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MOTTO

۟ ٱَّللَ ََل يُغ َِّي ُر َما ِّبقَ ْو ٍم َحت َّ ٰى يُغ َِّي ُر
َّ … ِّإ َّن
…وا َما ِّبأَنفُ ِّس ِّهم
Artinya: “…Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum
sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...”
(Q. S. Ar-Ra’d (13): 11).1
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Alquran Surah Ar-ra’d Ayat: 11
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ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana Implementasi atau
pelaksanaan PERDA Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur.
Sebagai tujuanya adalah Pertama, untuk mengetahui apa saja langkah_langkah yang
dilakukan oleh Disperindag kota jambi dalam mengimplementasikan PERDA Nomor
12 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan PKL. Kedua, bagaimana kendala
yang di hadapi Disperindag pengelola pasar Kota Jambi dalam melakukan penataan
dan pemberdayaan PKL.Ketiga, bagaimana upaya yang di lakukan Disperindag Kota
Jambi dalam penataan dan pemberddayaan PKL di pasar Talang Banjar Kecamtan
Jambi Timur.Skripsi ini menggunakan Pendekatan penelitian Kualitatif dengan metode
pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. berdasarkan
penelitian yang dilakukan diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut:pelaksanaan
kebijakana berupa penataan dan pemberdayaan PKL di pasar Talang Banjar
Kecamatan Jambi Timur sudah sesuai dengan PERDA dan tujann Disperindag,
implementasi kebijakan dalam penataan dan pemberdayaan PKL yaitu pertama,
membuatkan pasar talang banjar baru dengan mengunakan dana APBD dan APBN,
Kedua, menyediakan kios dan meja dagang. Ketiga memfasilitasi sarana penerangan
dagang.Adapun kendala-kendala yang dihadapi seperti: Pertama, kurangnya kesadaran
pedagang dan pembeli terhadap pentingnya pemberian ruang pada fasilitas umum.
Kedua, masih banyaknya pedagang Kaki Lima yang berjualan diarea yang bukan
diperuntukkannya. Ketiga, sulitnya merelokasi dan menertibkan pedagang kaki
limabagaikan kucing-kucingan dengan petugas penertiban. Keempat, belum
maksimalnya sarana prasarana meunjang kegiatan jual beli didalam pasar. Dengan
begitu Walikota Jambi bersama Disperindang dibantu dengan tim terpadu melakukan
upaya untuk merrealisasikan PERDA Nomor 12 Tahun 2016 tentang penataan dan
pemberdayaan PKL, seperti : pertama, melakukan penertiban agar tidak lagi jualan di
tempat yang bukan di peruntukkannya. Kedua, memfasilitasi akses permodalan ,
sarana dagang dan diarahkan ke Dinas Sosial agar diberi pelatihan. Ketiga, memasang
rambu-rambu atau tanda larangan disepanjang jalan agar tidak melakukan transaksi
jual beli.

Kata Kunci:

DISPERINDAGpengelola pasar, Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima.
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PERSEMBAHAN
Bismillahirrahmanirrahim…
Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT yang Maha Agung, Maha
Tinggi, Maha Adil, dan Maha Penyayang.Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah
memberikanku kekuatan, menjadikan aku manusia yang senantiasa berpikir,
membekaliku dengan ilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan
ini.Kupersembahkan Skirpsi ini kepada Orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.
Ayahandaku Alm. Kms M. ZuhdiIbundaku Marsinem. Sebagai tanda bakti,
hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini
kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini
memberiku semangat, do’a, dorongan, nasehat, dan kasih sayang serta pengorbanan
yang tidak dapat tergantikan, hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang
ada didepanku. Ibu, Ayah terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk
membalas semua pengorbananmu.
Adikku tercinta Kms M Syarif Kamaltiada yang paling mengharukan saat kita
kumpul bersama.Terimakasih atas do’a dan kebaikanmu selama ini, terimakasih
karena sudah menjadi adik yang paling terbaik, aku selalu mendo’akan yang terbaik,
semangat Sekolahnya.Semoga nanti kita bisa membahagiakan orangtua kita dengan
hasil kerja keras kita.
Terimakasih kupersembahkan untuk teman-teman seperjuangan

dan para

sahabat yang telah mendukung dan menyemangati saya hingga saya dapat
menyelesaikan skripsi ini,Terimakasih untuk semuanya. Semoga nanti kita semua bisa
menjadi orang yang sukses.Amin yarobbal ‘alamin........
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BAB I
PEBDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pedagang Kaki Lima merupakan aktivitas ekonomi sektor informal yang
mempunyai posisi strategis dalam pengembangan ekonomi daerah.Hal ini karena
aktivitas ekonomi semacam ini menjadi tempat dimana masyarakat golongan
ekonomi lemah menggantungkan kehidupannya.Sehubungan dengan itu, sektor ini
perlu dikembangkan dan diberdayakan agar mampu menyediakan lapangan pekerjaan
guna memberikan dorongan agar terpenuhinya hak masyarakat atas kehidupan yang
layak. Dengan demikian, pedagang kaki lima harus diberdayakan melalui berbagai
kebijakan agar mampu menjalankan usahanya secara baik.2
Keberadaan PKL yang semakinmenjamur, dianggap kerap mengganggu lalu
lintas, mengganggu para pejalan kaki dan dapat pula menimbulkan dampak negatif
dari sisi lain yaitu dapat menciptakanmasalah sosial sepertikonflik antara pengguna
jalan dengan PKL dan masalah kebersihan. Peningkatan kebersihan lingkungan di
lokasi PKL merupakan hal yang penting, karenamenyangkut kenyamanan para
pembeli. Hambatan penataankebersihan adalah kurangnya kesadaran para pedagang
akankebersihan.Merekacenderungmengabaikankebersihan

dan

menyerahkan

sepenuhnya kepada petugas kebersihan.Di samping itu, sistem drainase lingkungan

2

Tari Nofiarman,“implementasi PERDA Kota Padang No 03 tahun 2014 tentang Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi di pasar Nanggalo Kota Padang)”,Skripsi FISIPOL,
UNAND, (2017), hlm..1.
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yang buruk, saluran air yang kurangmemadai juga mempengaruhi kualitas lingkungan
disekitar lokasi PKL.3
Kehidupan sehari-hari manusia akan berinteraksi dengan manusia yang lain,
dengan interaksi tersebut maka dapat diketahui adanya berbagai macam kebutuhan
yang dimiliki oleh setiap orang. Gunamemenuhi kebutuhan tersebut diperlukan suatu
bentuk pekerjaan yang dapat menghasilkan barang danjasa.Berkaitan mengenai
perkembangan jaman yang sangat pesat, maka terdapat tuntutan yang sangat
mendasar yang harus dihadapi oleh masyarakat yaitu bertahan hidup dan memenuhi
segala kebutuhannya.Karena hanya membutuhkan modal yang kecil dan tanpa harus
mengurus izin berdagang, di Indonesia.PKL menjadi profesi yang cukup banyak
diminati oleh masyarakat menengah kebawah. Adanya krisis ekonomi dansempitnya
lapangan pekerjaan menjadi pendorong bertambahnya jumlah PKL di berbagai kota
di Indonesia.
PKL muncul karena berbagai sebab. Salah satu sebab yang penting adalah
ketidakmampuan sektor informal menampung angkatan kerja yang cenderung
meningkat secara tajam yang sebagian disebabkan oleh surplus tenaga kerja disektor
pertanian dan semakin banyak tenaga kerja di Kotayang masuk ke dunia pasar kerja
karena peningkatan Pendidikan.Selain itu ada beberapa hal pendorong munculnya
PKL yaitu Kesulitan ekonomi, Sempitnya lapangan pekerjaan, Urbanisasi.

Firginia Julianti,“Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 tahun 2013 tentang Penataan dan
Pemmberdayaan Pedagang Kaki Lima,”Diponogoro Law Journal,VoL.VI. No.2, (2017),hlm.2.
3
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Perlu mengingat dalam pelaksanaanya PKL tidak dapat melakukan usahanya
begitu saja, pada dasarnya mereka harus memperhatikan prosedur dalam pendirian
usaha.Prosedur dalam pendirian usaha dapat berupa izin usaha, kewajiban dan hak
yang dimiliki oleh masing-masing PKL.4
Kota Jambi memiliki beberapa pasar walaupun banyak bermunculan pasar
modern tetapi pemerintah kota jambi masih mempertahankan dan terus meningkatkan
pemeliharaan dan keberadaan pasar – pasar tradisional yang di kelola pemerintah kota
jambi maupun dikelola pihak swasta antara lain yaitu : Pasar tradisional yang dikelola
oleh Pemerintah Kota Jambi ada beberapa pasar yaitu: Pasar Angso duo, Pasar Induk
Grosir, Pasar Talang Banjar, Pasar Kasang, Pasar TAC, Pasar Olak Kemang, Pasar
Pelayangan, Pasar Lopak, Pasar Tanah Pilih, Pasar Sitimang, Pasar Sijimat, Pasar
Gang, Pasar Buah – Buahan, Pasar Kebun Handil, Pasar Mayang Sari, Pasar Kebun
Bungo, Pasar Tanggo Rajo. Pasar tradisional yang dikelola oleh pihak swasta Ada
beberapa yaitu: Pasar Aurduri, Pasar Hongkong Jelutung Jambi, Pasar Empat Enam
Selincah, Pasar Kito Simpang Chandra Jambi Selatan, Pasar Simpang Yuka Paal
Merah, Pasar Kebun Kopi, Pasar Simpang Pulai, Pasar Keluarga, Pasar Mama, Pasar
Vila Kenali Mayang Jambi. 5
Salah satu pasar Tradisional di Kota Jambi khususnya yakni pasar Talang
Banjar Kecamatan Jambi Timur pada tahun 2019 Pemerintah telah membangun pasar
Talang Banjar yang baru dua buah gedung, untuk penjualan sayur-mayur, buah-

4
5

Ibid, hlm. 3.
“Pasar di Kota Jambi,” https://jambikota.go.id/new/pasar/, akses 23 Februari 2020.
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buahan, rempah-rempah, daging ayam, menggunakan gedung berlantai 2 terdapat meja
lapak dan kios sekitar kurang lebih 844 meja lapak dagang dan 144 kios sederhana,
lalu gedung yang satunya lagi berlantai 1 khusus menjual ikan-ikanan dan dagingdagingan yang kurang lebih terdapat 92 meja dagang dan 68 kios sederhana, pasar
tersebutyang jaraknya tidak telalu jauh, kurang lebih 1km dari pasar talang banjar yang
lama.
Pasar Talang Banjar tersebut memiliki persoalan Pedagang Kaki Lima yang
tak kunjung teratasi (sebagian), Dalam halmerelokasikan Pedagang Kaki Lima yang
berjualan

dipinggir

jalan

agar

berjualan

ke

gedung

pasar

yang

telah

dibuat,dikarenakanmasih banyaknya meja dagang dan kios-kios yang tidak di tempati,
akibat banyaknya Para PKL tetapberjualan dipinggir jalan sehingga aktivitas jalan
terganggu dan menyebabkan kemacetan, berdasarkan PERDA yang disepakati yaitu
PERDA Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 melarang berjualan atau bertransaksi
difasilitas umum atau tempat yang dilarang untuk tempat usaha yang dilengkapi
dengan Rambu atau Tanda Larangan untuk tempat atau lokasi usaha pkl.
Dalam hal ini Pemerintah Kota Jambi telah membuat peraturan yang
menyangkut PKL yaitu: Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Didalam PERDA tersebut terdapat
beberapa poin seperti di pasal 34 ayat 1 yang berbunyi:
“Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL
padafasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi
usaha PKL”
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Dan ayat 2 berbunyi:
“Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau PKL sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk
tempat atau lokasi usaha PKL.” 6
Apabila …Pemerintah Kota berhasil dalam melakukan formalisasi terhadap
PKL maka akan dapat menambah retribusi atau pajak yang lebih besar sebagian dari
usaha peningkatan PAD, oleh karena itu untuk mengubah keadaan Pedagang Kaki
Lima diperlukan usaha yang terus-menerus yang berupa pembinaan dan penyadaran
kepada pedagang kaki lima dan masyarakatakan penting keindahan kota.7
Dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 telah tercantum
Sanksi Adminitrasi pada Pasal 44 yang berisikan sebagai berikut:
1.

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 28
dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan TDU dan/atau denda paling
banyak sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).

2.

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 29
dikenakan Sanksi Adminsitratif berupa pencabutan TDU dan/atau denda paling
banyak sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

3.

