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BAB III

PENYAJIAN DATA

Data yang penulis sajikan dalam bab ini merupakan data yang diperoleh

dari penelitian lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data

wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik tersebut penulis gunakan untuk

memperoleh data yang berhubungan dengan Bagaimana tanggapan pedagang kaki

lima terhadap kebijakan pemerintah kota mengenai relokasi pasar.

Teknik pengumpulan data wawancara penulis lakukan dengan cara

menanyakan secara langsung kepada responden penelitian yaitu pedagang kaki

lima di pasar malam sebanyak 15 orang, dokumentasi diambil dari data-data dan

arsip dari Kantor Lurah Jadirejo dan Dinas Pasar Kota Pekanbaru. Sedangkan

observasi penulis gunakan untuk memperoleh data dari lapangan dengan melihat

secara langsung tentang aktifitas pedagang kaki lima di lokasi mereka yang baru.

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi penulis

gunakan dengan tujuan agar dapat mencari jawaban dari permasalahan yang

penulis teliti yaitu Bagaimana tanggapan pedagang kaki lima terhadap kebijakan

pemerintah mengenai relokasi pasar.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan pedagang kaki lima terhadap

kebijakan pemerintah mengenai relokasi maka penulis menggunakan teknik

observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian penulis sajikan dalam bentuk

kata-kata dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah terkumpul.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan disebuah wilayah mempunyai peran

dalam membuat kebijakan-kebijakan dan melaksanakannya, karena ini yang nanti
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akan menentukan kesuksesannya sebagai seorang pemimpin. Dalam penelitian ini

yang dimaksud dengan tanggapan adalah interaksi dengan perorangan atau

kelompok masyarakat, terlihat dari adanya aksi dan reaksi serta mengandung

rangsangan.

Sedangkan bentuk kebijakan pemerintah adalah ketentuan-ketentuan yang

dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur

pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan

tertentu dan golongan ke dalam ruangan lingkup nasional dan lingkup

wilayah/daerah masyarakat dalam mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah.

Data yang telah penulis peroleh di lapangan sebagai berikut:

Tanggapan pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah kota

mengenai relokasi pasar malam.

Adapun tanggapan pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah

kota mengenai relokasi pasar malam sebagai berikut:

1. persepsi

a) Perpindahan pasar malam tidak mengurangi minat pembeli

berbelanja kepada pedagang kaki lima

Motivasi merupakan suatau kekuatan atau dorongan-dorongan

yang timbul dari seseorang atau individu untuk mencapai suatau tujuan.

Dalam memberi suatu dorongan atau kekuatan pada masyarakat. Indra

selaku ketua pasar memberikan motivasi kepada masyarakat pedagang

kaki lima.

Devi mengatakan bahwa, perpindahan pasar malam tidak
mengurangi minat pembeli untuk berbelanja kepada mereka, karena
produk yang dijual merupakan kebutuhan sehari-hari, dimanapun
tempatnya tidak mempengaruhi asalkan penjual mampu memberikan
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produk dan pelayanan bagi konsumen (mengerti akan kebutuhan
konsumen). Semoga pasar ini kedepannya bisa bertambah maju dan
menambah fasilitas dan parkiran yang luas buat pengunjung pasar (Devi,
Pedagang Kosmetik Wawancara, Tanggal 21 April 2014).

Edison juga mengatakan bahwa, pasar malam ini tidak mengurangi
minat pembeli untuk berbelanja kepada dia, bahkan pengunjungnya lebih
ramai yang berbelanja di pasar malam Puskopau ini (Edison Pedagang
Sepatu, Wawancara, Tanggal 21 April 2014).

Menurut Rahmat Hidayat, perpindahan lokasi tidak membuat
pembeli berkurang berbelanja, karena pemerintah meletakkan lokasi pasar
malam ini diarea perkotaan yang sangat strategis. Pembeli dari manapun
yang lewat di sekitar pasar akan singgah untuk sekedar membeli
dagangannya sebagai cemilan (Rahmat Hidayat, Pedagang Bakso bakar,
Wawancara, Tanggal 21 April 2014).

