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DAMPAK PERUBAHAN JALURrSATU ARAH (ONE WAYySTREET) 

TERHADAP AKTIVITASsPERDAGANGAN DI JL. BALI KECAMATAN 

KLATEN TENGAH KABUPATEN KLATEN. 

 

ABSTRAK 

IstilahhPedagang Kaki Lima, karena mereka berjualan menggunakan tenda 

ataupun lapak berkaki lima, namun ada yang menyebut karena pedagang berjualan 

jaraknya “lima kaki” dariitrotoar atau jalan. Pada situasiikrisis ekonomi, Pedagang 

KakiiLima dapat sebagaiipenyangga ekonomiikerakyatan, harga jauhhlebih murah 

dannterjangkau bilaadibandingkan supermarketaatau mall. Maka dari itu sektor 

informal seperti pedangang kaki lima di wilayah Kabupaten Klaten merupakan 

salah satu sektor ekonomi penting yang menjadi sumber penghasilan utama bagi 

sebagian masyarakat. Namun keberadaan dari PKL yang berada di trotoar (area 

perkotaan dan tempat ramai) juga sering dianggap sebagai pemicu kesemrawutan 

dan menimbulkan image kumuh bagi pihak pemerintah daerah maupun oleh dinas 

terkait. Hal ini disebabkan oleh PKL yang mendirikan lapak berupa bangunan 

semi permanen tanpa menghiraukan aspek kebersihan dan terkesan seenaknya. (1) 

Penelitianiini bertujuannuntuk : Untuk mengkajiidampak yang dirasakan setelah 

diberlakukannya jalur satuuarah (One WayyStreet) terhadapppara pedagang kaki 

lima di sepanjang Jl. Bali Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten. (2) 

Menganalisis aksesibilitas pembeli/pelanggan terhadap lokasi pedagang di Jalan 

Bali Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Metodeepengambilan sampel 

menggunakann Total sampling dimanaajumlah pedagang yang ada di Jl. Bali 

Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten yang saya teliti sedikit dan 

menggunakan Accidental sampling untuk pembeli yang berjumlah lima orang 

setiap pedagangnya. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Dari hasil 

survey membuktikan bahwa setelah diberlakukannya satu arah (One Way Street) 

sebanyak 84,38% penjual kehilangan pelanggan untukmmembeli 

baranggjualannya, sehinggaapedagang sepiidari ppengunjung atauppembeli, hal 

tersebut mempengaruhi pendapatan mereka. Sebesar 43,75% penjual dan 66,25% 

pembeli yanggmenganggapppenerapan jalurrsatu arah ini menjadi hal yang 

negatif karena sangat menganggu aktivitas kegiatan yang biasanya dilakukan 

setiap harinya. 

KataaKunci: jalurssatu arah, pedagang, pembeli, Klaten. 

ABSTRACTS 

The term street vendor is because they sell using tents or five-legged stalls, but 

some say it's because the vendors are "five feet" from the sidewalk or road. In a 
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situation of economic crisis, street vendors can support the people's economy, 

prices are much cheaper and affordable when compared to supermarkets or malls. 

Therefore, the informal sector such as street vendors in the Klaten Regency is one 

of the important economic sectors whichiis themmain source offincome for some 

people. However,tthe presence of street vendors on the sidewalks (urban areas and 

crowded places) is also often considered a trigger for chaos and creates a slum 

image for the local government and related agencies. This is caused by street 

vendors who set up stalls in the form of semi-permanent buildings regardless of 

the cleanliness aspect and seem arbitrary. (1) This study aims to: To examine the 

impact felt aftertthe implementationoof theeone-way lane (One Way Street) on 

street vendors along Jl. Bali, Central Klaten District, Klaten Regency. (2) 

Analyzing the accessibility of buyers/customers to the location of traders on Jalan 

Bali, Central Klaten District, Klaten Regency. The sampling method used total 

sampling where the number of traders on Jl. Bali, Central Klaten Subdistrict, 

Klaten Regency, which I researched a little and used accidental sampling for five 

buyers each. Collecting data using a questionnaire. The survey results prove that 

after the implementation of one way (One Way Street) as many as 84.38% of 

sellers lose customers to buy their goods, so that traders are deserted from visitors 

or buyers, this affects their income. As many as 43.75% of sellers and 66.25% of 

buyers consider the implementation of this one-way route to be a negative thing 

because it greatly disrupts activities that are usually carried out every day.  