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 34
dikenakan sanksi adminsitratif berupa denda paling banyak sebesar Rp
2.500.000 (Dua juta Lima Ratus Ribu Rupiah). 8

6

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima, Bab IX, Pasal 34
7
Dr.Yetty Sarjono, M.Si. Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan, cet.ke-1, (Surakarta:
Muhammadiyah University press, Agustus 2005),halm.138.
8
Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima, Bab IX, Pasal 44.
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Meskipun telah dilakukan pemberitahuan Sanksi Administrasi para pedagang
tetap berjualan di pinggir jalan yang bukan pada tempatnya.Kegiatan PKL dipandang
perlu untuk dilakukan penataan dan pemberdayaan guna meningkatkan dan
mengembangkan usahanya dalam rangka mendukung perekonomian rakyat yang
lebih terarah.Salah satu bentuk program dengan melakukan relokasi.
Relokasi adalah salah satu wujud dari Kebijakan Pemerintah Daerah
yangtermasuk dalamkegiatan Revitalisasi.Peran Pemerintah sangatlah penting untuk
mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan PKL. Berdasarkan latar belakang
masalah diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan
judul’’(Impelemntasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016
Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi di Pasar
Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Tahun 2020)’’
B. Rumusan masalah
Adapun yang menjadi perumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini
adalah :
1. Bagaimana Implementasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
di pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur
2. Apa saja kendala yang dihadapi Disperindag pengelola pasar Kota Jambi
dalam melakukan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di pasar
Talang banjar kecamatan Jambi Timur
3.

Bagaimana upaya yang di lakukan Disperindag pengelola pasar Kota Jambi
dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016
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tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di pasar Talang Banjar Kecamatan
Jambi Timur
C. Batasan Masalah
Mengingat banyaknya permasalahan di lokasi, maka perlu adanya batasan
masalah agar pembahasan ini lebih terarah, terkonsep dan tidak keluar dari apa yang
menjadi tujuan dalam penelitian.dalam penelitian ini hanya membatasi masalah
dengan implementasi kebijakan terkait dengan penataan dan pemberdayaan PKL di
pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur
Selanjutnya yang dimaksud oleh peneliti di sini adalah Implementasi Peraturan
Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima Di pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Tahun 2020
dengan fokus penelitian pada PKL yang berada atau berjualan di Kelurahan Talang
Banjar Kecamatan Jambi Timur
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1.

Tujuan Penelitian
Sesuai dengan disiplin ilmu peneliti, maka penelitian yang akan
dilaksanakan berdasarkan atas bidang ilmu pemerintahan dan untuk membahas
mengenai ’’Impelemntasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016
Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi di Pasar
Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur)’’dan atas dasar rumusan masalah
diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:
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a. Untuk mengetahui pengimplementasian penataan dan pemberdayaan
pedagang kaki lima.
b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Disperindag pengelola pasarKota
Jambi di pasar Talang Banjardalampenataan dan pemberdayaan PKL di
pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur.
c. Untuk mengetahui Apa saja kendala dalam Penataan dan Pemberdayaan
PKL di pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur.
2.Kegunaan penelitian
Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Kegunaan Teoritis
1). Hasil

penelitian

ini

diharapkan

dapat

menjadi

bahan

untuk

mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna untuk kepentingan ilmu
pengetahuan khususnya Studi Ilmu Pemerintahan UIN STS JAMBI
2). Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan pengetahuan
bagi peneliti maupun bagi yang berkepentingan.
b. Keguanaan Paraktis
1). Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu
Pemerintahan Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2). Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi suatu pengalaman dan
wawasan bagi penulis sendiri terhadap Impelentasi Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang
Kaki Lima Di Pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur
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3). Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan gambaran sejauh
mana peningkatan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di
Pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur di tahun 2020.
E. Kerangka teori
Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan public menuruut Van Meter dan Van Horn yang
dikutip oleh Parsons dan Wibawa, dapat diartikan sebagai tindakan yang
dilakukan oleh pemerintah atau swasta, baik individu atau kelompok dengan
maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan. 9
Implementasi kebijakan public merupakan proses kegiatan administrative
yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan di setujui. 10Implementasi
kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai
tujuannya. Menurut Tachjan implementasi kebijakan public disamping dapat
dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi public sebagai Institusi
(Birokrasi) dalam proses kebijakan public, dapat dipahami pula sebagai salah satu
lapangan Studi Administrasi Public sebagai Ilmu. 11
Sementara itu Abdul Wahab mengatakan bahwa implementasi kebijakan
adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk UndangUndang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan
9

Haedar Akib,“Implementasi Kebijakan,”Jurnal Administrasi Publik, VoL. 1. No. 1.(2010),

hlm. 2.
10

Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan Publik, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 64
Arifin Tahir, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
(Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.53.
11
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eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan
tersebut mengidentifikasikan masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas
tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstruktur atau
mengatur proses implementasinya. 12
Implementasi kebijakan dapat dikatakan salah satu proses dari kebijakan
yang telah ditetapkan. Implementasi juga berguna untuk melihat sejauh mana
pelaksanaan dari sebuah kebijakan tersebut diterapkan sebagaimana tujuan awal
dari kebijakan tersebut.
1. Indikator Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Implementasi merupakan tahap yang paling penting dalam suatu kebijakan
karena suatu kebijakan ditetapkan untuk mengatur suatu tatanan yang dianggap
penting bagi masyarakat luas. Dwiyanto Indiahono mengartikan bahwa
Implementasi Kebijakan sebagai tahapan yang penting dalam kebijakan. Tahap ini
menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar di
terapkan dilapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcome seperti
yang telah direncanakan. Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat
muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan.Outputbiasanya dapat dilihat
dalam waktu yang singkat setelah kebijakan itu di implementasikan.Outcomes
adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya
output kebijakan.Outcomes biasanya diukur setelah keluarnya output atau dalam

12

Ibid…Hlm.55
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waktu yang lama setelah implementasi kebijakan dan diharapkan sesuai dengan
kebijakan yang telah ditetapkan.13
Menurut Meter dan Horn dalam Agustino yang biasa disebut juga ModelOf
Policy Implementation, proses implemetasi ini merupakan sebuah abstraksi
atauperformansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya sengaja
dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang
berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa
implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik

yang

tersedia, pelakasana dan kinerja kebijakan publik.
Ada enam variabel menurut Van Meter dan Van Horn yang
mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah: 14
1. Ukuran Dan Tujuan Kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya
dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan
sosiokultur berada dilevel pelaksana kebijakan.
2. Sumber Daya.
Keberhasilan proses implementasi kebijakan tergantung dari
kemampuan

memanfaatkan

sumber

daya

yang

tersedia.

Manusia

merupakan Sumber Daya yang terpenting dalam menentukan suatu
keberhasilan proses implementasi.

Dwiyanto Indiahono, Kebijakan Publik berbasis Dynamic Policy Analysis,(Yogyakarta:
Gava Media, 2017)hlm. 144.
14
Agostiono, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Metter dan Carl Van Horn,
(Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm 153.
13
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3. Karakteristik agen pelaksana
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan
organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan
publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implemtasi kebijakan publik
akan sangat akan banyak dipengaruhi ciri-ciri dengan tepat serta cocok
dengan agen pelaksananya.
4. Sikap/Kecendrungan (Disposition) Para Pelaksana.
Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat
banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implemntasi
kebijakan publik.
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.
Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi
kebijakanpublik. Semakin baik koordinasi komunikasi antar pihak-pihak yang
terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahankesalahan akan sangat kecil terjadi. dan begitulah sebaliknya.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.
Sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendorong keberhasilan
kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan
Politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja
implementasi kebijakan.
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F. Kerangka Konseptual
1. Penegakan Hukum
Penegakan Hukum (Law Enforcement) merupakan rangkaian proses
untuk menenjabarkan ilai, ide, cita yang abstrak dan selanjutnya menjadi
Hukum, Cita Hukum atau tujuan Hukum memuat nilai-nilai moral, yakni
keadilan (RechtsvaardigheId), kepastian (Rechtszekerheid) dan kemanfaatan
(Doelmatigheid).Secara konsepsional inti dari arti penegakan Hukum terletak
pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam
kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai
rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan
mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.Sejalan dengan itu
Solahuddin Wahid, berpendapat bahwa penegakan Hukum adalah upaya
menyelesaikan persoalan-persoalan yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan
nilai-nilai yang ada dalam kaidah-kaidah Hukum tersebut. Dan Barda Nawawi
Arief, mengatakan bahwa penegakan Hukum pada hakikatnya adalah
perlindungan hak asasi manusia, serta tegaknya kebenaran dan keadilan, dan
tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan dan praktek Favoritisme, yang
diwujudkan dalam seluruh norma atau tatanan kehidupan masyarakat. 15
2.

Pedagang Kaki Lima
Secara sosiologis, PKL merupakan entitas sosial yang didalamnya terdapat
15

Dr.Didik Sukriono,S.H., M.H. Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi Kajian Politik
Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Kostitusi(Malang: Setara
Press,2013), hlm.85.
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pengelompokan menurut karakteristik tertentu, seperti: suku, etnik, bahasa, adat
istiadat, asal daerah, jenis kegiatan, dan juga agama. Entitas ini memiliki aktivitas
yang sama yakni berdagang pada tempat-tampat yang tidak semestinya dalam tata
letak kota untuk melakukan aktivitas sosial dan ekonomi. Barang dan jenis
dagangan yang berbeda biasanya terkait dengan perbedaan latar belakang dan
karekteristik pelaku PKL.
Kebijakan publik terkait dengan penertiban PKL tidak selamanya berjalan
mulus, sering terjadi perlawanan baik fisik maupun nonfisik dari para
PKL.Perlawanan tersebut muncul karena pihak PKL merasa dirugikan dan
dianggap mereka adalah korban dari kebijakan pemerintah yang dinilai tidak
adil.aktivias PKL yang menggunakan ruang publik dan terkadang juga tanah orang
lainmendorong pemerintah melakukan penertiban bagi mereka. 16
3. . Peraturan Daerah
Peraturan Daerah ditetapkan oleh kepala Daerah dengan persetujuan DPRD
dan dalam rangka pengawasan Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah
disampaikan kepada Pemerintahselambat-lambatnya 15 hari setelah di tetapkan.17
Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPR Kabupaten/Kota

Ibnu Sultan Suneth & Hadi Ismanto, “Implementasi Kebijakan Public tentang Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo,”J K M P, VoL II,
No.1, (Maret 2014), hlm,. 4.
17
Haw Widjaja,Otonomi Daerah dan Daerah Otonom,(Jakarta:Rajawali pers,2011,) hlm.221.
16
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dengan persetujuan Bupati atau Kota.18Peraturan Daerah merupakan penjabaran
lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi serta merupakan
Peraturan yang dibuat untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang
ada diatasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing Daerah. Peraturan
Daerah dilarang bertentangan dengankepentingan umum, Peraturan Perundang
Undangan yang lebih tinggi serta Peraturan Daerah lain. 19
Menurut Bagir Manan.Kemandirian dalam

berotonomi tidak berarti

Daerah dapat membuat Peraturan Perundang-Undangan atau keputusan yang
terlepas dari system Perundang-Undangan Nasional. Peraturan PerundangUndangan tingkat Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan system
Perundang-Undangan secara Nasional.Karena itu tidak boleh ada Peraturan
Perundang-Undangan tingkat Daerah yang bertentangan dengan Peraturan
Perundang-Undanganyang lebih tinggi tingkatannya atau kepentingan umum.20
4. Pasar
Pasar yang dimaksud dalam Peraturan Presidenadalah area tempat jual beli
barang dengan jumlah penjual lebih dari Satu baik yang disebut sebagai pusat
perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun
sebutan lainnya.. 21Perpres membedakan pengertian antara pasar tradisional, pusat

18
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan,Bab 1 pasal 1
19
Ibid.
20
Bagir Manan, System dan Teknik pembuatan Peratutran PerundangUndangan tingkat
Daerah,(Bandung:PT Raja Grafindo,1995,) hlm.18.
21
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Moderrn, Pasal 1.
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perbelanjaan dan toko modern. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan
dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara
dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan Swasta dengan tempat
usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang
kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil,
modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.22
G. Tinjuan Pustaka
Peneliti melakukan tinjauan pustaka terrhadap terhadap Skripsi Mahasiswa/i
terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti peneliti, yaitu yang
berjudul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengimplementasikan
Peraturan Daerah Pedagang Kaki Lima di Surakarta” yang membahas tentang
bagaimana Peranan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Surakarta dalam
melaksanakan Penertiban pedagang kaki lima, apa upaya-upaya atau kegiatan
kegiatan dan apa saja kendala yang dilakukan oleh Pihak Satuan Polisi Pamong
Praja di Kota Surakarta dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta.
Penelitian ini, menunjukan bahwa PKL di seluruh Kecamtan di Kota
Surakarta dengan jumlah yang cukup banyak, sehingga diperlukan peran Satpol PP
di Kota Surakarta untuk mengimmplementasikan Peraturan Daerah dalam hal ini
menata PKL. Pada hakekatnya, seorang Anggota Satpol PP dapat di katakan Aparat