Menurut Yasman, Dasril, Jusnina dan Dodi menjelaskan bahwa
minat pembeli tidak berkurang untuk berbelanja kepada mereka karena
dipergantian Bulan atau malam Minggu banyak pembeli yang berbelanja
di pasar malam Puskopau. Sedangkang ujar Dayat, Fataya, Indra, Linda,
M.Arif, Sulaiman, Nita dan juga Rio mengatakan bahwa pasar malam ini
tidak sepi pembeli, karena penjual menjualkan dagangannya dengan harga
yang murah dan terjangkau bagi masyarakat dan di pasar tradisional ini
pun menyediakan berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh
konsumen (Wawancara, Tanggal21 April 2014).

Berdasarkan observasi penulis yang dilakukan di Pasar malam

Puskopau di Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi bahwa minat

pembeli untuk berbelanja di pasar malam Taman Kota sehingga

direlokasikan ke pasar malam puskopau tidak membuat pembeli berkurang

sama sekali, jika pergantian Bulan atau pada malam Minggu semakin

banyak pembeli yang akan datang untuk berbelanja kebutuhannya.

b) Pasar malam dapat menguntungkan pedagang kaki lima

Dengan adanya Perda yang dibuat Pemerintah No. 5 Tahun 2002

tentang ketertiban umum dan kebersihan. Pedagang kaki lima di

relokasikan ke tempat pasar yang baru yang tidak menggangu aktivitas
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pendara sepeda bermotor dan mentertipkan ke bersihan, ke indahan dan ke

rapihan.

Dayat mengatakan, yang penting saya bisa berjualan disini
seadanya, meskipun hujan saya tetap berjualan disini, Namanya saja
mencari rezeki. Harapan saya parkiran agar diperluaskan lagi agar tidak
macet dan pembeli tidak takut untuk masuk ke pasar. Walaupun seadanya
segini, jangan digusur dan diancam dari manapun, bisa berjualan di lokasi
ini dengan nyaman dan tidak ada ancaman dari manapun (Wawancara
Tanggal 21 April 2014).

Menurut Linda, M. Arif, Nita, Yasman mengatakan perpindahan
pasar malam ini dapat menambah pendapatannya selaku berjualan mainan
anak-anak (Wawancara, Tanggal 21 April 2014).

Kemudian menurut Jusnina, selaku pedagang makanan tradisional
perpindahan pasar malam bisa dikatakan menguntungkan bagi pedagang
makanan ini, jika hari hujan di situlah jualan dia tidak terjual habis dan
mendapatkan kerugian meskipun modal telah kembali katanya
(Wawancara, Tanggal 21 April 2014).

c) Kenyamanan, ketertiban penjual dan pembeli

Menurut sulaiman menjelaskan bahwa kenyamanan untuk jual beli
di pasar ini belum dikatakan nyaman karena, lokasi yang sempit tidak
luasnya lahan tempat berjualan mengakibatkan tidak leluasanya para
pembeli untuk berbelanja di pasar malam  ini, masih banyak pedagang
yang ingin berjualan tetapi tempat yang sempit mengakibatkan tidak
adanya lokasi bagi pedagang untuk berjualan, jadi para pedagang kaki
lima mengelar dagangannya dipertepian jalan raya sehingga mengakibat
kemacetan (Sulaiman, pedagang makanan, wawancara tanggal 13 Mei
2014).

Menurut Devi, Indra, Sulaiman mengatakan bahwa lokasi pasar
yang baru belum dikatakan nyaman karena fasilitas lahan yang kurang luas
(sempit) mengakibatkan para pembeli kurang merasanyaman berbelanja
kepasar malam dan saling berdesa-desakan apalagi dilihat dari tempat
parkiran yang berada ditepi jalan, menambahkan nuansayang kurang
nyaman (Wawancara, tanggal 13 Mei 2014).

