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ABSTRACT 
THE INFLUENCE OF INFORMAL ECONOMIC SECTOR  MANAGEMENT PUBLIC 
POLICY IMPLEMENTATION ON THE  TRANSPORTATION CONVENIENCE  IN 

CIPASIR, JATINANGOR DISTRICT, SUMEDANG REGENCY 
 

Cipasir, a site of textile industry which is located in Jatinangor District, 

Sumedang Regency, has been used as  the informal economic sector site,  and has 

grown rapidly. This sector has participated in supporting local people economic life , 

but on the other side,  has been  accused  of the traffic chaos , security problem, and 

the social dis-orderly as well. 

There have been  about 100.000 informal businessmen built their kiosks over 

the side-

fabric manager to permit the people who has lost their job from his manufacture to 

run their informal business around the fabric.     

The purpose of the study is to examine how far the influence of theinformal 

sector management  policy implementation on the transportation condition ? 

The method of the study used is a descripitive quantitative approach, which is 

expected to give a representative and factual data about the object of the study..   

The instrumen used in gathering data consists of the questionaire, documents study. 

Data is analyzed by the statistical methods to prove the hypothesis. 

The Government has issued the regulation, it is number 19/2008 where the 

District leader has the authority to manage the business permission.  It is found that  

this policy has  not been applied properly, so it is suggested that the policy 

implementation must be translated in to programms and projectwhich could be 

implemented easier and  operationally.    

 
A. PENDAHULUAN 

Tujuan pembangunan nasional adalah 
mewujudkan masyarakat adil dan 
makmur. Di dalam pelaksanaan 
pembangunan nasional,  pemerintah 
pusat memberikan hak dan kewenangan 
kepada setiap pemerintah daerah untuk 
melaksanakan pembangunan sesuai 
dengan visi dan misi daerahnya, dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat sesuai dengan yang tertuang 
dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945. Berdasarkan 
Undang-Undang  No. 19 Tahun 2008 
tentang Kecamatan pasal 14 ayat 2 
dalam penjelasannya menyebutkan 
bahwa Camat bekedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada 

bupati/walikota melalui sekretaris 
daerah. Pasal 15 ayat 2 dalam 
penjelasannya selain tugas sebagaimana 
yang dimaksud pada ayat 1 Camat 
melaksanakan kewenangan pemerintah 
yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota 
untuk menangani sebagian urusan 
otonomi daerah yang meliputi aspek:  
a) Perizinan; 
b) Rekomendasi; 
c) Koordinasi; 
d) Pembinaan; 
e) Pengawasan; 
f) Fasilitas; 
g) Penetapan; 
h) Penyelenggaraan; dan 
i) Kewenangan lain yang dilimpahkan. 
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Melihat sumbangan positif dari 
kehadiran dunia usaha baik formal 
maupun informal dan penyediaan sarana 
prasarana pendukung, seyogianya 
pemerintah menciptakan iklim yang 
kondusif demi kelancaran jalannya roda 
perekonomian didaerah. Namun patut 
dicermati kemungkinan dampak ikutan 
yang kurang menguntungkan antara lain 
Globalisasi dan Liberalisasi kehidupan, 
meluasnya pengangguran, kemiskinan, 
lapangan kerja dan kesempatan kerja, 
rendahnya rasa tanggung jawab sebagai 
individu dan sebagai masyarakat, 
kurangnya kepedulian di antara sesama 
masyarakat terhadap lingkungan hidup 
demi memenuhi tuntutan kebutuhan.  

Para pelaku ekonomi Sektor Informal 
seperti pedagang kaki lima (PKL) di 
kawasan Industri Tekstil Cipasir 
Kecamatan Jatinangor Kabupaten 
Sumedang, akan menjadi lokasi 
penelitian. Secara geografis terletak di 
bagian timur Kota Bandung. Cipasir di 
Kecamatan Jatinangor terdapat ratusan 
jenis usaha sektor informal (PKL). Para 
pedagang informal di kawasan industri 
tekstil Cipasir di Kecamatan Jatinangor 
Kabupaten Sumedang telah melakukan 
berbagai kegiatan guna membantu 
masyarakat sekitar dalam bentuk; (1) 
melayani kebutuhan masyarakat sekitar 
sesuai dengan kebutuhan dan 
kemampuan keuangan mereka; (2) ikut 
serta membantu peningkatan 
kesejahteraan lingkungan dalam bentuk 
semaraknya sektor informal lainnya 
seperti munculnya terminal Angkot 
bayangan.  

Setelah dilaksanakan survei lapangan 
dan wawancara perangkat desa maka 
dapat diambil kesimpulan bahwa para 
pedagang kaki lima yang berada di 
depan pabrik tekstil tersebut adalah para 
pendatang dari semua daerah yang 
bertujuan untuk berjualan dan tidak 
mendapatkan ijin usaha dari pemerintah 
setempat maupun dari daerah 
kabupaten, membangun kios-kios di 
atas saluran air depan pabrik milik PU. 
Dengan adanya para PKL tersebut 
menimbulkan kemacetan yang luar 
biasa. 

Kondisi keamanan, ketertiban, dan 
ketentraman di kawasan industri Cipasir 
di Kecamatan Jatinangor Kabupaten 
Sumedang tampaknya belum 
sepenuhnya kondusif sebagaimana yang 
di harapkan apabila dikaitkan dengan 
upaya untuk menciptakan iklim kondusif 
bagi ketertiban dan keamanan. Masih 
adanya potensi pertentangan antara 
perusahaan dengan masyarakat sekitar, 
maraknya PKL yang di ciptakan oleh 
pihak menejer perusahaan dengan 
maksud memberikan jalan keluar bagi 
pekerja/buruh pabrik yang kena PHK 
untuk memilih model usaha non formil 
di sekitar pabrik. Hal ini menjadi kurang 
menguntungkan di kaitkan dengan 
kelancaran roda perekonomian oleh 
kondisi lalu lintas yang carut marut, 
semeraut, tidak tertib, mangkalnya 
berbagai jenis angkot yang menimbulkan 
kemacetan, di perparah lagi dengan 
musim hujan menyebabkan ruas-ruas 
jalan yang rusak berat akibat banjir, 
sampai sejauh ini penelitian tentang 
Pengaruh Imflementasi Kebijakan 
Penataan Pedagang Kaki Lima Terhadap 
Efektivitas Iklim Transportasi Di Cipasir 
Kecamatan Jatinangor Kabupaten 
Sumedang belum pernah di lakukan.  

Dengan demikian Pengaruh 
Imflementasi Kebijakan Penataan 
Pedagang Kaki Lima Terhadap Efektivitas 
Iklim Transportasi Di Cipasir Kecamatan 
Jatinangor Kabupaten Sumedang cukup 
menarik untuk dijadikan objek 
penelitian. 

Para pedagang kaki lima sangat 
berperngaruh terhadap iklim 
transportasi di sepanjang Jalan Raya 
Bandung-Garut tepatnya di kawasan 
industri tekstil Cipasir yang mana selama 
ini mengakibatkan kemacetan yang 
panjang setiap hari yang  mengganggu 
jalannya tranportasi baik dari arah 
Bandung menuju Garut maupun dari 
arah Garut menuju Bandung. Yang 
akhirnya pengguna jalan merasa tidak 
nyaman dan terhambat membawa 
kendaraannya.Dengan adanya pabrik 
tersebut sebagian masyarakat pengguna 
jalan merasa di rugikan dari segi waktu 
yang lama menuju tujuannya masing-
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masing.Hal ini menjadikan masalah yang 
panjang dan belum menemukan solusi 
untuk menyelesaikan kemacetan yang 
mengaganggu lancarnya lalu lintas. 

 Adanya pabrik tersebut meraih 
banyak rezeki bagi para pedagang kaki 
lima, namum bagi para pengguna jalan 
atau Tranportasi sangat di rugikan. Hal 
demikian pantas di waspadai dan adanya 
penataan serta pengendalian oleh aparat 
setempat baik dari Dinas Perindustrian 
dan perdagangan, Dinas Perhubungan 
maupun dari pihak Kepolisian sebagai 
pengamanan jalan.Di kawasan Industri 
Tekstil Cipasir di Kecamatan Jatinangor 
satu pabrik yang memproduksi tekstil 
dengan jumlah karyawan  yang sangat 
banyak, bahkan terbilang pabrik terbesar 
yang menyerap tenaga kerja. Dengan 
adanya pabrik tersebut, maka kondisi 
lingkungan sekarang adalah sebagai 
berikut: 
1. Sepanjang jalan/trotoar dan separuh 

ruas arus jalan raya depan pabrik di 
penuhi dan dipergunakan oleh 
Pedagang Kaki Lima; 

2. Kemacetan yang panjang setiap hari 
masuk dan keluar jam karyawan; 

3. Kemacetan disaat seluruh karyawan 
mendapatkan upah bulanan setiap 
dua minggu sekali;  

4. Masyarakat pengguna jalan merasa 
terganggu waktunya. 

 
Keberadaan PKL memberikan 

gambaran dari sisi ekonomi dan sisi 
sosial. Disatu sisi karena ketiadaan 
lapangan kerja serta keterbatasan 
pendidikan, tidak ada yang mau bekerja 
sebagai PKL, tetapi kondisi  mendorong 
mereka untuk mencari rejeki bagi 
keluarganya sebagai PKL, disisi lain 
keberadaan PKL ternyata menimbulkan 
persoalan lain yaitu estetika  terganggu 
baik kebersihan maupun 
ketidakteraturan, alih fungsi  trotoar 
serta kemacetan. Tentunya kondisi ini 
perlu disikapi secara arif, artinya 
pemerintah daerah sebelum melakukan 
tindakan untuk memberantas PKL harus 
pula memberikan solusi agar pengusiran 
PKL bukan hanya sebagai kegiatan rutin 
yang berulang tanpa solusi. 