Rahadi Wasi Bintoro, “Aspek Hukum Zonasi pasar Tradisional dan pasar Modern,” Fakultas
Hukum Universitas Jenderal Soedirman,” Jurnal Dinamika Hukum, VoL. 10, No 3, 2010. hlm.363.
22
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Penegak Hukum karena Satpol PP dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dalam
menegakkan Peraturan Daerah. 23
Berdasarkan uraian singkat penelitian di atas, yang membedakannya dengan
penelitian peneliti adalah, lokasi penelitian dan Peraturan Daerah yang berbeda dan
saudara FrediAnton Saputro lebih fokus kepada peran Satpol PP dalam menertibkan
PKL. Sedangkan peneliti lebih menekankan kepada peran, upaya dan kendala
Pemerintah Kota Jambi atau UPTD pengelolapasar Disperindag Kota Jambi dalam
menata PKL.
Studi lainya yang berjudul “Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang
Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima di
Surakrta” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langakah Pemerintah
Surakarta, cara merelokasi PKL menurut Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2008
tentang pengelolaan pedagang kaki lima dan dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima
di Kota Surakarta. Hasil dari penelitian ini bahwa langkah Pemerintah Kota
Surakarta dalam permasalahan dan persoalan pedagang kaki lima, yaitu dengan
merelokasi pedagang kaki lima yang jumlahnya yang semakin meningkat dan sudah
tidak lagi taat Aturan, dengan cara pendekatan sosial budaya seperti yang di
lakukan Pemerintah Kota Surakarta yaitu dengan menempatkan manusia pada

Fredi Anton Saputro “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengimplementasikan
Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surakarta,”Skripsi Mahasiswa
Universitas Negeri Semarang, 2013, hlm.2.
23
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hakekat dan martabatnya, kemitraan,hati nurani,saling menghormati. demikian,
dampak yang ditimbulkan yaitu lingkungan menjadi lebih indah, rapi dan bersih. 24
Berdasarkan uraian singkat penelitian di atas, yang membedakannya dengan
penelitian, peneliti adalah lokasi penelitian dan Peraturan daerah yang berbeda dan
saudari Nur Fatnawati lebih membahas tentang langkah dan caraPemerintah dalam
merelokasikan PKL dan dampaknya artinya upaya yang dilakukan Pemerintah Kota
Surakarta sudah ada. Dan penelitian peneliti belum berbicara atau membahas
tentang dampak, tetapi hanya berbicara upaya yang di lakukan Pemerintah Kota
Jambi ditingkat Kelurahan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota
Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki
Lima dan selanjutnya kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Jambi dalam
pelaksanaannya.
Selanjutnya yaitu

penelitian berjudul “Analisis Best Practice pengelolaan

Pedagang Kaki Lima (Studi pada Relokasi Pedagang Kaki Lima Monumen ‘45
Banjarsari ke pasar Klithikhan Notoharjo Kota Surakarta)” yang membahas tentang
bagaimana Pemerintah Kota surakarta mampu merelokasikan sebanyak 989
pedagang dari Monumen Banjarsari ke pasar nothoharjo tanpa kekerasan.
Pelaksanaan Relokasi PKL monumen Banjarmasin kepasar Notoharjo
sebagian besar sudah memenuhi aspek Best Practice, dengan mempertimbangkan
dimensi-dimensi yang menjadi landasan analisis penelitian ini antara lain pada
Nur Fatnawati, “Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Usaha Pedagang
Kaki Lima di Surakrta,” Skripsi Mahasiswi Universitas Negeri Semarang,2013, hlm. 84.
24
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dimensi dampak yang banyak di hasilkan dari Relokasi ini adalah dampak positif.
Pada dimensi pemitraan, tingkat partisifasi berbagai kalangan juga tinggi dengan
melibtkan banyak pihak didalamnya. Keberlanjutan dari Relokasi sampai saat ini
masih dilaksanakan oleh pihak Pemkot Surakarta melalui Evaluasi dan penambahan
fasilitas secara berjenjang. Kepemimpinan Walikota turun langsung dalam tahap
pelaksaan Relokasi hingga kepercayaan Masyarakat tumbuh dan para PKL mau
untuk bernegosiasi dan Relokasi sistem yang digunakan dalam pelaksanaan
Relokasi terdapat pada komitmen dan kesiapan dari Jajaran Atasan Pimpinan
Daerah dengan memperhatikan kondisi dan nilai-nilai kemanusian dari PKL yang
direlokasi,hingga kemungkinan untuk diadopsi oleh Pemerintah Daerah lain sangat
memungkinkan. 25
Berdasrkan penelitian diatas Saudari Ratna Pertiwi menganalisa tentang apa
yang sudah dilakukan Walikota Surakarta yang mampu mengalokasikan Pedagang
Kaki Lima sebanyak 989 tanpa kekerasan. Penelitian beliau menganalisis tentang
apa yang sudah dilakukan Walikota hingga mampu melibatkan hal tersebut
sedangkan penelitian peneliti hanya ingin mengetahui penerapan dalam Pasal-Pasal
tertentu di Kota Jambi khusunya propesi Pedagang Kaki Lima.

25

Ratna pertiwi. Analisis Best Practice Pengelola Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Relokasi
Pedagang Kaki Lima Monumen ’45 Banjarsari Ke Pasar Klithikan Notoharjo Kota Surakarta). Skripsi
Mahasiswa Universita Indonesia,2012, hlm.76.
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BAB II
METODOLOGI PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini di lakukan di pasar Talang Banjar Kecamtan Jambi Timur Kota
Jambi. Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi
Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
(Studi di pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur) penelitian ini dilakukan
pada Tahun 2020.
B. Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
Yuridis Sosiologis.Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah mengidentifikasi dan
mengkonsepsikan hukum sebagai Institusi Sosial yang riil dan Fungsional dalam
sistem kehidupan yang nyata.26Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan
penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara Empiris dengan
jalan terjun langsung ke lapangan.
C. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif
yang bersifat mendalam, mengikuti proses, dilakukan oleh peneliti sendiri, tidak
boleh diwakilkan atau menyuruh orang lain untuk mengumpulkan data.27Metode

26

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press
1986), hlm 51.
27
Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi, cet ke-1 (Jambi: Syari’ah Press Fakultas
Syari’ah, 2010), hlm. 19.
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kualitatif sendiri merupakan sebuah metode yang menekankan pada aspek
pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat sebuah
permasalahan.28Artinya yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan
hasil dari naskah wawancara, memo dokumen pribadi, catatan lapangan dan
dokumen resmi lainnya.
Penelitian Kualitatif adalah sebuah penelitian Riset yang sifatnya Deskripsi,
cenderung mmenggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya.
Sementara metode deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan maslah yang
diselidiki dengan menggambarkn atau melukiskan keadaan suatu sujek atau objek
penelitian (Seseorang, Lembaga, Masyarakat dan lain sebagainya) pada saat
sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.
E. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu
data Primer dan data Sekunder.
a. Data Primer
Dalam penelitian ini digunakan data primer yaitu data yang diperoleh
langsung dari lapangan oleh yang melakukan penelitian atau yang
bersangkutan memerlukannya.Data primer ini disebut juga sumber data yang
langsung memberikan data kepada pengumpul data. 29Data Primer yang Peneliti

28
29

Amarudin, Metode Penelitian Sosial, (Yogyakarta: Prana Ilmu, 2016), hlm. 98.
Djaman Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 42.
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maksud adalah PERDA Nomor 12 Tahun 2016 tentang penataan dan
pemberdayaan PKL.yang diperoleh secara langsung dengan observasi dan
wawancara kepada:
1. Pengelola UPTD pengelola pasar Disperindag di pasar Talang
Banjar
2. Kasi trantib Kecamatan jambi timur
3. Pedagang kaki lima
4. Pengguna jalan

NO
1
2
3
4

Tabel 01
Sumber Informan Penelitian
INFORMAN
NAMA
Staf UPTD Pengelola Pasar
Bapak Supriyono
Disperindag Kota Jambi
Kasi Trantib Kecamatan Jambi
Bapak Asli
Timur
Ibu Ira
Pedagang Kaki Lima
Ibu Sina
Pengguna jalan
Ibu Zaida

JUMLAH
1
1
2
1

Data Primer ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai
Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Talang Banjar
Kecamatan Timur.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau
pengelolaan data yang bersifat studi dokumentasi atau data yang berbentuk
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sudah jadi. 30 Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber berupa
literatur-literatur berupa buku-buku, Skripsi, Jurnal, laporan atau data-data
yang terkait dengan Penataan dan Pemberdayaan PKL.
2. Sumber Data
Maksud dari sumber data dalam penelitian ini adalah dari subjek
darimana data diperoleh.31 Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian
ini adalah kepala pasar atau Unit Pelaksana Teknis Dinas pasar, Pedagang Kaki
Lima di pasar Talang Banjar, Kasi Trantib Kecamatan Jambi Timur. Sumber
selanjutnya dalam penelitian ini adalah sumber berupa tulisan, yaitu berupa
Buku, Jurnal, Skripsi dan data-data lainnya.
F. Instrumen Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah dapat dilakukan dengan berbagai
teknik, namun dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah:
a. Observasi
Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan serangkaian perilaku
dan sesuai yang berkenaan dengan organisme yang sesuai dengan tujuan
empiris.32 Akan tetapi, observasi disini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan
dengan cara menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan
pertanyaaan atau Kuesioner. Maka peneliti mengamati secara langsung
Iskandar, “Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial Kuantitatif Dan Kualitatif.
(Jakarta: GP Press, 2008), hlm. 253.
31
Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”, (Jakarta, PT Gramedia
Indonesia, 2002), hlm. 207.
32
Ibid, hlm. 118.
30
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dilapangan.Objek penelitian ini menggunakan Observasi Partisipasi, dimana
peneliti melakukan interaksi secara langsung dalam situasi sosial dengan subjek
penelitian, teknik ini digunakan untuk mengamati dan memahami peristiwa yang
terjadi dilapangan.
b. Wawancara
Wawancara adalah cara mengumpulkan bahan-bahan keterangan yang
dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan
muka. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan
dalam penelitian kualitatif.Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan
interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara (Interviewer) dan
terwawancara (Interviewee) dengan maksud
Interviewee.Interviewee

pada

penelitian

menghimpun informasi dari

kualitatif

adalah

informan

yang

daripadanya pengetahuan dan pemahaman diperoleh. 33
Metode Kualitatif merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk
mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan metode ini di dasarkan pada dua
alasan, Pertamadengan wawancara peneliti dapat menggali tidak saja apa yang
diketahui dan dialami subyek yang diteliti, akan tetapi apa yang tersembunyi jauh
di dalam diri subjek penelitian. Kedua,apa yang ditanyakan kepada informan bisa

33

hlm. 65.

Djamaan Satori & Aan K. “Metodologi Penelitian Kualitatif”. (Bandung: Alfabeta 2009).
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mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau,
masa sekarang, dan juga masa mendatang.34
Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara
terstruktur (struktured interview), Dengan wawancara terstruktur ini peneliti
lakukan untuk memperoleh dan mengambil data, dengan mengadakan tanya jawab
secara langsung dengan responden dan mendengar langsung serta mencatat dengan
teliti apa yang diterangkan oleh responden, metode ini digunakan untuk
memperoleh data atau informasi dari beberapa sumber data yang bersangkutan
diantaranya yaitu, Staf pengelola UPTD pengelola pasarDisperindag Kota Jambi,
Kasi Trantib Kecamatan Jambi Timur, Pedagang kaki lima, dan pengguna jalan.
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.Dokumen bisa
berbentuk

Tulisan

Gambar,

atau

Karya-Karya

Monumental

dari

Seseorang.35Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa foto
lapangan dalam kegiatan pengumpulan Informasi atau Data.
G. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis
data deskriptif kualitatif.Analisis data kualitatif merupakan bentuk penelitian yang

34
35

hlm. 329..

