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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, 

Indonesia. Kota Pekanbaru memiliki luas area 632,3 km2 dengan jumlah 

penduduk sekitar 1.046. 566 jiwa, dengan demikian Kota Pekanbaru dapat 

dikatakan sebagai kota metropolitan. Banyaknya penduduk di Kota Pekanbaru 

salah satu penyebabnya adalah banyak pendatang dari luar Kota Pekanbaru dari 

tahun ke tahun yang semakin meningkat guna mengadu nasib dan melanjutkan 

pendidikan di Kota Pekanbaru. 

Tekanan arus penduduk dari desa ke kota setiap tahun yang semakin 

meningkat, berdampak pada kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan di 

Kota Pekanbaru. Hal tersebut disebabkan pula karena umumnya orang-orang yang 

masuk ke kota tidak dipersiapkan dengan pendidikan dan keterampilan yang 

memadai, akibatnya banyak bermunculan pengangguran yang tidak memiliki 

kemampuan ditambah lagi sulit untuk mendaftar pekerjaan di sektor formal 

melihat syarat akademiknya yang tidak memenuhi, sehingga pilihan satu-satunya 

adalah mencari pekerjaan yang tidak memerlukan persyaratan maka dari itu 

penduduk tersebut membuka sektor usaha informal yang dapat dilakukan oleh 

masyarakat yang tidak berpendidikan. 

Sektor usaha informal merupakan bentuk usaha yang paling banyak kita 

temukan di masyarakat. Bentuk usaha yang ini banyak dilakukkan oleh 

masyarakat yang tidak berpendidikan, bermodal kecil, dilakukkan oleh 
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masyarakat golongan bawah dan tidak mempunyai tempat usaha yang tetap. 

Sektor usaha informal terbuka bagi siapa saja dan sangat mudah mendirikannya, 

sehingga jumlahnya tidak dapat dihitung, dengan banyaknya usaha ini berarti akan 

menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. 

Sektor informal merupakan sektor yang memainkan peran penting dalam 

perekonomian Indonesia baik saat ini maupun masa mendatang karena sifatnya 

yang mudah dimasuki. Secara mikro pentingnya peranan sektor informal dapat 

diamati dari kemampuan sektor informal menyediakan barang dan jasa relatif 

murah sehingga dapat diakses oleh masyarakat dari golongan ekonomi rendah. 

Namun, hal tersebut tidak dapat meniadakan pandangan bahwa sektor informal 

adalah sektor yang mengganggu keindahan, ketertiban dan keamanan kota. Dua 

pandangan yang saling bertolak belakang tersebut menyebabkan pemerintah 

daerah harus mengambil kebijakan yang bersifat ganda. 

Di satu sisi, Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan pembinaan terhadap 

sektor formal dan menarik keuntungan melalui retribusi, tetapi disisi lain 

Pemerintah juga melakukan larangan dan penggusuran karena alasan merusak 

citra kota. Hal ini telah menyebabkan sektor informal tersebut pada posisi yang 

marginal. Sektor Informal muncul karena berbagai sebab, salah satu sebab yang 

penting adalah ketidak mampuan sektor formal menampung angkatan kerja yang 

cendrung meningkat secara tajam yang sebagian disebabkan oleh terjadinya 

surplus tenaga kerja di sektor pertanian dan semakin banyaknya tenaga kerja di 

kota yang masuk ke pasar kerja karena peningkatan pendidikan. Kegagalan 
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pembangunan ekonomi perkotaan telah menyebabkan kapasitas penyerahan 

angkatan kerja pada sektor formal menjadi terbatas. 

Di pihak lain kebijakan ekonomi yang tidak memihak sektor pertanian 

telah menyebabkan sektor ini semakin tidak kompetitif terhadap sektor non 

pertanian. Akibatnya terjadi pengangguran di pedesaan yang meningkat dan 

kemudian mereka berimigrasi ke kota untuk mencari pekerjaan. Akibatnya yang 

terjadi kemudian adalah tenaga kerja di perkotaan menumpuk. Dengan demikian, 

tenaga kerja dari pedesaan akan terserap oleh sektor informal karena sektor inilah 

yang mempunyai kapasitas tidak terbatas menyerap tenaga kerja. Menigkatanya 

pertumbuhan sektor informal disebabkan karena tidak membutuhkan pendidikan 

tinggi, modal besar atau pengalaman kerja. Dari segi pendidikan, pada umunya 

karena memiliki tingkat pendidikan menengah kebawah. Meskipun demikian 

bukan berarti tidak ada pekerja sektor informal yang memiliki tingkat pendidikan 

baik. 

Pedagang kaki lima (PKL) yang bergerak dibidang informal kerap 

dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota 

yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan, dan kerapian kota. 

Kehadiran pedagang kaki lima sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi 

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

tertib.  

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bergerak dibidang informal kerap 

dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota 

yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan 



 4 

kota. Kehadiran pedagang kaki lima sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi 

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

tertib. 