Di Kawasan Industri Tekstil Cipasir 
Kecmatan Jatinangor Kabupaten 
Sumedang, berdasarkan informasi 
100.000 PKL diperkirakan telah  
mencapai (Pikiran Rakyat, 2 Juni 2010), 
bisa dibayangkan bagaimana pemerintah 
setempat menata PKL yang jumlahnya 
demikian besar dengan lahan yang 
terbatas. Tetapi apakah ini akan 
didiamkan, hingga suatu saat tidak ada 
lagi tempat di kawasan tersebut  yang 
tanpa PKL. PKL memang tidak bisa 
dibiarkan tetapi ada cara bagaimana 
pemerintah daerah menata dan membina 
mereka agar menjadi suatu kekuatan 
bagi ekonomi   dan juga mendorong 
daerah lain untuk ikut berfikir 
bagaimana mendorong ekonominya agar  
fenomena tersebut tampaknya tidak 
sesuai dengan konsepsi administrasi 
publik masyarakatnya tidak perlu 
mencari nafkah di daerah lain. Tentunya 
peran pemerintah disini menjadi suatu 
harapan. 

 
B. TINJAUAN TEORITIS DAN 

KONSEPTUAL 
1. Implementasi Kebijakan Penataan 

PKL 
Kebijakan publik (public policy) 

menurut Islamy (2007:20) adalah:  

ditetapkan dan dilaksanakan atau 
tidak dilaksanakan oleh pemerintah 
yang mempunyai tujuan atau 
berorientasi pada tujuan tertentu 
demi kepentingan seluruh 

 
 

Kebijakan publik menurut Tachjan 
(2006:15) adalah: 

rangkaian keputusan yang 
mengandung konsekuensi moral yang 
di dalamnya adanya keterikatan akan 
kepentingan rakyat banyak dan 
keterikatan terhadap tanah air atau 
tempat di mana yang bersangkutan 
berada. Dan hal ini seyogyanya 
direfleksikan dalam perilaku aparat 
sebagai penyelenggara, dan adanya 
interaksi antara penguasa dengan 
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Definisi tersebut mencerminkan inti 

dari kebijakan publik adalah rangkaian 
keputusan yang mengandung 
konsekuensi moral, untuk kepentingan 
rakyat, dan adanya interaksi antara 
penguasa dengan rakyat.Definisi inilah 
yang dijadikan landasan/dasar pemikiran 
mengenai kebijakan insentif dalam 
penelitian ini. 

Pernyataan tersebut di atas jelas 
menegaskan bahwa kebijakan mengenai 
penataan pedagang kaki lima merupakan 
kebijakan publik yang mempunyai 
tujuan/maksud tertentu, utamanya 
adalah meningkatkan usaha mikro 
masyarakat yang teratur dan sejahtera 
atas hasil kebijakan tersebut. 

Implementasi kebijakan publik 
menurut Sharkansky, Ripley dan Franklin 
dalam Tachjan (2006:63) 
mengemukakan bahwa: 

sebagai salah satu aktivitas dari 
administrasi publik sebagai suatu 
institusi, dimaksudkan sebagai salah 
satu proses kegiatan yang dilakukan 
oleh unit-unit administratif atau unit-
unit birokratik pada berbagai tingkat 
pemerintahan baik bersifat vertikal 
maupun horizontal dalam proses 

 
 

Implementasi pada sisi yang lain 
merupakan fenomena yang kompleks 
yang mungkin dapat dipahami sebagai 
proses, keluaran (output) maupun 
sebagai hasil. Batasan implementasi 
kebijakan menurut Mater dan Va dalam 
Widodo (2009:86) dirumuskan sebagai 
berikut: 

"Policy implementation encompasses 

those actions by public and private 

individuals (or groups) that are 

directed at the achievement of 

objectives set forth in prior policy 

decisions. This include both one time 

efforts to transform decisions into 

operational terms, as well as 

continuing efforts to achieve the large 

and small changes mandated by 

 

 

Definisi tersebut menjelaskan bahwa 
implementasi kebijakan menuntun 
tindakan yang dilakukan oleh pihak 
pemerintah maupun individu (atau 
kelompok) swasta, yang mana diarahkan 
untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkansebelumnya.Hal ini termasuk 
semua usaha mentransformasikan 
kebijakan untuk dapat dioperasionalkan, 
sebagai usaha lanjutan untuk mencapai 
yang telah disepakati dalam kebijakan 
tersebut. 

Pernyataan tersebut mengandung arti 
bahwa pelaksanaan atau implementasi 
kebijakan adalah sesuatu yang penting, 
jauh lebih penting daripada pembuatan 
kebijakan, dan kebijakan hanya akan 
menjadi khayalan belaka atau hanya 
sebatas arsip rencana saja, jika tidak 
diimplementasikan. 

Hal tersebut menjelaskan bahwa 
subsistem kebijakan adalah terdiri dari 
para aktor kunci dari sektor swasta dan 
publik yang terlibat dalam kebijakan dan 
memiliki peranan penting dalam proses 
kebijakan. Hal ini berlaku baik dalam 
pelaksanaan kebijakan maupun dalam 
perumusannya. Pendekatan bottom-up 
akan mengalihkan pengkajian 
pelaksanaan dari keputusan-keputusan 
kebijakan dan mengembalikannya ke 
masalah kebijakan, sehingga dapat 
mengkaji semua aktor swasta dan publik 
serta lembaga  yang terlibat dalam 
masalah tersebut. 

Van Meter dan Van Horn (dalam 
Wahab, 1997 : 65) merumuskan proses 
implementasi sebagai: 

Those actions by public or private 

individuals (or groups) that are 

directed at the achievement of 

objectives set forth in prior policy 

decisions.(Terjemahan: tindakan-
tindakan yang dilakukan baik oleh 
individu-individu/pejabat-pejabat 
atau kelompok-kelompok pemerintah 
atau swasta yang diarahkan pada 
tercapainya tujuan-tujuan yang telah 
digariskan dalam keputusan 
kebijakan ).  

 
Dari pendapat tersebut dapat 

dipahami implementasi nilai berlangsung 
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pada salah satu kebijakan. Efektiftivitas 
implementasi kebijakan sangat 
ditentukan oleh proses interaksi antara 
perangkat tujuan dan tindakan yang 
diarahkan pada metode dan sumber-
sumber daya yang tersedia. 

 
Pemberdayaan, yang dikenal dari 

bahasa Inggris, , adalah 
sebuah konsep yang lahir sebagai bagian 
dari perkembangan alam pikiran 
masyarakat dan kebudayaan Barat, 
terutama Eropa. Pemberdayaan menurut 
Paul yang dikemukakan oleh Prijono dan 
Pranarka dalam Sedarmayanti (2000:102) 
adalah: 

(equitable sharing of power) sehingga 
meningkatkan kesadaran politis dan 
kekuasaan kelompok yang lemah 
serta memperbesar pengaruh mereka 
terhadap proses dan hasil-hasil 
pembangunan dari perspektif 
lingkungan, penataan mengacu pada 
pengamanan akses terhadap sumber 
daya alami dan pengelolaannya secara 

 
 

Penataan mengandung arti 
menghilangkan batasan birokratis dan 
pengkotak-kotakan, sehingga membuat 
semua stakeholder terkait menggunakan 
seefektif mungkin keterampilan, 
pengalaman, energi dan ambisinya. Hal 
ini juga berarti untuk mengembangkan 
suatu perasaan memiliki bagian dari 
proses, khususnya yang menjadi 
tanggungjawab masing-masing, pada 
waktu yang sama dituntut pula tanggung 
jawab dan kepemilikan yang lebih luas 
dari keseluruhan proses.  

Sedarmayanti (2000:103) 
mengemukakan bahwa pada awalnya 
konsep penataan memiliki dua 
kecenderung arti, yaitu:  

1) Pemberdayaan menekankan 
kepada proses memberikan atau 
mengalihkan sebagian kekuasaan, 
kekuatan atau kemampuan (power) 
kepada masyarakat, organisasi 
atau individu agar menjadi lebih 
berdaya. Proses ini sering disebut 
sebagai kecenderungan primer dari 

makna pemberdayaan; 
2) Kecenderungan sekunder, 

menekankan pada proses 
menstimulasi, mendorong dan 
memotivasi individu agar 
mempunyai kemampuan atau 
keberdayaan untuk menentukan 
apa yang menjadi pilihan 
hidupnya.  

 
Lebih jelas mengenai pemberdayaan 

dikemukakan oleh Webster dalam 
Sedarmayanti (2000:104) adalah: 

Empower mengandung dua arti. 
Pengertian pertama adalah to give 

power or authority to, dan pengertian 
kedua berarti to give ability to or 

enable  
 

Pengertian diatas mengandung arti 
bahwa pemberdayaan dapat diartikan 
sebagai memberi kekuasaan, 
mengalihkan kekuatan, atau 
mendelegasikan otoritas kepada pihak 
lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, 
diartikan sebagai upaya memberi 
kemampuan atau keberdayaan. 

Mustopadidjadja (1988:11) 
mengemukakan adanya tiga unsur yang 
sangat penting dalam proses 
implementasi, yaitu:  
1. Program atau kebijakan yang akan 

dilaksanakan, 
2. kelompok masyarakat sebagai 

sasaran (target group), dan  
3. para pelaksana (implementator). 

 
Hubungan ketiga unsur itu oleh 

penulis dituangkan pada gambar berikut: 

 
Unsur-unsur Proses Implementasi 

Kebijakan 
 

Maarse (dalam Hoogerwerf, 1978: 
158-160) menguraikan lebih lanjut 
bahwa pelaksanaan kebijakan dibedakan 
disini dari proses pelaksanaan, yang 
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didefinisikan sebagai keseluruhan dari 
kegiatan yang bersangkutan dengan 
pelaksanaan suatu kebijakan tertentu. 
Jelaslah, bahwa pengertian ini 
mempunyai isi lebih luas daripada 
pengertian pelaksanaan. Kegiatan-
kegiatan dari suatu kelompok aksi, yang 
ditujukan untuk melanjutkan atau 
menghambat pelaksanaan suatu 
kebijakan tertentu, menjadi dari proses 
pelaksanaan, tetapi bukan dari 
pelaksanaan. 

