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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah kegiatan ekonomi rakyat, yang mana 

digunakan untuk menyebut seseorang (pedagang) yang berjualan barang ataupun 

makanan di emperan toko, trotoar dengan menggunakan alat dagang lapak 

ataupun gerobak beroda.
1
 

Di Indonesia belum ada Undang-undang khusus yang mengatur Pedagang 

Kaki Lima, padahal masalah Pedagang Kaki Lima ini sudah merupakan 

permasalahan yang pelik dan juga sudah merupakan permasalahan Nasional, 

karena disetiap kota di Indonesia pasti ada Pedagang Kaki Limanya. Pengaturan 

Pedagang Kaki Lima hanya terdapat dalam peraturan daerah (Perda), yang mana 

Perda ini hanya mengatur tentang pelarangan berdagang bagi Pedagang Kaki 

Lima di daerah-daerah yang sudah ditentukan, namun mengenai hak-haknya tidak 

diatur.   

Pada umumnya Pedagang Kaki Lima (PKL) menjajakan berbagai macam 

dagangan, mulai dari jajanan pasar, kuliner (makanan), barang-barang bekas 

seperti sepatu dan barang-barang lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2
 

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan hal yang penting 

karena memainkan peranan yang vital dalam dunia usaha dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi seseorang terutama bagi golongan menengah ke bawah. 

                                                            
1 Gilang Permadi, Pedangang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini, Yudistira, Jakarta.  

2007. hal. 5 
2  Hadi Soesastro, Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia Dalam Setengah Abad 

Terakhir, Yogyakarta, Kanisius. 2005, hal. 67 
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Banyak orang yang memilih  menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini juga 

disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :
3
 

a. Kesulitan ekonomi 

b. Sempitnya lapangan pekerjaan 

c. Urbanisasi 

Selain itu juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan tata ruang kota 

yang mana lahan produktif (pertanian) guna pembangunan gedung. Inilah yang 

menyebabkan mengapa sebagian orang memilih pekerjaan menjadi Pedagang 

Kaki Lima (PKL). 

Dilain sisi keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) juga dianggap 

mengganggu lalu lintas karena berada dipinggir jalan atau trotoar. Mereka 

dianggap penyebab kemacetan dan kekotoran. Walaupun di sisi lain Pedagang 

Kaki Lima (PKL) banyak dikunjungi orang karena harga yang ditawarkan relative 

murah. Sehingga perlu adanya tindak lanjut dari Satpol PP (operasi penggusuran) 

dalam menagani Pedagang Kaki Lima yang melanggar peraturan. 

Pemerintah Kota Mataram pada tahun 2015 melalui Peraturan daerah Kota 

Mataram No 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima, diharapkan mampu 

memberikan perlindungan hukum bagi Pedagang Kaki Lima yang berjualan di 

kota Mataram, dimana Pada Pasal 3 Perda Kota Mataram Tahun 2015 

menyebutkan, Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk : 

a. memberikan perlindungan hukum bagi PKL; 

                                                            
3 Ibid 
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b. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penempatan lokasi 

sesuai dengan peruntukannya; 

c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi 

usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan 

d. mewujudkan kota yang bersih, indah dan aman dengan sarana dan 

prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.  

Kewenangan dalam hal penataan PKL di Kota Mataram berada langsung di bawah 

kendali Wali Kota selanjutnya dalam pelaksanaan lapangan di lakukan oleh 

pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota Mataram.  

Jadi dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan mampu memberikan 

perlindungan bagi Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Kota Mataram, dan 

sesuai dengan tata ruang dan tanpa menggangu kenyamanan jalan agar tidak 

menjadi masalah dengan pengguna jalan disekitar itu. 

B. Rumusan Masalah.   

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut :  

a. Apa kendala-kendala dari Pelaku usaha Pedagang Kaki Lima dalam 

menjalankan usahanya di Kota Mataram ? 

b. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum terhadap  Pelaku Usaha Pedagang 

Kaki Lima dalam Menjalankan Usahanya di Kota Mataram?  
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini antara 

lain : 

a. Untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala dari Pelaku usaha 

Pedagang Kaki Lima dalam menjalankan Usahanya di Kota Mataram; 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis Bentuk Perlindungan Hukum 

terhadap  Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima dalam Menjalankan 

Usahanya di Kota Mataram; 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain : 

a. Secara teoritis, bermanfaat sebagai masukan bagi kalangan perguruan tinggi, 

utamanya Fakultas Hukum Universitas Mataram dalam rangka melakukan 

penelitian hukum sebagai langkah pengembangan ilmu hukum; 

b. Secara Praktis, bermanfaat bagi pengembangan Hukum, khususnya sebagai 

bahan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap  Pelaku Usaha Pedagang 

Kaki Lima dalam Menjalankan Usahanya di Kota Mataram.  

