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ABSTRACT 
Based on this research background, itis to be formulated several 

problem as follows: Implementation of arrangement and development of street 
vendors in Bandung can not be done optimally, it still lack of supervision 
and place of relocation, it still less feasible and strategic appearance. 
The purpose of this research, to know and analyze how the implementation of 
policy in managing and fostering street vendors, the obstacle appears in 
the implementation of the arrangement of street vendors, and to know the 
efforts made by the Government of Bandung Municipality in the implementati-
on of street vendors in Bandung. 

Research method will be applied in this research is normative 
juridical approach with analytical descriptive research specification. Data 
collection techniques applying in the form of literature study to obtain 
secondary data in the form of primary data material and secondary data are 
analyzed qualitatively to answer the formulation of the proposed problem. 
Data collection techniques in this study using primary data sources by way 
of observation and interviews with some SKPD Bandung, street vendors, and 
society in general. 

Based on the results of research and discussion can be concluded, 
structuring and fostering street vendors in Bandung according to the policy 
of Local Regulation No.04 of 2011 Structuring and Fostering of street 
vendors is limited to solving problems to overcome the arrangement of 
street vendors in the city of Bandung Municipality. The low awareness of 
street vendors against the rule of law, lack of supervision and added lack 
of enforcement officers, and relocation of street vendors considered to be 
not strategic and inadequate. 

Efforts made by Bandung Municipality Government to overcome obstacles, 
by provide counseling, coaching to capital assistance to street vendors, 
and conduct the rearrangement in stages ranging from regional to city level 
as a yustisi operation. In the discussion of this study suggested that the 
implementation of structuring and fostering street vendors made Bandung 
municipality government can be done optimally, monitoring and monitoring is 
further enhanced, and Bandung Municipality Government should be continue to 
seek new relocation land to be a place of business for street vendors. 
Keywords: implementation of policy. 

 
A. LATAR BELAKANG 

Pembangunan suatu wilayah pada hakikatnya bukanlah semata-mata hanya 
membangun sebuah fisik infrastruktur saja, tapi harus ditunjang juga dengan 
pembangunan ekonominya juga demi untuk menciptakan kesejahteraan dan 
kemakmuran bagi masyarakatnya. Kegiatan perekonomian dalam kehidupan 
masyarakat bertujuan untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan 
oleh masyarakatdan untuk mendayagunakan lingkungan guna meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Dalam satu sisi perkembangan pembangunan wilayah 
suatu kota yang demikian pesat telah mendorong tersedianya beragam 
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saranadan prasarana serta banyaknya kemudahan bagi masyarakat, namun di 
sisi lainnya tidak sejalan dengan pemerataan tingkat perekonomian 
masyarakat, sehingga mendorong semakin tingginya angka urbanisasi atau 
perpindahan penduduk dari desa ke kota, seperti dengan munculnya 
eksternalitas Pedagang Kaki Lima (PKL), yang telah menjadi suatu fenomena 
lazim terjadi di kota-kota besar di Indonesia. 

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut menjadi sebuah dilema 
bagi pemerintah sendiri, selain bisa membawa dampak positif untuk 
pertumbuhan ekonomi, dimana PKL merupakan hal yang penting karena bisa 
memainkan peran yang vital dalam dunia usaha untuk mendorong pertumbuhan 
ekonomi terutama bagi masyarakat golongan menengah ke bawah. Namun di sisi 
lain dengan keberadaan PKL tersebut sering menjadi sebuah problem bagi 
pemerintah, terutama dapat menggangu tata ruang kota atau ruang publik, 
sebab tidak jarang para PKL tersebut hampir mayoritas aktivitas 
berjualannya diatas ruang publik atau menggunakan fasilitas umum, sehingga 
dapat mengganggu aktivitas publik yang lalu lalang diatasnya. 

Dalam upaya membangun sebuah kota yang bersih, tertib dan indah, 
Pemerintah Kota sering melakukan penataan di semua sudut-sudut kota 
terutama dalam hal penataan PKL (Pedagang Kaki Lima) yang sering dinilai 
masih kontra produktif. Pemerintah Kota Bandung masih mengalami kesulitan 
dalam melakukan penataan dan penertiban dengan merelokasi para PKL di 
tempat-tempat yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota. Menurut data dari 
Bappeda Kota Bandung yang bekerjasama dengan Universitas Pendidikan 
Indonesia (UPI), bahwa saat ini jumlah PKL di Kota Bandung tercatat ditahun 
2014 s.d. 2016 sebanyak 22.359 PKL. 

Pemerintah Daerah sebagai otoritas yang mempunyai kewenangan untuk 
mengelola dinamika masyarakat, dimana sebuah Pemerintah Daerah mempunyai 
kebijakannya yang berbeda-beda dalam menyikapi fenomena PKL tersebut yang 
ada didaerahnya masing-masing. Dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung dalam 
upaya menata dan membina PKL yang jumlahnya cukup banyak dalam pelaksanaan 
kegiatannya. Maka Pemerintah Kota Bandung akan melakukan upaya penataan dan 
pembinaan terhadap PKL tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 
04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL dan Peraturan Walikota 
Nomor 888 Tahun 2012, seperti yang telah dirubah dengan Peraturan Walikota 
Nomor 571 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 04 Tahun 2011 
Tentang Penataan dan Pembinaan PKL Kota Bandung. Dan secara teknis tugas 
Pemerintah Kota Bandung, dilaksanakan oleh Satgasus Penataan dan Pembinaan 
PKL kota Bandung berdasarkan SK Walikota Bandung Nomor 511.23/Kep.051–
Diskop.UKM & Indag Tahun 2014, tanggal 20 Januari 2014 tentang Satuan Tugas 
Khusus Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. 

Pemerintah Kota Bandung tetap akan melakukan suatu penataan dan 
pembinaan terhadap PKL,sebab pihak Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan 
yang mengeluarkan sebuah kebijakan untuk kepentingan masyarakat publik 
sekaligus kebijakan dalam mengatur segala permasalahan yang timbul 
dimasyarakat, sehingga pemerintah tidak boleh kalah dalam menangani masalah 
penertiban PKL tersebut. Menurut Heinz Eulau dan Kennet Prewitt dalam 
Soenarko (2003:41) mengatakan bahwa: ”kebijakan dapatlah diberi definisi 
sebagai suatu keputusan yang siap dilaksanakan dengan ciri adanya 
kemantapan perilaku dan berulangnya tindakan, baik oleh mereka yang 
membuatnya maupun oleh mereka yang harus mematuhinya. ”Sejalan dengan 
semangat otonomi daerah setiap Pemerintah Kota berupaya mengembangkan 
berbagai strategi atau kebijakan untuk menangani persoalan PKL mulai dari 
yang bersipat persuasif hingga represif. Pilihan strategi terkait dengan 
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cara pandang pemerintah terhadap PKL jika pemerintah melihat PKL sebagai 
potensi sosial ekonomi yang bisa dikembangkan, maka kebijakan yang dipilih 
biasanya akan lebih diarahkan untuk melakukan penataan dan pembinaan 
terhadap PKL tersebut, misalnya dengan memberikan ruang usaha bagi PKL, 
memformalkan status mereka sehingga bisa memperoleh bantuan kredit bank. 
Namun sebaliknya jika PKL hanya dilihat sebagai masalah atau pengganggu 
ketertiban dan keindahan kota, maka tugas pemerintah untuk melakukan 
penertiban terhadap PKL tersebut hingga sampai dilakukan pembinaan dan 
penataan bagi PKL di tempat relokasi yang telah disediakan.  

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di empat lokasi relokasi 
penataan pedagang kaki lima yaitu diantaranya: 1) Jl.Dayang Sumbi, 2) Jl. 
Merdeka, 3) Jl. Purnawarman, dan 4) Pasar Ujung Berung. Namun pencapaian 
hasil pelaksanaan penataan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah 
Kota Bandung terhadap para pedagang kaki lima di empat lokasi penataan 
tersebut belum berhasil dilakukan secara maksimal, ini disebabkan oleh 
beberapa aspek diantaranya yaitu: 1) Masih rendahnya kesadaran hukum dari 
pedagang kaki lima tersebut atau ketidakpatuhan dari para pedagang kaki 
lima terhadap peraturan yang ada, 2) Belum tersedianya tempat-tempat 
relokasi strategis sesuai harapan pedagang kaki lima yang disediakan oleh 
Pemerintah Kota Bandung untuk menampung para pedagang kaki lima tersebut 
dan 3) Masih lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan penataan dan 
pembinaan dari para aparatur pemerintah sendiri, sehingga masih banyak para 
pedagang kaki lima yang tetap bersikeras kembali berjualan di zona yang 
dilarang, walaupun sudah dilakukan penataan dan pembinaan. 