Ambilah umpamanya suatu proses 
pelaksanaan tertentu. Jalan dari 
kebijakan yang harus dilaksanakan 
kepada hasil-hasil kebijakan dapat 
digambarkan secara skematik berikut. 
 
 

 
 
 
 
Sumber: Maarse (dalam Hoogerwerf, 1978: 158) 

 
Skema jalan dari kebijakan menuju 

efek kebijakan 
 

Dalam model persyaratan 
Implementasi Kebijakan Publik Maarse 
dinyatakan bahwa isi kebijakan yang 
samar-samar, kontradiksi, tidak jelas 
akan membingungkan para pelaksana, 
sehingga muncul berbagai interprestasi 
yang berbeda. Untuk itu, menurut 
Maarse (dalam Hoogerwerf, 1983:168) 
ada 4 (empat) faktor yang menentukan 
berhasil tidaknya suatu kebijakan, yaitu: 

1) Isi dari kebijakan yang 
dilaksanakan. 

2) Tingkat informasi dari faktor-
faktor yang terlibat pada 
pelaksanaan. 

3) Banyaknya dukungan yang harus 
dilaksanakan. 

4) Pembagian dari potensi-potensi 
yang ada (struktur organisasi, 
perbandingan kekuasaan dan 
sebagainya). 

 
Alur pikir Maarse ini dapat 

digambarkan dalam model berikut: 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Sumber: Diadopsi dari Maarse dalam Hoogerwerf 
(1978:168) 

 
Model Persyaratan Maarse 

 
Pertama Isi Kebijakan (dalam 

Hoogerwerf, 1978:168) mengandung 
makna bahwa untuk mendukung 
keberhasilan terhadap implementasi 
kebijakan iklim transportasi, tentunya 
erat dengan isi kebijakan yang harus 
pragmatis, jelas mudah dimengerti dan 
tidak menyulitkan bagi para pelaksana 
untuk melakukan peran dan fungsinya 
masing-masing. Begitu pula bahwa isi 
kebijakan itu memuat adanya tujuan 
yang terinci, menjelaskan sarana 
prasarana yang perlu disediakan, adanya 
penetapan prioritas kegiatan secara 
berturut sesuai dengan kebutuhan dan 
kepentingannya, memiliki kejelasan dan 
ketegasan kegiatan dalam program 
kerja, tersedia sumber-sumber 
pembantu yang dapat melaksanakan 
kebijakan (waktu pelaksanaan kebijakan 
yang cukup, adanya biaya operasiaonal 
yang cukup/memadai dan tenaga 
manusia yang signifikan). 

Kedua, Informasi Kebijakan. (dalam 
Hoogerwerf, 1978:170) pelaksanaan 
suatu kebijakan memperkirakan, bahwa 
aktor-aktor yang terlibat langsung, 
mempunyai informasi yang perlu untuk 
dapat memainkan perannya dengan baik. 
Informasi ini terkadang sering tidak ada, 
hal ini kemungkinan disebabkan sebagai 
akibat gangguan dalam struktur 
komunikasi, suatu struktur komunikasi, 
yang tersebut didalam organisasi 
pelaksana.  

Ketiga, dukungan kebijakan (dalam 
Hoogerwerf, 1978:171) pelaksanaan 

Kebijakan 
Penataan 

PKL 

Proses 
Pelaksanaan 
Pentaan PKL 

Efek 
segeraKebija

kan 
Penataan 

PKL 

Efek akhir 
Kebijakan 
Penataan 

PKL 

Informasi Kebijakan  

Isi Kebijakan  

Dukungan Kebijakan  

Pembagian Potensi 
Kebijakan  

Keberhasilan 
Suatu Kebijakan 
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suatu kebijakan akan sangat dipersulit 
jika pada pelaksanaan tidak cukup 
dukungan untuk kebijakan ini. Didalam 
hal ini antara lain memainkan peran juga 
kepentingan sendiri dan tujuan dari 
pelaksana, juga pengharapan-
pengharapan mereka tentang efektivitas 
sarana-sarana yang dipilih, 
kesungguhan dari situasi masalah, latar 
belakang historis, tradisi dan kebiasaan-
kebiasaan rutin serta juga pendapat-
pendapat mengenai cara bagaimana 
pelaksanaan harus diorganisasikan. 
Kekurangan dukungan umpamanya 
dapat terlihat dari cara para pelaksana 
memanfaatkan kebebasan menurut 
kebijakan berdasarkan pemahaman dan 
persepsi mereka. Selanjutnya mungkin 
juga kurang kesediaan objek kebijakan 
untuk bekerja sama pada pelaksanaan. 

Keempat, Pembagian Potensi 
Kebijakan,(dalam Hoogerwerf 1978: 
173) sebab musabab yang bersangkutan 
dengan gagalnya pelaksanaan, 
berkenaan dengan pembagian potensi 
diantara aktor-aktor yang terlibat dalam 
pelaksanaan. Mengenai organisasi 
pelaksana dalam hubungan ini antara 
lain tingkat diperensiasi dari tugas-tugas 
dan wewenang umpamanya dapat 
membantu terjadinya maslah-maslah 
korrdinasi, khususnya jika kepentingan-
kepentingan yang terwakili sangat 
berlainan mengenai isinya diperensiasi 
vertikal memperbesar kemungkinan 
timbulnya masalah-masalah 
pengawasan. Timbulnya bahaya 
penyimpangan terhadap tujuan yang 
ingin dicapai memainkan peran yang 
penting terhadap kemungkinan-
kemungkinan para pelaksana 
menghalang-halangi pelaksanaan, 
banyaknya dukungan kepada kebijakan 
dan luasnya kebebasan kebijakan yang 
ada pada mereka struktur dari organisai 
pelaksana dapat juga mengakibatkan 
masalah-masalah, apbila pembagian 
wewenang dan tanggung jawab kurang 
disesuaikan dengan pembagian tugas 
atau ditandai oleh pembatasan-
pembatasan yang kurang jelas. 

 
 

2. Efektivitas Iklim Transportasi 
Kata efektif berasal dari bahasa 

Inggris yaitu effective yang berarti 
berhasil atau sesuatu yang dilakukan 
berhasil dengan baik.Kamus ilmiah 
populer mendefinisikan efetivitas 
sebagai ketepatan penggunaan, hasil 
guna atau menunjang tujuan. 

Efektivitas merupakan unsur pokok 
untuk mencapai tujuan atau sasaran 
yang telah ditentukan di dalam setiap 
organisasi, kegiatan ataupun 
program.Disebut efektif apabila tercapai 
tujuan ataupun sasaran seperti yang 
telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan 
pendapat H. Emerson yang dikutip 
Soewarno Handayaningrat S. (1994:16) 
yang menyatakan bahwa:  

arti tercapainya tujuan yang telah 
 

 
Sedangkan Georgopolous dan 

Tannembaum (1985:50), 
mengemukakan:  

ktivitas ditinjau dari sudut 
pencapaian tujuan, dimana 
keberhasilan suatu organisasi harus 
mempertimbangkan bukan saja 
sasaran organisasi tetapi juga 
mekanisme mempertahankan diri 
dalam mengejar sasaran. Dengan kata 
lain, penilaian efektivitas harus 
berkaitan dengan mesalah sasaran 

 
 
Lebih lanjut menurut Agung 

Kurniawan dalam bukunya Transformasi 

Pelayanan Publik mendefinisikan 
efektivitas, sebagai berikut:  

melaksanakan tugas, fungsi (operasi 
kegiatan program atau misi) daripada 
suatu organisasi atau sejenisnya yang 
tidak adanya tekanan atau 

(Kurniawan, 2005:109). 
 

Dari beberapa pendapat di atas 
mengenai efektivitas, dapat disimpulkan 
bahwa efektivitas adalah suatu ukuran 
yang menyatakan seberapa jauh target 
(kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah 
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dicapai oleh manajemen, yang mana 
target tersebut sudah ditentukan terlebih 
dahulu.  

Upaya mengevaluasi jalannya suatu 
organisasi, dapat dilakukan melalui 
konsep efektivitas.Konsep ini adalah 
salah satu faktor untuk menentukan 
apakah perlu dilakukan perubahan 
secara signifikan terhadap bentuk dan 
manajemen organisasi atau tidak. Dalam 
hal ini efektivitas merupakan pencapaian 
tujuan organisasi melalui pemanfaatan 
sumber daya yang dimiliki secara efisien, 
ditinjau dari sisi masukan (input), 
proses, maupun keluaran (output). 
Dalam hal ini yang dimaksud sumber 
daya meliputi ketersediaan personil, 
sarana dan prasarana serta metode dan 
model yang digunakan.Suatu kegiatan 
dikatakan efisien apabila dikerjakan 
dengan benar dan sesuai dengan 
prosedur sedangkan dikatakan efektif 
bila kegiatan tersebut dilaksanakan 
dengan benar dan memberikan hasil 
yang bermanfaat. 

Adapun kriteria untuk mengukur 
efektivitas suatu organisasi ada tiga 
pendekatan yang dapat digunakan, 
seperti yang dikemukakan oleh Martani 
dan Lubis (1987:55), yakni: 

1. Pendekatan Sumber (resource 

approach) yakni mengukur 
efektivitas dari input. Pendekatan 
mengutamakan adanya 
keberhasilan organisasi untuk 
memperoleh sumber daya, baik 
fisik maupun nonfisik yang sesuai 
dengan kebutuhan organisasi.  

2. Pendekatan proses (process 

approach) adalah untuk melihat 
sejauh mana efektivitas 
pelaksanaan program dari semua 
kegiatan proses internal atau 
mekanisme organisasi. 

3. Pendekatan sasaran (goals 

approach) dimana pusat perhatian 
pada output, mengukur 
keberhasilan organisasi untuk 
mencapai hasil (output) yang 
sesuai dengan rencana.  
 