 

 

 

 

 



5 
 

 

BAB II 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dikategorikan sebagai Penelitian hukum normatif-

empiris, yaitu Penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan 

perundang-undangan (inabstracto) serta melihat fakta hukum yang terjadi di 

lapangan (inconcreto).
4
 

Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini ialah pendekatan 

perundang-undangan, yaitu memandang hukum bukan saja sebagai perangkat 

kaidah yang bersifat norma atau apa yang tertuang dalam teks peraturan  

perundang-undangan (law in books), akan tetapi juga melihat bagaimana  

hukum itu dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah :
 5
 

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yakni dengan 

mengkaji dan meneliti KUHPerdata dan Peraturan Daerah Kota Mataram 

No 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah serta Peraturan daerah Kota Mataram No 10 Tahun 2015 

tentang Pedagang Kaki Lima .  

                                                            
4 Freed Kerlinger, N. Asas-asas Penelitian Behavioral, Edisi Indonesia, Gajah Mada 

University Press. Yogyakarta, 1996. Hal, 34. 
5 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, (UI-PRESS) Universitas 

Indonesia. Jakarta. 1986. Hal. 56 
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b. Pendekatan konsep (konseptual aproach), yaitu pendekatan yang 

dilakukan dengan mengkaji pendapat para ahli yang berkaitan dengan 

penelitian yang dibahas. 

c. Pendekatan empirik, untuk memahami bagaimana Bentuk Perlindungan 

Hukum terhadap  Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima dalam Menjalankan 

Usahanya di Kota Mataram. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Kendala-kendala dari Pelaku usaha Pedagang Kaki Lima dalam 

menjalankan Usahanya di Kota Mataram  

Pada dasarnya dalam setiap pelaksanaan suatu aturan ataupun 

kebijakan selalu terdapat kendala atau hambatan. Demikian pula halnya 

dengan upaya pemerintah Kota Mataram dalam penataan Pedagang Kaki Lima 

berkaitan dengan pemanfaatan tata ruang kota tidak terlepas dari beberapa 

kendala yang dihadapinya. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam 

pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima, yaitu :  

1. Rendahnya Kesadaran hukum PKL  

Pemerintah Kota Mataram telah mengeluarkan peraturan Daerah 

Kota Mataram No 3 Tahun 2014 tentang pemberdayaan usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah serta Peraturan Daerah Kota Mataram No 10 Tahun 

2015 Tentang Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Mataram. Dalam 

pelaksanaannya masih banyak Pedagang Kaki Lima yang menempati 

lokasi tidak sesuai dengan arahan dari pemerintah masih banyak dari PKL 

di Kota Mataram yang masih berjualan di tempat-tempat yang tidak 

diperbolehkan berjualan disana. Penetapan lokasi tersebut harus 

memperoleh izin dari pemerintah Kota Mataram, dan lahan yang telah 

dibuatkan oleh Pemerintah Kota Mataram belum sepenuhnya 

dimanfaatkan oleh para Pedagang Kaki Lima. Penerapan Peraturan Daerah 
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Kota Mataram No 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima juga 

belum dapat dilakukan secara optimal. Hal tersebut terlihat dari banyaknya 

pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima seperti berubahnya 

fungsi lahan Pedagang Kaki Lima menjadi tempat tinggal. Saat ini banyak 

dijumpai kios non permanen yang dijadikan kios permanen.  

2. Lemahnya Pengawasan oleh Aparat Penegak  

Perda Kota Mataram Selama ini pengawasan terhadap keberadaan 

Pedagang Kaki Lima oleh aparat Pemerintah Kota Mataram belum 

optimal. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian Pedagang Kaki Lima. Aparat 

Pemerintah belum menunjukkan perhatian yang serius terhadap 

perkembangan Pedagang Kaki Lima di suatu wilayah tertentu. Aparat 

Pemerintah baru bertindak apabila ada sorotan dari masyarakat dan mulai 

timbul masalah. Dengan demikian aparat pemerintah selalu terlambat 

dalam bertindak. Kondisi tersebut diperparah dengan tidak adanya operasi 

yustisi yang digelar secara rutin, sehingga seringkali terlihat bahwa 

penertiban para Pedagang Kaki Lima masih terkesan setengah hati. 

Kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah 

Kota Mataram karena kurangnya kuantitas sumber daya manusia dan 

sarana prasarana yang ada. Jika dibandingkan dengan luas Kota Mataram, 

jumlah Perda yang harus ditegakkan serta jumlah Pedagang Kaki Lima 

yang semakin menjamur, maka jumlah petugas Satpol PP Kota Mataram 

yang ada sekarang ini sangat tidak seimbang, sehingga pelaksanaan 
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pembinaan, pengawasan dan penerapan hukum belum bisa optimal. 

Kurangnya deteksi dini dan koordinasi antara aparat di wilayah dengan 

Dinas Teknis dan Satpol PP, sehingga seringkali Pedagang Kaki Lima 

baru ditertibkan ketika sudah berdiri lama dan menjamur.  

3. Relokasi tempat jualan PKL yang tidak strategis dan memadai  

Pada saat Pemerintah ingin melakukan penataan bagi para 

Pedagang Kaki Lima, para Pedagang Kaki Lima seringkali menuntut 

diberi lokasi yang strategis. Pada umumnya Pedagang Kaki Lima tidak 

mau dipindah ke lokasi yang dianggap tidak menguntungkan bagi 

usahanya, padahal lokasi-lokasi yang disediakan Pemerintah biasanya 

merupakan lahan yang tidak strategis bahkan jauh dari keramaian, 

sehingga para Pedagang Kaki Lima menolak untuk dipindah.  

