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ABSTRAK

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGELOLA
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KEC. TAMPAN

KOTA PEKANBARU

Oleh :

NOVI RIANA
11075203134

Penelitian ini dilakukan  sebuah Institusi Pemerintahan yaitu di kantor Dinas
Pasar Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis
bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola
pedagang kaki lima (PKL) di Kec. Tampan Kota Pekanbaru serta menganalisi
bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam mengelola pedagang kaki
lima (PKL) di Kec. Tampan Kota Pekanbaru. Adapun jenis metode penelitian
yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunkaan metode deskriptif kualitatif
yang menggambarkan data dan informasi yang diperlukan terkumpul, maka data
tersebut dapat dikelompokkan menurut jenis dan macam datanya yang kemudian
disajikan dalam bentuk tabel serta diuraikan secara rinci. Teknik yang digunakan
dalam pengambilan sampel yaitu teknik simple random sampling karena
pengambilan anggota sampelnya dilakukan secara acak atau tanpa memerhatikan
strata, sehingga ditemukan jumlah sampelnya yaitu sebanyak 87 orang para
pedagang kaki lima (PKL). Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa
kebijakan yang dibuat pemerintah tidak efektif ini sesuai dengan hasil wawancara
dan observasi yang peneliti lakukan, dapat kita lihat bahwa masih banyak juga
pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya memakai badan milik
jalan (BMJ) ataupun tempat-tempat yang memang tidak boleh untuk berjualan
seperti yang kita lihat pada pasar simpang baru dan banyak para pedagang yang
tidak mematuhi dan mengetahui peraturan yang ada dan kebijakan yang sudah
dibuat oleh pemerintah, serta masih banyak juga para pedagang yang tidak
memiliki izin usaha.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah dan Pedagang Kaki Lima
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