
eJournal Ilmu Pemerintahan, 2 (4) 2014 : 3288-3301
ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
© Copyright  2014

PERBANDINGAN KEBIJAKAN DAN UPAYA PEMERINTAH DALAM
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA ANTARA KABUPATEN

BERAU DENGAN PASAR TANAH ABANG JAKARTA

Weny Indrianti1

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perbandingan kebijakan antara Kabupaten
Berau dengan Pasar Tanah Abang Jakarta dari segi perizinan untuk berjualan,
kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi PKL, pembinaan yang diberikan
kepada PKL, dan penetapan lokasi-lokasi berjualan untuk PKL. Selanjutnya
menganalisis upaya-upaya pemerintah di kedua daerah tersebut melalui upaya
pendataan, relokasi, peremajaan dan pembangunan fasilitas pada lokasi
berjualan yang baru, dan pengawasan pasca relokasi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode
penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian untuk penertiban PKL
di Kabupaten Berau dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi
lapangan.untuk pengumpulan data dalam penelitian penertiban PKL di Pasar
Tanah Abang, peneliti menggunakan studi kepustakaan dan analisis dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mengenai
kebijakan dan upaya penertiban PKL yang dilakukan antara Pemerintah
Kabupaten Berau dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perbedaan dari segi
kebijakan terjadi karena situasi dan sifat PKL di masing-masing daerah tersebut
berbeda. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai produk kebijakan yang
isinya cukup ketat dalam  mengatur keberadaan PKL karena semakin
menjamurnya PKL tersebut sedangkan lahan untuk berjualan terbatas.
Berbanding terbalik dengan yagn terjadi di Kabupaten Berau yang jumlah PKL
nya msaih dapat dikontrol. Selanjutnya dari segi upaya penertiban PKL,
perbedaan upaya yang dilakukan terjadi karena kompleksitas permasalahan PKL
di Provinsi DKI Jakarta khususnya Pasar Tanah Abang lebih besar dibandingkan
dengan PKL di Jalan Dr. Soetomo Kabupaten Berau.

Kata Kunci: penertiban, pedagang kaki lima, Kabupaten Berau, Pasar Tanah
Abang

Pendahuluan
Ekonomi rakyat merupakan bagian terbesar yang membentuk

perekonomian nasional dengan tingkat penyerapan tenaga kerja jauh diatas usaha
besar. Posisinya sebagai penyerap tenaga kerja disektor informal dan sektor-
sektor usaha lainnya, secara nyata juga menunjukkan peran ekonomi kerakyatan
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sebagai penyerap tenaga kerja yang tidak bisa dilakukan melalui kerangka
kebijakan pemerintah.

Pedagang kaki lima merupakan salah satu contoh dari ekonomi rakyat yang
disebutkan di atas. Pedagang kaki lima merupakan pekerjaan yang paling nyata
dan penting dikebanyakan kota di negara-negara berkembang. Namun
keberadannya memenag selalu dipermasalahkan pemerintah karena beberapa
alasan, yaitu: penggunaan ruang publik oleh PKL yang bukan untuk fungsinya,
PKL membuat tata ruang menjadi kacau, keberadaan PKL tidak sesuai dengan
visi daerah yang mengedepankan aspek kebersihan, keindahan, dan kerapihan
kota. PKL bisa disebut sebagau katup pengaman untuk menutupi sebagian dari
masalah pengangguran, namun disisi lain banyak kalangan yang mengeluhkan
keberadaan mereka karean dianggap mengganggu ketertiban umum. Seperti yang
ada di Jalan Dr. Soetomo Kabupaten Berau, keberdaannya banyak dikeluhkan
warga karena dianggap mengganggu kelancaran lalu lintas dan mengurangi
keindahan wajah kota. Melihat permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah
Kabupaten Berau mengenai PKL ini, nampaknya Pemerintah Kabupaten Berau
harus banyak belajar terhadap berbagai kota yang berhasil menata PKL nya. Salah
satu daerah yang dianggap berhasil adalah Provinsi DKI Jakarta, karena mampu
menata PKL liar yang berada di sejumlah titik di Provinsi DKI Jakarta, contohnya
di Pasar Tanah Abang.