Maka Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Walikota Bandung harus 
meninstruksikan kepada SKPD terkait yang masuk dalam Tim Satuan Khusus yang 
menangani masalah pedagang kaki lima supaya mempublikasikan atau 
mensosialisasikan kebijakan Perda No. 04 Tahun 2011 terkait pelaksanaan 
penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima yang dilakukan oleh 
Dinas KUKM & Perindag Kota Bandung selaku tim koordinator dalam bidang 
pembinaan dan sekaligus sebagai sekretaris Tim Satgasus PKL Kota Bandung, 
dibantu oleh Diskominfo untuk melakukan sosialisasi, informasi dan 
publikasi. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah: 1)Bagaimana implementasi kebijakan Perda No. 
04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota 
Bandung, 2) Apa saja kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan penataan 
Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung, 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan 
oleh Pemerintah Kota Bandung untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul 
dalam pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung. 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini 
adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi 
kebijakan Perda No. 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang 
Kaki Lima di Kota Bandung, 2) Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja 
yang timbul dalam pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung, 
3) Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah 
Kota Bandung untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan 
penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung. 

Manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut: 1) Manfaat secara 
teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
pengembangan ilmu administrasi, khususnya yang berkaitan dengan masalah 
implementasi kebijakan. Serta bermanfaat bagi akademisi dan pihak lain 
sebagai masukan untuk mengkaji lebih jauh lagi terkait dengan sebuah 
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kebijakan publik dan 2) Manfaat secara praktis, penelitian ini bisa 
memberikan informasi dan masukan khususnya bagi Pemerintah Kota Bandung dan 
semua pihak serta mampu memberikan sumbangan secara praktis dalam 
pelaksanaan dan penerapan Perda No. 4 Tahun 2011 terkait upaya pelaksanaan 
penataan dan pembinaan terhadap PKL di Kota Bandung. 

Penelitian ini memiliki batasan-batasan: 1) Penelitian ini menitik 
beratkan pada implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota 
Bandung, 2) Lokasi penelitian adalah PKL Jl. Dayang Sumbi, Jl. Merdeka, Jl. 
Purnawarman dan Pasar Ujung Berung, dengan jumlah PKL 618 pedagang dari ke 
empat tempat relokasi penataan tersebut, yang terdiri dari pedagang kuliner 
dan non kuliner, 3) Kendala yang timbul dalam pelaksanaan penataan dan 
pembinaan PKL di Kota Bandung, 4) Upaya-upaya yang dilakukan oleh 
Pemerintah Kota Bandung melalui Tim Satgasus PKl yang terdiri dari SKPD 
diantara: Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kota Bandung 
sebagai koordinator dalam bidang perencanaan, Dinas KUKM & Perindag Kota 
Bandung sebagai koordinator dalam bidang pembinaan, Dinas Tata Ruang dan 
Ciptakarya (Distarcip) Kota Bandung sebagai koordinator dalam bidang 
penataan dan Satpol PP Kota Bandung sebagai koordinator pengawasan dan 
penertiban atau penindakan hukum. 

 
 

B. TINJAUAN TEORI DAN KONSEPTUAL 
Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci dan sebagai satu 
bagian dari tahap-tahap pembuatan suatu kebijakan, secara keseluruhan 
tahapan tersebut berupa: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi 
kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.  

 
1. Pengertian Kebijakan Publik 

Kebijakan pengertian kebijakan publik itu sendiri menurut Friedrich 
dalam Agustino (2008:7) adalah: Serangkaian tindakan atau kegiatan yang 
diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan 
tertentu, dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan 
kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut 
diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang 
dimaksud. Sehingga untuk melihat sebuah kebijakan publik dapat dikatakan 
berhasil di implementasi dilapangan, maka menurut (George C. Edwards III 
dalam Subarsono) menyatakan bahwa ada empat variabel diantaranya: 1) 
Komunikasi, 2) Sumber Daya, 3) Disposisi dan 4) Struktur Birokrasi. 

Maka kebijakan merupakan sebuah tindakan yang memiliki maksud yang 
dibuat oleh seorang aktor publik atau pemerintahan dalam mengatasi suatu 
masalah yang terjadi di masyarakat untuk menciptakan sebuah perubahan. 
Sangat disadari bahwa keberadaan PKL sangat dilematis diwilayah perkotaan. 
Berdasarkan gejala yang ada, Pemerintah Kota Bandung sudah melakukan 
berbagai alternatif pemecahan dengan jalan menata aktivitas PKL, termasuk 
dengan mengembalikan fungsi asli dari kawasan tersebut serta merelokasi 
para PKL tersebut ke tempat baru. Namun, pada kenyataannya setelah 
pelaksanaan relokasi atau penertiban, PKL tersebut kembali beraktivitas ke 
tempat semula bahkan adakalanya jumlahnya menjadi bertambah. Maka sudah 
sejauhmana implementasi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota dalam 
pelaksanaan penataan PKL dilapangan. 
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a. Formulasi Kebijakan 
Dalam sebuah formulasi kebijakan publik, realitas politik yang 

meliputi proses pembuatan publik tidak boleh lepas dari fokus kajiannya. 
Sebab politik dapat berpengaruh dalam pembutan kebijakan tersebut, sehingga 
kebijakan publik yang dihasilkan itu tidak miskin aspek lapangannya, ini 
sangat penting supaya kebijakan publik tersebut tidak menemukan masalah 
pada saat tahap penerapan kebijakan tersebut dilapangan. Kemudian yang 
perlu diingat bahwa proses penerapannya dilapangan menunjukan kebijakan 
publik itu hidup tidaklah luput dari unsur politik. Menurut Fadilah Putra 
(2001: 49-50) menyatakan bahwa: “Formulasi kebijakan publik adalah langkah 
yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan, oleh 
karena apa yang terjadi pada tahap ini akan sangat menentukan berhasil 
tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang”. 
Dengan demikian perlu adanya kehati-hatian dari para pembuat kebijakan 
ketika akan melakukan kebijakan publik tersebut, sebab formulasi kebijakan 
publik yang baik adalah formulasi kebijakan publik yang berorientasi pada 
implementasi dan evaluasi. 

 
b. Analisis Kebijakan Publik 

Analisis kebijakan publik merupakan proses kajian yang mencakup lima 
komponen diantaranya yaitu masalah kebijakan, kinerja kebijakan, masa depan 
kebijakan, aksi kebijakan dan hasil-hasil kebijakan, dari setiap komponen-
komponen tersebut dapat berubah menjadi komponen yang lain melalui prosedur 
metodologi tertentu, seperti perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, 
pemantauan, dan evaluasi. Misalnya prosedur peramalan akan menghasilkan 
masa depan kebijakan, rekomendasi akan melahirkan sebuah aksi kebijakan, 
pemantauan akan menghasilkan hasil-hasil kebijakan, serta evaluasi akan 
melahirkan kinerja kebijakan. Maka melakukan analisis kebijakan berarti 
menggunakan kelima prosedur metodologi, yakni mulai merumuskan masalah 
kebijakan, melakukan peramalan, membuat rekomendasi, melakukan pemantauan, 
dan melakukan evaluasi kebijakan. 

 
c. Jenis-Jenis Kebijakan 

Menurut Dunn dalam Subarsono (2015:19) mengategorikan bahwa ada 
beberapa kategori kebijakan publik yaitu: 
1) Kebijakan Substantif. (misalnya: kebijakan perburuhan, kebijakan 

kesejahteraan sosial, kebijakan hak-hak sipil, kebijakan masalah luar 
negeri dan sebagainya). 

2) Kebijakan Kelembagaan. (misalnya: kebijakan legislatif, kebijakan 
judikatif, dan kebijakan departemen). 