Keyword : one way street, traders, customers, Klaten. 

1. PENDAHULUAN 

Menurut UU Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan, “jalannadalah prasarana 

transportasiddarat yang meliputiisegala bagian area darat, termasukibangunan 

pelengkap dan perlengkapannyaayang diperuntukkan bagiilalu lintas, yang 

beradaapada permukaanntanah, diiatas permukan tanah, diibawah permukaan 

tanahhdan/atau air, sertaadi atas permukaannair, kecualiijalan keretaaapi, jalan 

lori, dan jalan kabel”. Jalannmemiliki beberapa bagian yaitu, badan jalan 

meliputiijalur laluulintas, dengannatau tanpaajalur pemisah dannbahu jalan. 

sedangkan trotoar Menilik sejarahnya, trotoar pertama kali ditemukan di sebuah 

kota kuno di pusat Anatolia (Turki) pada rentang 2000 sampai 1990 tahun 

sebelum masehi. Namun, bentuk desain trotoarnya belum ideal, tidak seperti 

trotoar saat ini trotoar purba itu tidak memiliki pemisah atau separator. 

Diperkirakan pejalan kaki masa itu masih harus bercampur dengan kuda, pedati, 

dan gerobak. Trotoar mulai dikembangkan pada masa Kekaisaran Romawi. Orang 

Romawi memiliki sebuah kata khusus untuk menyebut trotoar, yakni samita. 

(Kostof, 1992) 

 IstilahhPedagang Kaki Lima, karena mereka berjualan menggunakan tenda 

ataupunnlapak berkakiilima, namunaada yangimenyebut karenaipedagang 

berjualannjaraknya “lima kaki” dariitrotoar atauijalan. Padaisituasi ikrisis 

ekonomi,iPedagang KakiiLima dapat sebagaiipenyangga ekonomiikerakyatan, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bangunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
https://id.wikipedia.org/wiki/Air
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jalan_lori&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jalan_lori&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jalan_kabel&action=edit&redlink=1
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hargaajauh lebihimurah daniterjangkau bilaidibandingkan supermarket atau mall. 

Selain jadi jalur ekonomiirakyat, dapat sebagaiipenampungatau membuka 

lapanganipekerjaan pada sektoriinformal (Hardja Sudomo, 2006). 

 Keberadaan PKL saat ini dikarenakan ketidakmampuan masyarakat yang 

memperoleh pekerjaan formal sehingga menjadikan mereka tidak bekerja atau 

menganggur. Oleh karenaiitu kegiatannsektor informal menjadi alternatif utama 

untuk mengurangiipengangguran. Merekaiyang terlibat diisektor ini umumnya 

golonganimasyarakat ekonomiilemah, berpendidikanirendah, tidak terampilidan 

kebanyakaan paraamigran (Effendiidalam Fernado, 2016). 

 Seluruh PKL di sepanjang Jalan Bali dikenal sebagai Pasar Sore oleh 

masyarakat Klaten karena setiap hari para pedagang mulai buka pukul 16.00 WIB 

hingga larut malam bahkan sampai menjelang pagi. Tidak hanya pedagang buah 

saja yang menjajakan dagangannya melainkan pedagang pakaian, sepatu, celana, 

warung makan, hingga toko oleh-oleh pun ada. 

 Beberapa  jalan di area perkotaan dengan potensi keramaian di Kota 

Klaten mengalami perubahan aturan jalur dari dua arah menjadi satu arah, hal ini 

termasuk jalan Baliimulai dariipertigaan jalaniPemuda Tengah hingga perempatan 

lampu merah Pandanrejo yang dikenal dengan Pasar Sore. Pemerintah Kabupaten 

Klaten menetapkan melalui PeraturaniDaerah (PerDa) dan Peraturan 

Bupatii(PerBup) tentang PKL diiKecamatan Klaten Tengah Jalan Bali menjadi 

zona kuning. 

Tentuupermasalahan iniimenimbulkan presepsiimasyarakat terhadap 

tindakannyang dilakukanntersebut, presepsiisetiap orang dalam menyikapii 

permasalahannyang terjadiiberbeda-beda antara satu dengannyang lainya, 

tergantung dariipandangan setiapporang dalam menyikapiipermasalahan tersebut. 