Patilima.“Metode Penelitian Kualitatif”, (Semarang: Alfabeta, 2007). Hlm.65.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D,( Bandung: Alfabeta, 2009.)
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bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan yang
sewajarnya dan sebagaimana adanya. 36
Ada beberapa langkah dalam proses analisis data kualitatif, yaitu: 37
1. Penyusunan data
2. Klasifikasi data
3. Pengolahan data
4. Penyimpulan data.
Berdasarkan pendapat tersebut, dalam kaitannya menganalisis data kualitatif
maka langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan Data
Penyusunan data ini dimaksud untuk mempermudah dalam menilai apakah
data yang dikumpulkan itu sudah memadai atau belum dan data yang didapat
berguna atau tidak dalam penelitian sehingga dilakukan seleksi penyusunan.
2. Klasifikasi Data
Klasifikasi data dimaksudkan sebagai usaha untuk menggolongkan data yang
didasarkan pada kategori yang diteliti. Penggolongan ini disesuaikan dengan subsub permasalahan yang telah dibuat sebelumnya berdasarkan analisa yang
terkandung dalam masalah itu sendiri.
3. Pengolahan Data

Hadari Nawawi. “Metode Penelitian Bidang Sosial”.(Jakarta: Gajah Mada University Press,
1993).hlm. 174.
37
Mohammad Ali, “Strategi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Angkasa, 1985), hlm. 151.
36
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Setelah semua data dan fakta terkumpul, selanjutnya data tersebut diseleksi,
kemudian diolah sehingga sistematis, jelas dan mudah untuk dipahami
menggunakan teknik analisis data kualitatif.
4. Penyimpulan Data
Kegiatan ini dilakukan dengan cara menghubungkan data atau fakta yang
satu dengan yang lain sehingga dapat ditarik kesimpulan dan jelas kegunaannya.
Langkah ini dilakukan dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan
dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan
akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada
tahap pengumpulan data berikutnya.38
Dari keempat metode analisis data diatas maka penulis menyimpulkan
bahwa, terealisasinya keempat metode ini setelah semua data-data yang diperlukan
dan dibutuhkan sudah diperoleh, kemudian akan difilter mana data yang
diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini dan mana yang tidak.
F. Sistematika Penulisan
Penyusunan skripsi ini terbagi kepada lima bab. Antar babnya ada yang
terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri,
tetapi tetap saling berkaitan. Antara sub bab dengan bab yang berikutnya. Untuk
memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai

Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif
2009). Hlm.252.
38

Kualitatif Dan R & D,”(Bandung: Alfabeta,
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pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika dengan membagi
pembahasan sebagai berikut:
Bab I. merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah,
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta kerangka
teori.
Bab II. Berisi tentang metode penelitian, yakni mengenai pendekatan
penelitian,jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data,
sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.
Bab III. Menguraikan tentang gambaran umum tempat penelitian, sejarah
berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi,dan sarana prasarana.
Bab IV. Merupakan inti dari penulisan skripsi yaitu pemaparan tentang
pembahasan dan hasil penelitian.
Bab V. Pada bab ini akan di uraikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya
dari kesimpulan yang diperoleh tersebut, penulis memberikan saran sebagai
refleksi bagi semua pihak baik yang terlihat langsung maupun tidak langsung
mengenai Implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 tentang Penataan
dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Talang Banjar Kecamatyan
Jambi Timur.
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BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan PKL di pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur
Pasar Talang Banjar yang belokasidisekitaran Jl. Orang Kayo Pingai
Kecamatan Jambi Timur, Kelurahan Talang Banjar. Mulai beroperasipada awal
Januari Tahun 2019 yang dibuat oleh Walikota Jambi Dr. H. Syarif Fashas .ME
melalui dana APBD dan APBNluasnya sekitar 1.30 hektare, membangun dua buah
gedung dan memiliki meja lapak dan kios yang jumlah keseluruhannya 999 buah.
Memiliki halaman parkir luas.
Setelah merelokasikan para pedagang dari pasar Talang Banjar yang lama
dikarenakansudah tidak layak untuk berjualan dan sudah tidak bisa menampung para
pedagang yang jumlahnya semakin bertambah sementara luasnya yang hanya sekitar
300 m2, akan tetapi PKL masih berjualan dipinggi jalan, bahu jalan dan terotoar
jumlahnya sekitar 300 PKL. Jenis dagangan merekapun beragam mulai dari sayursayuran, buah buahan dan makanan ringan dan lainya. Mereka mulai berjualan sekitar
dini hari sampai siang hari
B. Letak geografis kecamatan Jambi Timur
Batas-batas Wilayah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi adalah:
1.

Wilayah Barat berbatasan dengan: Kecamatan Pasar Jambi

2.

Wilayah Timur berbatasan dengan: Kabupaten Muaro Jambi

3.

Wilayah Selatan berbatasan dengan: Kecamatan Jambi Selatan
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Wilayah Utara berbatasan dengan: Sungai Batanghari

4.

Letak geografis

Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi merupakan dataran

rendah dengan sedikit dataran tinggi dengan ketinggian 8 ft (feet) atau 10 Meter dari
permukaan laut, Luas Wilayah Kecamatan Jambi Timur adalah 20,21 KM2 yang terdiri
dari 10 Kelurahan, yaitu:
1. Kelurahan Talang Banjar :1,35 Km2
2. Kelurahan Budiman : 0,63 Km2
3. Kelurahan Rajawali : 0,32 Km2
4. Kelurahan Sulanjana : 0,45 Km2
5. Kelurahan Payo Selincah : 4,47 Km2
6. Kelurahan Sijenjang : 7,88 Km2
7. Kelurahan Tanjung Pinang : 0,95 Km2
8. Kelurahan Tanjung Sari : 0,74 Km2
9. Kelurahan Kasang : 1,64 Km2
10. Kelurahan Kasang Jaya : 1,78 Km2.39
C. Keadaan penduduk Kecamatan Jambi Timur
Keadaan penduduk ialah menggambarkan sekelompok manusia yang menempati
Wilayah dalam waktu tertentu Kecamatan Jambi Timur dengan luas lebih kurang
20,21 km2 memiliki Penduduk yang cukup banyak, dengan perincian sebagai berikut:
Tabel 0240
Jumlah Penduduk Kecamatan Jambi Timur tahun 2019.
NO
LAKI-LAKI
1
39

JENIS KELAMIN
PEREMPUAN
31.439

JUMLAH
31.469

62,908

Profil Data Kecamatan Jambi Timur tentang letak Geografis Kecamatan Jambi Timur,18
Maret 2020.
40
Dokumentasi Kantor Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, 18 Maret 2020.
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Jumlah Penduduk di Kecamtan Jambi Timur, Kota Jambi adalah 62.908 jiwa,
menunjukkan bahwa Kecamtan Jambi Timur Kota Jambi memiliki kepadatan
Penduduk yang cukup ramai untuk satu Kecamatan.
1. Pendidikan
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran agar seseorang secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untukmemilikikekuatan

spiritual,keagamaan,pengendalian

diri,kepribaddian,kecerdasan, Akhlak mulia serta keterampilan yang di perlukan
dirinya, Masyarakat, Bangsa dan Negara.41
Berikut adalah perincian keadaan pendidikan di Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi:
Table 0342
Prasarana Pendidikan Kecamatan Jambi Timur.
1
2
3
4
5
6

Jumlah gedung TK/RA
Jumlah gedung SD/MI
Jumlah gedung SLTP/MTS
Jumlah gedung SLTA/MA
Jumlah gedung perguruan tinggi
Jumlah

27 buah
33 buah
19 buah
10 buah
0 buah
89 buah

Sarana dan Prasarana merupakan suatu alat atau bagian yang memiliki peran
yang penting bagi keberhasilan dan kelancaran suatu proses, termasuk juga dalam
lingkup pendidikan.dari data di atas Kecamtan Jambi Timur memiliki cukup banyak

Drs. Syafril. M.Pd.dan Drs. Zelhendri Zen. M.Pd. “Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan.(Depok
Kencana, 2017) hlm. 32.
42
Dokumentasi Kantor Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, 18 Maret 2020.
41
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fasilitas–fasilitas Pendidikan baik Swasta maupun Negeri dengan jumlah 89 buah.
kecuali dengan Perguruan Tinggi.
2. Perekonomian
Perekonomian adalah usaha manusia mencari nafkah kepada yang dapat
memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupannya dan juga dapat meningkatkan kualitas
hidupnya dengan Sarana (Sumber Daya Alam) terbatas.43 Berikut adalah tabel
perekonomian di kecamatan jambi timur kota jambi yaitu sebagai berikut:
Tabel 0444

Sarana Perekonomian di Kecamatan Jambi Timur
NO KELURAHAN

SARANA PEREKONOMIAN
PASAR TOKO/WARUNG

1 Sulanjana
2 Budiman
3 Talang Banjar
4 Payo Selincah
5 Tanjung Sari
6 Tanjung Pinang
7 Rajawali
8 Kasang
9 Kasang Jaya
10 Sijenjang
JUMLAH

1

1

2

70
124
326
148
51
154
78
144
62
40
1.197

KUD INDUSTRI PETANI PETERNAK

1
1

10
9
21
34
21
47
22
28
10
10
212

26

15
14
202
257

2.407
515
3.042
1.567
1.776
1.881
1.997
2.500
2.620
3.561
21.866

Data tabel ini menunjukkan bahwa macam-macam dan jumlah sarana
perekonomian di Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.

43
44

T,Gilarso.“Pengantar Ilmu Ekonomi Makro,” (Kanisius, Yogyakarta, 2004).Hlm. 15.
Dokumentasi Kantor Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, 18 Maret 2020.
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D. Struktur Organisasi
Tabel 0545
STRUKTUR PEMERINTAHAN KECAMATAN JAMBI TIMUR

CAMAT
RIKE VARADIYEN,SE

SEKRETARISCAMAT
Drs. MOH. SEPRIANDY

KASUBAG

KASUBAG

KASUBAG

KEPEGAWAIAN
HAMDAN

ETY JUNIMAR, SE

UMUM

KEUANGAN

WATI GUSTENTI, S.Pt

KASI PEMERINTAHAN

KASI PELUM

KASI PMK

KASI KESOS

M.SAMAN SIREGAR, SE

FRIDWAN

H.ISKANDAR

M. AMINSYAH, SE

KASI TRANTRIB

ASLI

STAFF

STAFF

STAFF

STAFF

FIRDI ANTON

JOHAN WAHYUDI

FAIZAH

YULIANA D. RAHAYU, SE

45

Struktur Oeganisasi Pemerintahan Kecamatan Jambi Timur.
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Tabel 0646
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENGELOLA PASAR TALANG BANJAR
KECAMATAN JAMBI TIMUR KOTA JAMBI
TAHUN 2019/2020

KADISPERINDAG
Plt. ROSNIFA.SE.,MM

KABID
BUDI SISWANTO.SP

KORDINATUR

TATA USAHA

UNIT

SUPRIYANTO

ZUHRI
KEPALA UNIT PENGELOLA
PASAR
Drs.TARNAK.MM

PENARIK RETRIBUSI
SUSRIA SAFITRI. SE
ALHADI MUSTAQIM
MARNA DIRTA.SPT

46

Strukktur Organisasi Unit Pelaksanan Teknis Dinas(UPTD) Pasar Talang Banjar Kecamatan
Jambi Timur
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E. Jumlah Pedagang
Tabel07.47
Jumlah pedagang Talang Banjar yang terdaftar
NO

BLOK

1
2
3

BLOK A
BLOK B
BLOK C

4

BLOK D

5
6
7
8
9
10
11

BLOK E
BLOK F
BLOK G
BLOK H
BLOK I
BLOK J
BLOK K

12

TAMBAHAN
JALAN
TENGAH
TAMBAHAN
JALAN
TANGGA
TAMBAHAN
TEMBOK
TAMBAHAN
BELAKANG

13

14
15

DAGANGAN

JUMLAH
PKL
MANISAN,BAWANG,CABE,PETE,PAKAIAN
128
MANISAN,PAKAKIAN,IKAN ASIN,BUMBU KERING,PETE 128
SEPATU,SANDAL,JENGKOL,MAKANAN,PAKAIAN,MAINA 101
N,GORDEN,MAINAN,MANISAN
JENGKOL,PAKAIAN,BUAH,PECAH
101
BELAH,AKSESORIS,JILBAB,MAKANAN
TELUR,GULA MERAH,TEMPE,TAHU,SAYURAN,SANTAN 104
SAYURAN,TEMPOYAK,AYAM POTONG,SANTAN
104
SAYURAN,SANTAN
100
SAYURAN,KEMBANG
100
DAGING,AYAM KAMPUNG,IKAN LAUT,IKAN SUNGAI
51
IKAN LAUT,IKAN SUNGAI,BUMBU GILING
56
BUMBU GILING,KULIT LUMPIA,IKAN GILING,DAGING
49
GILING,IKAN SUNGAI
PETE,BUMBU KERING
5

BUAH

10

IKAN LAUT ,IKAN SUNGAI

30

SAYURAN

150

JUMLAH

1217

Data diatas menunjukkan jumlah Pedagang Kaki Lima dan macam-macam
dagangan di pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur yang terdaftar di Kantor
UPTD pasar DISPERINDAG Kota Jambi.