Berdasarkan observasi penulis lakukan di pasar malam puskopau

tentang kenyamanan penjual dan pembeli di tempat yang baru belum bisa

dikatakan nyaman karena, lokasi yang sempit membuat dimana transaksi
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jual beli secara langsung belum mendapatkan kenyamanan dari penjual

maupun pembeli (Observasi Tanggal 13 Mei 2014).

2. Sikap

a) Tanggapan pedagang kaki lima terhadap relokasi pasar malam

Melihat perkembangan yang kian maju, adanya kehadiran

pedagang kaki lima akan muncul persoalan baru bagi pemerintah

kota.apalagi yang dihadapi dalam permasalahan pedagang kaki lima

adalah menempatan lokasi yang tepat. Seiring berjalannya waktu para

pedagang kaki lima ini tetap ada hingga sekarang, namun ironisnya para

pedagang ini telah dianggap menganggu penguna jalan karena pedagang

telah banyak memakan ruas jalan dalam mengelarkan dagangannya.

Dalam hal itu pemerintah merelokasikan pedagang kaki lima

dengan peraturan daerah No 5 Tahun 2002 tentang ketertiban dan

kebersihan, untuk terciptanya kota yang indah, rapi dan bersih.

Menurut Yasman menjelaskan bahwa perpindahan pasar yang
dilakukan oleh pemerintah baik, karena pedagang kaki lima yang berjualan
di area taman kota telah banyak memakan ruas jalan sehingga para
penguna jalan tidak dapat melintasi area taman kota tersebut, pasar palam
ini tidak kalah saing dengan pasar di taman kota, karena pasar taman kota
lahannya luas, tidak sesempit pasar yang baru ini, jadi kami menerima
kebijakan pemerintah merelokasikan para pedagang ke tempat yang baru
ini ( Yasman, Wawancana, Tanggal 16 Mei 2014).

Dasril, Linda dan Dodi juga mengatakan bahwa perpindahan pasar
malam ini tidak membawa dampak yang buruk, bahkan membawa dampak
yang bagi pedagang pakaian, letak lokasi yang strategis bagi pembeli juga
pasar malam ini masih dikatakan dipertengahan perkotaan (Dasril,
Wawancara, Tanggal 16 Mei 2014).

Menurut Rahmat, Nita, Rio, Sulaiman, Linda dan juga M. Arif
tanggapan pedagang terhadap kebijakan pemerintah mengenai relokasi
pasar menjelaskan bahwa tanggapan mereka baik terhadap kebijakan
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pemerintah, ada juga yang sebahagian dari mereka menolak kebijakan
pemerintah tersebut di karenakan adanya unsur politik yang berbaur pada
saat penentuan lokasi pasar malam yang baru, serta lokasi pasar yang
sempit mengakibatkan tidak banyaknya pembeli yang akan berbelanja
akan menurunkan penghasilan para pedagang (Wawancara, Tanggal 16
Mei 2014).

a) Pedagang kaki lima membayar retribusi pelayanan pasar

Kehadiran pasar malam Puskopau selain diharapkan dapat

merumuskan formula dan strategi untuk mendapatkan dana dalam menata,

mengatur dan membangun sarana/praserana perpasaran. Pasar malam

Puskopau juga diharapkan dapat membiayai dirinya sekaligus

mendatangkan keuntungan bagi pemerintah kota dalam bentuk pemasukan

Pendapatan Asli Daerah.

Sejalan dengan perkembangan kota Pekanbaru yang semakin pesat,

pasar malam Puskopau juga dituntut untuk dapat mengubah image

masyarakat tentang pasar yang terkesan kotor, kumuh dan sembrawutan

menjadi pasar yang nyaman, aman, rapih dan bersih.