Maka, dariilatar belakang diatas, penelitiitertarik untukimengambil tema 

penelitianitentang bagaimanaidampak perubahan jalan satuiarah dengan judul, 

yaitu “ Dampak PerubahaniJalur Satu Arah (One WayyStreet)iTerhadap 

AktivitassPedagang Kaki Lima Di Jalan Bali Kecamatan Klaten Tengah 

Kabupaten Klaten ”. 

2. METODE 

2.1 MetodeePenelitian  

Metode yang digunakanidalam penelitianiini dalah survey. Analisis dataiyang 

digunakan adalahadata primer denganntujuan untukkmengkaji dan mengetahui 

dampak dariipenerapan jalurrsatu arah (One WayyStreet) dengannmengunakan 

teknikiwawancara denganaalat quesioner. 

2.2 Populasi / Objek Penelitian 

Populasiiyang akannmenjadi targettpenelitian yaituuseluruh pedagang dan 

pembeli/pelanggan di sepanjang Jl. Bali, Kec. Klaten Tengah,  Kab. Klaten. Yang 
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berjumlah 32 pedagang barang dan jasa. Dan 5 orang pembeli dari setiap 

lapak/toko yang berjumlah 160 orang pembeli. 

2.3 Metode PengambilannSample 

Teknikkpengambilan sampel dalamipenelitian iniimengunakan keseluruhan 

pedagang kaki lima secara total (Total sample / sensus) dan untuk pengambilan 

sampel pembeli/pelanggan dengan metode Accidental sampling.. 

Totallsampling adalahssampel yang mewakili jumlahipopulasi. 

Biasanyaadilakukan jika populasiidianggap keciliatau kurangndari 100 (Arikunto, 

2005). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini memilih Total sampling 

karena melihat jumlah populasi yang tidak terlalu banyak, maka untuk 

menemukan hasil penelitian yang mencerminkan keadaan yang sesungguhnya 

digunakanlah teknik Total sampling untuk pengambilan sampel pedagang pada 

penelitian ini. 

Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu konsumen yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan 

peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan 

ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono. 2009). Teknik pengambilan 

sampel untuk pelanggan/konsumen memilih Accidental sampling karena melihat 

dari jumlah pembeli akan diambil 5 orang dari setiap pedagang atau toko. 

 

2.4 Metode Pengambilan Data 

Tahap pengumpulan data pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel yang ada di 

bawah ini. 

Tabel 1. Jenissdan Teknik PengumpulannData. 

Jenissdata Teknik pengumpulanndata 

Data Primer : 

1. Pendapattpara pedagang 

terhadap pembeli / pelanggan 

tentang perubahannjalur satu 

arah. 

2. Persepsi pembeli / pelanggan 

terhadappperubahan jalur satu 

arah di Jl. Bali. 

3. Dokumentasi terhadap 

pedagangddan dagangannya. 

 

1. Dengan teknikwwawancara 

menggunakan alat quesioner. 

 

 

2. Dengan teknikwwawancara 

menggunakan alat quesioner. 

 

3. Dengancccara observasi 

lapangan 
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Data Sekunder : 

1. Data Kabupaten Klaten dalam 

angka tahun 2019 berfokus 

pada jumlah PKL yang ada di 

Kabupaten Klaten. 

2. Peta Administrasi Kecamatan 

Klaten Tengah. 

 

1. Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kabupaten Klaten secara 

Online. 

 

2. TahapmiPembuatan Peta 

Dengan Menggunakan GIS. 

Lanjutan table 1. Jenissdan Teknik PengumpulannData. 

2.5 Instrumenndan Bahan Penelitian 

Instrumen yangddigunakan yaitu quesioner  

- Alatppendukung dalamppenelitian :  

a. Laptop Acer Aspire 4752Z .  

b. Printer Canon . 

c. Microsoft Word 2007. 

d. Microsoft Excel 2013. 

e. ArchGIS 10.1 .. 

f. Flashdisk Sandisk 16GB.  

- Bahannpendukung dalamppenelitian :  

a. Peta AdministrasiiKota Klaten 2019. 

b. KecamatannKlaten Tengah DalamaAngka 2019. 