Oleh karena itu pertimbangan 
tersebut diatas menjadi pedoman bagi 

upaya penanggulangan PKL , sehingga 
ukuran efektivitas penanggulangan PKL 
dilihat dari tingkat jaminan pemenuhan 
hak-hak masyarakat untuk memperoleh 
perlindungan sesuai dengan hak azasi 
manusia, seperti tercermin dalam sila-
sila Pancasila khususnya Sila  
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. 

Sistem transportasi mikro (Direktorat 
Jendral Perhubungan Darat,2008) 
tersebut adalah sebagai berikut : 

 
a. Sistem Kegiatan (Transport 

Demand)  
b. Sistem Jaringan (Prasarana 

Transportasi/Transport Supply)  
c. Sistem Pergerakan (Lalu 

Lintas/Traffic) 
d. Sistem Kelembagaan.  

 
Penyediaan prasarana transportasi 

sangat tergantung pada dua 
factor(Direktorat Jenderal Perhubungan 
Darat,2008):  

1. Pertumbuhan ekonomi  
menjadikan danaumum untuk 
membangun jalan-jalan, angkutan 
simpangan dan menyediakan 
kendaraan umum. Dana pribadi 
menyediakan kendaraan-
kendaraan pribadi (mobil, motor) 
dan dana perusahaan pribadi 
menyediakan bus, angkot, truk.  

2. Dana umumtergantung pada 
pertumbuhan ekonomi dan 
kebijakan pemerintah mengenai 
jalanan dan kendaraan umum.  

 
Interaksi antara Sistem Kegiatan dan 

Sistem Jaringan akan menghasilkan 
suatu pergerakan manusia dan/atau 
barang dalam bentuk pergerakan 
kendaraan dan/atau orang (pejalan kaki). 
Suatu sistem pergerakan yang aman, 
cepat, nyaman, murah dan sesuai 
dengan lingkungannya, akan dapat 
tercipta jika pergerakan tersebut diatur 
oleh suatu sistem rekayasa dan 
manajemen lalu lintas yang baik. 
Permasalahan kemacetan yang sering 
terjadi di kota-kota besar/sedang di 
Indonesia biasanya timbul 
karenakebutuhan transportasi lebih 
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besar dibanding prasaranatransportasi 
yang tersedia, atau prasarana 
transportasi tidak dapat berfungsi 
sebagaimana mestinya. Perubahan pada 
sistem kegiatan jelas akan 
mempengaruhi sistem jaringan melalui 
suatu perubahan tingkat pelayanan pada 
systempergerakan.  

Pemda berperananpenting dalam 
menentukan sistem kegiatan melalui 
kebijakan perwilayahan,regional maupun 
sektoral.kebijakan Sistem Jaringan secara 
umum ditentukan oleh Departemen 
Perhubungan sertaDepartemen Pekerjaan 
Umum (dalam hal ini Direktorat Jendral 
Bina Marga). Sistem Pergerakan 
dipengaruhi DLLAJR, 
DepartemenPerhubungan (Dephub), 
Polantas dan Masyarakat sebagai 
pemakai jalan(road user) dan lain-lain. 
Kebijaksanan yang diambil tentunya 
dapat dilaksanakan dengan baik melalui 
peraturan yang secara tidak langsung 
juga memerlukan sistempenegakan yang 
baik.Secara umum dapat disebutkan 
bahwa Pemerintah, Swasta dan 
Masyarakat seluruhnya harus ikut 
berperan dalam mengatasi masalah 
kemacetan, sebab hal ini merupakan 
tanggung jawab bersama yang harus 
dipecahkansecara tuntas dan jelas 
memerlukan penanganan yang serius. 

 
C. METODOLOGI PENELITIAN 

Pendekatan penelitian adalah untuk 
mendapatkan hasil yang objektif  
terhadap suatu permasalahan, 
diperlukan suatu metode khusus yang 
dianggap paling relevan dan mampu 
membantu pemecahan penelitian 
meliputi pendekatan kualitatif dan 
pendekatan kuantitatif.  

Sehingga dalam penelitian ini metode 
yang digunakan adalah jenis penelitian 
survei, tingkat eksplanasi adalah 
deskriptif, dengan pendekatan secara 
kuantitatif, sehingga metode survei 
deskriptif adalah suatu metode 
penelitian yang mengambil sampel dari 
suatu populasi dan menggunakan 
kuesioner sebagai alat pengumpulan 
data. Setelah data diperoleh kemudian 
dianalisis menggunakan analisis statistik 

untuk menguji hipotesis yang diajukan 
pada awal penelitian ini dan hasilnya 
dipaparkan secara deskriptif pada akhir 
penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 
para pedagang kaki lima yang berjualan 
diatas trotoar atau bahu jalan raya yang 
telah dihitung sebanyak 100 PKL, yang 
terbagi dalam 3 kelompok jenis usaha, 
sebagaimana terlihat pada tabel dibawah 
ini.  

Sampel yang diambil dalam penelitian 
ini, dengan menggunakan  = 0,6 untuk 
taraf nyata ( ) = 0,05 dengan pengujian 
dua arah dan kuasa uji (1  ) = 0,95 , 
maka dari tabel dist. Normal diperoleh 

1Z  = 1,96 dan 1Z  = 1,645. 

Oleh karena nilai numerik pada iterasi 
kedua dan ketiga adalah sama, maka 
iterasi berhenti dan ukuran sampelnya 
(n) adalah sebanyak 30 pedagang kaki 
lima. 

Berdasarkan hasil perhitungan 
tersebut, maka n

1
 = 9 orang, n

2
 = 8 

orang, n
3
 = 13 orang. 

Sehingga dalam penelitian ini tujuan 
penyebaran angket/kuesioner adalah 
untuk mendapatkan data primer atau 
dari yang merupakan respon/tanggapan 
langsung responden mengenai 
implementasi kebijakan pemberdayaan 
pedagang kaki lima dan efektivitas iklim 
transfortasi. 

Untuk mendukung pada deskripsi 
hasil analisis pengolahan data kuantitatif 
yang didapat dari angket/kuesioner 
tersebut, maka diperlukan data sekunder 
yang didapatkan melalui teknik 
dokumentasi atau studi literatur, dan 
wawancara yang terkait kepada 
implementasi kebijakan pemberdayaan 
pedagang kaki lima dan efektivitas iklim 
transfortasi. 

Untuk keperluan analisis kuantitatif, 
maka jawaban dalam kuesioner/angket 
perlu diberi skor, misalnya: 
Jawaban (1)  =  Sangat 

Rendah/Sangat Tidak 
Setuju/Tidak Pernah 

Jawaban (2)  =  Rendah/Tidak 
Setuju/Jarang 
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Jawaban (3) = Cukup/Ragu-
Ragu/Kadang-Kadang 

Jawaban (4)  =  Tinggi/Setuju/Sering 
Jawaban (5) = Sangat Tinggi/Sangat 

Setuju/Selalu 
(Sugiyono, 2013:94) 

 
Bahwa 22 item pernyataan dinyatakan 

sah atau valid, hal ini dapat disimpulkan 
bahwa semua item pernyataan yang 
dimintakan untuk ditanggapi oleh 
responden dalam kuesioner/angket ini 
sudah bisa dipakai untuk mendapatkan 
data primer, atau dalam kata lain item 
pertanyaan yang merupakan indikator 
dari dimensi masing-masing variabel 
yang dilibatkan dalam penelitian ini yaitu 
variabel implementasi kebijakan 
pemberdayaan sektor informal dan 
variabel efektivitas penataan pedagang 
kaki lima yang diturunkan dari teori 
ternyata sudah sah/valid untuk 
digunakan dalam penelitian ini. 

Nilai korelasi pada tabel di atas, 
didapatkan dari korelasi Guttman Split-

Half Coefficient terlihat pada lampiran, 
sedangkan kriteria untuk memutuskan 
reliabel atau tidaknya diujikan dengan 
menggunakan uji-t atau dibandingkan 
dengan nilai tabel r, yang hasilnya 
terlihat bahwa instrumen penelitian ini 
berupa angket/kuesioner ternyata 
sesuai/reliabel, artinya bahwa 
angket/kuesioner yang terdiri dari 
pernyataan yang diambil dari indikator-
indikator variabel yang terlibat dalam 
penelitian ini yaitu variabel implementasi 
kebijakan pemberdayaan sektor 
informal, variabel efektivitas penataan 
pedagang kaki lima telah sesuai/reliabel 
dalam penelitian ini, atau dapat 
dikatakan bahwa angket/kuesioner 
dapat digunakan dalam penelitian ini 
atau penelitian lain yang sejenis dengan 
lokus yang berbeda. 

Data ordinal dari kuesioner untuk 
dapat digunakan dalam analisis statistik 
untuk membuktikan hipotesis, maka 
harus dinaikkan skala datanya menjadi 
skala data interval, dengan 
menggunakan Metode Susesif Interval 
(MSI). 

Adapun persamaan linier dari analisis 
jalur (path analysis), adalah sebagai 
berikut: 

44332211 XPyxXPyxXPyxXPyxY  

Untuk memudahkan dalam melakukan 
perhitungan analisis data secara 
statistik, dalam hal ini dibantu proses 
perhitungannya menggunakan software 
statistik (dalam hal ini adalah software 
SPSS versi 17 dan Minitab versi 16). 

 
 

D. PEMBAHASAN 
Kecamatan Jatinangor merupakan 

satu diantara Kecamatan di Kabupaten 
Sumedang, dengan posisi Astronomi 
berada pada 108º, 6¹, 41,71 dtk (BT) dan 
1º, 50¹, 36,38 dtk (LS). Wilayah 
Kecamatan Jatinangor meliputi luas 
111,97 Km² dengan jarak antar Batas 
Wilayah dari Utara-Selatan 15 Km dan 
dari arah Barat-Timur 20 Km. 