4. Faktor Ekonomi PKL  

Banyak Pedagang Kaki Lima yang berjualan disebabkan faktor 

ekonomi. Mereka terpaksa berjualan di tempat-tempat terlarang karena 

untuk membeli atau bahkan menyewa lahan yang resmi mereka tidak 

mampu, oleh karenanya mereka berjualan di tempat yang seadanya yang 

penting dapat memperoleh hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup 

keluarganya. Para PKL ini kebanyakan bergerak di sektor informal yang 

tidak membutuhkan modal besar dan tempat luas. Para PKL ini berjualan 

dengan modal seadanya, yang penting dapat memperoleh penghasilan 

meskipun kecil.   
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Pekerjaan Pedagang Kaki Lima merupakan jawaban yang terakhir 

yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berangkaian dengan 

migrasi dari desa ke kota, pertumbuhan penduduk yang pesat, 

pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat di sektor industri dan 

penyerapan teknologi yang padat modal serta keberadaan tenaga kerja 

yang berlebihan. 

Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram 

untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan penataan 

Pedagang Kaki Lima di Kota Mataram dapat dijelaskan berdasarkan 

kondisi yang ada. 

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pedagang 

Kaki Lima Dalam Menjalankan Usahanya di Kota Mataram 

Pemerintah dalam hal ini memiliki suatu kebijakan untuk 

menangani masalah PKL, yaitu suatu kebijakan yang melarang 

keberadaan PKL dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah. Pemerintah 

Kota mengeluarkan kebijakan yang isinya antara lain : 

1. Pedagang Kaki Lima dipindah lokasikan ke tempat yang telah 

disediakan berupa kios-kios. 

2. Kios-kios tersebut disediakan secara gratis.  Setiap kios setiap bulan 

ditarik retribusi.  Bagi Pedagang yang tidak pindah dalam jangka 

waktu 90 hari setelah keputusan ini dikeluarkan akan dikenakan 

sangsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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Dengan demikian, Pemerintah Kota Mataram menganggap 

kebijakan relokasi tersebut merupakan tindakan yang terbaik bagi PKL 

dan memudahkan PKL. Karena dengan adanya kios–kios yang 

disediakan pemerintah, pedagang tidak perlu membongkar muat 

dagangannya. Selain itu, pemerintah juga berjanji akan memperhatikan 

aspek promosi, pemasaran, bimbingan pelatihan, dan kemudahan modal 

usaha. Pemerintah merasa telah melakukan hal yang terbaik dan 

bijaksana dalam menangani keberadaan PKL. 

Pemerintah Daerah Kota Mataram merasa telah melakukan yang 

terbaik bagi para PKL. Para PKL yang tergabung dalam payuguban 

Asosiasi Pedagang Kaki Lima atau yang lebih dikenal dengan sebuatan 

APKLI, sering kali melakukan aksi penolakan terhadap program yang 

dicanangkan oleh Pemerintah Daerah terutama program relokasi tempat 

usaha, dengan pertimbangan bahwa lokasi tempat PKL berusaha 

tersebut tidak sesuai lagi dengan peruntukannya.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kendala-kendala dari pelaku usaha Pedagang Kaki Lima dalam 

menjalankan usahanya di Kota Mataram, yakni :  

a.  rendahnya kesadaran hukum Pedagang Kaki Lima,  

b.  lemahnya pengawasan oleh aparat penegak,   

c.  relokasi tempat jualan PKL yang tidak strategis dan memadai, dan  

d.  faktor ekonomi PKL  

2  Bentuk Perlindungan Hukum terhadap  pelaku usaha Pedagang Kaki 

Lima dalam menjalankan usahanya di Kota Mataram yaitu Pemerintah 

Kota Mataram memberikan tempat yang layak bagi Pedagang Kaki 

Lima yang berdagang di Kota Mataram serta Pemerintah Kota 

Mataram memberikan pemberdayaan bagi Pedagang Kaki Lima serta 

para Pedagang Kaki Lima memperoleh hak-hak dalam berjualan di  

kota Mataram dimana hal tersebut telah diatur di dalam Peraturan 

Daerah Kota Mataram No10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki 

Lima. 

B. Saran 

1. Bagi Pemerintah, agar lebih giat lagi dalam memberikan perlindungan 

bagi PKL yang menjalankan usahanya di Kota Mataram, dan Pemerintah 

lebih mengatur terhadap toko-toko yang ada di Kota Mataram agar PKL 

tidak kalah bersaing dengan mereka. 
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2. Bagi PKL, harusnya lebih taat lagi terhadap peraturan daerah yang telah 

dibuat oleh Pemerintah Kota Mataram, agar penggusuran tidak terjadi, dan 

PKL harus mentaati relokasi pemindahan terhadap tempat relokasi yang 

baru. 
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