2.6 Teknik Pengolahan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 

Penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif  ini menggambarkan dan 

menganalisis tingkat aksesibilitas, dan dampakkdari perubahan jalurrsatu 

arahh(one wayystreet) kepada para pedagang dan pelangagan mereka dengan cara 

wawancara langsung. 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data 

sekunder dari instansi yang relevan serta didukung oleh pengamatan langsung 

dilapangan. Serta penelian ini akan membuat pemetaan dengan software ArcGis 

pada Jl. Bali Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten. Peneliti juga akan 

melakukan wawancara kepada pedangan dan pembeli di sepanjang jalan untuk 

mengetahui dampak dari adanya peraturan mengenai jalan satu jalur (one way 

street) di sepanjang Jl. Bali Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten. Rincian 

pengolahan data akan di jelaskan dalam poin-poin berikut : 

a. Wawancara 

Wawancaraadilaksanakan diidaerah penelitiannyaitu di Jl. Bali Kecamatan Klaten 

Tengah Kabupaten Klaten dan terfokusshanya pada paraapedagang kaki lima di 
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sepanjang Jl. Bali dan 5 konsumenmpembeli diisetiap tempatttersebut.. Teknik 

pengambilanssampel yanggdigunakan dengan clusterurandom sampling. Hasilddari 

wawancaraatersebut kemudianidiolah dalam bentukkkolom atauutabel 

yanggbertujuan untukkmempermudah dalammmembahasnya. 

b. Tabulasi. 

Menurutpkamus besar bahasa indonesia (1995), tabulasiiadalah penyajianndata 

dalamibentuk tabeliatau daftar untuk memudahkan dalamipengamatan dannevaluasi, 

tabulasiimerupakan proses pengolahanidata yangidilakukan denganicara memasukan 

data kedalamitabel. Dataihasil penelitian perlu disusun danddihitung jumlahnyaiagar 

dapatudilukiskan dalammtabel frekuensi. 

c. Pengolahan peta administrasi Kecamatan Klaten Tengah dengan refrensiidari 

BIGidengan skala 1:30.000 menggunakanisoftware ArcGIS. Petaiadministrasi 

iniiakan menjadiisebuah gambaran daerahipenelitian serta batas-batas wilayahpdaerah 

penelitian. 

2.7 Metode Analisis Data 

Penelitianiini menggunakanimetode deskriptif kualitatif, metode ini digunakan 

berdasarkan proses penelitian yangimenggunakan surveyuuntuk 

mendapatkanidatanya. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah 

metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan 

sejara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk 

menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Wawancara Dengan Responden Penjual. 

Berdasarkan survei dan wawancara langsung yang telah dilakukan peneliti kepada 

responden, prosentase responden penjual menyatakan pendapat merugikan setelah 

diberlakukannya jalur satu arah (one way steet) sebesar 43,75% yang mayoritas 

disebabkan karena banyak menghadapi kendala dalam menjalankan usahanya 

diantara adalah adanya pengalihan jalur satu arah yang mana pengunjung merasa 

kejauhan untuk menjangkau karena harus memutar untuk mencapai lokasi. 
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Tabel 2 Pendapat tentang sistem satu arah (One Way Street) 

Pendapat Sistem satu 

arah  

Frekuensi Persentase (%) 

Biasa 7 21,88% 

Merugikan 14 43,75% 

Sangat Merugikan 11 34,38% 

Total 32 100% 

Sumber : Penulis. 

Berdasarkan tabel di atas pedagang kaki lima di sepanjang Jl. Bali 

Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten yang telah diwawancarai selama 

penelitian pedagang merasakan dirugikan sebanyak 14 responden atau sebesar 

43,75% kemudian diikuti dengan pendapat sangat merugikan yaitu sebanyak 11 

responden atau sebesar 34,38% dan pendapat biasa sebanyak 7 responden atau 

sebesar 21,88%. Dengan demikian dapat dilihat bahwa dengan diberlakukannya 

jalurrsatu arah (One WayyStreet) di sepanjang Jl. Bali KecamataniKlaten Tengah 

Kabupaten Klaten merugikan bagi para pedagang yang ada di sekitar Jl. Bali 

Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten. 

 

3.2 Hasil Wawancara Dengan Responden Pembeli. 

Berdasarkan survei dan wawancara langsung yang telah dilakukan peneliti 

kepada responden, prosentase responden pembeli menyatakan pendapat untuk 

akses jalan setelah diberlakukannya jalur satu arah (One Way Street) responden 

menyatakan jauh sebesar 66,25%, hal ini disebabkan karena responden harus 

memutar untuk mencapai lokasi yang biasanya langsung dapat menjangkau lokasi 

sekarang setelah diberlakukannya satu arah merasa kejauhan karena harus 

memutar untuk mencapai lokasi. 