3) Kebijakan menurut kurun waktu tertentu. (misalnya: kebijakan masa 
reformasi, kebijakan masa orde baru dan kebijakan masa orde lama).   

 
2. Ruang Lingkup Penataan dan Pembinaan PKL 

Ruang lingkup dalam rangka penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung 
adalah seluruh Pedagang Kaki Lima yang berada di 30 Kecamatan di Kota 
Bandung baik yang ber-KTP Kota Bandung maupun PKL yang ber KTP luar Kota 
Bandung.PKL Kota Bandung yang akan ditata dan dibina adalah PKL yang 
berdagang di zona yang tidak terlarang ( zona kuning dan zona hijau ). 
Adapun PKL yang berada di zona merah secara bertahap harus di relokasi ke 
zona yang tak terlarang atau lokasi lain seperti pasar tradisional dan 
pasar modern, artinya tidak dibenarkan bila Pemerintah Kota menata dan 
membina PKL di zona merah.Sarana dagang dan jenis dagangan dan ketentuan 
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lain para PKL yang akan ditata dan di bina, sesuai dengan yang telah diatur 
oleh Perda dan Perwal tentang Penataan dan Pembinaan PKL Kota Bandung yang 
berlaku. 

 
a. Pengertian Pedagang Kaki Lima 

Pedagang Kaki Lima (PKL) menurut pengertian umumnya adalah termasuk 
kepada sektor informal, sedangkan sektor informal itu sendiri dibentuk 
dengan mengandalkan perilaku individu dan keluarga dalam lingkungan ekonomi 
dimana peluang untuk mendapatkan penghasilannya sangat sempit. Pedagang 
Kaki Lima (PKL) adalah kegiatan ekonomi rakyat, yang sering disebut seorang 
pedagang yang berjualan barang dan makanan di emperan toko, trotoar dengan 
menggunakan alat dagang lapak atapun gerobak.  

Menurut para pakar mengenai pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu 
seperti yang dikemukakan oleh Tulus Haryono bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) 
adalah orang yang berdagang dengan modal relatif sedikit berusaha di bidang 
produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan 
kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada 
tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang 
informal.  Pedagang Kaki Lima masuk dalam sektor informal yang secara mikro 
bahwa pentingnya peranan sektor informal dapat diamati dari kemampuan 
sektor informal menyediakan barang dan jasa yang relatif murah, sehingga 
dapat diakses oleh masyarakat dari golongan ekonomi rendah. Namun, hal 
tersebut tidak dapat meniadakan pandangan bahwa sektor informal adalah 
sektor yang mengganggu keindahan, ketertiban dan keamanan kota. 

 
b. Penataan Pedagang Kaki Lima 

Dalam sebuah peraturan daerah juga telah dijelaskan terkait dengan 
pengertian Penataan adalah penempatan lokasi dan tempat usaha pedagang kaki 
lima melalui relokasi, revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep 
festival, dan konsep pujasera. Dimana, dalam pelaksanaan penataan tersebut 
dilakukan oleh Distarcip (Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya) Kota Bandung dan 
didampingi oleh beberapa SKPD terkait seperti Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil (Disdukcapil) yang bertugas untuk mendata mana saja para 
pedagang kaki lima yang asli warga Kota Bandung dan warga diluar Kota 
Bandung, ini dilakukan agar pihak Pemerintah Kota lebih dahulu mengutamakan 
dan memprioritaskan para pedagang kaki lima yang asli warga Kota Bandung 
dan mempunyai KTP Kota Bandung untuk lebih pertama kali dilakukan penataan, 
kemudian sisanya untuk para pedagang kaki lima yang bukan warga Kota 
Bandung. 

 
c. Pembinaan Pedagang Kaki Lima 

Sebagaimana telah dijelaskan di dalam peraturan daerah bahwa yang 
dimaksud dengan pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang 
dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan 
Pedagang Kaki Lima (PKL), sehingga dapat menjadi pedagang yang mandiri.  
Pelaksanaan kegiatan pembinaan tersebut dilakukan oleh Dinas KUKM dan 
Perindag Kota Bandung. Upaya pembinaan terhadap PKL atau disebut juga 
sektor informal merupakan suatu upaya pendidikan dalam unsur pembinaan yang 
mengadung unsur membangun (pembangkit), ajakan, dorongan, bimbingan, 
pengarahan, pemberian bantuan dan ujicoba yang dilaksanakan secara nyata, 
terarah, teratur dan bertangung jawab. Dalam hal ini fungsi upayan 
pembinaan yang dilakukan oleh SKPD yang membidangi Koperasi, UKM & 
Perindustrian dan Perdagangan, bahkan harus dibantu juga oleh Dinas 
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Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dalam upaya untuk melakukan promosi 
terhadap para pedagang kaki lima yang sedang dilakukan penataan dan 
pembinaan, sehingga bisa membangkitkan minat beli bagi para pembeli atau 
pengunjung untuk datang ke tempat tersebut untuk dapat menjadikan pedagang 
kaki lima di Kota Bandung menjadi pedagang yang mandiri.  

Menurut Alisyahbana (2001) mengemukakan bahwa pembinaan sektor 
informal meliputi: “Memperkenalkan dan membimbing dalam rangka 
mengembangkan mereka, agar memiliki kepribadian, sikap dan tingkah laku 
yang seimbang, serasi dan utuh dalam rangka memberikan keterampilan, 
pengetahuan, teknologi, bantuan modal atau alat-alat produksi sampai dengan 
kemampuan mengelola pemasaran, sesuai dengan bakat, kecenderungan, atau 
keinginan serta kemampuan sebagai tambahan bekal, selanjutnya atas prakasa 
sendiri mau dan mampu meningkatkan produktifitasnya, sehingga dapat duduk 
sejajar dengan tenaga-tenaga kerja pada sektor formal, dengan kehidupan dan 
kesejahteraan yang layak bagi kemanusiaan”. 

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pembinaan terhadap sektor informal 
dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan sebuah pembelajaran, pendidikan, 
pengetahuan berupa keahlian-keahlian yang diberikan kepada para pelaku 
sektor informal sesuai dengan kemampuan, bakat serta keahlian yang dikuasai 
dan dimilikinya, sehingga kedepannya para pelaku sektor informal tersebut 
dapat bersaing dan mempunyai keahlian dan kemampuan yang sama seperti 
layaknya para pelaku di sektor formal. 

 
3. Model Konseptual 

Model konseptual merupakan konsep yang digunakan didalam sebuah 
penelitian serta erat hubungannya dengan teori referensi/litelatur yang 
digunakan, dimana peneliti dapat menunjukan bagaimana melihat suatu 
fenomena yang dituangkan dalam penelitiannya sehingga membantu dalam 
pemetaan sebuah masalah dan mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan, 
agar masalah tersebut dapat lebih fokus dan sederhana. Dalam membuat model 
konseptual berdasarkan dari uraian teori dan analisis yang dikembangkan 
oleh peneliti, maka implementasi dalam melakukan penataan dan pembinaan 
terhadap pedagang kaki lima di Kota Bandung tersebut, didasari dengan 
adanya legalitas atau  peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai 
dasar hukum dalam melaksanakan penataan dan pembinaan terhadap pedagang 
kaki lima di Kota Bandung. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima ini adalah Peraturan Daerah 
Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. 
Dalam implementasi kebijakan Perda No. 04 Tahun 2011 dapat terwujud, maka 
ada beberapa indikator-indikator yang mempengaruhi keberhasilan dari 
kebijakan Perda tersebut, sehingga apakah upaya implementasi kebijakan 
Perda sudah optimal atau belum untuk diimpelementasikan dilapangan. 

 
4. Pertanyaan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti akan mengajukan pertanyaan penelitian 
sesuai dengan objek penelitian dan yang berkaitan dengan permasalahan yang 
diambil oleh peneliti yaitu: 1) Apakah implementasi kebijakan Perda No. 04 
Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima di 
Kota Bandung sudah optimal, 2) Kendala-kendala apa saja yang sering 
dihadapi oleh pihak Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan penataan 
terhadap para pedagang kaki lima di Kota Bandung, 3) Bagaimana upaya-upaya 
yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi setiap kendala-
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kendala yang muncul dalam proses pelaksanaan penataan para pedagang kaki 
lima di Kota Bandung. 