Menurut Indra menjelaskan bahwa setiap pedagang yang ingin
berjualan di pasar malam Puskopau harus membayar uang pendaftaran
sebanyak Rp.150.000 untuk mendapatkan pelayanan pasar. Sementara itu
mereka juga membayar uang retribusi lampu Rp. 5000,00 per satu (1)
bola, uang kebersihan Rp. 2000,00 dan juga uang sosial Rp. 2000,00 per
malamnya. Dengan demikian pedagang tidak membayar uang tempat,
karena di pasar malam ini tidak memberatkan pedagang untuk berjualan
(Indra, Wawancara, Tanggal 16 Mei 2014).

Menurut Jusnina, Sulaiman, Rio dan Linda menegaskan bahwa
setiap pedagang yang ingin berjualan di pasar malam puskopau wajib
membayar uang retribusi pendaftaran sebanyak Rp. 150.000 serta uang
kutipan lainnya seperti uang lampu, uang kebersihan dan uang sosial
sebanyak Rp. 9.000 per malam. Dengan adanya uang kutipan yang diambil
dari pedagang kaki lima setengah dari pembayaran di gunakan untuk
membayar uang kebersihan yang dilakukan setiap malamnya oleh petugas
kebersihan pasar, dan sebagiannya lagi digunakan untuk kebutuhan sosial
seperti jika ada kemalangan, kebangkrutan dan kecelakaan yang menimpa
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seorang pedagang kaki lima, maka uang sosial ini lah yang akan
digunakan sebagai bantuan dari pedagang lainnya untuk pedagang yang
terkena musibah tersebut (Wawancara, Tanggal 16 Mei 2014)

Di tegaskan lagi oleh Dayat, M.Arif, Nita, dan dasril bahwa, pasar
malam Puskopau ini dikatakan murah dalam uang retribusi. Tidak seperti
pasar malam di Taman Kota, untuk uang pendaftarannya saja mereka
mengeluarkan uang sebanyak Rp. 200.000, belum lagi kutipan tiap malam
yang dilakukan oleh petugas pasar sebanyak Rp. 15.000 per malamnya,
dengan kutipan yang besar mereka merasa rugi. Lain halnya dengan pasar
malam puskopau ini, setiap malam hanya membanyar Rp. 9.000 saja
permalam (Wawancara, Tanggal 16 Mei 2014).

Berdasarkan observasi penulis maka dapat dilihat bahwa jauh

perbedaan dari segi pembayaran uang retribusi yang dilakukan oleh

petugas pasar Taman Kota dengan uang retribusi di pasar malam Puskopau

berselisih uang sebanyak uang pendaftaran di taman kota Rp. 200.000, dan

uang kutipan setiap malam Rp. 15.000 sedagangkan di pasar malam

Puskopau uang pendaftaran Rp. 150.000, dan uamg kutipan setiap malam

Rp. 9.000. dapat disimpulkan bahwa pasar malam Puskopau dapat

menguntungkan para pedagang kaki lima dengan murahnya uang kutipan

yang dilakukan oleh petugas pasar malam Puskopau.

3. Tindakan

a) Kebijakan pemerintah membawa dampak yang baik bagi

pedagang kaki lima

Untuk mendukung terciptanya kota yang indah, bersih dan juga

rapi sebagai salah satu kategori yang menjadi perhatian untuk memperoleh

kenyamanan lingkungan, dan kebersihan kota maka pemerintah pekanbaru

membuat peraturan daerah No. 41 Tahun 2012 tentang penataan

pemberdayaan dan pembinaan pedagang kaki lima.
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Pedagang kaki lima harus hidup secara tertip, dengan mamatuhi

peraturan yang ada, seperti yang tercantum dalam peraturan daerah No.

125 ayat (1) tentang penetapan lokasi pedagang dan/atau kawasan tempat

berusaha pedagang kaki lima di dalam rencana detil tata ruang.

