keputusan Bupati. Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum adalah suatu 

keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat 

melakukan kegiatannya dengan tertib dan teratur.  

Menurut Standart Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP yang diutarakan oleh 

Bapak Bapak Sutarmo, SE., M.Pd., selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Sukoharjo, 

langkah-langkah satpol PP dalam penegakan perda adalah: memahami isi perda, 

sosialisasi perda, melaksanakan tindakan penegakan hukum, dan menerapkan sanksi 

bagi pelanggar perda. Berdasarkan uraian di atas, maka langkah- langkah penegakan 

perda oleh satpol PP adalah: Pertama, Memahami isi Perda Kabupaten Sukoharjo 

No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan PKL; Kedua, mensosialisasikan Perda 

Kabupaten Sukoharjo No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan PKL; Ketiga, 

melaksanakan penegakan Perda Kabupaten Sukoharjo No. 1 Tahun 2007 tentang 



 

Penataan PKL; Keempat, penerapan sanksi bagi pelanggar Perda Kabupaten 

Sukoharjo No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan PKL. 

Memahami isi Perda Kabupaten Sukoharjo No. 1 Tahun 2007 tentang 

Penataan PKL. Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang 

dibuat oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan Daerah 

Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima merupakan 

peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo pengganti dari Perda Nomor 6 Tahun 1993 

tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan Terhadap Pembinaan dan Penataan 

Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo. Perda ini dibuat untuk mengatur PKL 

Kabupaten Sukoharjo sehingga dapat dikekola, ditata dan diberdayakan sedemikian 

rupa agar keberadaannya memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan 

perekonomian dan masyarakat kota, serta tercipta adanya lingkungan yang baik dan 

sehat.  

Satpol PP sebagai pelaksana tugas penegakan hukum perda harus mengetahui 

tujuan diberlakukannya Perda Kabupaten Sukoharjo No. 1 Tahun 2007 yang berisi 

aturan-aturan mengenai penataan, penempatan, larangan- larangan, dan ketentuan 

pidana yang dapat dikenakan terhadap para PKL yang melanggar perda. Sebagai 

penegak aturan hukum, satpol PP harus mengetahui isi dari perda tersebut. Jika 

satpol PP tidak mengetahui isi dari perda, maka pelaksanaan perda di lapangan akan 

mendapatkan hambatan dan penolakan. 

Mensosialisasikan Perda Kabupaten Sukoharjo No. 1 Tahun 2007 tentang 

Penataan PKL. Anggota masyarakat, khususnya para pedagang PKL juga harus 

mengetahui adanya Perda Kabupaten Sukoharjo No. 1 Tahun 2007 tentang penataan 

PKL. Upaya yang dilakukan adalah melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai 



 

perda tersebut. Sosialisasi diperlukan supaya PKL paham terhadap isi dari Perda 

tentang PKL. Pemahaman tersebut akan berguna dalam penataan apabila pemerintah 

daerah mempunyai kebijakan terhadap lokasi PKL tertentu, sehingga ketika Satpol 

PP diberi perintah oleh Bupati untuk menertibkan PKL, diharapkan PKL dengan 

sendirinya akan sadar dan mau ditertibkan Satpol PP.  Berdasarkan hasil wawancara 

tanggal 19 Desember 2014 dengan Bapak Sutarmo, SE., M.Pd., selaku Kepala 

Satpol PP:  “Selama ini, sosialisasi yang kami lakukan hanya sebatas menegur PKL 

yang dirasa mengganggu ketertiban umum, untuk merapikan dagangannya supaya 

tidak mengganggu orang lain serta memberi penjelasan tentang larangan Perda PKL 

di saat patroli”.  

Berdasarkan wawancara di atas, Satpol PP memang tidak mengagendakan 

waktu secara khusus untuk melakukan sosialisasi Perda tentang PKL. Sosialisasi 

yang dilakukan Satpol PP adalah ketika sedang patroli rutin menemui PKL yang 

tidak semestinya ditempatnya yang mengakibatkan terganggunya masyarakat atau 

kepetingan umum, maka Satpol PP menegur PKL supaya barang dagangannya 

dirapikan dengan memberikan penjelasan tentang larangan- larangan PKL di dalam 

Perda Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten 

Sukoharjo. 