 
C. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016, lokasi penelitian berada di 
empat lokasi penataan pedagang kaki lima diantaranya: Jl.Dayang Sumbi, 
Jl.Merdeka, Jl.Purnawarman dan Pasar Ujung Berung Bandung. Dalam penelitian 
ini, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data 
adalah pemilihan informan, dengan melakukan wawancara langsung kepada para 
informan yang diteliti. Objek penelitian ini adalah dinas SKPD terkait dan 
para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di empat lokasi penataan PKL 
tersebut yang berjumlah 618 PKL yang terdiri dari pedagang kuliner dan non 
kuliner. 

 
1. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk 
mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, peneliti 
memilih jenis penelitian kualitatif, maka data yang diperoleh haruslah 
mendalam, jelas dan spesifik. Selanjunya dijelaskan juga oleh Sugiyono 
(2009:225) bahwa: Pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, 
wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. 

 
2. Teknik Verifikasi Data 

Dalam sebuah penelitian dengan data yang sudah terkumpul tersebut dan 
dianalisa tidak akan terlepas dari kesempurnaan data, kekurangan data yang 
terkumpul nantinya dapat menimbulkan distorsi data yang sudah terkumpul dan 
juga untuk menghindari ketidakbenaran data, dengan tujuan agar hasil dalam 
penelitian ini bisa dipertangungjawabkan nantinya, maka diperlukan 
pengecekan atau verifikasi data, apakah data sudah valid atau tidak. 

 
3. Prosedur Pengelolaan dan Analisis Data 

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan atas statement atau 
pertanyaan yang dikemukakan oleh para informan dilapangan. Hal ini 
dilakukan dengan cara peneliti membaca seluruh transkrip wawancara yang ada 
serta mendeskripsikan seluruh pengalaman yang ditemukan di lapangan.  

 
D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini, membahas terkait penelitian yang dilakukan di 
empat tempat relokasi penataan pedagang kaki lima yaitu di Jl. Dayang 
Sumbi, Jl. Merdeka, Jl. Purnawarman dan Pasar Ujung Berung Bandung. Jumlah 
para pedagang kaki lima dari ke empat lokasi tersebut adalah sebanyak 618  
PKL yang terdiri dari pedagang kuliner dan non kuliner. Dari ke empat 
lokasi penataan itu, telah dilakukan penataan yang dilakukan oleh 
Pemerintah Kota Bandung seperti PKL Jl. Dayang Sumbi direlokasi ke 
Tamansari Food Festival, PKL Jl. Merdeka direlokasi ke Basement P1 Bandung 
Indah Plaza (BIP), PKL Purnawarman direlokasi ke Parkir Out Door lahan 
Bandung Electronic Centre (BEC), dan para PKL Pasar Ujung Berung direlokasi 
ke Basement samping Alun-alun Ujung Berung Kota Bandung. Namun dalam proses 
pelaksanaan penataan para pedagang kaki lima tersebut masih belum dilakukan 
secara maksimal dan optimal, sebab dalam pelaksanaannya masih mengalami 
kendala dilapangan dengan para pihak pedagang kaki lima itu sendiri, karena 
masih ada sebagian para pedagang kaki lima yang menolak untuk direlokasi ke 
tempat yang baru. 
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Maka pada aspek penataan ini, peneliti akan membahas hasil penelitian 
terhadap empat lokasi pelaksanaan penataan terhadap pedagang kaki lima 
diantaranya yaitu para pedagang kaki lima yang berada di jalan Merdeka, 
jalan Purnawarman, jalan Dayang Sumbi dan Pasar Ujung Berung.  
 
1. Analisis Implementasi Perda No. 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan 

Pembinaan PKL di Kota Bandung 
Pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan 

Daerah yang mengatur tentang penataan dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki 
Lima di Kota Bandung, maka kebijakan tersebut harus diterapkan untuk 
mencapai tujuan utama dari Peraturan Daerah tersebut dibuat. Dalam hal ini, 
peneliti menggunakan teori Edward III menjelaskan bahwa ada empat variabel 
yang menjadi indikator keberhasilan pengimplementasian suatu kebijakan 
publik yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi. 
Berikut ini peneliti akan memberikan uraian mengenai pengimplementasian 
Perda tentang penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung. 

 
a. Komunikasi 

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator 
kepada komunikan. Maka komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian 
informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. 
Dalam komunikasi yang terpenting yaitu akses informasi, dimana Pemerintah 
Kota Bandung wajib menyebarluaskan rancangan atau Peraturan Daerah tersebut 
yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dilakukan bersama DPRD dan 
Pemerintah Kota. Penyebarluasan tersebut dimaksudkan agar masyarakat atau 
publik mengetahui Peraturan Daerah yang bersangkutan dan mengerti atau 
memahami isi serta maksud yang terkandung di dalamnya.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Ahmad Husen, MM sebagai 
Kabid Industri Kecil Perdagangan Kecil Nonformal pada Dinas KUKM & Indag 
Kota Bandung pada tanggal 16 September 2016 menyatakan bahwa ”kebijakan 
Perda tentang penataan dan pembinaan terhadap PKL tersebut telah 
diinformasikan atau disosialisasikan oleh Dinas KUKM & Indag dan dibantu 
oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung melalui kegiatan bimtek, 
media elektronik atau media cetak, spanduk serta terjun langsung kepada PKL 
yang ada di kewilayahan baik Camat maupun Lurah dalam bentuk pembinaan 
sekaligus dalam mensosialisasikan Perda tersebut kepada masyarakat dan PKL 
sendiri” sedangkan pihak PKL menyatakan ”saya sudah mengetahui adanya 
Perda, namun saya belum paham dan mengetahui seluruh isi dari Perda 
tersebut”. Ini sebagai bentuk aspek segi komunikasi pihak pemerintah kepada 
masyarakat supaya dapat diketahui dan dipahami oleh seluruh komponen yang 
terkait didalamnya. 

 
b. Sumber Daya 

Sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan, jika 
implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, maka 
implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif. Pemerintah 
Kota Bandung tentunya mempunyai sumber daya untuk mengimplementasikan 
kebijakan yang telah dibuat termasuk dalam mengimplementasikan Perda 
tentang penataan dan pembinaan PKL. Sumber daya tersebut mencakup Sumber 
Daya Manusia (SDM) dan anggaran. Implementasi kebijakan tersebut akan 
berhasil jika didukung oleh sumber daya manusia yang memadai baik dari segi 
kualitas dan kuatitas. Kualitas sumber daya manusia misalnya berkaitan 
dengan skill atau keterampilan, dedikasi, profesionalitas dan berkompetensi 
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di bidangnya, sedangkan dari kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya 
manusia yang cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran dan jumlah 
ketersediaan anggaran untuk membiayai proses pelaksanaan penataan dan 
pembinaan terhadap para PKL yang ada di Kota Bandung. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzan,SH sebagai Kabid 
Penertiban pada Satpol PP Kota Bandung pada tanggal 24 September 2016 
menyatakan” jumlah personel yang ada di Satpol PP kurang lebih sebanyak 340 
personil itu tidak sebanding dengan jumlah lokasi penertiban dan penataan 
yang harus di tata dan ditertibkan”. Dari pernyataan diatas ternyata jumlah 
personil Satpol PP belum cukup, sedangkan menurut Perda bahwa Satpol PP 
harus melakukan monitoring ke lapangan, untuk zona merah pihak Satpol PP 
harus melakukan monitoring atau pengawasan setiap hari, untuk zona kuning 
pengawasan dilakukan seminggu sekali dan untuk zona hijau pengawasan 
dilakukan sebulan sekali, namun ini sulit dilakukan sebab jumlah personil 
Satpol PP yang ada tidak mencukupi maka pengawasan tersebut dilakukan 
semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Sementara itu dalam 
mengimplementasikan kebijakan Perda tersebut harus ditunjang dengan 
anggaran yang memadai supaya kebijakan tersebut bisa berjalan efektif. 
Menurut hasil wawancara dengan Bapak Dr. Fajar, M.Si selaku Kabid Ekonomi 
pada Bappeda dan senada dengan yang dilontarkan oleh Bapak Drs. Ahmad 
Husen, MM sebagai Kabid Industri Kecil Perdagangan Kecil Nonformal pada 
Dinas KUKM & Indag Kota Bandung bahwa ”anggaran biaya pelaksanaan penataan 
dan pembinaan masih kurang apalagi anggaran untuk tahun 2017 menjadi 
menurun dibandingkan tahun 2016 yaitu anggaran pada tahun 2017 sebesar 1,4 
Milyar menjadi 500 juta dengan alasan bahwa sesuai arahan Walikota untuk 
biaya anggaran penataan dan pembinaan tahun 2017 di pangkas karena 
difokuskan untuk biaya pembangunan infrastruktur”. 

