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IMPLEMENTASI PERDA NO. 3/2014 TENTANG PENATAAN DAN 

PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PROJO  

KAB. SEMARANG 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi peraturan daerah 

terhadap pedagang kaki lima di pasar (studi kasus pada pedagang kaki lima Pasar 

Projo Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang). Jenis penelitian ini 

menggunakan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan 

teknik. Analisis data menggunakan model interaktif melalui pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa: 1) Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 pasal 1 ayat 

8 tentang penataan dan pemberdayaan PKL di Pasar Projo Ambarawa dapat 

dilakukan dengan melaksanakan komunikasi terhadap pedagang kaki lima dengan 

cara sosialisasi langsung dan tidak langsung, dan memperhatikan sumber daya serta 

disposisi birokrasi dari pasar tersebut; 2) Kendala yang dialami yaitu kurangnya 

kesadaran dari pedagang kaki lima untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku; 3) 

Solusi yang diberikan yaitu harus ada sanksi tegas kepada pedagang kaki lima yang 

tidak mentaati aturan-aturan yang berlaku. 

 

Kata kunci: implementasi, perda, pedagang kaki lima. 

Abstract 
This study aims to describe the implementation of regional regulations on street 

vendors in the market (a case study on street vendors of the Projo Ambarawa Market, 

Ambarawa District, Semarang Regency). This research uses qualitative descriptive. 

The data collection of this research uses observation, interviews, and documentation. 

The validity of the data uses triangulation of sources and techniques. The data 

analysis of this research uses interactive models through data collection, data 

reduction, presentation and conclusion. The results of the study show that: 1) 

Implementation of Regional Regulation (Perda) Number 3 of 2014 article 1 

paragraph 8 concerning the arrangement and empowerment of street vendors in Projo 

Ambarawa Market can be carried out by communicating with street vendors by 

direct and indirect socialization, and pay attention to the resources and disposition of 

the bureaucracy of the market; 2) Constraint experienced is lack of awareness from 

street vendors to comply with the applicable rules; 3) The solution given is there 

must be strict sanctions on street vendors who do not obey the rules. 

 

Keywords: Implementation, Regional Regulations, and Street Vendors. 

 

1. PENDAHULUAN 

Kota Ambarawa, yang terletak pada 110º22’0,9” - 110º24’57,9” Bujur Timur dan 

7º12’30,82” - 7º17’2,95” Lintang Selatan, secara geografis terletak dalam 3 kutub 

yaitu JOGLOSEMAR (Yogyakarta – Solo – Semarang). Sebagai kota yang dilalui 
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jalur transportasi regional dan mempunyai aksesbilitas yang mudah maka banyak 

kegiatan ekonomi dilakukan di kota ini, salah satunya adalah sektor perdagangan di 

pasar (Salihima: 2001: 46). 

Pasar Projo merupakan salah satu pasar yang cukup besar dan mempunyai 

pengaruh terhadap kegiatan ekonomi di Kecamatan Ambarawa. Di pasar ini, terdapat 

berbagai jenis dagangan antara lain gerabah, pakaian, peralatan dapur, pernak-pernik, 

dan bahan makanan. Kios-kios tertata rapi di setiap lantai dengan jenis dagangan 

yang berbeda di setiap bloknya, tetapi di lantai dasar dan bagian luar pasar sering 

dijumpai pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada lokasi yang ditentukan. 

Pedagang kaki lima (PKL) menjajakan berbagai jenis dagangan, seperti sayur-

sayuran, beragam hasil tangkapan laut, bumbu-bumbuan, sembako, dan sebagainya. 

Pengamatan yang dilakukan memperlihatkan bahwa pedagang kaki lima yang 

berada di Pasar Projo belum tertata rapi. Banyak  pedagang kaki lima yang 

menggelar dagangannya di pinggiran jalan dan trotoar ketika pagi hari sehingga 

mengganggu para pejalan kaki yang ingin berjalan di trotoar dan lalu lintas 

kendaraan yang berada di sekitar pasar. Hal tersebut juga membuat pasar tidak rapi. 

Namun di sisi lain, keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Projo secara tidak 

langsung memiliki peran dalam peningkatan perekonomian di daerah Ambarawa 

karena dapat mengurangi angka pengangguran dan menambah pendapatan daerah 

melalui restribusi-restribusi seperti kebersihan, parkir, dan lainnya yang akhirnya 

disumbangkan kepada daerah. 