F. Visi dan Misi

47

Dokumen Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Talang Banjar.9 Maret 2020.
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Visi dan Misi Kecamatan Jambi Timur
Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi stakeholders serta melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya, maka perlu dituangkan dalam Visi Kecamatan Jambi
Timur adalah; “Jambi Timur Prima dalam Pelayanan dengan didukung SDM yang
Profesional menuju Kota Jambi sebagai kota pusat perdagangan dan jasa yang berbasis
pada masyarakat yang berakhlak dan berbudaya.
Adapun Visi Kecamatan Jambi Timur adalah sebagai berikut:
1. Jambi Timur : Suatu Wilayah Administrasi Kecamatan yang berlokasi di
wilayah Jambi Timur sesuai PERDA Nomor 05 Tahun 2001
2. Prima dalam Pelayanan : Artinya mampu memberikan pelayanan yang
maksimal dengan prosedur yang tidak berbelit-belit.
3. SDM yang Profesional : Diartikan sebagai upaya mewujudkan sumber
daya aparatur yang handal dan profesional.
Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan
sasaran yang ingin dicapai.Pernyataan misi membawa Organisasi kepada suatu pikiran
yang fokus. Misi menjelaskan mengapa Organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan
bagaimana melakukannya.
Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan atau diemban oleh Instansi Pemerintah
sebagai penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan.Dengan pernyataan Misi
diharapkan seluruh Pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi
Pemerintah dan mengetahui Peran dan Programnya serta hasil yang diperoleh dimasa
mendatang. Pernyataan Misi yang jelas, akan memberikan arahan jangka panjang
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panjangan stabilitas dalam Manajemen dan Kepemimpinan Kecamatan Jambi Timur
Kota Jambi.
Adapun Misi Kecamatan Jambi Timur adalah sebagai berikut:
1. Memberikan pelayanan yang efektif dan efisien ;
2. Menciptakan ketentraman dan ketertiban yang kondusif di masyarakat;
3. Peningkatan Infrastruktur dan perbaikan Sarana dan Prasaran kerja yang
ada;
4. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka menunjang pembangunan;
5. Memberdayakan potensi kecamatan dalam rangka peningkatan PAD. 48

48

Dokumentasi Kantor Camat Jambi Timur Tentang Visi dan Misi kecamatan Jambi Timur, 18
Maret 2020.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Penataan dan Pemberdayaan PKL
Mengingat jenis dan analisis data yang digunakan adalah dengan
menggunakan pendekatan kualitatif, maka data yang diperoleh bersifat deskriptif
berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara dengan para informan penelitian,
hasil observasi lapangan, catatan lapangan dan data-data atau hasil dokumentasi
lainnya yang relevan dengan fokus penelitian yang peneliti lakukan.
Disini peneliti melakukan berbagai kegiatan penelitian guna mengetahui
bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi No 12 Tahun 2016
Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Jambi dan
mengaitkannya dengan fakta dilapangan. Hal ini dilakukan agar kita dapat
mengetahui apakah hasil temuan-temuan peneliti dilapangan sesuai dengan
kondisi yang sebenarnya dan memiliki keterkaitan dengan Implementasi
Peraturan Daerah Kota Jambi No 12 Tahun 2016 Tentang Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi
Timur Tahun 2020.
Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan di lapangan, Peneliti
menemukan berbagai informasi, kondisi, dan berbagai fenomena atau berbagai
gejala mengenai berbagai permasalahan dalam Implementasi PERDA No 12
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Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di pasar
Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur. Setelah melakukan survey dan penelitian
serta wawancara dengan berbagai pihak atau dengan para informan, peneliti
menemukan berbagai informasi, kondisi, tanggapan dan permasalahan mengenai
Implementasi Perda No 12 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima di pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur tahun 2020.
Banyaknya informasi yang didapat di lapangan, maka peneliti mengambil
garis besar permasalahan yang relevan dengan kajian teori mengenai indikator
Teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn (A Model of The Policy
Implementation), yang mengemukakan bahwa proses implementasi ini merupakan
sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejewantahan kebijakan yang pada
dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan
yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.
Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara
linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik, model ini
dipengaruhi oleh beberapa variabel, seperti ukuran dan tujuan kebijakan,
sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar
organisasi

dan

aktivitas

pelaksana,

lingkungan

sosial,

ekonomi

dan

politik.49Peneliti bisa mengetahui pokok permasalahan dari penelitiannya dari
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hasil wawancara yang dilakukan dengan para stakeholder. Adapun hasil
wawancara yang telah peneliti lakukan adalah sebagai berikut:
1. Ukuran dan tujuan kebijakan
Kinerja suatu implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya
dan jika hanya ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosial
kultur yang berada dilevel pelaksana kebijakan. 50Ketika ukuran kebijakan atau
tujuan yang terlalu dicita-citakan (Bahkan terlalu sulit untuk di wujudkan) untuk
dilaksanakan ditingkat warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan
publik sampai titik yang dapat dikatakan berhasil.
Kebijakan yang berbentuk peraturan daerah seperti Peraturan Daerah Nomor
12 tahun 2016 Tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah
kebijakan yang ditujukan untuk Dinas yang terkait dengan keberadaan PKL di
Kota Jambi, dalam permasalahan ukuran atau tujuan PERDA ini sebetulnya sudah
cukup realistis diterapkan di Kota Jambi karena Peraturan Daerah tersebut adalah
Peraturan Daerah yang memang sangat dibutuhkan oleh Kota Jambi dalam
penataan kegiatan PKL di Kota Jambi dengan cara menata para PKL, memberikan
ruang khusus untuk pedagang dan merelokasi pedagang.
Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh UPTD pengelola pasar
Disperindag Kota Jambi, beliau mengungkapkan sebagai berikut:
“Mengenai penataan dan pemberdayaan PKL di pasar Talang Banjar
memang tidak mudah,dalam hal pemberdayaan telah di buatkan pasar yang
baru, dalam hal penataan hampir setiap hari di lakukan penertiban dan
50
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sudah memberikan Sanksi kepada PKL yang berjualan di atas trotoar dan
pedagang-pedagang yang berjualan di bahu jalan, takutnya nanti yang
berjualan di dalam ikutan berjualan di luar. Ukuran dari kebijakan ini bisa
menata PKL di pasar Talang Banjar, yang nantinya akan dipindahkan ke
dalam pasar yang telah di sediakan dengan tujuan untuk memberikan ruang
untuk jalan raya dan ruang untuk pejalan kaki” 51
Berdasarkan wawancara dengan UPTD pengelolapasarDisperindag Kota
Jambi di pasar talang banjar mengatakan bahwa penataan dan pemberdayaan ini
tidak mudah,sudah dilakukan penertiban dan Sanksi bagi para PKL yang
melanggar tetap saja berjualan di tempat semula, tujuannya untuk memberikan
ruang kepada pengguna kendaraan dan pejalan kaki.
Sesuai pernyataan yang diungkapakan oleh UPTD pengelola pasar
Disperindag Kota Jambi di atas serupa dengan apa yang di kemukakan oleh Kasi
Trantib Kecamatan Jambi Timur, beliau mengatakan:
“Kita lihat dari pelaksanaannya, penataan dan pemberdayaan ini ga
gampang.Karena pelaksanaan ini menyangkutpautkan ruang publik,
kenyamanan masyarakat, keamanan pedagang. Jadi menurut saya
ukuran dari kebijakan ini adalah bagaimana kita bisa mewujudkan
kenyamanan dan keamanan masyarakat khususnya di Kota Jambi
Tujuannya untuk menciptakan ruang publik yang di butuhkan bagi
masyarakat dan memberikan solusi kepada para pedagang agar masuk
ke status pedagang yang dibolehkan oleh pemerintah dan mengurangi
pelanggaran-pelanggaran yang dibuat”52
Berdasarkan wawancara dengan Kasi Trantib Kecamatan Jambi Timur
yang mengatakan bahwa pelaksanaan penataan dan pemberdayaan ini tidak mudah
karena melibatkan masyarakat umum Kota Kota Jambi, dan tujuannya untuk
51
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memberikan ruang publik yang dibutuhkan masyarakat dan memberikan solusi
kepada para pedagang agar tidak bermasalah dalam kegiatannya.
Terlebih lagi dengan adanya ukuran tujuan dari kebijakan ini, dari aspek
yang terkait lainnya juga berharap bisa yang terbaik, seperti yang dikatakan oleh
Pedagang Kaki Lima di Pasar Talang Banjar, beliau mengatakan:
“Saya sudah pernah jualan di dalam namun merugi,sepi dak cukup untuk
makan kadang untuk bayar modal jualan juga tidak cukup, yang laku
yang berada dekat dengan pintu masuk pasar karena sudah ada di luar
makanya pembeli enggan untuk kedalam. Saya jualan disini(pinggir
jalan),karena kita cari rezeki buat makan.Harapannya jika disuruh
berjualan di dalam yaa semuanya harus berjualan di dalam juga, petugas
harus tegas”.53
Menurut yang dikatakan oleh Penguna jalan. Beliau mengatakan:
“Menurut saya ukuran dari kebijakan ini ya dari pemerintah daerahnya
yang bisa melakukan sesuatu untuk kemajuan para PKLnya terutama
untuk yang berjualan di pinggir jalan, Tujuannya adalah untuk
keselamatan dan kelancaran lalu lintas khususnya di kawasan Kecamatan
Jambi Timur, karena menurut saya Warga Kota Jambi juga berharap kalau
di jalan ini para pedagang tidak berjualan di pinggir jalan karena bisa saja
ditabrak oleh pengguna jalan lainya dan juga menghambat kelancaran
pengguna jalan.”.54
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pengguna

jalan, bisa

disimpulkan bahwa ukuran dan tujuan sangat penting bagi kebijakan yang
menyangkut kebutuhan orang banyak dan berharap lokasi pedagang jadi bisa
lebih tertib dan teratur.
Sebagaimana dalam pelaksanaan program Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima di pasar Talang Banjar ini, ukuran dan kebijakan berperan

53
54
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sangat penting untuk bisa mencapai kesuksesan dalam menata para pedagang agar
bisa berjualan di lokasi yang telah di tentukan.
Sejauh ini ukuran dan tujuan kebijakan sudah sesuai dengan sosio kultur
yang artinya adalah sudah sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan dengan
lingkungan sekitar lokasi PKL, namun dalam pelaksanaannya masih harus
maksimal terutama dalam menata PKL agar mau berjualan di dalam pasar yang
telah di buat.
2. Sumber daya
a. Sumber Daya Manusia
Indikator ini merupakan indikator yang mempengaruhi suatu pelaksanaan
dari kebijakan yaitu sumber daya, Sumber daya merupakan hal yang penting,
seperti yang diungkapkan oleh Van Metter dan Van Horn bahwa sumber daya
kebijakan harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi
implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri dari sumber daya manusia,
sumber daya anggaran, sumber daya sarana dan prasarana.
Sumber Daya Manusia yang ada di UPTD pengelolaan pasar Disperindag
Kota Jambi di pasar Talang Banjar dipilih sesuai dengan tugas dan fungsinya,
sesuai dengan harapan semua masyarakat bahwa sumber daya yang menjalankan
kebijakan sudah seharusnya orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya,
khususnya dalam penanganan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
di pasar Talang Banjar,seperti dalam pernyataan dari pengelola pasar.