Tabel 3. Aksesibilitas diberlakukannya jalur satu arah (One Way Street) 

Jauh  106 66,25% 

Dekat 54 33,75% 

Total 160 100% 

Sumber : Penulis 

Berdasarkan tabel di atas pembeli pedagang kaki lima di sepanjang Jl. Bali 

Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten yang telah diwawancarai selama 
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penelitian pembeli merasa untuk mencapai lokasi harus memutar arah dan 

terkadang mengalami kemacetan pada jam-jam tertentu di kawasan tersebut. 

Gambar 1.Peta Lokasi Penelitian. 

 

3.3 Kutipan atau Acuan 

Menurut UU Nomor 34 tahun 2006 tentangiJalan, “jalan adalah prasarana 

transportasi darat yangmmeliputi segala bagian area darat, termasukibangunan 

pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada 

pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan / 

atau air, serta di atas permukaan air, kecualiijalan kereta api, jalan lori, dan jalan 

kabel”. 

Adapun Daerah manfaat jalan (damaja) meliputi bagan jalan, saluran tepi 

jalan dan ambang pengamanan. Dalam konteksipembangunan pertanian dan 

ekonomi pedesaanisecara umum, jaringan jalanimerupakan infrastruktur 

wilayahiyang sangat dibutuhkan untuk kelancaran arus faktor produksi maupun 

pemasaran hasillproduksi (Tulus Tambunanndan Kadin, 2006). 

IstilahnPedagang Kaki Lima, karenammereka berjualan 

menggunakanntenda ataupun lapakkberkaki lima, namun adauyang menyebut 

karena pedagang berjualan jaraknya “lima kaki” dari trotoar atau jalan. Pada 

situasiikrisis ekonomi, Pedagang Kaki Lima dapat sebagai penyanggaiekonomi 

kerakyatan, harga jauh lebih murah dan terjangkau bilaidibandingkan supermarket 

atau mall. Selain jadi jalur ekonomi rakyat, dapat sebagai penampung atau 

membuka lapanganipekerjaan pada sektor informal (Hardja Sudomo, 2006). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bangunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
https://id.wikipedia.org/wiki/Air
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jalan_lori&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jalan_kabel&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jalan_kabel&action=edit&redlink=1
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Menurut Oglesby dan Clarkson, jalanssatu arahaadalah jaln dimana 

laluilintas kendaran bergerak hanyaasatu jueusan saja. Pengaturanjjalan satuuarah 

memilikiitujuan untk mengurangiikemacetan danntundaan lalu lintas..   

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan. 

Berdasarkan hasilaanalisis tersebut, penulissdapat memberikan 

kesimpulanssebagai berikut : 

1. Dari hasil.survey membuktikan bahwa.setelah diberlakukannya satu arah (One 

Way Street) sebanyak 84,38% penjual kehilangan pelanggan untukkmembeli 

barangjjualannya, sehinggaapedagang sepi dari pengunjung atau pembeli, 

halttersebut mempengaruhi pendapatannmereka. 

2. Sebesar 43,75% penjual dan 66,25% pembeliiyang menganggap. 

penerapannjalur satuuarah iniimenjadi hallyang negatiflkarena sangat 

mempersulit aktivitas kegiatannyang biasanyaadilakukan setiappharinya. 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis menyarankan sebagai berikut : 

1. Pemerintah daerah perlu memberikan kebijakan yang efektif, kemudian 

pemerintah dapat melakukan pembinaan untuk memberikan bekal yang cukup 

kepada sektor UMKM agar dapat meningkatkan kemampuan pengetahuan dan 

pendapatan guna orientasi kewirausahaan dalam mengembangkan sektor 

UMKM yang ada di wilayah sepanjang Jl. Bali Kecamatan Klaten Tengah 

Kabupaten Klaten. 

2. Pemerintah daerah perlu memperhatikan terkait untuk memperindah tampilan 

kota tidak harus merugikan sebagian masyarakat. 

3. Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu refrensi pada 

penerapan jalur satu arah di Kabupaten Klaten dalam bentuk kebijakan lalu 

lintas bagian perkotaan di Kabupaten Klaten. 
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