 
c. Disposisi 

Sikap, karakter dan perilaku yang dimiliki oleh implementor harus baik 
sehingga mampu menyelaraskan tujuan dari kebijakan itu sendiri. Walikota 
Bandung sebagai pembuat kebijakan harus mempunyai sebuah komitmen yang 
tinggi dan konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan Perda tentang 
penataan dan pembinaan PKL, sehingga jangan sampai terlihat setengah hati 
dalam melaksanakan kebijakan tersebut, agar tidak menimbulkan kebingungan 
dikalangan para pelaksana kebijakan tersebut. Menurut pendapat Kabid 
Perdagangan Kecil pada KUKM & Indag menyampaikan ”sejauh ini implementasi 
kebijakan Perda tersebut belum bisa dilakukan secara maksimal dikarenakan 
jumlah aparat penegak Satpol PP yang kurang memadai, dan di tambah lagi 
masih kurangnya kesadaran dari para PKL sendiri terhadap aturan yang ada”. 
Bahkan ketika para PKL Sdr. Heri dan Deni Donat tersebut pada tanggal 27 
September 2016 diwawancarai mereka menyatakan ”saya akan tetap berjualan di 
lokasi tersebut ketika tidak ada petugas yang berjaga, saya tetap berjualan 
dengan alasan jika tidak berjualan saya dan keluarga tidak dapat makan”. 
Serta menurut masyarakat menyatakan ” saya secara tidak langsung merasakan 
dampak dari penertiban yang dilakukan Pemerintah, sehingga ruang publik 
bisa dinikmati oleh masyarakat, tidak macet dan teratur”. Namun disisi lain 
jika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ditemukan dilapangan, 
maka akan timbul sikap dan disposisi oleh aparat pelaksana dan implementor 
kebijakan, dimana Walikota melalui Tim Satgasus PKL akan melakukan razia 
gabungan yang dilakukan oleh aparat gabungan diinstruksikan langsung oleh 
Walikota dan diikuti oleh SKPD terkait yang masuk dalam Tim Satgasus PKL. 
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d. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Dalam sebuah aspek organisasi 
meliputi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi. Pertama mekanisme 
maksudnya adalah dalam implementasi kebijakan Perda tentang penataan dan 
pembinaan terhadap PKL didalamnya sudah dibuatkan standar operasional 
prosedur (SOP), yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam 
bertindak. Kedua struktur birokrasi, dimana jika struktur birokrasi yang 
terlalu panjang cenderung akan melemahkan pengawasan, prosedur birokrasi 
yang rumit, sehingga akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak 
fleksibel. Pada dasarnya peneliti mengamati melalui wawancara dan data yang 
didapatkan dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan bagi PKL tersebut sudah 
sesuai dengan prosedur yang ada, dan dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai 
dengan tupoksinya, hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan 
oleh Kepala Bidang Perdagangan Kecil pada KUKM Kota Bandung yang 
menyatakan” kami selaku sekretaris Tim Satgasus PKL berserta semua SKPD 
terkait telah melakukan penataan berikut pembinaan terhadap para PKL sesuai 
dengan prosedur yang ditetapkan dan sesuai tupoksi dari semua SKPD nya”. 
 
2. Kendala-Kendala yang Muncul dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki 

Lima Di Kota Bandung 
Dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di empat titik lokasi 

yang diteliti, ternyata proses pelaksanaan dilapangannya masih mengalami 
beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak Pemerintah Kota Bandung sendiri 
terutama pada dinas SKPD terkait seperti Dinas KUKM dan Perindag,  
Distarcip, dan Satpol PP Kota Bandung sebagai tim koordinasi pelaksanaan 
penataan tersebut. Beberapa hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan 
penataan pedagang kaki lima dari ke empat lokasi penataan. 

 
a. Faktor Informasi Kebijakan dan Rendahnya Kesadaran Hukum  

Kebijakan mengenai penataan dan pembinaan yang dilakukan oleh 
Pemerintah Kota Bandung melalui dinas atau SKPD terkait sebagai tim 
koordinasi penataan, ternyata masih mengalami kendala yang dihadapi 
dilapangan seperti belum semuanya para pedagang kaki lima dapat menerima 
kebijakan pemerintah ini, sehingga masih banyak ditemukan pedagang kaki 
lima yang tetap membandel berjualan ditempat yang dilarang. Maka tidak 
jarang para pedagang kaki lima tersebut sering melanggar tata tertib dan 
juga sering menggunakan tempat atau fasilitas-fasilitas publik yang dapat 
mengganggu kenyamanan masyarakat umum. Serta masih rendahnya kesadaran 
hukum dari para pedagang kaki lima nya sendiri terhadap aturan Peraturan 
Daerah yang berlaku. 

 
b. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)  

Hambatan yang dihadapioleh setiap SKPD yang melakukan penataan hingga 
penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung, pihak Satpol PP 
masih mengalami kekurangan personil. Memang jumlah personil Satpol PP Kota 
Bandung bisa terbilang cukup, tetapi ketika ada acara penertiban, penataan 
dan pengawasan pada tempat dan waktu yang bersamaan, maka biasanya terjadi 
kekurangan personil. Dan masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh 
aparat penegak Perda Kota Bandung. 
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c. Faktor Anggaran 
Dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima pada ke empat lokasi 

penataan tersebut, sering dihadapkan pada kendala kurangnya anggaran untuk 
biaya pelaksanaan penataan, dengan persediaan anggaran yang tidak mencukupi 
maka bisa menghambat proses pelaksanaan penataan terhadap tempat relokasi 
yang akan ditata. Dengan kurangnya anggaran penataan yang tersedia di 
Distarcip maka akan menghambat juga dalam proses pemindahan para pedagang 
kaki lima ke tempat relokasi yang baru. 

Dari ke tiga faktor diatas, merupakan sebuah kendala atau hambatan 
yang sering terjadi dilapangan ketika akan dilakukan proses penataan. Maka 
pihak Pemerintah Kota Bandung harus bisa mencari sebuah solusi jalan keluar 
untuk mengantisipasi setiap kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan 
penataan terhadap para pedagang kaki lima di kota Bandung khususnya dalam 
penataan di empat lokasi yang diteliti tersebut. 

 
d. Faktor Ekonomi Pedagang Kaki Lima 

Ada juga faktor-faktor lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan 
penataan dan pembinaan ini yaitu tingkat ekonomi dari pedagang kaki lima 
itu sendiri. Dimana semakin menjamurnya pedagang kaki lima yang berjualan 
disebabkan faktor ekonomi. Mereka terpaksa berjualan di tempat-tempat yang 
dilarang oleh pemerintah, karena bagi mereka untuk membeli atau menyewa 
lahan yang resmi mereka terkadang tidak mampu, oleh sebab itu mereka 
akhirnya berjualan di tempat yang seadanya yang terpenting dapat memperoleh 
hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.  

 
e. Faktor Tempat Relokasi 

Masih kurangnya tempat relokasi baru untuk para pedagang kaki lima 
yang ada di kota Bandung menjadi kendala serius yang dihadapi pemerintah 
kota. Di tambah masalah tempat relokasi yang disediakan oleh Pemerintah 
Kota Bandung ternyata sering mengalami ketidaksesuaian dengan harapan dari 
para pedagang kaki lima terhadap tempat relokasi yang telah disediakan oleh 
Pemerintah. Pedagang kaki lima seringkali menuntut diberi lokasi yang 
strategis. Pada umumnya pedagang kaki lima tidak bersedia pindah ke lokasi 
yang dianggap tidak menguntungkan bagi usahanya, pedagang kaki lima 
beralasan bahwa tempat relokasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota 
Bandung lahannya tidak strategis dan jauh dari keramaian, sehingga para 
pedagang kaki lima menolak untuk dipindahkan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari hasil 
wawancara dengan Kepala Bidang Ekonomi dan Investasi pada Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kota Bandung sebagai Tim Koordinasi dalam bidang 
perencanaan pada tanggal 16 September 2016 bahwa Pemerintah Kota Bandung 
dalam mengatasi permasalahan Pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Bandung 
tersebut sudah sangat memprihatinkan, sehingga jumlah para PKL dalam setiap 
tahunnya terus bertambah di beberapa titik lokasi yang ada di Kota Bandung. 
Maka dari itu, Pemerintah Kota Bandung telah membuat kebijakan terkait 
dengan penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima yaitu diatur 
dalam Perda No. 04 Tahun 2011. Dimana menurut beliau kebijakan Perda 
tersebut dibuat oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Bappeda sebagai bidang 
perencanaan dan Bagian Hukum sebagai SKPD yang memiliki kewenangan untuk 
mengkaji setiap peraturan yang akan dibuat, serta melibatkan beberapa SKPD 
terkait dalam merumuskan kebijakan Perda tersebut.  