58

“SDM di UPTD pasar Talang Banjar menurut saya pribadi sudah
sesuai, dan juga ada Tim Terpadu yang menangani masalah PKL ini.
Satpol PP, ,Kecamatan, Lurah, Polisi dan TNI, ikut turun dan juga
kita selaku pengelola pasar ikut dalam menangai penertiban di
lapangan,”. 55
Berdasarkan wawancara dengan UPTD pengelolaan pasar Disperindag
Kota Jambi bahwa SDM sudah sesuai dan ada Tim Terpadu sesuai dengan
PERDA Kota Jambi nomor 12 tahun 2016 sudah sewajarnya jika UPTD pasar
Disperindag

juga bisa menertibkan PKL yang melanggar

karena ini adalah

tugasnya, dari jumlah petugas sudah cukup, sudah ada tugasnya masing-masing.
Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kasi Trantib Kecamatan Jambi
Timur. Beliau mengatakan:
“DISPERINDAG Kota Jambi, Satpol PP dan Kecamatan yang terkait
menurut saya sudah sesuai, semua sudah ada kaitannya dengan PKL
yang dituju. Kita dari pihak Trantrib Kecamatan hanya memantau dan
pengawasan saja , jika dari pihak Disperindag dan Satpol PP
mengadakan razia PKL kita dari masing-masing trantib yang ada di
kelurahan siap membantu.”56
Berdasarkan wawancara dengan Kasi Trantib Kecamatan Jambi Timur
Sumber Daya Manusia yang ada sudah sesuai sudah ada kaitanya yang
mengurusi PKL, dan dari pihak Kecamatan selalu melakukan pemantauan dan
pengawasan terhadap pasar Talang Banjar, dan masing-masing bagian Trantib
yang ada di kelurahan siap menjalankan tugas jika pihak Disperindag
berkoordinasi akan melalukan penertiban terhadap PKL.
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Setelah peneliti mewawancarai

informan, mengobservasi, dan melihat

dokumentasi terkait Sumber Daya ini terutama dalam hal Sumber Daya Manusia
dapat menarik kesimpulan bahwa implementor sudah sesuai dengan tugas
dan bidangnya

masing-masing. Seperti Disperindag Kota Jambi

sebagai

pelaksana, Satpol PP Kota Jambi sebagai penegak Perda dan Kecamatan sebagai
dinas yang bertugas mengontrol wilayahnya sekaligus sebagai dinas yang
melakukan pendataan PKL di Wilayahnya.
b. Sumber Daya Anggaaran
Sumber Daya Anggaaran dalam suatu pelaksanaan kebijakan, Sumber
Daya Anggaran sangat vital perannya karena dengan adanya Anggaran yang
lancar diberikan kepada Dinas terkait, besar harapan pelaksanaanya berjalan
dengan

lancar

juga.

Adanya

Anggaran

disetiap

Implementasi

akan

menggerakkan suatu Lembaga bisa menjalankan dengan cepat, Anggaran yang
diberikan untuk Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
di pasar Talang Banjar ini bersumber dari APBD
Berdasarkan yang di ungkapkan oleh UPTD pengelola pasar
Disperindag Kota Jambi beliau mengatakan:
“Anggaran yang kita dapat selama ini dari APBD Kota Jambi, dan
menurut saya pribadi anggaran yang ada untuk pelaksanaan kebijakan
ini sudah cukup.”57
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Berdasarkan wawancara dengan UPTD pengelola pasar Disperindag Kota
Jambi mengatakan bahwa anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan didapat
dari APBD Kota Jambi, dan selama ini anggaran tersebut sudah cukup. Sama
seperti yang diungkapkan oleh Kasi Trantib Kecamatan Jambi Timur, beliau
mengatakan:
“Anggaran Kecamatan untuk penertiban PKL selama ini di dapat dari
APBD Kota Jambi.”58
Berdasarkan wawancara Kasi Trantib Kecamtan Jambi Timur, bisa kita
ketahui bahwa anggaran yang selama ini didapat dari APBD, yang nantinya akan
disalurkan untuk penataan Pedagang Kaki Lima di Wilayahnya.
Sumber Daya Anggaran sangat penting bagi berjalannya sebuah
pelaksanaan, tidak dipungkiri bahwa kekuatan Dana yang ada bisa menjadi
pemacu lancarnya sebuah pelaksanaan yang harus dijalankan.
c. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Sumber Daya Sarana dan Prasarana adalah bukan lagi sekedar indikator
kesuksesan suatu Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah, melainkan suatu
kebutuhan bagi Dinas dalam pelaksanaannya dan kebutuhan juga bagi Masyarakat
sebagai penerima Sarana dan Prasarana sekaligus pengguna Sarana dan Prasarana
yang ada, khususnya yang ada di pasar Talang Banjar.
Terlebih lagi dalam pelaksanaan kebijakan akan mewujudkan suatu tujuan
yang diinginkan jika suatu Dinas terkait mempunyai akses yang tidak
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menyulitkan dalam menjalankan tugasnya. seperti UPTD pengelola Pasar
Disperindag di pasar Talang Banjar Kota Jambi juga mempunyai kendaraan
operasional berupa dua buah mobil Dinas lapangan untuk membantu pegawai
dalam menuju ke Lokasi dan Penertiban di pasar Talang Banjar. Seperti yang
diungkapkan oleh pengelola UPTD pengelola Pasar Disperindag di pasar Talang
Banjar Kota Jambi yang menyatakan bahwa:
“Fasilitas UPTD pasar ini ada dua mobil dinas lapangan, yang
kegunaannya ya untuk meninjau pasar dan penertiban saya rasa cukup
kan kita di bantu Satpol PP yang memiliki empat buah mobil truck
untuk melakukan penertiban.”59
Menurut pengelola UPTD pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur
Kota Jambi fasilitas Sarana dan Prasarana yaitu ada dua mobil untuk meninjau
pasar setiap harinya dan dibantu dengan kendaraan truck Satpol PP yang
berjumlah empat buah untuk melaksanakan penertiban dilapangan.
Kecamatan Jambi Timur juga memiliki kendaraan operasional berupa mobil.
Seperti yang di katakana oleh Kasi Trantib Kecamatan Jambi Timur yang
mengatakan:
“Kecamatan punya fasilitas satu mobil untuk meninjau kepasar. saya
rasa cukup untuk peninjauan.”60
Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Kasi Trantib Kecamtan
Jambi Timur, Kecamatan Jambi Timur mempunyai satu buah mobil untuk
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kendaraan operasional yang berguna untuk penanganan Pedagang Kaki Lima
yang ada di Kecamatan Jambi Timur.
Menurut pernyataan yang diungkapkan salah satu pedagang kaki lima di
pasar talang banjar mengenai fasilitas yang ada di pasar, beliau mengatakan:
“fasilitas di dalam pasar ada kios dan meja lapak tapi sepi banyak
pembeli yang dak mau masuk, namun Air tidak ada para pedagang
ikan kewalahan harus bawa air dari rumah, kalo kebersihan
bolehlah.Listrik ada untuk penerangan”. 61
Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Ira bahwa fasilitas
didalam pasar terdapat meja dan kios untuk jualan dan listrik untuk penerangan
sedangkan fasilitas air tidak ada membuat para pedagang kesusahan harus
membawa air dari rumah namun masalah masalah kebersihan sudah berjalan baik
3. Karakteristik Agen Pelaksana
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi
informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan, Hal ini penting
karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat
dan cocok dengan para agen pelaksananya.62 Hal ini berkaitan dengan konteks
kebijakan yang akan dilaksanakan, pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana
yang ketat dan disiplin.
Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Jambi yang menyangkut
penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Jambi, semua Dinas
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yang terkait sudah sesuai Dengan tugas yang ada, semua Dinas ikut andil dalam
pelaksanaannya seperti Satpol PP Kota Jambi, Polisi, Bhabinkamtibmas setempat,
Disperindag, Kecamatan setempat sebagai instansinya dan UPTD pasar
Disperindag dalam memberikan sosialisasi terkait penataan dan pemberdayaan
pedagang yang

dilakukan di pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur

tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh UPTD pengelola pasar Disperindag Kota
Jambi, beliau mengatakan:
“Sudah sesuai, semua yang terkait saya pikir sudah pas sesuai dengan tugas
pokoknya masing-masing, seperti Satpol PP,Kecamtan Jambi Timur,
Kelurahan, TNI, Polisi, dan Disperindag juga ikut turun pada saat
penertiban.”63
Senada dengan pernyataaan dari UPTD pengelola pasar Disperindag Kota
Jambi diatas, Kasi Trantib Kecamatan Jambi Timur menyatakan hal yang sama,
beliau mengatakan:
“Menurut saya sesuai, Disperindag sebagai pelaksana, kita orang
Kecamatan sebagai pengontrol dan pemberi ijin di lapangan, Satpol PP
sebagai Penegak Perda.”64
Berdasarkan wawancara dengan Kasi Trantib Kecamatan Jambi Timur di
atas yang menyebutkan bahwa semua Dinas sudah sesuai, Disperindag sebagai
pelaksana, Kecamatan sebagai pengontrol dan pemberi ijin, Satpol PP sebagai
Penegak Perda. Sama seperti yang di ungkapkan oleh pengguna jalan, beliau
mengatakan:
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“Menurut sayasudah sesuai, kadang setiap saya lewat dan belanja ada aja
penertiban yang di lakukan oleh kepala pasar sama satpol pp. jadi kita
belanja harus kedalam pasar. Ataupulang terlebih dahulu nanti sore
kembaliberbelanja lagi.”65
Berdasrkan wawancara dengan pengguna jalan diatas mengatakan bahwa
semua Dinas yang terkait sudah sesuai dengan tugasnya dan berkompeten dalam
bidangnya.
Karakteristik agen pelaksana merupakan salah satu indikator penting
dalam setiap pelaksanaan kebijakan, karena jika dalam pelaksanaanya terdapat
pelaksana yang tidak sesuai dan tidak berkompeten akan menimbulkan masalah di
lapangan. Hal ini sangat dihindari karena menyangkut dengan masyarakat publik
dan rawan menimbulkan benturan kepentingan atau bentrokan antara pedagang
dengan pelaksana di lapangan.
4. Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana
a. Inisiatif
Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. 66 .
Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil
formulasi Warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang
mereka rasakan.Tetapi kebijakan biasanya bersifat Top Down yang sangat
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mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu
menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.
Indikator Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana ini, terdapat Variabel
tentang Inisiatif. Variabel inisiatif dalam arti inisiatif dari para pelaksana yang
langsung terjun ke lapangan dan melihat kondisi disekitar Wilayah pedagang yang
sudah ada dalam permasalahan Penataan

dan Pemberdayaan Pedagang Kaki

Lima ini. Inisiatif yang dimaksud adalah meliputi Insiatif dari para Pelaksana
untuk memindahkan para pedagang agar berjualan di dalam pasar yang telah di
buat dan tidak mengganggu fasilitas publik lainnya, Seperti yang diungkapkan
oleh UPTD pengelola pasar Disperindag Kota Jambi, beliau mengatakan:
“Pasar yang baru ini telah di buat lebih besar dari pasar yang lama
sekitar 30 tumbuk sedangkan pasar yang lama hanya sekitar 1.30 hektar
masih ada ajayg jualan di pinggir jalan kita selalu berupaya agar para
pedagang mau berjualan di dalam pasar, karena sangat mengganggu
para pengguna jalan."67
Menurut UPTD pengelola pasar Disperindag Kota Jambi meliihat meninjau
bahwa

masih banyak para pedagang yang masih berjualan di pingiir jalan

mengganggu pengguna jalan lain, para pelaksana kebijakan selalu berupaya dan
berusaha agar para PKL pindah ke dalam pasar yang telah di buat. Seperti yang
yang dikatakan Kasi Trantib Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, beliau
mengatakan:
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“Kita lihat kondisi di pasar talang banjar masih banyak pedagang yang
ngeyel masih saja berjualan di pinggir jalan padahal sudah beberapa kali
di lakukan razia masih saja kembali lagi.”68
Berdasarkan pernyataan dari Kasi Trantib Kecamtan Jambi Timur diatas
yang mengatakan bahwa di Lokasi pasar talang banjar ternyata masih banyak para
PKL yang tidak taat aturan masih berjualan di pinggir jalan walaupun sudah
dilakukan penertiban berkali-kali.
Dari beberapa yang peneliti wawancarai, mengatakan bahwa memindahkan
pedagang yang melanggar tidaklah mudah,

pada intinya membutuhkan

karakteristik dari para pelaksana sebagai penentu dan pemberi lahan bagi pedagang
yang

akan

direlokasi.