 Secara administratif Kecamatan 
Jatinangor terbagi kedalam 12 Desa, 56 
Dusun, 130 RW dan 474 RT. Sedangkan 
dilihat dari posisi Georafisnya, 
Kecamatan Jatinangor berada di Wilayah 
Bagian Barat Kabupaten Sumedang 
dengan batas-batas wilayah aministratif 
pemerintahan sebagai berikut : 

Batas Wilayah Kecamatan 
Jatinangor 

Letak Batas Kecamatan 
Bagian 
Selatan   

Kecamatan Rancaekek 
Kabupaten Bandung 

Bagian Utara Kecamatan Sukasari 
dan   Tanjungsari 

Bagian 
Timur 

Kecamatan 
Cimanggung dan 
Tanjungsari 

Bagian Barat    Kecamatan Cileunyi 
Kabupaten Bandung 

      Keadaan Topografi Kecamatan 
Jatinangor merupakan Daerah Perbukitan 
dengan ketinggian antara 400-1000 m 
diatas permukaan laut (dpl), dengan 
curah hujan rata-rata per tahun 
mencapai 152 mm. sedangkan orbitasi 
ke Ibu Kota Kabupaten Sumedang 
sepanjang 41,5 Km dengan jarak tempuh 
1 jam dengan kendaraan darat.  
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Dilihat dari penggunaan lahannya, 
sebagian besar wilayah merupakan 
ladang/huma, dan lainnya, yang luasnya  
mencapai1.141ha (36%), sedangkan luas 
penggunaan lahan lainnya adalah berupa 
lahan, sawah 303 ha (1,1%), hutan 403 
ha (1,6%), rumah dan pekarangan 323  
ha (10%)  dan penggunaan lainnya 
24.971ha (96%) . 

Kondisi Demografis Kecamatan 
Jatinangor antara lain jumlah penduduk 
berdasarkan hasil Pendataan Keluarga 
Tahun 2008 adalah sebanyak 96.104 
Jiwa, yang terdiri dari 47.566 orang laki-
laki, 48.535 orang perempuan dan 
21.999 Kepala Keluarga (KK). 

Pemerintahan Kecamatan Jatinangor 
memiliki kawasan Pendidikan yang Luas   
dan berdasarkan monografi Kecamatan 
Jatinagor tahun 2012, data sosialnya 
adalah sebagai berikut : 

Adapun data yang diperoleh dari hasil 
survei ke lapangan, kondisi jalan raya 
Bandung-Garut (Cipasir PT. Kahatex) 
terdapat banyak para pedagang kaki 
lima di sepanjang jalan dan trotoar yang 
berdampak terhadap iklim transportasi 
disetiap hari masuk dan keluar jam 
kerja, terutama saat para tenaga kerja 
pabrik tersebut mendapatkan gajih atau 
upah kerja dalam jangka waktu dua 
minggu sekali.  

Berdasarkan data dilapangan jumlah 
PKL yang berjualan di depan pabrik PT. 
Kahatex tersebut sebanyak 100 PKL yang 
terdiri dari berbagai jenis dagangan baik 
makanan ataupun pakaian serta alat 
rumah tangga yang dijajakan untuk para 
karyawan dan masyarakat setempat yang 
bermaksud membelinya. 

Setelah di teliti dan didapatkan data 
dari para PKL langsung, mereka berasal 
dari barbagai pelosok daerah yang 
bermaksud mencari nafkah dari hasil 
keuntungan barang dagangannya. 
Mereka berdatangan setiap harinya 
untuk berjualan depan Pabrik tekstil 
terasebut dengan lapak jualan yang tidak 
berpindah-pindah bahkan sudah ada 
yang permanen di atas saluran air 
/trotoar. Adapun petugas keamanan dari 
pihak pabrik setempat dan kepolisian 
untuk menmgamankan jalannya 

transportasi di sepanjang jalan depan PT. 
KAHATEX, namun saja jalannya 
transportasi masih macet akibat separuh 
ruas jalan raya di pakai untuk berjualan 
para PKL tersebut. 

Data yang didapatkan dianalisis 
dengan menggunakan analisis data 
statistik menggunakan analisis jalur 
(path analysis).Untuk menjawab 
hipotesis yang diajukan dalam penelitian 
ini, maka didapatkan hasil sebagaimana 
terlampir dalam lampiran 7. 

Adapun persamaan jalurnya adalah 
sebagai berikut: 

4321 307,0277,0222,0266,0 XXXXY

 
1. Efektivitas iklim transportasi (Y) 

dipengaruhi oleh implementasi Isi 
kebijakan (X

1
) sebesar 0,266 atau 

dapat dikatakan 1 satuan dari 
implementasi kebijakan isi (X

1
) 

dinaikkan akan memberikan pengaruh 
pada kenaikan Efektivitas iklim 
transportasi (Y) sebesar 0,266. 

2. Efektivitas iklim transportasi (Y) 
dipengaruhi oleh implementasi 
Informasi kebijakan (X

2
) sebesar 0,222 

atau dapat dikatakan 1 satuan dari 
implementasi kebijakan Informasi (X

2
) 

dinaikkan akan memberikan pengaruh 
pada kenaikan Efektivitas iklim 
transportasi (Y) sebesar 0,222. 

3. Efektivitas iklim transportasi (Y) 
dipengaruhi oleh implementasi 
kualitas dukungan kebijakan (X

3
) 

sebesar 0,277 atau dapat dikatakan 1 
satuan dari implementasi kebijakan 
kualitas dukungan (X

3
) dinaikkan akan 

memberikan pengaruh pada kenaikan 
Efektivitas iklim transportasi (Y) 
sebesar 0,277. 

4. Efektivitas iklim transportasi (Y) 
dipengaruhi oleh implementasi 
pembagian potensi kebijakan (X

4
) 

sebesar 0,307 atau dapat dikatakan 1 
satuan dari implementasi kebijakan 
pembagian potensi (X

4
) dinaikkan 

akan memberikan pengaruh pada 
kenaikan Efektivitas iklim transportasi 
(Y) sebesar 0,307. 

5. Efektivitas iklim transportasi (Y) 
dipengaruhi oleh implementasi 
kebijakan pemberdayaan sektor 
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informal (X) sebesar 0,405 atau dapat 
dikatakan 1 satuan dari implementasi 
kebijakan pemberdayaan sektor 
informal (X) dinaikkan akan 
memberikan pengaruh pada 
Efektivitas iklim transportasi (Y) 
0,405. 

 
1. Analisis Pengaruh Isi Kebijakan 

Terhadap Efektivitas Iklim 
Transportasi 

Pengaruh Isi kebijakan terhadap 
efektivitas iklim transportasi yang 
sebesar  65,78%ini sesuai apa yang 
dikemukakan dalam Hoogerwerf, 
1978:169  menjelaskan bahwa salah satu 
penyebab implementasi kebijakan tidak 
mencapai hasil yang diharapkan adalah 
isi kebijakan.  

Implementasi Kebijakan yang terdiri 
dari 3 dimensi yaitu: 1) Isi kebijakan, 2) 
Informasi Kebijakan, 3) Dukungan 
Kebijakan, dan 4) Pembagian Potensi 
Kebijakan, menurut Maarse (dalam 
Hoogerwerf1983:169-173), yang 
kemudian dioperasionalkan dalam 
indikator masing-masing yaitu: 1) 
Kemampuan menyusun rencana 
penataan, 2) Kemampuan untuk 
pencegahan, 3) Kemampuan untuk 
penanggulangan. 

Maka implementasi Isi kebijakan yang 
dilaksanakan oleh pemerintah 
kecamatan Jatinangor melalui jenis 
usaha, yang telah dijelaskan sebelumnya 
merupakan bentuk pelaksanaan UU No. 
19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, 
adalah bahwa camat berkedudukan 
dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati/Walikota melalui sekretaris 
Daerah, menunjukkan bahwa 
pelaksanaan Isi kebijakan memberikan 
persentase sebesar 65,78% 
(dikategorikan tinggi), tingginya 
implementasi Isi kebijakan ini didukung 
oleh persentase dari 3 indikator yang 
ada pada implementasi Isi kebijakan, 
secara berurut persentase masing-
masing dimensi adalah: 1) Kemampuan 
menyusun rencana penataan sebesar 
67,33% (dikategorikan tinggi), 2) 
Kemampuan untuk penanggulangan 
sebesar 66,00% (dikategorikan tinggi), 3) 

Kemampuan untuk pencegahan sebesar 
64,00% (dikategorikan tinggi). 

Pelaksnaan pertama-tama dapat 
gagal karena samar-samarnya isi dari 
banyak kebijakan (tujuan-tujuan tidak 
cukup terperinci, sarana-sarana dan 
penetapan prioritas, program kebijakan 
yang terlalu umum atau sama sekali 
tidak ada, dan seterusnya).  

Isi dari kebijaksanaan yang akan 
dilaksanakan dapat mempersulit 
pelaksanaannya dengan berbagai cara. 
Beberapa pokok utama adalah sebagai 
berikut: pelaksanaan pertama-tama 
dapat gagal karena samar-samarnya isi 
dari banyak kebijaksanaan (tujuan-
tujuan tidak cukup terperinci, sarana-
sarana dan penetapan prioritas, program 
kebijiksanaan yang terlalu umum atau 
sama sekali tidak ada, dan seterusnya). 

Isi kebijaksanaan yang samar-samar 
sering akan mengakibatkan kurangnya 
pegangan bagi para pelaksana, yang 
akan memperbesar kemungkinan 
interprestasi yang berbeda-beda dari isi 
kebijaksanaan. Terlebih jika rantai 
pelaksanaan panjang, maka 
kemungkinan penggeseran tujuan lebih 
besar. 

Kurangnya ketetapan intern dan 
ekstern dari kebijaksanaan yang akan 
dilaksanakan juga memajukan terjadinya 
maslah-masalah pelaksanaan. Pada 
ketidak tepatan terjadi komplik antara 
unsur-unsur kebijaksanaan. Ketidak 
tepatan ekstrim terjadi, apabila 
kebijaksanaan yang akan dijalankan 
bertentangan dengan kebijaksanaan lain.  
Jika para pelaksana harus menyelesaikan 
sendiri situasi-situasi pertentangan ini, 
maka kadang-kadang dapat dikira-kira 
timbulnya masalah besar. Hal ini 
umpamanya akan terjadi, bila para 
pembentuk kebijaksanaan dengan 
rumus-rumus kompromi yang samar-
samar menggeserkan masalah mereka 
masing-masing kepada para pelaksana. 