Disamping itu Pemerintah Kota melalui SKPD terkait terus melakukan 
sosialisasi terhadap masyarakat terutama khususnya kepada para pedagang 
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kaki lima sebagai pelaku sekaligus objek dari kebijakan perda tersebut. 
Supaya implementasi kebijakan Perda No. 04 Tahun 2011 tersebut berjalan 
efektif, maka pihak pemerintah selalu mensosialisaikan kebijakan Perda 
tersebut supaya para pihak yang terkena kebijakan tersebut menjadi paham 
terhadap aturan yang ada. Menurut hasil wawancara peneliti dengan pihak 
Bappeda diatas, dimana pemerintah melakukan sosialisasi terhadap 
masyarakat, hal ini sebagai bentuk komunikasi dari pihak pemerintah kepada 
masyarakat khususnya para PKL serta sejalan dengan teori yang dikemukakan 
oleh George C. Edwards III yaitu komunikasi adalah salah satu faktor yang 
dapat mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. 

Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini mulai dari Walikota, Wakil 
Walikota hingga SKPD terkait yang khusus menangani masalah PKL harus tegas 
dan tidak boleh setengah hati dalam melakukan penertiban, penataan dan 
pembinaan terhadap para pedagang kaki lima yang dilakukan oleh aparat 
penegaknya sebagai bentuk sebuah komitmen dari kebijakan Perda tersebut, 
seperti apa yang dikemukakan oleh George C. Edwards III terkait dengan 
disposisi atau sikap implementor sebagai pembuat kebijakan. Dukungan dari 
pimpinan sebagai pembuat kebijakan sangat memengaruhi dalam pelaksanaan 
penataan dan pembinaan yang dilakukan oleh para aparat penegak dilapangan 
supaya program dapat tercapai sesuai dengan tujuan secara efektif dan 
efisien. Maka Walikota Bandung telah membentuk sebuah Tim Khusus untuk 
menangani masalah pedagang kaki lima yang dikenal dengan Tim Satgasus PKL 
yang didalamnya terdiri dari Bappeda sebagai tim koordinator bidang 
perencanaan, Dinas KUKM dan Perindag sebagai tim koordinator bidang 
pembinaan, Distarcip sebagai tim koordinator bidang penataan dan Satpol PP 
sebagai tim koordinator bidang penertiban, dan dibantu juga oleh beberapa 
SKPD lain sebagai tim penunjang dalam pelaksanaan Perda No. 04 Tahun 2011. 
Dari semua SKPD diatas diberikan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam 
menjalankan kebijakan Perda tersebut, maka hal ini tidak terlepas dari 
sebuah struktur birokrasi dalam pemerintahan untuk menjalankan kebijakan 
itu sendiri supaya kebijakan pemerintah tersebut dapat berjalan dengan baik 
sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Struktur birokrasi sangat penting 
dalam memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan, sebagaimana yang dijelaskan 
oleh George C. Edwards III bahwa struktur birokrasi merupakan faktor yang 
signifikan dalam implementasi sebuah kebijakan.   
 
3. Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk 

Mengatasi Kendala-Kendala yang Timbul dalam Pelaksanaan Penataan 
Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung 
Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa dalam proses 

pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Kota Bandung khususnya para 
pedagang kaki lima di empat lokasi penataan diantaranya di Jalan Merdeka, 
Jalan Dayang Sumbi, Jalan Purnawarman dan Pasar Ujung berung. Berdasarkan 
Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang 
Kaki Lima, ternyata pada kondisi dilapangan mengalami beberapa kendala yang 
dihadapi ketika dalam melakukan pentaan. Maka untuk mengatasi kendala-
kendala tersebut, Pemerintah Kota Bandung  melakukan sebuah upaya-upaya 
konkrit dalam mengatasinya yaitu sebagai berikut: 

 
a. Memberikan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pedagang Kaki Lima. 

Pemerintah Kota Bandung melalui satuan kerja perangkat daerah yaitu 
dinas KUKM dan Perindag telah berupaya melakukan pembinaan serta penyuluhan 
sekaligus melakukan sosialisasi terkait dengan kebijakan Peraturan Daerah 
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Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, 
dengan mengundang para pedagang kaki lima di wilayah penataan masing-masing 
lokasi relokasi. Pedagang kaki lima tersebut diberikan pengarahan seputar 
penggunaan lahan untuk berjualan dan mensosialisasikan Peraturan Daerah 
Nomor 04 Tahun 2011 dan Keputusan Walikota Bandung Nomor 511.23/Kep.051-
Diskop, UKM & Indag Tahun 2014 tentang Satuan Tugas Khusus Penataan dan 
Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Satgasus PKL).  

Mengenai upaya pembinaan terhadap para PKL berdasarkan wawancara 
dengan Sekretaris Tim Satgasus menyatakan bahwa ”Pemerintah Kota Bandung 
melalui Tim Satgasus nya telah melakukan sebuah pembinaan terhadap para 
pedagang kaki lima yang telah direlokasi ke tempat baru dengan memberikan 
arahan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung kepada 
pedagang kaki lima terkait dengan pemeliharaan tempat relokasi baru serta 
membuat sebuah kajian tentang tata tertib yang harus dipatuhi oleh para 
pedagang kaki lima, seperti masalah menjaga kebersihan, ketertiban, 
keamanan, dengan tidak melanggar peraturan yang telah dibuat oleh 
Pemerintah Kota Bandung, demi untuk menciptakan kenyamanan bagi para 
pengunjung yang datang ke tempat tersebut”.  

Pemerintah Kota Bandung disamping melakukan pembinaan dan sosialisasi, 
juga sudah memberikan surat edaran dan peringatan baik lisan atau tertulis 
kepada para pedagang kaki lima untuk mentaati ketentuan peraturan yang 
berlaku. Dimana pihak dinas KUKM dan Perindag yang dibantu dengan pihak 
kewilayahan seperti kecamatan dan kelurahan dalam berupaya untuk memberikan 
arahan dan penyuluhan. 

Beberapa upaya-upaya pembinaan yang dilakukan oleh dinas KUKM dan 
Perindag diantaranya yaitu: 
1) Melakukan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima melalui upaya 

peningkatan kemampuan berusaha kepada pedagang kaki lima agar mereka 
tersebut bisa bangkit, maju dan mandiri sehingga kedepannya dapat 
bersaing dengan usaha-usaha formal lainnya. Misalnya dilakukan 
pelatihan terkait peningkatan usaha mikro/kecil atau pelatihan untuk 
berwira usaha  bagi para pedagang kaki lima itu sendiri. 

2) Memberikan fasilitasi akses permodalan terhadap pedagang kaki lima, 
sehingga dengan adanya bantuan modal bagi para pedagang kaki lima, maka 
pedagang kaki lima tersebut mempunyai modal untuk terus meningkatkan 
usaha dagangnya ditempat relokasi baru yang telah di sediakan oleh 
Pemerintah Kota Bandung. Dalam memberikan akses permodalan tersebut 
Pemerintah Kota Bandung bekerjasama dengan pihak BPR Kota Bandung untuk 
memberikan bantuan modal terhadap para pedagang kaki lima, seperti 
program MELATI yang memberikan modal untuk modal awal ataupun modal 
tambahan dalam meningkatkan usahanya dengan cicilan yang ringan. 