Indra mengatakan, jika kebijakan pemerintah itu bisa membawa
dampak yang baik maka kita selaku pedagang kaki lima akan mengikuti
kebijakan dari pemerintah tersebut. Jadi, untuk pasar malam ini ada
pengecualian dari pemerintah. Indra mengatakan bahwa, pemerintah turun
langsung kelapangan untuk mendampingi pedagang bermusyawarah untuk
menetapkan lokasi pasar (Indra, Ketua Pasar, Wawancara, Tanggal 10
April 2014).

Kemudian menurut Yasman, Edison, Jusnina dan Devi mengatakan
dampak dari kebijakan pemerintah atas perpindahan pasar malam
membawa dampak yang baik bagi pedagang kaki lima, dimana
perpindahan pasar malam sangat teroganisasi baik dari pemerintah
maupun dari petugas pasar. Pasar malam puskopau ini mempunyai
bermacam-macam kegiatan para pedagang kaki lima diantaranya arisan
sesama pedagang, acara tahunan, serta kegiatan sosial yang sering
dilakukan jika seorang keluarga dari pedagang kaki lima tersebut
mendapatkan kemalangan seperti kematian, kebangkrutan dan kecelakaan,
mereka segera mengunjungi kerabat mereka yang terkena musibah
(Wawancara, Tanggal 10 April 2014).

Menurut Dasril, Fataya, Rio, Nita, Dayat dan Sulaiman, kebijakan
pemerintah merelokasikan pasar malam Cut Nyak Din ke Jalan Pepaya
dikarenakan tempat berjualan yang lama adalah di taman kota, bahwa jalan
itu juga jalan lintas yang sangat real bagi penguna jalan dan bukan tempat
berjualan seharusnya, dia sangat mendukung kebijakan dari pemerintah
merelokasikan pasar lama ke tempat pasar yang baru dikarenakan kalau
berjualan di pasar yang lama dia harus membayar kutipan setiap
malamnya yang tidak jelas dan pasar malam itupun tidak dikoordinir
langsung dari Dinas Perhubungan sehingga banyak kutipan-kutipan ilegal
yang tidak masuk kedalam adminitrasi daerah dan sangat memberatkan
dan merugikan mereka (Wawancara, Tanggal 11 April 2014).
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b) Pemerintah mengajak pedagang kaki lima musyawarah dalam

menentukan lokasi

Pemerintah sebagai penguasa yang mempunyai tanggung jawab

dalam melakukan perannya pada suatu pekerjaan. jadi, disinilah

pemerintah berperan dalam berbagai tekniskepada masyarakat pedagang

kaki lima dengan maksud agar pada suatu saat masyarakat pedagang

mampu berjualan dengan baik.

Salah satu upaya pemerintah dalam menangulangi penataan ruang

bagi pedagang kaki lima yaitu dengan cara merelokasikan tempat

berdagang agar kota menjadi teratur dan nyaman, dengan cara mengajak

pedagang bermusyawarah bersama-sama dalam menentukan kesepakatan

baik pemerintah maupun pedagang kaki lima.

Tetapi dalam kenyataannya pemerintah kota tidak memihak kepada

rakyat kecil. Pemerintah kota memang ada melakukan sosialisasi

mengenai pemindahan atau penghapusan lokasi PKL, tetapi masih kurang

serius mempertimbangkan kelangsungan usaha PKL. Ini terbukti dengan

direlokasinya PKL ke tempat yang tidak strategis (sepi pembeli).

Yasman mengatakan, pemerintah mengajak pedagang untuk
bermusyawarah dalam penataan ruang dan menentukan lokasi pasar
tempat berjualan, tentu kami sekalu pedagang ikut serta dalam berjalannya
musyawarah itu (Yasman, Pedagang Wawancara,  Tanggal 21 April 2014).