Berdasarkan fenomena tersebut, diharapkan para pedagang kaki lima (PKL) 

memiliki kesadaran untuk menggelar dagangannya dengan rapi dan tidak berada di 

trotoar atau bahu jalan dan sikap saling toleransi antar pedagang dan pembeli agar 

tidak terjadi kesemrawutan di area pasar.  Hal tersebut sudah menjadi tugas dan 

tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah daerah untuk berpikir 

lebih mengenai masalah yang timbul atas keberadaan pedagang kaki lima yang tidak 

memenuhi peraturan tersebut. Arti dari penataan kawasan adalah merangkai  atau  

menyusun  kembali  areal  Pasar  Projo  agar  lebih  efisien,  tertib,  dan lancar untuk 

melakukan aktivitas transaksi jual beli. Dari uraian tersebut, penataan kawasan Pasar 
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Projo sangat diperlukan agar  roda  ekonomi  Kota  Ambarawa  berjalan  dengan  

baik (Salihima, 2001: 49). 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, penulis 

sebagai mahasiswa Program Studi Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) bermaksud 

ingin mendalami lebih lanjut tentang implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2014 pasal 

1 ayat 8 tentang pemberdayaan dan penataan pedagang kaki lima di Pasar Projo 

Kecamatan Ambarawa yang berkaitan dengan mata kuliah Otonomi Daerah dan 

Pemerintahan Desa. Selain itu, perlu mengkaji hambatan apa saja yang dihadapi 

dalam pelaksanaanya. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

cara turun langsung ke lokasi penelitian dan metode deskriptif kualitatif untuk 

menganalisis hasil penelitian. 

 

2. METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Projo Kecamatan Ambarawa, Kabupaten 

Semarang. Alasan memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian karena banyak 

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan tidak sesuai aturan. Penelitian ini 

dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan, yaitu waktu, biaya, dan tenaga. 

Sedangkan waktu penelitian dan pengumpulan data dimulai sejak penulis 

mengajukan judul yaitu bulan Desember tahun 2017. 

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif karena analisis data dalam 

penelitian ini berbentuk kata dan kalimat yang disusun menjadi sebuah deskripsi. 

Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2005: 1) adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah 

eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan 

data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dah 

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. 

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu menjelaskan fenomena secara mendalam 

melalui pengumpulan data. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2013: 224) teknik pengumpulan 

data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama 
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dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut Ulber Silalahi (2009: 280) 

pengumpulan data adalah satu proses mendapatkan data empiris melalui responden 

dengan menggunakan metode tertentu. Keabsahan data dicek dengan menggunakan 

dua macam triangulasi yakni teknik triangulasi sumber yaitu berupa informasi dari 

Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Kepala Pasar Projo Kecamatan Ambarawa dan 

triangulasi metode pengumpulan data yaitu menguji kredibilitas data dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2014 pasal 1 ayat 8 tentang Penataan 

dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Projo Ambarawa 

Kabupaten Semarang 

Pertama, Komunikasi dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 

(PKL) di Pasar Projo Kecamatan Ambarawa, dilaksanakan dengan cara (1) 

Sosialisasi langsung. Sosialisasi langsung dalam penataan dan pemberdayaan 

pedagang kaki lima di Pasar Projo Ambarawa ini adalah dengan mengadakan suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pasar Projo Ambarawa dengan cara 

mengundang perwakilan-perwakilan pedagang kaki lima (PKL) yang berada di Pasar 

Projo Ambarawa untuk mengikuti penyuluhan yang bertujuan untuk 

memberitahukan informasi mengenai aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk para 

pedagang kaki lima tersebut dan menyampaikan informasi tersebut kepada rekan-

rekan pedagang kaki lima yang berada di Pasar Projo Ambarawa; (2) Sosialisasi 

Tidak Langsung. Sosialisasi dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima 

(PKL) di Pasar Projo Kecamatan Ambarawa tidak hanya dilakukan dengan 

sosialisasi langsung, melainkan juga dilakukan dengan sosialisasi tidak langsung. Hal 

itu dilakukan agar isi dan tujuan dari Perda tersebut cepat diketahui dan dipahami 

oleh pedagang kaki lima (PKL) Pasar Projo Ambarawa. Sosialisasi tidak langsung 

dilakukan oleh Dinas Pasar Projo Ambarawa dengan memasang papan pengumuman 

dan spanduk berisikan aturan-aturan dan himbauan untuk seluruh pedagang, 

termasuk pedagang kaki lima. Pemasangan pengumuman di lingkungan pasar ini 
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bertujuan untuk memperluas informasi tentang Perda tersebut agar selalu diingat dan 

dipatuhi oleh seluruh pedagang. 