 
2. Analisis Pengaruh Informasi 
Kebijakan Terhadap Efektivitas 

Iklim Trasnportasi 
Pengaruh informasi kebijakan 

terhadap efektivitas iklim transportasi 
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yang sebesar  63,33%ini sesuai apa yang 
dikemukakan dalam Hoogerwerf, 
1978:170 pelaksanaan suatu kebijakan 
memperkirakan, bahwa aktor-aktor yang 
terlibat langsung, mempunyai informasi 
yang perlu untuk dapat memainkan 
perannya dengan baik.  

Implementasi Kebijakan yang terdiri 
dari 3 dimensi yaitu: 1) Isi kebijakan, 2) 
Informasi Kebijakan, 3) Dukungan 
Kebijakan, dan 4) Pembagian Potensi 
Kebijakan, menurut Maarse (dalam 
Hoogerwerf1983:169-173), yang 
kemudian dioperasionalkan dalam 
indikator masing-masing yaitu: 1) 
Struktur komunikasi terbuka, 2) 
Informasi Top Down, 3) Informasi 
Buttom Up. 

Maka implementasi Isi kebijakan yang 
dilaksanakan oleh pemerintah 
kecamatan Jatinangor melalui jenis 
usaha, yang telah dijelaskan sebelumnya 
merupakan bentuk pelaksanaan UU No. 
19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, 
adalah bahwa camat berkedudukan 
dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati/Walikota melalui sekretaris 
Daerah, menunjukkan bahwa 
pelaksanaan Informasi kebijakan 
memberikan persentase sebesar 63,33% 
(dikategorikan tinggi), tingginya 
implementasi Informasi kebijakan ini 
didukung oleh persentase dari 3 
indikator yang ada pada implementasi 
Informasi kebijakan, secara berurut 
persentase masing-masing dimensi 
adalah: 1) Informasi Buttom Up sebesar 
66,00% (dikategorikan tinggi), 2) 
Informasi Top Down sebesar 66,00% 
(dikategorikan tinggi), 3) Struktur 
komunikasi terbuka sebesar 59,33% 
(dikategorikan cukup tinggi). 

Pelaksanaan suatu kebijakasanaan 
memperkirakan, bahwa aktor-aktor yang 
terlibat langsung, mempunyai informasi 
yang perlu untuk dapat memainkan 
perannya dengan baik. Informasi ini 
ternyata sering tidak ada, umpanya 
sebagai akibat gangguan dalam struktur 
komunikasi.  

Petama-tama kita mengingat kepada 
suatu struktur komunikasi yang 
tersumbat didalam organisasi pelaksana. 

Para pelaksana pinggiran kurang 
mendapat informasi tentang apa yang 
dikehendaki oleh pihak atas sebabnya 
instansi-instansi terkemuka kurang 
mengetahui masalah-masalah yang 
dihadapi oleh para pelaksana pinggiran 
dan seterusnya. Juga masalah-masalah 
dapat meruncing karena struktur 
komunikasi yang serba kurang antara 
organisasi pelaksana dan objek 
kebijaksanaan. 

Masalah-masalah dimasa pelaksanaan 
dapat juga berhubgan erat dengan 
kekurangan informasi objek-objek 
kebijaksanaan. Situasi yang demikian 
terjadi umpanya, bila penduduk tidak 
cukup mengetahui kemungkinan-
kemungkinan yang diberikan oleh 
pemerintah atau tentang kewajiban-
kewajiban yang harus mereka penuhi. 

Disebabkan kerumitan yang 
meningkat dari kebijaksanaan 
pemerintah maka semakin sulit bagi 
objek-objek tujuan untuk tetap 
mengetahusi bagian-bagian 
kebijaksanaan pemerintah yang relevan 
bagi mereka, lebih-lebih karena dalam 
hal ini juga sering diadakan perubahan-
perubahan. Untuk dapat menanggulangi 
persoalan ini, maka beberapa 
pemerintah kota praja dan perusahaan 
telah memperkerjakan seorang ahli 
subsidi, yang harus memberi informasi 
kepada pemerintah kota praja atau 
pimpinan perusahaan mengenai semua 
kemungkinan dibidang peraturan-
peraturan subsidi. 

Kekurangan informasi dengan mudah 
mengakibatkan adanya gambaran yang 
kurang lengkap atau kurang tepat, baik 
pada objek kebijaksanaan maupun pada 
pelaksana, dari isi kebijaksanaan yang 
akan dilaksanakan dan hasil-hasil 
kebijaksanaan ini. Oleh karena itu 
banyaknya dukungan bagi keijaksanaan 
tersebut dapat dipengaruhi secara 
negatif. Dengan demikian maka kita 
sampai kepada akibat utama yang ke 3 
bagi gagalnya pelaksanaan suatu 
kebijaksanaan, yaitu kekurangan 
dukungan pada pelaksana dan / atau 
objek kebijaksanaan. 
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3. Analisis Pengaruh Dukungan 
Kebijakan Terhadap Efektivitas 

Iklim Transportasi 
Pengaruh dukungan kebijakan 

terhadap efektivitas iklim transportasi 
yang sebesar  64,13% ini sesuai apa yang 
dikemukakan dalam Hoogerwerf, 
1978:171) pelaksanaan suatu kebijakan 
akan sangat dipersulit jika pada 
pelaksanaan tidak cukup dukungan 
untuk kebijakan ini.  

Implementasi Kebijakan yang terdiri 
dari 3 dimensi yaitu: 1) Isi kebijakan, 2) 
Informasi Kebijakan, 3) Dukungan 
Kebijakan, dan 4) Pembagian Potensi 
Kebijakan, menurut Maarse (dalam 
Hoogerwerf1983:169), yang kemudian 
dioperasionalkan dalam indikator 
masing-masing yaitu: 1) Tingkat 
kepatuhan masyarakat, 2) Kecukupan 
dana, 3) Dampak terhadap tindakan, 4) 
Upaya memenuhi tuntutan, 5) Upaya 
memenuhi kebutuhan sumber daya. 

Maka implementasi Isi kebijakan yang 
dilaksanakan oleh pemerintah 
kecamatan Jatinangor melalui jenis 
usaha, yang telah dijelaskan sebelumnya 
merupakan bentuk pelaksanaan UU No. 
19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, 
adalah bahwa camat berkedudukan 
dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati/Walikota melalui sekretaris 
Daerah, menunjukkan bahwa 
pelaksanaan Informasi kebijakan 
memberikan persentase sebesar 64,13% 
(dikategorikan tinggi), tingginya 
implementasi Dukungan  kebijakan ini 
didukung oleh persentase dari 5 
indikator yang ada pada implementasi 
Dukungan kebijakan, secara berurut 
persentase masing-masing dimensi 
adalah: 1) Dampak terhadap tindakan 
sebesar 66,67% dan Upaya memenuhi 
tuntutan sebesar 66,67% (dikategorikan 
tinggi), 2) Kecukupan dana sebesar 
65,33% (dikategorikan tinggi), 3) Upaya 
memenuhi kebutuhan sumberdaya 
sebesar 65,67% (dikategorikan tinggi). 

Pelaksanaan suatu kebijaksanaan 
akan Selanjutnya mungkin juga kurang 
kesediaan objek-objek kebijaksanaan 
untuk bekerja sama pada pelaksanaan. 
Suatu contoh empiris diberikan oleh 

penyelidikan dari Pressman dan 
Waldavsky, mengenai pelaksanaan 
program Federal di Oakland untuk 
merangsan pengadaan lapangan kerja. 
Dunia usaha dapat memperoleh subsidi-
subsidi yang luas untuk insvestasi, 
apabila insvestsi ini menghasilkan 
lapangan kerja bagi monoritas setempat. 
Tetapi didalam pelaksanaan kriteria ini 
ternyata memepunyai banyak 
perlawanan. Memang pelaksanaan 
program itu tidak banyak hasilnya. 

 
4. Analisis Pengaruh Pembagian 

Potensi Kebijakan Terhadap 
Efektivitas Iklim Transportasi 

Pengaruh pembagian potensi 
kebijakan terhadap efektivitas iklim 
transportasi yang sebesar  63,78% ini 
sesuai apa yang dikemukakan dalam 
Hoogerwerf 1978: 173) sebab musabab 
yang bersangkutan dengan gagalnya 
pelaksanaan, berkenaan dengan 
pembagian potensi diantara aktor-aktor 
yang terlibat dalam pelaksanaan.  

Implementasi Kebijakan yang terdiri 
dari 3 dimensi yaitu: 1) Isi kebijakan, 2) 
Informasi Kebijakan, 3) Dukungan 
Kebijakan, dan 4) Pembagian Potensi 
Kebijakan, menurut Maarse (dalam 
Hoogerwerf1983:169), yang kemudian 
dioperasionalkan dalam indikator 
masing-masing yaitu: 1) Penegakan oleh 
aparat, 2) Koordinasi, 3) Pengawasan. 

Maka implementasi Isi kebijakan yang 
dilaksanakan oleh pemerintah 
kecamatan Jatinangor melalui jenis 
usaha, yang telah dijelaskan sebelumnya 
merupakan bentuk pelaksanaan UU No. 
19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, 
adalah bahwa camat berkedudukan 
dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati/Walikota melalui sekretaris 
Daerah, menunjukkan bahwa 
pelaksanaan Pembagian Potensi 
kebijakan memberikan persentase 
sebesar 63,78% (dikategorikan tinggi), 
tingginya implementasi Dukungan  
kebijakan ini didukung oleh persentase 
dari 3 indikator yang ada pada 
implementasi Dukungan kebijakan, 
secara berurut persentase masing-
masing dimensi adalah: 1) Penegakan 
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oleh aparat sebesar 66,00% 
(dikategorikan tinggi), 2) Pengawasan 
sebesar 63,33% (dikategorikan tinggi), 3) 
Koordinasi sebesar 62,00% 
(dikategorikan tinggi). 