3) Memberikan fasilitas bantuan sarana dagang yaitu Pemerintah Kota telah 
memberikan bantuan berupa sarana yang diperlukan oleh pedagang kaki 
lima dalam berjualan, yaitu dengan menyediakan tempat berdagang 
pedagang kaki lima di tempat relokasi baru yang layak dan 
representatif. Bentuk bantuan fasilitas sarana berdagang bagi pedagang 
kaki lima. Misalnya Pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan tempat 
lapak, fasilitas air bersih, fasilitas listrik yang diperlukan oleh 
pedagang dengan sistem pembayaran dibayar oleh para pedagang kaki lima 
yang menggunakan tempat relokasi tersebut. 

4) Memberikan penguatan kelembagaan dengan membentuk  sebuah koperasi bagi 
para pedagang kaki lima itu sendiri yang beranggotakan Pedagang Kaki 
Lima dan hasilnya juga untuk kesejahteraan para pedagang sendiri. Sebab 
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Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas KUKM dan Perindag sebagai tim 
koordinator pembinaan, selalu menyarankan kepada para pedagang kaki 
lima yang telah direlokasi atau ditata di tempat baru agar diharapkan 
segera membentuk sebuah kelompok, asosiasi atau koperasi yang bisa 
mewadahi dari para pedagang kaki lima itu sendiri.  Serta melakukan 
peningkatan kemampuan berwirausaha melalui kegiatan bimbingan, 
pelatihan dan mempromosikan usaha para pedagang kaki lima supaya lebih 
maju dan bisa bersaing.              

5) Memberikan fasilitas bentuk kerjasama dengan membentuk sebuah kemitraan 
dengan dunia usaha melalui program CSR (Corporate Social 
Responsibility), misalnya Pemerintah Kota telah membuat kerjasama 
dengan pihak swasta seperti bank BJB dan pengusaha-pengusaha yang ada 
di kota Bandung sebagai bentuk dukungan dari para pengusaha dalam 
mewujudkan program pemerintah contohnya nyata bantuan kerjasama dalam 
bentuk biaya penataan, menyediakan lahan tempat para PKL dan melakukan 
peremajaan tempat usaha pedagang kaki lima. 

 
b. Meningkatkan Pengawasan Aparatur Penegak dan Mengadakan Penertiban 

serta Penataan terhadap PKL 
Belum optimalnya pengawasan serta penertiban yang dilakukan oleh 

Satpol PP sebagai tim koordinasi bidang pengawasan dan juga penertiban 
terhadap pedagang kaki lima, maka Pemerintah Kota Bandung melalui Tim 
Satgasus nya harus kembali melakukan operasi yustisi yang digelar secara 
rutin, jangan sampai penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP tersebut 
terlihat seperti setengah hati dan tidak konsisten. Pemerintah juga harus 
memerhatikan kinerja dari para personil Satpol PP dilapangan mulai dengan 
menambah lagi jumlah aparatur penegak yang ada di lingkungan Satpol PP, 
sebab kenyataan dilapangan jika dibandingkan dengan luas Kota Bandung serta 
jumlah Perda yang harus ditegakkan apalagi dengan jumlah pedagang kaki lima 
yang semakin banyak dan menjamur, maka jumlah petugas Satpol PP Kota 
Bandung yang hanya 340 personil itu tidak sebanding dengan jumlah lokasi 
penertiban dan penataan yang harus di tata dan ditertibkan. Ketersediaan 
faktor sumberdaya aparatur itulah yang dapat meminimalisir faktor kegagalan 
dalam melakukan penertiban, seperti yang dijelaskan oleh George C. Edwards 
III dalam sebuah teorinya bahwa sumberdaya merupakan salah satu faktor 
penting dalam implementasi suatu kebijakan, agar kebijakan pemerintah kota 
tersebut dapat berhasil. 

Aparatur atau pegawai Satpol PP yang bekerja dalam suatu lembaga atau 
institusi apalagi sebagai tim satgasus, berkewajiban untuk mengikuti 
perintah sesuai susunan lembaga atau institusi pemerintah tersebut untuk 
menjalankan tugas pokok serta fungsi dari Satpol PP sendiri yang sudah 
menjadi kewenangannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Fauzan 
selaku Kabid Penertiban pada tanggal 24 September 2016. Penegakan Satpol PP 
Kota Bandung menyatakan bahwa ”sumber daya manusia atau aparatur merupakan 
faktor yang sangat dominan dalam setiap pelaksanaan kebijakan mulai dari 
penertiban, penataan dan pembinaan. Sebab aparatur sebagai aset dan unsur 
utama dalam organisasi suatu pemerintahan”. 

Dalam rangka melakukan penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 
04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima serta 
menindaklanjuti Keputusan Walikota Bandung Nomor 511.23/Kep.051-Diskop, UKM 
& Indag Tahun 2014 tentang Satuan Tugas Khusus Penataan dan Pembinaan 
Pedagang Kaki Lima (Satgasus PKL) di wilayah Kota Bandung. Pemerintah kota 
melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang dianggap melanggar 
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ketentuan Peraturan Daerah melalui kegiatan operasi yustisi. Operasi 
yustisi tersebut dilakukan secara bertingkat mulai dari tingkat kelurahan 
dan tingkat kecamatan hingga tingkat kota yang dikoordinasikan dengan pihak 
Satpol PP setempat sebagai anggota koordinator bidang penertiban dalam Tim 
Satgasus PKL. Dimana pihak Satpol PP selalu terus melakukan penertiban 
terhadap pedagang kaki lima yang tetap berjualan di tempat-tempat yang 
dilarang seperti di zona merah, Satpol PP juga selalu membuat sebuah pos 
penjagaan di lokasi-lokasi vital dan tempat-tempat yang sudah ditertibkan 
dan ditata oleh pemerintah, supaya para pedagang kaki lima tersebut tidak 
kembali lagi ke tempat tersebut untuk berjualan. Operasi yang dilakukan 
oleh Satpol PP tersebut, dimaksudkan untuk memberikan kesadaran bagi 
pedagang kaki lima agar dalam menjalankan usahanya senantiasa mengikuti 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada khususnya Peraturan Daerah 
Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. 

 
c. Melakukan Penyusunan Anggaran yang Terperinci dan Tersusun sesuai 

Kebutuhan 
Pemerintah Kota Bandung melalui Tim Satgasus nya harus jauh-jauh hari 

bisa melakukan sebuah perencanaan dalam penyusunan anggaran yang diperlukan 
oleh Tim Satgasus sebagai biaya pelaksanaan penertiban, penataan dan 
pembinaan. Pelaksanakan penataan dan pembinaan tersebut pasti memerlukan 
jumlah anggaran yang banyak, sehingga diperlukan sebuah perencanaan 
penyusunan anggaran yang matang, jangan sampai ketika dalam pelaksanaan 
penertiban, penataan dan pembinaan sebagaimana yang diamanatkan dalam 
Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tersebut malah terjadi kekurangan 
anggaran sehingga bisa memengaruhi pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah 
tersebut. Sebab sebuah kebijakan yang akan diimplemetasikan dilapangan, 
harus ditunjang juga dengan dukungan anggaran yang memadai agar pelaksanaan 
kebijakan tersebut dapat optimal. Misalnya penguatan anggaran dalam bidang 
penertiban dimana pihak Satpol PP memerlukan anggaran dalam melakukan 
penertiban terhadap PKL, Distarcip juga memerlukan anggaran yang besar 
dalam melakukan proses penataan terhadap tempat-tempat relokasi yang akan 
ditata agar tempat tersebut layak dipakai oleh para pedagang kaki lima, 
serta pihak Dinas KUKM dan Perindag membutuhkan anggaran dalam melakukan 
pembinaan dan pelatihan yang diperuntukan untuk para pedagang kaki lima. 