Sikap

dari

pelaksana

juga

sudah

seharusnya

mempertimbangkan kepentingan umum Sosial dan Budaya, Estetikan, Ekonomi,
Keamanan, Ketertiban, Kesehatan, Kebersihan lingkungan kepada pelaku usaha di
pasar Talang Banjar yang melanggar agar bisa berjualan di dalam pasar yang telah
di buat.
b. Partisifasi
Partisifasi dalam pelaksanaannya, Implementor harus mengetahui betul
tentang kondisi di lokasi yang akan dilakukan penataan karena dengan memahami
situasi disekitar Lokasi, pelaksanaan kebijakan bisa dipastikan berhasil dan tanpa
mengalami kendala. Dalam pelaksanaannya juga, Implementor seharusnya bisa
ikut partisipasi dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaannya.Selain dari
Implementor, Partisipas juga seharusnya datang dari Warga sekitar yang
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membantu dalam pelaksanaannya. Berdasarkan yang dikatakan oleh UPTD
pengelola pasar Disperindag Kota Jambi, beliau mengatakan:
“Yang berpartisipasi para petugas penertiban seperti satpol pp, polisi,
Kecamtan, Kelurahan, TNI, kalau dari warga sekitar emang tidak ada.” 69
Berdasarkan pernyataan yang di katakan oleh UPTD pengelola pasar
Disperindag Kota Jambi diatas juga diperkuat oleh Kasi Trantib Kecamtan Jambi
Timur, beliau mengatakan:
“Kalo dari warga itu memang tidak diikut sertakan, itu sudah ada tim
terpadu yang bertugas melaksanakan penertiban.”70
Menurut pernyataan dari UPTD pengelola pasar Disperindag Kota Jambi dan
Kasi Trantib Kecamatan Jambi Timur diatas diketahui bahwa yang berpartisifasi
hanya tim terpadu seperti Disperindag, Satpol PP, TNI, POLRI, Kecamtan dan
Kelurahan Jambi Timur tidak ada partisifasi dari warga setempat membantu
penertiban.
5. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Komunikasi adalah cara yang paling ampuh dalam suatu pelaksanaan,
pelaksanaan kebijakan publik bisa berjalan dengan baik jika di dalamnya terdapat
kegiatan komunikasi yang lancar. Menurut Van Metter dan Van Horn kebijakan
publik bisa berjalan dengan baik dan efektif jika implementor bisa memahami
standard dan tujuan dari kebijakannya. Komunikasi dalam kerangka penyampaian
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informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standard
dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.
Disamping itu koordinasi juga merupakan mekanisme yang ampuh dalam
implementasi kebijakan. Semakin baik Koordinasi Komunikasi di antara pihakpihak yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan, maka kesalahan akan semakin
kecil, demikian sebaliknya. 71
Komunikasi yang dilakukan untuk kebijakan ini sudah sesuai antar dinas,
dengan cara berinteraksi langsung kepada dinas pelaksana yang terkait, seperti
yang dikatakan oleh UPTD pengelola pasar Disperindag Kota Jambi, beliau
mengatakan:
“Komunikasi yang kami lakukan yaitu secara langsung dengan
mengadakan rapat Koordinasi Tim terpadu yang di hadiri Kadisperindag
Kota, Satpol PP, TNI, Kepolisian dan Camat untuk Musyawarah
Sosialisai dan Penrtiban PKL di pasar”72
Berdasarkan wawancara dengan UPTD pengelola pasar Disperindag Kota
Jambi bahwa komunikasi yang dilakukan yaitu secara langsung dengan
mengadakan rapat Tim Terpadu dan membicarakan mengenai Sosialisasi masalah
PKL, dan berdasarkan wawancara dengan Kasi Trantib Kecamtan Jambi Timur,
beliau mengatakan:
“Komunikasi disperindag dengan kecamatan cukup lancar mereka
membertahukan ke Kecamatan bahwa akan mengadakan rapat masalah
PKL, yang dibahas mengenai sosialisai dan penertibannya, kalau sosialisasi
71
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itu kita beri peringatan apabila masih melanggar kita lakukan penertiban
kepada para PKL.”73
Berdasarkan wawancara dengan Kasi Trantib Kecamatan Jambi Timur
bahwa komunikasi antara Disperindag dengan Kecamatan itu berjalan dengan
baik, Koordinasi yang di lakukan yaitu dengan membertahukan ke Kecamatan
bahwa Disperindag akan mengadakan rapat mengenai Sosialisasi dan Penertiban
PKL dan Sosialisasi akan diadakan beberaba Minggu sebelum penertiban kepada
PKL akan tetapi tidak diindahkan maka akan diadakannya penertiban, namun ada
beberapa keluhan dari Pedagang Kaki Lima di pasar Talang Banjar Kecamtan
Jambi Timur yang mengeluhkan hal yang sama, beliau mengatakan:
“Komunikasi dari pengelola pasar ke kita masih kurang, selama ini kita di
beritahu akan ada sosialisasi tapi waktunya kadang tidak pas, baru beberapa
hari diberitahu ke kita tapi besoknya sudah langsung eksekusi.” 74
Berdasarkan wawancara dengan pedaganng kaki lima, dapat kita ketahui
bahwa komunikasi yang dilakukan

dengan UPTD Pengelola pasar kepada

Pedagang Kaki Lima masih dirasa kurang, karena selama ini pedagang selalu
telat mendapatkan informasi tentang penataan dan pemberdayaan yang seharusnya
didapat dari UPTD pengelola pasar.
Berdasarkan wawancara dengan semua informan mengenai komunikasi dan
koordinasi, peneliti menarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Program Penataan
dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di pasar Talang Banjar Kecamatan
Jambi Timur masih kurang maksimal, dikarenakan dinas terkait yang belum
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menjalankan metode komunikasi dengan baik dan capat yang menimbulkan
ketidaksiapan dari para pedagang yang terkait penataan dan pemberdayaan ini.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik
Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi
kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan
Kebijakan Publik. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik yang tidak Kondusif
dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan Kinerja Implementasi kebijakan.
Karena itu, upaya Implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan
eksternal yang kondusif. 75
Lingkungan Eksternal harus sangat mempengaruhi kebijakan agar
pelaksanaannya bisa berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuannya.Dari
aspek tersebut bisa mewujudkan solusi dalam pertumbuhan perekonomian
Pedagang Kaki Lima sesuai dengan karena ketiga aspek tersebut masing-masing
mewakili kebutuhan dari Pedagang Kaki Lima itu sendiri. Ketiga aspek itu juga
sangat mempengaruhi kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki
Lima di Kota Jambi, seperti yang dikatakan oleh UPTD pengelola pasar
Disperindag Kota Jambi yang mengatakan bahwa:
“Ya, sudah pasti kondisi ekonomi, sosial dan politik sangat mempengaruhi.
Karena kondisi itu semua ada hubungannya juga sama PKL sesuai dengan
PERDA.”76
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Berdasarakan wawancara dengan UPTD pengelola pasar Disperindag Kota
Jambi

dapat kita

ketahui bahwa kondisi ekonomi, sosial dan politik sangat

mempengaruhi kebijakan, karena kondisi itusemua ada hubungannya dengan
Pedagang Kaki Lima. Sama seperti yang dikatakanoleh Kasi Trantib Kecamatan
Jambi Timur yang mengatakan bahwa:
“Sudah pasti mempengaruhi, kondisi Ekonomi, sosial dan politik pasti
mempengaruhi untuk kebijakan ini.” 77
Berdasarkan wawancara dengan Kasi Trantib Kecamatan Jambi Timur
kondisi tersebut sangat mempengaruhi kebijakan ini. Kondisi ekonomi, sosial dan
politik sangat mempengaruhi maka dari itu para pelaksana harus melihat semua
aspek tersebut agar tidak terjadi masalah dalam pelaksanaannya.
Pelaksanaan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di
Kota Jambi ini sangat erat dengan adanya Kontroversi dari pedagang atau
warga sekitar, jika dalam pelaksanaannya tidak melihat beberapa aspek
pentig yang terkait dengan Pedagang Kaki Lima seperti Lokasi yang
menguntungkan atau tidak dan melihat apakah Lokasi yang baru akan
merusak lingkungan atau tidak, maka pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima di Kota Jmabi kurang maksimal.
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B. Kendala yang dihadapi UPTD pengelola pasar Disperindag Kota Jambi
dalam melakukan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di
pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur.
Kendala dalam melakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima,
menurut hasil penelitian yaitu:
1. Penolakan Relokasi dari PKL
Relokasi dalam kehidupan PKL merupakan pemindahan lokasi
berdagang dari satu tempat ke tempat lain sesuai aturan yang berlaku yaitu
pada Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2016 ,Pasal 32 yang berbunyi:
“PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntuknya
sebagaimana di maksud dalam pasal 9 ayat 2 dapat dilakuan
pemindahan relokasi PKL ketempat/ruang yang sesuai peruntuknya”78

Salah satu upaya Unit Pelaksana Teknis Dinas pengelola pasar Disperindag
dan Pemerintah Kota Jambi yaitu dengan melakukan Relokasi. Namun Relokasi
tersebut ternyata tidak sepenuhnya mendapat respon yang baik dari para PKL
karena tidak semua PKL yang bersedia untuk menempati tempat yang telah di
sediakan dan

Para PKL Terlihat masih banyak yang berjualan yang tetap

berjualan di tempat yang bukuan diperuntukkannya yaitu di area telarang. Para
PKL menolak relokasi dengan alasan relokasi yang dilakukan cenderung kurang
menguntungkan bagi para pedagang karena terkesan menjauhkan pedagang.Di
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samping itu relokasi dianggap bukan untuk memecahkan masalah tetapi
cenderung memunculkan masalah baru bagi PKL karena sebagian pihak yang
lemah dan terkesan selalu tertikung dengan kebijakan-kebijakan yang ada di
dalam pasar.Tujuan utama dari Relokasi adalah menertibkan PKL tetapi justru
malah dianggap membebani PKL karena dianggap sepi pembeli dan saling
berebut konsumen.
Berdasakan ungkapan dari PKL mengenai alasan mereka menolak di
relokasi ke dalam pasar yaitu:
“Memang Pernah jualan di dalam pasar yang telah di sediakan namun
kenyataannya setelah berjualan didalam pasar dagangan kami masih
banyak yang tersisiah dimana sayuran dan buah-buahan terbuang sia-sia
akibat sepinya pembeli, memang fasilitas yang di berikan sudah cukup
baik, namun sebagian pedagang masih bertahan berjualan dipinggir jalan
alhasil mereka lebih laris dibandikan yang di dalam.” 79
Berdasarkan hasil wawancara dengan PKL dia atas mereka mengatakan
lebih memilih berjualan di luar di karenakan sepinya pembeli dan banyak nya
barang dagangan merekan yang tidak layak konsumsi lagi akhirnya mereka
mengalami kerugian dan mereka kembali berjualan di pinggir jalan.
2. Kendala Penertiban
Maraknya PKL yang berjualan disepanjang jalan kawasan pasar talang
banjar membuat pengelola pasar dan Pemerintah Kota Jambi resah dan tak
henti-hentinya melakukan penertiban, sepeti yang dikatakana bapak Supriyono
mantan kepala UPTD pasar sekarang sebagai TU unit pelaksana teknis
dinas(UPTD) pasar talang banjar yaitu:
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“Kami selaku pengelola pasar hampir setiap hari melakukan
penertetibkan sejak awal-awal pasar ini sudah di tempati para pedagang
kami melakukan sudah melakukan penertiban dari mulai jam 02:00
subuh, jam 04:00 subuh dan jam 06:00 pagi, dengan dibantu Tim
Terpadu diantaranya Satpol PP, Disperindag Kota, Polisi, TNI, Lurah,
Camat, sebagai pengelola pasar, pernah pada saat penetiban mereka
melawan beradu argument, tidak mau di tertibkan sampai kami disiram
pakai air cabai pada saat melakukan penertiban dan mereka pada siang
hari kembali lagi,ini lah hambatanya mereka belum merasa nyaman
dengan pasar baru ini.”80
Penertiban di lakukan bukan sebagai eksekutor, melainkan hanya memberi
peringatan agar tidak berjualan di tempat yang bukan di peruntukkanya. Tetapi
dalam menjalankan tugas ini memiliki hambatan-hambatan seperti PKL yang
sudah diusir kembali lagi berjualan di tempat yang dilarang, main kucing
kucingan pada saat penertiban bahkan ada yang melawan petugas dan mereka
berkembang,bertambah seperti jamur.
3. Bersembunyi dari Petugas
Pada umumnya para PKL sudah hafal dengan Lokasi berdagang dan juga
sudah tau akan ada penertiban, ketika Petugas dating dan melakukan penertiban
mereka mempersiapkan diri untuk bersembunyi di tempat yang dianggap aman dan
juga ada sebagian pedagang yang menitip kan dagangannya ke dalam ruko-ruko di
belakang tempatnya berdagang seperti yang di katakan oleh Bapak Supriyono
sebagai TU, UPTD pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur melalui
wawancara yaitu:
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“Kebanyak dari mereka lari pada saat penertiban menyelamatkan dagangan
mereka ada juga yang membawa dagangannya ke dalam ruko pinggir jalan
untuk di sembunyikan, pada saat kita sudah selesai Penertiban mereka
datang lagi seperti main kucing-kucingan, ada juga yang melawan beradu
argument sebenarnya dagangan mereka tidak disita mereka bisa
mengambilnya lagi di Kantor Satpol PP dengan ada hukuman tentunya” 81
Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi
kendala UPTD pengelola pasar DisperindaG Kota Jambi di Pasar Talang Banjar
yaitu PKL menolak untuk direlokasikan, PKL semakin bertambah, Lari
bersembunyi seperti main kucing-kucingan dengan Petugas Penertiban, Hari ini
ditertibkan, besok jualan lagi, Yang awalnya jualan di dalam jadi ikut jualan di luar
dikarenakan Kecemburuan Sosial.
Bertahannya PKL dikawasan terlarang yang bukan di peruntukkannya bukan
semata-mata dilakukan untuk menentang kebijakan Pemerintah Daerah tetapi lebih
disebabkan karena faktor pilihan Rasional yang harus diambil sehingga mereka
bisa bertahan hidup.PKL merupakn salah satu bentuk usaha yang mempunyai jiwa
kewirausahaan yang tinggi dan mampu bersaing di tengah persaingan
perekonomian Kota.
UPTD pengelola pasar Disperindag Kota Jambi dipasar Talang Banjar
Kecamatan Jambi Timur mengalami kesulitan dalam penataan dan pemberdayaan
para PKL di luar pasar Talang Banjar dikarenakan para pedagang masih berjualan
diarea terlarang yang bukan di peruntukkannya seperti pinggir jalan bahu jalan
terotoar dan kesadaan pembeli untuk tidak bertraksaksi di luar pasar masih kurang.
81

Ibid, 9 Maret 2020.