Jenis keempat sebab-musabab yang 
bersangkutan dengan gagalnya 
pelaksanaan, berkenan dengan 
pembagian potensi diantara aktor-aktor 
yang terlibat dalam pelaksanaan. 
Mengenai organisasi pelaksanaan maka 
dalam hubungan ini antara lain tingkat 
diperensiasi dari tugas-tugas dan 
wewenang sangat penting. 

Diperensiasi horisontal dari tugas dan 
wewenang umpanya dapat membantu 
masalah-masalah koordinasi, khususnya 
kepentingan-kepentingan yang terwakili 
sangat berlainan mengenai isinya. 
Diperensiasi vertikal memperbesar 
kemungkinan timbulnya masalah-
masalah pengawasan. Timbulnya bahaya 
penggeseran tujuannyapun dipermudah. 
Juga mempermainkan peran yang 
penting kemungkinan-kemungkinan 
para pelaksana menghalangkan dan 
luasnya kebebasan kebijkasanaan yang 
ada pada mereka struktur dari organisasi 
pelaksana dapat juga mengakibatkan 
masalah-masalah, apabila pembagian 
wewenang dan tanggung jawab kurang 
disesuaikan dengan pembagian tugas, 
atau di tandai oleh pembatasan-
pembatasan yang kurang jelas. 

Suatu hal yang penting adalah tingkat 
desentralisasi dari pelaksanaan. Didalam 
suatu struktur pelaksanaan yang sangat 
terdesentralisasi umpamanya 
kemungkinan-kemungkinan untuk 
mengendalikan pelaksanaan secara 
sentral dalam prinsip sangat kecil. Hal ini 
selanjutnya akan mengurangi 
kemungkinan untuk memperbaiki 
kegiatan yang kurang efektif atau yang 
tidak diharapkan dari pelaksanaan-
pelaksanaan dipinggiran. 

 
5. Pengaruh Isi Kebijakan, Informasi 

Kebijakan, Dukungan Kebijakan dan 
Pembagian Potensi Kebijakan 

Secara Simultan Terhadap 
Efektivitas Iklim Transportasi 

Pengaruh implementasi isi kebijakan 
(X

1
), informasi kebijakan (X

2
), dukungan 

kebijakan (X
3
) dan pembagian potensi 

kebijakan (X
4
) secara simultan terhadap 

efektivitas iklim transportasi (Y) adalah 
sebesar 68,83%, maka pengaruh variabel 
lain yang tidak dimasukan/diteliti dalam 
penelitian ini adalah 31,17% atau dapat 
dikatakan bahwa besarnya pengaruh 
variabel selain implementasi (X

1
), (X

2
), 

(X
3
), (X

4
), terhadap efektivitas iklim 

transportasi adalah 2,43 %.  
Usaha penataan PKL setelah di 

implementasikan kebijakan, memberikan 
efek yang signifikan pada efektivitas 
iklim transportasi. Hal ini terlihat pada 3 
dimensi yaitu: 1) Pendekatan Sumber, 2) 
Pendekatan Proses, 3) Pendekatan 
Sasaran. 3 dimensi tersebut kemudian 
dioperasionalkan dalam indikator 
masing-masing yaitu: 1) Pendekatan 
Sumber: (1) Mengukur Efektivitas dari 
infut, (2) Mengutamakan adanya 
keberhasilan organisasi, (3) Kebutuhan 
Organisasi. 2) Pendekatan Proses: (1) 
Melihat efektivitas pelaksanaan program; 
2) Proses internal/mekanisme organisasi. 
3) Pendekatan Sasaran: (1) Pusat 
perhatian pada Output, (2) Mengukur 
Keberhasilan organisasi, (3) Mencapai 
hasil(output) sesuai rencana. 

Maka pengaruh efektivitas iklim 
transportasi menunjukkan persentase 
sebesar 68,83% (dikategorikan tinggi), 
cukup tingginya efektivitas iklim 
transportasi ini didukung oleh 
persentase dari 3 dimensi yang ada pada 
efektivitas iklim transportasi, secara 
berurut persentase masing-masing 
dimensi adalah: 1) Pendekatan Sumber 
sebesar 72,44% (dikategorikan tinggi), 2) 
Pendekatan Proses sebesar 67,00% 
(dikategorikan tinggi), 3) Pendekatan 
Sasaran sebesar 66,44% (dikategorikan 
tinggi). 

Terlihat bahwa pendekatan sumber 
(72,44%) memberikan persentase paling 
tinggi dengan 3 indikatornya yaitu: (1) 
Mengutamakan adanya keberhasilan 
organisasi (73,33%), (2) Kebutuhan 
Organisasi (72,67%), (3) Mengukur 
Efektivitas dari infut (71,33%). 
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Hal ini memperlihatkan sudah dapat 
dikatakan berhasil dalam melaksanakan 
kebijakan penataan PKL terhadap 
efektivitas penataan pedagang kaki lima 
(Studi Pengaruh pada Kawasan Industri 
Tekstil Cipasir Jatinangor di Kabupaten 
Sumedang), sehingga sesuai apa yang 
dikatakan oleh Harold D. Lasswel dan 
Abraham Kaplan (Islamy. 1997 : 15) 

a 

projected program of goals, values and 

 (sautu program pencapaian 
tujuan,  nilai-nilai dan praktek-praktek 
yang terarah). 

Lain halnya dengan dimensi proses 
penyiapan dengan indikatornya yaitu 
tingkat pemahaman (51,60%), hal ini 
mengindikasikan bahwa proses 
penyiapan kurang memberikan 
penjelasan pada efektivitas iklim 
transportasi. Dalam hal ini proses 
penyiapan berakibat pada iklim 
transportasi. 

Diperlihatkan bahwa adanya pengaruh 
variabel lain yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini yang sebesar 2,43%, 
adapun beberapa variabel itu dapat 
diidentifikasi dengan merujuk pada data 
sekunder dalam penelitian ini, yang 
diambil melalui studi dokumentasi dan 
studi literatur, serta melihat beberapa 
penelitian lain yang terkait dengan 
penelitian ini. 

Keberadaan Pedagang kaki lima/PKL 
memberikan gambaran dari sisi ekonomi 
dan sisi sosial. Disatu sisi karena 
ketiadaan lapangan kerja serta 
keterbatasan pendidikan, tidak ada yang 
mau bekerja sebagai PKL, tetapi kondisi  
mendorong mereka untuk mencari rejeki 
bagi keluarganya sebagai PKL,  disisi lain 
keberadaan PKL ternyata menimbulkan 
persoalan lain yaitu estetika  terganggu 
baik kebersihan maupun 
ketidakteraturan, alih fungsi  trotoar dan 
kemacetan. Tentunya kondisi ini perlu 
disikapi secara arif, artinya pemerintah 
daerah sebelum melakukan tindakan 
untuk memberantas PKL harus pula  
memberikan solusi agar pengusiran PKL 
bukan hanya sebagai kegiatan rutin yang 
berulang tanpa solusi. 

Permasalahan PKL bukan hanya 
permasalahan di tingkat kota  tetapi 
permasalahan di tingkat provinsi 
maupun nasional. Adanya ketimpangan 
ekonomi di beberapa kabupaten /desa  
mendorong penduduknya  mencari 
peruntungan ke daerah lain. Semakin 
banyak PKL yang mengembara ke daerah 
lain, maka dapat dikatakan daerah asal 
PKL tersebut tidak memiliki  potensi 
kehidupan  ekonomi bagi keluarganya , 
dengan kata lain   pemerintah daerah 
tersebut belum  dapat menjamin 
kehidupan ekonomi masyarakatnya. Ini 
sebetulnya dapat digunakan sebagai 
indikator bagi  pemerintah baik  tingkat 
provinsi maupun nasional untuk 
mengetahui kondisi kabupaten /desa  
mana yang tingkat kehidupan 
masyarakatnya jauh dari sejahtera, 
sehingga dapat diketahui jenis bantuan 
yang tepat  agar kondisi daerah tersebut 
tidak terlalu jauh dengan daerah lain.   

Ambil contoh di Rancaekek 
Kabupaten Sumedang, berdasarkan 
informasi jumlah PKL di Rancaekek Kab 
Sumedang mencapai 100.000 PKL 
(Pikiran Rakyat, 2 Juni 2010), bisa 
dibayangkan bagaimana pemerintah 
setempat menata PKL yang jumlahnya 
demikian besar dengan lahan yang 
terbatas. Tetapi apakah ini akan 
didiamkan, hingga suatu saat tidak ada 
lagi tempat di Kawasan Tersebut  yang 
tanpa PKL. PKL memang tidak bisa 
dibiarkan tetapi ada cara bagaimana 
menata dan membina mereka agar 
menjadi suatu kekuatan bagi ekonomi   
dan juga mendorong daerah lain untuk 
ikut berfikir bagaimana mendorong 
ekonominya agar  masyarakatnya tidak 
perlu mencari nafkah di daerah 
lain.Tentunya peran pemerintah disini 
menjadi suatu harapan. 