Nita, Rahmat, Dayat dan Dasril juga mengatakan bahwa,
pemerintah mengajak pedagang bermusyawarah dalam menentukan
tempat lokasi pasar, tetapi musyawarah tersebut tidak berjalan dengan
baik, karena pemerintah membuat sebuah kebijakan bahwa perpindahan
pasar Cutnyak Din di pindahkan ke Jalan Arifin Acmad. Banyak pedagang
yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah yang merelokasikan pasar
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kedaerah yang kurang minat pembeli (Wawancara, Tanggal 21 April
2014).

Menurut Rio, Indra, Dodi, Fataya, Edison dan Linda pedagang kaki
lima ikut serta dalam pelaksanaan musyawarah yang membahas tentang
perpindahan lokasi pasar yang dilaksanakan oleh pemerintah (Rio,
Pedagang Pakaian, Wawancara, Tanggal 21 April 2014).

c) Pemerintah menyediakan lokasi berjualan bagi pedagang kaki lima

Pemerintah kota telah merelokasi para PKL yang tempat usahanya

ditertibkan ke tempat lain yang telah ditentukan seperti di Pasar Arifin

Ahcmad. Namun dalam hal ini pemerintah masih kurang

mempertimbangkan segi strategis pasar tempat relokasi usaha PKL.

Tempat yang direlokasi tersebut berada di kawasan yang kurang strategis

dan sepi pembeli, sehingga para PKL merasa dirugikan karena dagangan

mereka kurang laku, bahkan ada yang tidak laku sama sekali. Kondisi ini

sungguh merupakan suatu hal yang ironi di tengah usaha para PKL

mencari nafkah demi kelangsungan hidup diri dan keluarganya.

Menurut Dodi selaku pengurus pasar malam puskopau
menjelaskan bahwa pemerintah telah merelokasikan pasar bagi pedagang
untuk berjualan di daerah Jalan Arifin Achmad, tetapi setelah berjualan
beberapa bulan pedagang merasa merugi, karena lapak dan bayaran lain
yang harus dibayar dengan mahal. Lokasi pasar yang sepi tidak banyak
pembeli yang membeli dagangannya di lokasi pasar yang baru. Lokasi di
Jalan Pepaya ini hanyalah insiativ para pedagang kaki lima yang tidak
bertahan dilokasi pasar yang telah disediakan pemerintah, sehingga
pedagang mengelarkan dagangannya dimana ada keramaian (Dodi,
Petugas Pasar, Wawancara, Tanggal 21 April 2014).

Menurut Fataya,Sulaiman, Dayat dan Nita Pemerintah kota
melakukan musyawarah dalam penyediaan tempat untuk pedagang.
kebijakan pemerintah penyediakan lokasi bagi pedagang sudah termasuk
pedagang masih dipandang oleh pemerintah, karena pedagang telah
memberikan sumbangan kepada pembangunan daerah (Pemda) dengan
membayar Retribusi disetiap bulannya, jika pemerintah tidak menyediakan
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lokasi maka para pedagang akan mengelar dagangannya disetiap tempat
yang ada keramaian (Wawancara, Tanggal 21 April 2014).

Kemudian menurut Muhammad Arif, Yasman, Dasril selain
pemerintah menyediakan lokasi bagi pedagang, pemerintah juga
bekerjasama dengan pusat koperasi pasukan tentara udara (Puskopau)
dengan memberikan izin yang tidak tertulis. Lokasi ini salah satu inisiative
para pedagang untuk mencari nafkah, disini kami berjualan tanpa adanya
gangguan dari manapun (Wawancara, Tanggal 21 April 2014).

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di pasar malam

Puskopau maka diketahui, lokasi pasar yang sempit mengakibatkan

banyak pedagang yang masih berjualan di perpingiran jalan untuk

mengelarkan dagangannya, begitu juga dengan keadaan parkir, meskipun

telah disusun dengan rapih masih saja mengakibatkan kemacetan yang

tidak dapat dihindarkan  di sepanjang jalan pasar, karena lokasi parkir

yang juga masih dibilang sempit. (Observasi, Pasar malam Puskopau ,

Tanggal 14 Maret 2014).