Kedua, Sumber Daya dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 

(PKL) di Pasar Projo Kecamatan Ambarawa. Pihak Dinas Pasar Projo Ambarawa 

telah memperhatikan dan mengupayakan dengan baik dan terstruktur sumber daya 

dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di pasar ini. Sumber 

daya manusia yaitu petugas pasar sudah cukup jumlah dan perannya dalam penataan 

pedagang kaki lima. Dari segi sarana prasarana, petugas pasar sudah menyediakan 

lokasi yang memadai dan adil bagi seluruh pedagang yang berjualan di pasar ini 

terutama pedagang kaki lima. Petugas pasar juga telah mengatur waktu untuk 

berjualan para pedagang kaki lima agar tetap tertib dan teratur, yaitu mulai pukul 

14.00 sampai 23.00 WIB. Aturan waktu ini dibuat dikarenakan pada pukul 23.00 

sampai dengan 06.00 WIB merupakan waktu untuk berjualan para pedagang pasar 

pagi. 

Ketiga, Disposisi Birokrasi dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki 

Lima (PKL) di Pasar Projo Kecamatan Ambarawa. Implementasi peraturan daerah 

(Perda) sangat terpengaruh oleh sikap pelaksana kebijakan/peraturan daerah. Sikap 

pelaksana kebijakan/peraturan daerah yang dimaksud antara lain adalah antusias, 

responsif, loyal, dan bertanggung jawab. Apabila pelaksa kebijakan tidak 

bertanggung jawab, misalnya staf pelaksana kebijakan tidak melaksanakan kebijakan 

sesuai dengan apa yang atasan inginkan atau tidak berdasarkan tujuan dari kebijakan 

yang telah dibuat, maka hal tersebut akan dapat menimbulkan masalah di kemudian 

hari. Dalam hal ini, sikap pelaksana kebijakan  yaitu petugas Pasar Projo Ambarawa 

sudah baik, mereka sudah antusias, responsif dan bertanggung jawab dalam 

mengemban tugasnya. 

3.2 Hambatan Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2014 pasal 1 ayat 8 tentang 

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Projo 

Ambarawa Kabupaten Semarang 

Dalam proses pelaksanaan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) 

di Pasar Projo Ambarawa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 

Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima masih belum 
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sesuai dengan yang diharapkan karena masih ada kendala-kendala yang dihadapi 

Petugas/Aparatur Dinas Pasar Projo Ambarawa. Kendala-kendala tersebut antara lain 

adalah: (1) Masih banyak Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Pasar Projo 

Ambarawa belum mengerti tentang Peraturan Daerah Kabupaten semarang Nomor 3 

Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL); (2) 

Kurangnya kesadaran Pedagang Kaki Lima (PK) untuk berjualan di tempat yang 

telah disediakan yang berada di dalam pasar. Beberapa Pedagang Kaki Lima (PKL) 

di Pasar Projo Ambarawa yang berjualan di tempat yang bukan semestinya untuk 

berjualan, seperti sudut-sudut tempat parkir kendaraan, area depan pasar, dan bahu 

jalan depan Pasar Projo Ambarawa; (3) Adanya perilaku nakal Pedagang kaki Lima 

(PKL) di Pasar Projo Ambarawa usai adanya penertiban area berdagang, para 

pedagang tersebut kembali menjajakan dagangannya di area terlarang untuk 

berjualan kembali; (4) Beberapa Pedagang Kaki Lima (PKL) memulai aktivitas 

berdagangnya tidak sesuai dengan peraturan waktu yang telah ditentukan; dan (5) 

Masih sulitnya untuk penerapan sanksi secara tegas terhadap para pedagang yang 

melanggar Perda tersebut. 