 
d. Memberikan Bantuan Modal 

Pelaku sektor informal merupakan pelaku usaha yang biasanya mempunyai 
modal yang kecil bahkan minim, ditambah lagi dengan dorongan kebutuhan 
hidup yang memaksa mereka untuk berdagang dengan modal yang seadanya 
walaupun hasil untungnya pun kecil. Dengan adanya kendala seperti itu, maka 
pihak Pemerintah Kota Bandung melakukan pelatihan usaha dan bantuan modal 
bagi pedagang kaki lima dalam rangka meningkatkan usahanya, supaya 
kebutuhan ekonomi keluarga nya sedikit demi sedikit menjadi meningkat. 
Hasil wawancara dengan Kabid Perdagangan Kecil pada dinas KUKM dan Perindag 
Kota Bandung menyatakan bahwa ”Pemerintah Kota telah melakukan kerjasama 
dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Bandung dengan memberikan bantuan 
modal bagi para pedagang kaki lima dengan cara memberikan bantuan untuk 
modal sebesar Rp.5.000.000 untuk perkelompok usaha dengan sistem pembayaran 
dicicil dan dengan bunga yang kecil supaya dapat terjangkau dengan para 
pedagang kaki lima”. Selain program pinjaman modal dari bank BPR Kota 
Bandung, pemerintah juga melaksanakan program pelatihan dan bantuan modal 
lainnya bagi pedagang kaki lima melalui kegiatan yang dilakukan oleh Dinas 
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Koperasi dan KUKM Kota Bandung melalui program PNPM perkotaan yang 
dilakukan di masing-masing kelurahan. 

 
e. Berupaya Menyediakan Tempat Relokasi 

Upaya yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam 
menyediakan lokasi atau lahan baru bagi para pedagang kaki lima yang belum 
mendapatkan tempat relokasi. Mencari lokasi-lokasi yang akan dijadikan 
tempat relokasi baru, merupakan hal yang sangat penting dan mendesak untuk 
dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung adalah dengan menyediakan lahan bagi 
para pedagang kaki lima yang saat ini jumlah begitu banyak. Maka dalam 
rangka memberikan perlindungan hukum terhadap para pedagang kaki lima, 
pemerintah sendiri telah berupaya menyediakan lahan sementara  bagi 
pedagang kaki lima, seperti lokasi tempat relokasi baru di lahan parkir 
outdoor Bandung Electronic Centre yang berada di jalan Purnawarman seperti 
lokasi yang sedang diteliti, sebelum mendapatkan lahan yang lebih bagus dan 
layak. Adapun hasil penataan terhadap para pedagang kaki lima yang sudah 
mendapatkan tempat relokasi yang tetap diantaranya yaitu para pedagang kaki 
lima di jalan Dayang Sumbi yang telah di relokasi ke Tamansari Food 
Festival yang berada di jalan Tamansari, pedagang kaki lima di jalan 
Merdeka telah dipindahkan ke dalam gedung Bandung Indah Plaza (BIP) yaitu 
di basement P1 BIP dan para pedagang kaki lima yang berada di depan pasar 
Ujung Berung telah di pindahkan ke dalam pasar dan sisanya di basement 
samping pasar Ujung Berung.  

Pemerintah Kota Bandung belum cukup dengan adanya tempat relokasi yang 
sudah ada, sebab masih banyak pedagang kaki lima di wilayah-wilayah lain 
yang perlu dilakukan penataan juga. Sehingga berdasarkan hasil wawancara 
dengan Sekretaris Satgasus PKL bahwa Pemerintah Kota Bandung harus kembali 
mengoptimalkan tentang kebijakan bagi para pengusaha-pengusaha di kota 
Bandung seperti pengusaha Bandung Indah Plaza (BIP), pengusaha Bandung 
Electronic Center (BEC), dan pengusaha lainnya wajib menyediakan 10% lahan 
tempat usaha untuk pedagang kaki lima yang diperuntukan bagi pedagang kaki 
lima yang berada disekitar sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan 
Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional, 
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, akan tetapi peraturan tersebut berlaku 
bagi para pengusaha pemilik gedung pusat perbelanjaan yang mempunyai lahan 
tempat usaha seluas 2000 meter, dimana lahan tersebut sistemnya disewakan 
untuk para pedagang formal.  

Hal ini merupakan sebagai bentuk dukungan dan kerjasama antara pihak 
swasta dengan Pemerintah Kota dalam melaksanakan program penataan dan 
pembinaan pedagang kaki lima.  

 
 

E. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan 

implementasi penataan dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota 
Bandung menurut Perda No. 04 Tahun 2011, maka penataan dan pembinaan 
Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung berdasarkan Perda No. 04 Tahun 
2011 difokuskan pada beberapa wilayah yang masuk ke dalam  zona merah, zona 
kuning dan zona hijau. Jumlah pedagang kaki lima di Kota Bandung yang 
tercatat pada tahun 2016 sebanyak 22.359 PKL, yang terdiri dari 11.237 PKL 
(50,26%) asli warga Kota Bandung dan 11.122 (49,74%) PKL yang berasal dari 
luar Kota Bandung. Berdasarkan Perda No. 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan 
Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Bandung, dimana aspek penataan yang 
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dilakukan oleh Pemerintah sesuai penempatan lokasi pedagang kaki lima yang 
telah disediakan berdasarkan dengan klasifikasinya sesuai lokasi dan para 
pedagang kaki lima, yaitu lokasi PKL Jl.Dayang Sumbi di Tamansari Food 
Festival, lokasi PKL Jl.Merdeka di Basement P1 BIP, lokasi PKL 
Jl.Purnawarman di Out Door Parkir BEC, dan PKL Pasar Ujung Berung di 
Basement samping Pasar Ujung Berung. Penataan tempat relokasi tersebut 
masih belum bisa dikatakan optimal sebagaimana yang dijelaskan dalam 
Peraturan Daerah tentang penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki 
lima. Sebab dari hasil penataan ke empat lokasi yang diteliti masih ada 
kekurangan atau ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan penataan yang dilakukan 
oleh Pemerintah Kota Bandung. 

Hambatan dan juga kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan 
penataan terhadap pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 
Bandung melalui Tim Satgasus nya, yaitu masih rendahnya tingkat kesadaran 
hokum, di tambah lagi dengan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat 
penegak Perda itu sendiri, hal ini terjadi karena kurangnya kuantitas 
Sumber Daya Manusia yaitu personil Satpol PP dan kurangnya tempat-tempat 
relokasi baru bagi pedagang kaki lima yang memadai dan strategis, sehingga 
masih ada pedagang kaki lima yang tidak mau dipindahkan ke lokasi relokasi 
yang baru karena dianggap lokasi tersebut tidak menguntungkan bagi 
usahanya.  

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung Melalui Tim 
Satgasus PKL, dalam mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan 
penataan pedagang kaki lima di Kota Bandung khususnya penataan dan 
pembinaan yang dilakukan di empat lokasi penelitian yaitu pihak pemerintah 
dalam hal ini Dinas KUKM dan Perindag Kota Bandung telah melakukan 
pembinaan atau penyuluhan terhadap para pedagang kaki lima seputar tentang 
penggunaan lahan usaha, peningkatan usaha dan permodalan, sekaligus sebagai 
sarana untuk mensosialisaikan Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2011 tentang 
Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Proses pelaksanaan pembinaan ini 
dalam satu tahun nya dilakukan pembinaan dari setiap kecamatan supaya 
mengutuskan para PKL dari beberapa lokasi-lokasi yang telah direlokasi, 
mulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan yang di koordinator oleh Dinas 
KUKM dan Perindag Kota Bandung. Memberikan akses permodalan untuk 
menigkatkan usaha dagangnya dan meningkatkan kemampuan untuk berwirausaha, 
memberikan penguatan kelembagaan dengan membentuk kelompok asosiasi atau 
koperasi untuk kepentingan para pedagang kaki lima tersebut dan membangun 
sebuah kerjasama dengan pihak swasta yaitu membentuk sebuah kemitraan 
dengan dunia usaha melalui program CSR (Corporate Social Responsibility). 
Meningkatkan pengawasan yang dilakukan aparat penegak perda yaitu dengan 
melakukan operasi yustisi secara bertingkat mulai dari tingkat kelurahan 
dan tingkat kecamatan hingga tingkat kota yang dikoordinasikan dengan pihak 
Satpol PP setempat sebagai anggota koordinator bidang penertiban dalam Tim 
Satgasus PKL. Pihak Bappeda juga telah melakukan sebuah penyusunan anggaran 
yang terperinci, tersusun sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan oleh Tim 
Satgasus dalam melakukan penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki 
lima.  
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