Menata PKL membutuhkan suatu 
strategi tertentu dengan mempelajari 
terlebih dahulu karakteristik PKL yang 
ada, seperti yang telah dilakukan oleh 
walikota solo yang sukses membujuk 
PKL dan membutuhkan waktu 7 bulan 
berdialog sebelum terjadi kesepakatan 
yang saling menguntungkan. Beberapa 
catatan penulis dalam iklim transportasi 
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yaitu: (a) keseriusan dan komitmen 
pemerintahan kota, tidak sporadis, 
taidak bisa disuap dan diberikan solusi, 
(b) menghindari tumpang tindih 
kebijakan, (c) berperinbsip saling 
menguntungkan dalam jangka panjang 
untuk sama-sama membangun kota, 
kerjasama dan dialog dengan PKL atau 
melalui Asosiasi Pekerja Pedagang Kaki 
Lima/APPKL, (d) pengaturan tata ruang 
dan menyediakan ruang bagi PKL, (e) 
pendataan(data base) PKL dengan jenis 
barang yang dijual dan asal derah 
diseluruh kecamatan dan kelurahan, (f) 
menerbitkan surat Ijin Usaha melalui 
kartu anggota. Ijin usaha mengatur ijin 
lokasi berjualan. Ada pembinaan secara 
periodik untuk kualitas dan jenis produk 
yang tepat dijual, agar PKL secara 
perlahan dapat meningkatkan usahanya 
menjadi legal, pembinaan ditekankan 
bagi PKL yang berasal dari kota Bandung, 
dan bagi PKL pendatang bila tidak 
memiliki Ijin Ussaha dipersilahkan untuk 
kembali kedaerahnya masing-masing, 
(g) disediakan jalan khusus misalnya 
jalan dalem kaum yang tidak boleh 
dilalui kendaraan (car free hours) pada 
jam-jam tertentu misalnya jam 16.00-
23.00 hanya khusus penjalan kaki, 
dibuka khusus bagi PKL dan dapat 
menjadi tujuan wisata karena merupakan 
bagian promosi kota Bandung, lokasi 
bebas kendaraan dapat diterapkan 
disetiap wilayah di Kota Bandung dengan 
ciri khas dari masing-masing daerah, (h) 
pengaturan bagi pendatang ditinjau dari 
jenis produk dan asal daerah, untuk 
menentukan dapat atau tidak berjualan 
di kota Bandung, (i) Law Enforcement 
bagi yang melanggar, (j) ada kerjasama 
dengan pasar-pasar modern, atau 
Factory Outlet untuk memberi tempat 
bagi para PKL pada hari-hari 
tertentu/libur, (k) menekankan budaya 
bersih dan menjaga ketertiban kota. 

 
E. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan tersebut di atas, maka ada 
beberapa hal yang dapat disimpulkan, 
sebagai berikut: 

1. Pengaruh antara implementasi isi 
kebijakan (kemampuan menyusun 
rencana penataan, kemampuan untuk 
pencegahan, kemampuan untuk 
penanggulangan) terhadap efaktivitas 
iklim transportasi (pendekatan 
sumber, pendekatan proses, dan 
pendekatan sasaran) berpengaruh 
yang kuat, dengan tingkat keeratan 
yang cukup erat, hal ini 
mengindikasikan pelaksanaan 
implementasi isi kebijakan  terhadap 
efaktivitas iklim transportasi cukup 
erat satu sama lain, sehingga dengan 
implementasi isi kebijakan oleh 
pemerintah Kabupaten Sumedang 
melalui penataan PKL berpengaruh 
terhadap efektivitas iklim transportasi 
yang  bisa dilaksanakan oleh para PKL 
di sekitaran jalan raya Bandung Garut, 
demikian juga sebaliknya dengan 
dilaksanakannya pemberdayaan 
sektor informal bagi para Pedagang 
kaki lima cukup erat kaitannya 
dengan implementasi isi kebijakan 
yang dilakukan. Melalui penelitian ini 
terungkap bahwa proses 
implementasi kebijakan penataan PKL 
berpengaruh positif dan cukup baik 
terhadap efektivitas iklim transportasi 
di kawasan industri tekstil Cipasir 
Jatinangor Kabupaten Sumedang. 

2. Pengaruh implementasi informasi 
kebijakan (struktur komunikasi 
terbuka, informasi top down, 
informasi buttom up) tehadap 
efaktivitas iklim transportasi 
(pendekatan sumber, pendekatan 
proses, dan pendekatan sasaran) 
dikategorikan rendah, namun tetap 
mempunyai pengaruh yang baik bagi 
para PKL di kecamatan Jatinangor 
Kabupaten Sumedang, hal ini juga 
membuktikan bahwa implementasi 
Informasi kebijakan bukan faktor 
utama yang mempengaruhi penataan 
PKL di Kabupaten Sumedang. Model 
implementasi kebijakan penataan PKL 
yang dirancang sebelum penelitian 
ternyata sesuai dengan kenyataan dan 
kebutuhan dilapangan, karena semua 
variabel yang dipersyaratkan dari 
setiap hipotesis yaitu  isi kebijakan, 
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informasi kebijakan, dukungan 
kebijakan  dan prmbagian potensi 
kebijakan secara bersama-sama 
berpengaruh secara signifikan 
terhadap efektivitas iklim 
transportasi. 

3. Pengaruh implementasi dukungan 
kebijakan (tingkat kepatuhan 
masyarakat, kecukupan dana, dampak 
terhadap tindakan, upaya memenuhi 
tuntutan, upaya memenuhi kebutuhan 
sumber daya) tehadap efaktivitas 
iklim transportasi (pendekatan 
sumber, pendekatan proses, dan 
pendekatan sasaran) dikategorikan 
rendah, namun tetap mempunyai 
pengaruh yang baik bagi para PKL di 
kecamatan Jatinangor Kabupaten 
Sumedang , hal ini juga membuktikan 
bahwa implementasi dukungan 
kebijakan bukan faktor utama yang 
mempengaruhi penataan PKL di 
Kabupaten Sumedang. Sebagai 
sumbangan pemikiran dari hasil 
penelitian, dapat disampaikan bahwa : 
ilmu tentang kebijakan pemberdayaan 
sektor informal terhadap efektivitas 
iklim transportasi walaupun baru 
dikatagorikan sebagai pengendalian 
kedepan (aplikatif) ternyata dapat 
dibahas dengan pendekatan ilmiah. 

4. Pengaruh implementasi pembagian 
potensi kebijakan (penegakan oleh 
aparat, koordinasi, pengawasan) 
terhadap efaktivitas iklim transportasi 
(pendekatan sumber, pendekatan 
proses, dan pendekatan sasaran) 
dikategorikan rendah, namun tetap 
mempunyai pengaruh yang baik bagi 
para PKL di kecamatan Jatinangor 
Kabupaten Sumedang , hal ini juga 
membuktikan bahwa implementasi 
pembagian potensi kebijakan bukan 
faktor utama yang mempengaruhi 
penataan PKL di Kabupaten 
Sumedang. 

5. Besarnya pengaruh simultan 
implementasi isi kebijakan 
(kemampuan menyusun rencana 
penataan, kemampuan untuk 
pencegahan, kemampuan untuk 
penanggulangan) terhadap efaktivitas 
iklim transportasi (pendekatan 

sumber, pendekatan proses, dan 
pendekatan sasaran) dikategorikan 
besar, hal ini memperlihatkan bahwa 
implementasi isi kebijakan, informasi 
kebijakan, dukungan kebijakan dan 
pembagian potensi kebijakan 
bilamana dilaksanakan dan diberikan 
oleh pemerintah Kabupaten 
Sumedang besar pengaruhnya 
terhadap penataan PKL di Kecamatan 
Jatinangor Kabupten Sumedang. 
Dengan demikian model yang dapat 
diangkat dari kesimpulan tersebut 
adalah iklim transportasi merupakan 
aksi sosial menyangkut penataan dan 
pemberdayaan PKL, yang 
menghendaki adanya perubahan 
terhadap perilaku dan motivasi 
manusia dari perilaku yang tidak 
berdaya guna menjadi perilaku 
berdaya guna yang dimaksudkan 
adalah tindakan sosial untuk 
mencegah terjadinya PHK dan 
kerusuhan.  
 
Adapun saran adalah: 

1. Konsep pemikiran lebih lanjut sebagai 
model implementasi kebijakan 
penataan PKL terhadap efektivitas 
iklim transportasi yang perlu 
disampaikan sebagai perbaikan dalam 
penelitian ini yaitu suatu model 
implementasi kebijakan yang 
dipolarisasikan kedalam alur pikir ini 
mengilustrasikan selaku konsep 
model implementasi kebijakan 
pemberdayaan sektor informal  
dengan efektivitas iklim transportasi  
melalui proses secara sistemik. 

2. Implementasi kebijakan penataan PKL 
terkait dengan efektivitas iklim 
transportasi di kawasan industri 
tekstil Cipasir Jatinangor Kabupaten 
Sumedang pada hakekatnya adalah 
wujud upaya penataan PKL yang 
dilakukan pemerintah ditingkat 
operasional pada Kabupaten 
Sumedang. Oleh karena itu agar 
digunakan pendekatan secara sistem 
terpadu yang melibatkan dan 
mensinergikan banyak komponen 
terutama semua jaringan 
kelembagaan publik 
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penanggulangan/penataan sektor 
informal yang bersinergi dengan 
mengutamakan kebutuhan, 
kemampuan dan kewenangan. 

3. Pada Implementasi kebijakan 
pemberdayaan sektor informal  terkait 
dengan efektivitas iklim transportasi 
diperlukan upaya sosialisasi, 
koordinasi dan pengawasan serta 
pengendalian yang terus menerus 
agar tercapai kesamaan interprestasi 
dan kesamaan terhadap isu iklim 
transportasi di kawasan industri 
tekstil Cipasir Jatinangor Kabupaten 
Sumedang yang jelas diantara para 
pemangku kepentingan. 

4. Dalam upaya peningkatan efektivitas 
dari Implementasi kebijakan 
pemberdayaan sektor informal terkait 
dengan iklim transportasi, hendaknya 
pemerintah Kabupaten Sumedang 
diberikan pelatihan untuk 
meningkatkan kapasitas pimpinan 
daerah agar memiliki kepemimpinan 
peduli pelaku informal sektor yang 
tinggi terhadap hal-hal para 
pedagang kaki lima yang lemah. 

5. Yang mendesak untuk segera 
direalisasikan adalah lebih 
menyebarkan perda tentang 
perlindungan para PKL dalam 
program-progaramnya dan 
meningkatkan aktivitas daerah 
setempat dalam upaya iklim 
transportasi. 
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