Oleh karena itu, PKL sering menjadi target utama kebijakan-kebijakan 

pemerintah kota, seperti penggusuran dan relokasi. Namun berbagai kebijakan 

tersebut terbukti kurang efektif karena banyak PKL yang kembali beroperasi di 

jalanan meskipun pernah digusur atau direlokasi. Hal ini menekankan bahwa 

fenomena ekonomi informal, khusunya PKL di area perkotaan sulit diselesaikan 

secara persial-terbatas pada kebijakan tapi juga menyangkut persoalan struktural. 

Dengan kata lain, kebijakan penanganan PKL yang bersifat jangka pendek 

sebaiknya dilakukan bersamaan dengan pembenahan jangka panjang terhadap 

berbagai persoalan mendasar. kehadiran pedagang kaki lima yang menempati 

pinggir-pinggir kota di pesisir jalan dan di pesisir pasar sangat mengganggu 

ketertiban lalu lintas, gangguan pada prasarana pejalan kaki dan kemacetan kota. 

Konflik antara Pedagang Kaki Lima dan Pemerintah Kota Pekanbaru 

terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah kota Pekanbaru 

dengan pedagang kaki lima Pedagang Kaki Lima ingin menjalani kehidupannya 

dengan usaha kecilnya, sementara Pemerintah Kota Pekanbaru ingin 

menertibkannya agar Kota Pekanbaru aman dan bersih dari lingkungan. 

Dalam penegakkan Perda No 11 Tahun 2001 ini yang bertanggung jawab 

dalam pelaksanaannya adalah Petugas Satpol PP sesuai dengan tupoksi nya yang 

salah satunya bertugas untuk menegakkan Perda, tidak hanya Petugas Satpol PP 

yang bertugas dalam penertiban pedagang kaki lima namun juga dilakukan 
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kerjasama dengan Dinas Pasar serta masyarakat dalam mewujudkan penertiban 

pedagang kaki lima. 

Salah satunya adalah Pasar Senapelan atau biasa disebut dengan Pasar 

Kodim yang terletak di jalan Teratai. Terdapat banyak Pedagang Kaki Lima yang 

menjajakan barang dagangannya setiap hari. Akan tetapi akibat dari penjajakan 

barang dagangan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima tersebut menyebabkan 

terjadinya kemacetan. 

Hasil pengamatan penulis bahwa kawasan jalan teratai atau kawasan Pasar 

Kodim terlihat sangat semerawut terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di 

area tersebut sehingga mengganggu lalu lintas karena lapak dagangan pedagang 

kaki lima itu berada di trotoar hingga badan jalan. Padahal trotoar dibuat untuk 

pejalan kaki, bukan untuk berdagang. Kondisi ini mengganggu arus lalu lintas di 

perparah lagi oleh angkutan umum yang seharusnya mangkal di terminal namun 

angkutan umum tersebut harus berhenti di persimpangan jalan teratai akibat 

pedagang kaki lima berjualan di terminal yang seharunya berfungsi sebagai 

pemberhentian angkutan umum. 

Diantara masalah yang ditimbulkan dari aktivitas pedagang kaki lima 

adalah: 

1. Aktivitas jual-beli pedagang kaki lima menggunakan badan jalan 

Para pedagang yang berjualan di Pasar Kodim tersebut sampai 

menggunakan badan jalan. Berdasarkan observasi penulis pada tanggal 

25 oktober 2016 terlihat banyak pedagang kaki lima yang berjualan 

menggunakan badan jalan. 
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2. Menimbulkan kemacetan 

Di area Pasar Kodim tersebut sering terjadi kemacetan. Kemacetan 

terjadi antara jam pulang sekolah hinngga sore. Kemacetan  parah pun 

tak terhindari karena para pengguna jalan terhalangi oleh para pedagang 

yang menggunakan badan jalan, sehingga menimbulkan kemacetan. 

Seperti kutipan di Riau24.com, Pekanbaru - Jum’at (13/11/2015), di jam 

sibuk seperti ini banyak kendaraan roda dua maupun roda empat 

melewati jalan simpang empat Pasar Kodim ini. Kemacetan sering sekali 

terjadi persimpangan Pasar Kodim ini, yang diakibatkan para PKL yang 

berjualan disepanjang jalan.  

3. Tidak termanfaatkannya kios-kios yang telah disediakan Pemerintah 

Daerah. 

Banyaknya kios kosong yang tersedia namun tidak dimanfaatkan 

oleh para pedagang kaki lima tersebut. Bahkan pemertintah kota 

Pekanbaru telah menambahkan kios baru yang mana kios tersebut 

sebelumnya adalah gedung sekolah dan sekarang telah dijadikan kios 

untuk para pedagang untuk berjualan. 