Melaksanakan penegakan Perda Kabupaten Sukoharjo No. 1 Tahun 2007 

tentang Penataan PKL. Setelah upaya sosialisasi, satpol PP melakukan upaya 

penegakan hukum terhadap Perda dengan melakukan tindakan berupa pengawasan 

dan penertiban. Pengawasan yang dilakukan Satpol PP adalah dengan melakukan 

patroli. Kegiatan patroli ini dilaksanakan untuk memberikan imbauan atau teguran 

kepada para PKL yang terlihat melanggar. Patroli yang dilakukan Satpol PP 



 

memang tidak kenal waktu, dimulai Pukul 09.00 – 21.00 WIB bahkan kalau ada 

acara-acara tertentu bisa sampai 24 Jam. Patroli ini dilakukan oleh anggota Satpol 

PP Bidang Operasi dan Pengendalian dengan 2 shift, yaitu shift pagi dan shift 

malam.  

Pelaksanaan penertiban didasarkan pada Perda Kabupaten Sukojarjo No. 1 

Tahun 2007 tentang Penataan PKL serta Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 

300-500/351/2005 tentang Pembentukan Tim Pembina, Pengawasan, dan Penertiban 

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sukoharjo. Pelaksanaan penertiban PKL 

yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap PKL melibatkan banyak pihak, mulai dari 

masyarakat, RT, kelurahan, Camat dan bahkan Bupati, dinas, dan perusahan.  

Penerapan sanksi bagi pelanggar Perda Kabupaten Sukoharjo No. 1 Tahun 

2007 tentang Penataan PKL. PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10, Bupati berwenang 

memerintahkan untuk mencabut izin, menutup usaha, membongkar tempat usaha 

dan atau menyita barang dagangan/peralatan yang dipergunakan untuk usaha.” 

Selanjutnya Pasal 14: “Pencabutan izin  dan penutupan usaha sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13  dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu adanya 

keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan ketentuan 

pidana terdapat di Pasal 15 ayat (1) dan (2): ayat (1); Pelanggaran terhadap 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 

10 diancam  pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling 

banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)’ Ayat (2) Tindak pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 



 

Tingkat Keberhasilan Penegakan Hukum Peraturan Daerah tentang Pedagang 
Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo 

Tabulasi hasil wawancara dengan para PKL menunjukkan bahwa tingkat 

kepatuhan para PKL terhadap perda hanya menunjukkan prosentase sebesar 45,4%, 

nilai yang termasuk rendah. Nilai tertinggi untuk kepatuhan hanya terdapat pada 

indikator bersedia mengikuti pembinaan, rutin membayar retribusi, tempat 

berdagang yang dapat dibongkar pasang, serta tidak digunakan sebagai tempat 

tinggal. Indikator ketidakpatuhan terhadap perda dapat dilihat dari indikator yang 

menonjol pada tidak mengetahui adanya perda apalagi isinya, tidak ada izin usaha 

dan tidak setuju dengan kegiatan penertiban oleh Satpol PP.  

Tingkat kepatuhan terhadap hukum yang rendah menjadi salah satu kendala 

dalam usaha penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan 

teori efektivitas hukum di atas, dapat dikatakan bahwa Satpol PP belum efektif 

dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan PKL karena belum memenuhi 

unsur-unsur dari tolak ukur suatu efektivitas hukum yang dikemukakan menurut 

Soerjono Soekanto. Mengacu pada hal ini, ke depan perlu dipikiran upaya-upaya 

yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap 

hukum. Upaya ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, penertiban, penindakan serta 

pemberian sanksi bagi pelanggar hukum (perda).  

 
PENUTUP 
Kesimpulan 

Pertama, Penegakan Perda Kabupaten Sukoharjo No. 1 Tahun 2007 tentang 

Penataan PKL bertujuan untuk memelihara ketertiban dan kententraman masyarakat. 

Bupati Sukoharjo selaku Kepala Daerah kemudian melimpahkan wewenang dan 

tanggung jawab dalam penanganan masalah PKL guna menjaga ketentraman dan 



 

ketertiban kepada Satpol PP. Aturan pelaksanaan yang menjadi pedoman bagi Satpol 

PP untuk penegakan perda tersebut adalah  Surat Keputusan Bupati Sukoharjo 

Nomor 300-05/351/2005 tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Pengawasan dan 

Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo.  Berdasarkan pada SK 

Bupati Sukoharjo di atas, maka Satpol PP Kabupaten Sukoharjo dapat melakukan 

tindakan yang bersifat preventif ataupun tindakan penertiban. Langkah-langkah 

satpol PP dalam penegakan perda adalah: memahami isi perda, sosialisasi perda, 

melaksanakan tindakan penegakan hukum, dan menerapkan sanksi bagi pelanggar 

perda. 