3.3 Solusi yang dapat diterapkan dalam Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 

2014 pasal 1 ayat 8 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki 

Lima (PKL) di Pasar Projo Ambarawa Kabupaten Semarang  

Melihat adanya hambatan atau kendala dalam proses implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2014 dalam penataan dan pemberdayaan 

pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Projo Ambarawa Kabupaten Semarang, maka 

pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang dilaksanakan oleh Petugas 

Pasar dan Satpol PP Kabupaten Semarang melakukan upaya-upaya sebagai berikut: 

(1) Memberikan penyuluhan dan pembinaan yang lebih intensive kepada Pedagang 

Kaki Lima (PKL) agar mengerti dan paham mengenai Peraturan Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki 

Lima (PKL); (2) Mengadakan pameran perdagangan dan kewirausahaan untuk para 

PKL, melalui pameran ini diharapkan pedagang dapat belajar berkompetisi, 

berdagang dan berwirausaha secara sportif dan sesuai aturan-aturan yang telah 

ditetapkan oleh Dinas Pasar dan Pemerintah; (3) Melakukan upaya persuasif dengan 
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memberikan dorongan kepada PKL untuk membentuk organisasi atau badan usaha 

mandiri sebagai wadah sosialisasi dan penanggungjawab kegiatan perdagangan para 

PKL. Sehingga pemimpin organisasi atau badan usaha tersebut dapat memantau 

anggotanya agar tetap patuh pada peraturan yang berlaku di Pasar Projo Ambarawa. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memaparkan dan menyajikan data yang 

berhubungan dengan implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2014 pasal 1 ayat 8 

tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Projo Kecamatan 

Ambarawa, Kabupaten Semarang. Berdasarkan analisis data yang sudah terkumpul 

dan pembahasan yang sudah dijabarkan mengenai gambaran yang sesuai dengan 

tujuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Proses implementasi 

Perda Nomor 3 Tahun 2014 pasal 1 ayat 8 tentang Penataan dan Pemberdayaan 

Pedagang Kaki Lima di Pasar Projo Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang 

belum berjalan dengan efektif karena pengawasan dan penertiban yang dilakukan 

oleh Dinas Pasar Projo Ambarawa masih belum maksimal, serta masih dijumpai 

kendala-kendala yang berasal dari pedagang kaki lima; (2) Kendala-kendala yang 

dihadapi Dinas Pasar Projo Ambarawa dalam proses implementasi Perda Nomor 3 

Tahun 2014 pasal 1 ayat 8 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 

adalah kurangnya kesadaran Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk mematuhi peraturan 

yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah maupun Dinas Pasar Projo Ambarawa, 

adanya perilaku nakal Pedagang kaki Lima (PKL) di Pasar Projo Ambarawa usai 

adanya penertiban area berdagang, para pedagang tersebut kembali menjajakan 

dagangannya di area terlarang untuk berjualan kembali, dan masih sulitnya untuk 

penerapan sanksi secara tegas terhadap para pedagang yang melanggar peraturan 

yang berlaku dengan alasan perasaan kasihan; dan (3) Solusi-solusi yang dapat 

disimpulkan berdasarkan kendala-kendala tersebut adalah memberikan penyuluhan 

dan pembinaan yang lebih intensive kepada Pedagang Kaki Lima (PKL), 

mengadakan pameran perdagangan dan kewirausahaan untuk para PKL dengan 

tujuan melalui pameran ini diharapkan pedagang dapat belajar berkompetisi, 
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berdagang dan berwirausaha secara sportif dan sesuai aturan-aturan yang telah 

ditetapkan, dan melakukan upaya persuasif dengan memberikan dorongan kepada 

PKL untuk membentuk organisasi atau badan usaha mandiri sebagai wadah 

sosialisasi dan penanggungjawab kegiatan perdagangan para PKL. 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dari penelitian tentang “Implementasi Perda 

Nomor 3 Tahun 2014 pasal 1 ayat 8 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang 

Kaki Lima di Pasar Projo Kecamatan Ambarawa” maka dapat diajukan saran-saran 

guna terwujudnya implementasi Perda yang optimal sebagai berikut. 

1) Memberikan penyuluhan dan pembinaan yang lebih intensive kepada Pedagang 

Kaki Lima (PKL) agar mengerti dan paham mengenai Perda-perda yang 

membahas dan mengatur tentang Pedagang Kaki Lima (PKL). 

2) Dinas Pasar Projo Ambarawa hendaknya lebih meningkatkan kedisiplinan dan 

memberikan sanksi tegas bagi pedagang yang tidak mematuhi aturan-aturan yang 

telah ditetapkan. 
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