4. Lumpuhnya terminal akibat pedagang kaki lima. Para pedagang kaki 

lima berjualan di terminal yang mana terminal tersebut berfungsi sebagai 

pemberhentian angkutan umum akan tetapi dijadikan sebagai tempat 

untuk berjualan akibatnya angkutan umum berhenti di persimpangan 

jalan teratai yang mengakibatkan terjadinya kemacetan.  
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Tabel 1.1 :  Jumlah Dagangan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan 

(Pasar Kodim) 

 

No Jenis Dagangan Jumlah 

1 Sayuran  248 Orang 

2 Rempah-rempah 90 Orang 

3 Bahan pangan 85 Orang 

Jumlah 423 Orang 

Sumber : Satpol PP Kota Pekanbaru 

Satu bulan terakhir telah dilakukan penertiban oleh Pemerintah daerah 

demi mewujudkan ketertiban dan keamanan. Petugas Satpol PP membongkar 

paksa lapak PKL yang berada di sepanjang jalan Teratai tersebut. Namun para 

PKL masih banyak yang tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. 

Beberapa PKL banyak yang tetap bertahan berjualan di sepanjang jalan teratai , 

walaupun Satpol PP tetap berjaga didaerah pasar tersebut. 

Pada dasarnya dalam kasus penertiban Pedagang Kaki Lima yang 

dilaksanakan oleh Satpol PP di Kota Pekanbaru masih banyak terjadi pelanggaran 

oleh Pedagang Kaki Lima. Serta dalam proses penyelesaian atas permasalahan 

antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pedagang Kaki Lima, mengenai tempat 

(lokasi) berjualan Pedagang Kaki Lima masih belum terlaksanakan dengan baik. 

Namun dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 ini, 

tidak sesuai dengan apa yang ada pada realisasinya. Seperti dalam hal tempat, 

tempat usaha yang diberikan oleh Walikota. Sehingga menyebabkan pengurangan 

keuntungan yang di alami oleh Pedagang Kaki Lima, bahkan dapat menyebabkan 

Pedagang Kaki Lima bangkrut. 

Pengaturan tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru juga telah 

diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang 
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Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima. Tetapi walaupun sudah ada 

Pengaturan mengenai Pedagang Kaki Lima tersebut, dalam kenyataannya masih 

terjadi pelanggaran oleh Pedagang Kaki Lima. 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “IMPLEMENTASI PERDA NO 11 

TAHUN 2001 TENTANG PEMBINAAN DAN PENATAAN PEDAGANG 

KAKI LIMA DI PASAR SENAPELAN (PASAR KODIM)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan, yaitu: 

1. Bagaimana Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan 

dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan (Pasar Kodim) ? 

2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat implementasi perda no 11 

tahun 2001  tentang pembinaan dan  penataan pedagang kaki lima di pasar 

Senapelan (Pasar Kodim) ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2001 Tentang 

Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan (Pasar 

Kodim). 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi perda no 11 

tahun 2001  tentang pembinaan dan  penataan pedagang kaki lima di 

pasar Senapelan (Pasar Kodim). 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan 

pembaca dalam menghubungkan masalah yang diteliti yaitu 

implementasi perda no 11 tahun 2001  tentang pembinaan dan  

penataan pedagang kaki lima. 

b) Untuk menambah pengetahuan mahasiswa lain serta sebagian acuan 

untuk penelitian berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Dari segi praktis penelitian ini adalah untuk bahan masukan bagi 

pemerintah khususya dalam menertibkan pedagang kaki lima di 

Pekanbaru, sehingga dapat menegakkan hukum sesuai aturan yang telah 

ditetapkan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan yang mana 

terdiri atas enam bab dan sub bab lain, meliputi : 

BAB I PENDAHULUAN 

Adapun yang terdapat dalam pendahuluan adalah latar belakang 

masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik  

pengumpulan data, analisa data sistematika penulisan. 
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BAB II TELAAH PUSTAKA 

Dalam BAB II telaah pustaka ini berisikan tentang landasan teori 

yang menyangkut referensi-referensi dan buku-buku dengan 

permasalahan yang akan di bahas oleh peneliti. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam BAB III metode penelitian ini berisikan tentang jenis 

penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, 

Jennis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Analisa. 

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam BAB ini peneliti menyajikan tentang tempat penelitian, 

peneliti mencoba menggambarkan secara umum tentang tempat 

penelitian di mana peneliti melakukan penelitian 

BAB V  HASIL PENELITIAN 

Dalam BAB V hasil penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang 

hasil penelitian implementasi perda no 11 tahun 2001 tentang 

penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di pasar senapelan ( 

pasar Kodim) serta faktor –faktor penghambat implementasi 

perda no 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan 

pedagang kaki lima di pasar senapelan ( pasar Kodim). 

BAB VI PENUTUP 

Dalam BAB ini berisikan tentang dua sub bab yaitu kesimpulan 

dari hasil penelitian dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pembaca. 

DAFTAR PUSTAKA 