Kedua, tingkat keberhasilan penegakan hukum Peraturan Daerah tentang 

pedagang kaki lima di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat dari hasil wawancara 

dengan para PKL yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan para PKL terhadap 

perda hanya menunjukkan prosentase sebesar 45,4%, nilai yang termasuk rendah. 

Pengetahuan para PKL terhadap keberadaan Perda mayoritas responden menjawab 

tidak tahu dengan persentase sebesar 71,4%. Pemahaman terhadap Perda, mayoritas 

responden menjawab tidak memahami dengan persentase sebesar 85,7%. 

Mengetahui maksud dan tujuan pemberlakuan Perda, mayoritas responden 

menjawab tidak tahu dengan persentase sebesar 85,7%. Sosialisasi Perda, mayoritas 

responden menjawab tidak pernah dengan persentase sebesar 81%. Kegiatan 

pembinaan dari Satpol PP, mayoritas PKL menjawab Ya dengan persentase sebesar 

71,4%. Mengikuti kegiatan pembinaan, mayoritas responden menjawab tidak 

dengan persentase sebesar 66,7%. Kegiatan penataan PKL, mayoritas menjawab 

tidak dengan persentase sebesar 76,2%.  



 

Kegiatan Penertiban oleh Satpol PP, mayoritas responden menjawab tidak 

pernah dengan persentase sebesar 90,5%.Para PKL setuju dengan upaya pembinaan, 

mayoritas responden menjawab setuju dengan persentase sebesar 85,7%. Rutin 

membayar retribusi, mayoritas jawaban responden adalah ya dengan persentase 

sebesar 90,5%. Jawaban ini mengindikasikan bahwa sebenarnya dari sisi retribusi, 

para PKL sudah patuh terhadap aturan. Perijinan, seluruh responden (100%) 

menjawab tidak mempunyai ijin. Tempat berdagang dapat dibongkar/dipasang, 

seluruh responden menjawab ya (100%). Jawaban ini menunjukkan bahwa 

sebenarnya para PKL menyadari bahwa kegiatan usaha yang mereka lakukan tidak 

berizin dan menempati lahan yang bukan untuk tempat berjualan. Tempat usaha 

tidak digunakan sebagai tempat tinggal, seluruh responden menjawab ya (100%). 

Hal ini mengindikasikan bahwa para PKL sebenarnya sudah menyadari bahwa 

lokasi tempat mereka berjualan bukanlah tempat yang layak untuk tempat tinggal.   

 
Saran 

Kepada Pemerintah Daerah, Diperlukan pembinaan dan pelatihan bagi 

anggota Satpol PP guna meningkatkan kualitas Satpol PP yang berkaitan dengan 

masalah pembinaan dan penertiban, serta membina kedisiplinan dalam tugas. 

Sebagai contoh tegas dalam memberikan sanksi pada pedagang yang tidak patuh. 

Perlu melibatkan satuan kerja perangkat daerah lainnya untuk mensosialisasikan 

tentang pembinaan dan penertiban kepada para Pedagang Kaki Lima, sehingga 

meraka merasa diikutsertakan dalam penegakan hukum. Pemerintah daerah 

sebaiknya memprogramkan pemberian bantuan permodalan bagi PKL, memberikan 



 

jaminan perlindungan bagi PKL, pembinaan pengaturan usaha, serta memberikan 

pembinaan manajerial  

Kepada Satpol PP, sesuai dengan tugas pembinaan preventif, Satpol PP perlu 

memberikan sosialisasi dan penyuluhan tentang Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 

1 tahun 2007 tentang Penataan PKL. Hal ini karena masih banyak PKL kurang 

memahami Perda tersebut. Satpol PP perlu melengkapi sarana dan prasarana yang 

lebih memadai PP, sehingga penegakan Perda bisa berjalan dengan maksimal.  

Kepada penelitian berikutnya, penelitian berikutnya perlu melakukan 

pengkajian terhadap penegakan hukum peraturan daerah pada bidang lain atau pada 

daerah yang lain. 
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