76

C. Upaya

UPTD

pengelola

pasar

Disperindag

Kota

Jambi

dalam

mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
Upaya-upaya yang di lakukan UPTD pengelola pasar Disperindag Kota
jambi dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL yaitu:
1. Merelokasi Pedagang
Relokasi pedagang merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk
memindahkanpara pedagang dari yang berjualan di luar pasar menjadi
berjualan di dalam pasar, dari yang tidak punya tempat disediakan tempat, agar
Pedagang Kaki Lima tidak berjualan di luar pasar dan tidak membahayakan
dirinya dan orang lain, sesungguhnya para PKL berjualan menggunakan
fasilitas umum seperti pinggir jalan,bahu jalan dan terotoar yang tidak
diperuntukkan untuk berjualan hanya untuk pengguna fasilitas umum seperti
pengendara kendaran roda dua, roda empat, dan para pejalan kaki dapat
membahayakan dirinya dan mengganggu pengguna jalan seperti yang di
katakan Bapak Supriyono selaku TU, UPTD pasar Talang Banjar yaitu;
“Para pedagang itu tetap ngotot ingin berjualan di pinggir jalan, alhasil
pernah terjadi kecelakaan yang mengakibatkanbeberapa pedagang
dilarikan ke rumah sakit.” 82
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Gambar 1. Kecelakaan antara pengendara roda 4 dengan pedagang
yang berjualan di pinggir jalan
2. Melakukan pemberdayaan dan pelatihan
a. Memfasilitasi Akses Permodalan
UPTD pasar talang banjar memfasilitasi akses permodalan kepada
setiap Pedagang Kaki Lima yang belum memiliki modal ataupun kekurangan
modal, dengan memberikan kemudahan pinjaman modal yang bekerja sama
dengan salah satu bank yang ada di Jambi dengan bunga terjangkau, para
pedagang yang telah terdafatar di pasar Talang Banjar bisa kapan saja dapat
meminjam modal. diperkuat berdasarkan ungkapan UPTD pengelola pasar
DISPERINDAG beliau mengatakan:
“Kami selaku pengelola pasar memberikan pinjaman modal bagi para
pedagang yang kekurangan modal bisa meminjam kepada kami, dan
bisa diangsur dengan bungan yang ringan dengan bekerja sama
dengan salah satu BANK yang ada di Jambi.” 83
b. Memfasilitasi sarana dagang
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Berdasarkan survei, Pemerintah Kota Jambi telah membuat pasar
Talang Banjar yang baru guna memberikan kenyamanan untuk melakukan
transakasi jual belidan memberikan Sarana Prasarana dagang seperti disediakan
meja lapak yang berukuran 2 x 1,5 meter dan kios yang berukuran 3 x 2 meter,
memberikan penerangan setiap kios dan lapak, memberikan fasilitas air untuk
para pedagang ikan dan menyediakan toilet umum, fasilitas Sarana yang cukup
memadai buat para pedagang berjualan di dalam pasar. 84
c. Diarahkan ke Dinas Sosial
Tahap ini merupakan tahap para pedagang yang ingin dilatih untuk
melatih skill atau kemampuan dalam berwirausaha. Seperti yang dikatakan
bapak suryono selaku TU, UPTD pasar Talang Banjar beliau mengatakan:
“Para PKL yang ingin melatih skill kami arahkan ke dinas sosial, mereka
akan dibantu dengan diberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan.
Setelah mereka dilatih akan di berikan peralatan kepada mereka dengan
harapan mereka tidak lagi berjualan di pinggir jalan tetapi
menggunakan industry rumahan”. 85
Berdasarkan penyampaiaan di atas bahwa, melakukan Pemberdayaan
dan pelatihan PKL yaitu mulai dari memberikan akses permodalan bagi
pedagang yang terdaftar, memberikan fasilitas sarana yang cukup untuk
berjualan di dalam pasar dan di arahkan para pedagang ke dinas sosial untuk
melatih skill berwirausaha, dengan harapan agar para PKL tidak berjualan

84

Observasi Dokumen Kantor UPTD pengelola pasar Disperindag Kota Jambi 10 Maret 2020
Wawancara dengan Bapak Suryono, Tata Usaha UPTD pengelola pasar Disperindag di pasar
Talang Banjar, 9 Maret 2020.
85

79

dipinggir jalan, dibahu jalan dan di terotoar agar bisa dapat berjualan di dalam
pasar atau membuka usaha yang dapat memperkerjakan orang lain. Tetapi itu
tidak bisa di lakukan sekaligus, tetapi ada tahapan dan pertimbangan lainya.
3. Memasang Rambu atau Tanda Larangan
Memasang rambu atau tanda larangan adalah salah satu upaya yang
telah

ditempuh

oleh

Pemerintah

Kota

Jambi

dengan

UPTD

pasar

DISPERINDAG Kota Jambi di pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur
yaitu meletakkan rambu larangan bertransakasi perdagangan di area-area yang
tidak di perbolehkan untuk berjualan sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 12
tahun 2016 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi:
“Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL
pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau
lokasi usaha PKL”86
Bagi yang melanggar akan di berikan sanksi admistrasi sesuai dengan
Peraturan Daerah nomor 44 pasal 2 yang berbunyi:
“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 29
dikenakan Sanksi Adminsitratif berupa pencabutan TDU dan/atau denda
paling banyak sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)”
Pasal 3 yang berbunyi:
“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 34
dikenakan sanksi adminsitratif berupa denda paling banyak sebesar Rp
2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)’87
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Gambar 2. Rambu atau tanda larangan untuk bertransaksi
perdagangan
4. Pandangan masyarakat sekitar/pengguna jalan
Masyarakat

juga

penting

dalam

memberikan

pendapat

tentang

permasalahan PKL ini, diantaranya ibu zaida, pada saat berbelanja mengatakan:
“Memang sebenarnya Pedagang yang berjualan di pinggir jalan ini telah
melanggar PERDA yang telah disepakati,namun para pedagang tetap
ingin berjualan dipinggir jalan di karenakan jalan tersebut sebagaai akses
keluar masuknya pasar talang banjar, dan saya sendiri selaku
masyarakat Talang Banjar memilih untuk berbelanja di pinggir jalan
dikarekan melakukan transaksi dengan mudah. 88

Gambar 3. Pedagang yang berjualan di pinggir jalan

87
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Berdasarkan wawancara dengan pengguna jalan diatas beliau mengatakan
bahwa para PKL memang benar berjualan di pinggir jalan dan masyarakat juga
memilih bertransaksi di pinggir jalan, mengindahkan PERDA nomor 12 tahun
2016 yang telah di sepakati bersama, tanpa memikirkan keselamatan dirinya
sendiri dan org lain,
5. Sosialisasi peraturan daerah kota jambi nomor 12 tahun 2016
Sosialisasi suatu produk Pemerintahan itu sangatlah penting agar
masyarakat mengetahui produk atau Peraturan dari Pemerintah dan menjadi
tujuan Pemerintah dapat tercapai dengan baik. Salah satu bentuk Sosialisasi
yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi berdasarkan survei yaitu melalui
Himbauan langsung dan membuat Rambu atau Tanda Larangan berjualan
dipinggir jalan dan di terotoar agar Masyarakat dapat melihat dengan jelas
bahwa dilarang melakukan Transaksi perdagangan di tempat tersebut.89
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BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan peneliti di lapangan mengenai
Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Jambi Tahun 2020
masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari faktor penghambat yang peneliti
temui dalam kondisi dilapangan, masih ada beberapa masalah yang
menghambat dalam pelaksanaan kebijakannya di pasar Talang Banjar Kota
Jambi. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Donald Van Metter dan Carl
Van Horn, Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan datang dari proses
Sumber daya sarana dan prasarana di dalam pasar yaitu tidak adanya air untuk
menunjang para pedagang dalam berjualan kemudian dating dari proses
komunikasi koordinasi yang masih belum optimal karena prosesnya yang
dilakukan pada Waktu yang dekat dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh
Disperindag Kota Jambi

sebagai pelaksana di lapangan,dalam melakukan

perencanaan dalam pelaksanaannya yang melibatkan Kecamatan setempat
sebagai penyambung sosialisasi kepada PKL. Unit Pengelola Pasar dan
Kecamatan membutuhkan waktu setidaknya Satu Minggu sebelum pelaksanaan
untuk bisa mensosialisasikan kepada PKL dan melakukan perencanaan
pemberdayaan yang akan meliputi penertiban PKL.
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2. Upaya dan kendala dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Jambi
nomor 12 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di
pasar talang banjar Kecamatan Jambi Timur, mengenai penataan dan
pemberdayaan yaitu sebagai berikut:
a. mengupayakaan para pedagang agar berjualan di dalam pasar mulai dari
melakukan Relokasi, Penertiban dan pemberitahuan melalui plang atau
tanda larangan melakukan transaksi disepanjang Jln, Orang Kayo Pingai
tersebut akan tetapi para pedagang masih tetap kembali berjualan di
tempat semula.
b. Pemerintah Kota Jambi melakukan Pemberdayaan kepada PKL yaitu
memfasilitasi pinjaman modal, memfasilitasi sarana dagang dan diarahkan
ke Dinas Sosial agar diberi pelatihan untuk menambah skill dan tidak
berjualan di tempat yang bukan diperuntukkannya,
B. SARAN
1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang
PKL masih dikatakan kurang berhasil karena masih ada pedagang yang
kembali berjualan di pinggir jalan setelah dilakukan relokasi ataupun mereka
tidak mau pindah secara sukarela, Hal ini

yang harus di perhatikan

pemerintah kota jambi, UPTD pasar Talang Banjar, dan Tim Terpadu dalam
Penataan PKL yaitu harus tegas dan jelas

dalam melakukan penataan

pedagang kaki lima yang masi berjualan di luar pasar jika masi seperti itu
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maka pedagang yang sudah berjualan di dalam akan kembali berjualan di luar
di karenakan pembeli lebih suka membeli di pinggir jalan.
2. Bagi para pedagang hedaknya selalu disiplin dan mentaati Peraturan yang
berlaku,sealalu mencari rezeki yang benar dan dengan jalan yang benar tanpa
harus menimbulkan masalah bagi masyarakat dan mendewasakan cara
berpikir masyarakat modern yang taat Pertruan dan menjunjung tinggi hakhak orang lain
3. Bagi para pembeli hendaknya jangan membeli kepada pedagang yang
berjuala di area terlarang agar menjadi pelajaran bagi para pedagang bahwa
mereka itu salah dan melanggar Peraturan yang ada.
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LAMPIRAN

Sumber Informan Penelitian

NO
1
2

INFORMAN
Staf UPTD Pengelola Pasar
DISPERINDAG Kota Jambi
Kasi Trantib Kecamatan
Jambi Timur

NAMA
Bapak
Supriyono

JUMLAH

Bapak Asli

1

1

3

Pedagang Kaki Lima

Ibu Ira
Ibu Sina

2

4

Pengguna jalan

Ibu Zaida

1

Keadaan pkl di pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur

Plang atau tanda larangan berjualan
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Kecelakaan mobil number pkl di pinggir jalan

Wawancara di kantor unit pengelola pasar

91

Wawancara dengan Bapak Asli selaku Kasi Trantib

Wawancara dengan Ibu Zaida sebagai Pembeli
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Wawancara dengan Ibu Sina selaku pedagang

Wawancara dengan Ibu Ira selaku PKL

93

94

95
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