Menertibkan PKL tidak hanya sekedar menggusur pedagang dari badan
jalan, tetapi juga harus memberi ruang kepada PKL untukk teteap berjualan di
wilayah yang tidak melanggar hukum dan ramai pembeli. Maka dari itu
diperlukan kebijakan serta upaya-upaya untuk mengatur dan membina keberadaan
mereka, yang pada akhirnya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat
serta dapat menciptakan ketertiban umum yang diidam-idamkan selama ini.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai
berikut, Pertama, bagaimana kebijakan dan upaya penertiban pedagang kaki lima
di Kabupaten Berau? Kedua, bagaimana kebijakan dan upaya penertiban
pedagang kaki lima di Provinsi DKI Jakarta? Dan ketiga, dapatkah upaya-upaya
penertiban pedagang kaki lima Provinsi DKI Jakarta diadopsi oleh Kabupaten
Berau?

Kerangka Dasar Teori
Kebijakan

Setiap sistem politik membuat kebijakan. Bahkan dapat dikatakan bahwa
produk utama dari sistem dan proses politik adalah kebijakan. Karena itu,
menurut Samodra Wibawa (2010:1) kebijakan adalah keputusan suatu sistem
politik yang mengelola suatu masalah atau memenuhi suatu kepentingan, dimana
pelaksanaan keputusan tersebut membutuhkan dikerahkannya sumberdaya milik
(semua warga) sistem politik tersebut. Selanjutnya, Surya Fermana berpendapat
bahwa pada dasarnya kebijakan publik menitikberatkan pada “publik dan
masalah-masalahnya”. Kebijakan publik membahas bagaimana isu-isu dan
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persoalan tersebut disusun, didefinisikan, serta bagaimana kesemua persoalan
tersebut diletakkan dalam agenda kebijakan.

Upaya
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upaya adalah usaha; akal; ikhtiar

untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan untuk mencari jalan
keluar. Jadi, upaya adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap
sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan
kedudukannya, maka ia menjalani suatu upaya. Dengan kata lain bahwa upaya
adalah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mencari solusi
mengenai permasalahan yang sedang atau akan dihadapi.
Penertiban Pedagang Kaki Lima

Menurut Bagong Suyanto (2013), secara konseptual, yang dimaksud
pedagang kaki lima sebetulnya adalah pedagang yang menjalankan kegiatan
usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana atau
perlengkapan yang mudah dibongkar-pasang atau dipindahkan, dan seringkali
menggunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya.

Selanjutnya, penertiban berasal dari kata “tertib” yang menurut Siswo
Prayitno Hadi Podo, dkk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
perbuatan/hal yang menertibkan; aturan, peraturan dalam masyarakat, pergaulan
dsb yang membuat keadaan serba tertatur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
versi Pusat Bahasa, penertiban adalah proses, cara, dan perbuatan menertibkan.

Penertiban pedagang kaki lima memiliki beberapa ruang lingkup dan
tujuan, yaitu: Pertama, memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui
penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya. Kedua, menumbuhkan dan
mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadu usaha ekonomi mikro yang
tangguh dan mandiri. Ketiga, untuk mewujudkan kota yang bersih, tertib dan
aman dengan sarana dan prasarana yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut diperlukan sejumlah upaya yang
harus dilakukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang
Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, menguraikan
tahapan-tahapan dalam upaya penertiban pedagang kaki lima, yaitu sebagai
berikut: pendataan PKL, penetapan lokasi, relokasi, peremajaan dan
pemberdayaan, serta pengawasan.

Berdasarkan uraian diatas, penertiban pedagang kaki lima merupakan suatu
kondisi dimana terjadi usaha penggusuran, pembinaan, dan penataan ulang
terhadap pelaku ekonomi pada sektor informal, yang selanjutnya disebut sebagai
pedagang kaki lima yang tidak hanya menciptakan ketertiban umum, namun juga
mampu meningkatkan perekonomian pedagang disektor informal ini.

Kebijakan dan Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima
Berpedoman pada Peraturan Daerah yang berlaku, kebijakan dan upaya

penertiban pedagang kaki lima Kabupaten Berau dengan Provinsi DKI Jakarta,
difokuskan kepada:
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a. Kebijakan penertiban pedagang kaki lima, terdiri dari:
1. Perizinan untuk Berjualan bagi PKL

Perizinan merupakan bentuk legalitas yang harus dimiliki oleh pedagang
kaki lima dalam menjalankan kegiatan usahanya.

2. Kewajiban dan Larangan bagi Pedagang Kaki Lima
Pada umunya kebijakan mengenai kewajiban dan larangan ini bertujuan
untuk mengatur keberadaan pedagang kaki lima dalam menjalankan
kegiatan usahanya agar tidak mengganggu ketertiban umum.

3. Pembinaan bagi Pedagang Kaki Lima
Pembinaan merupakan bentuk usaha pemerintah untuk meningkatkan
kualitas pedagang kaki lima dalam menjalankan kegiatan usahanya.

4. Penetapan Lokasi Berjualan Bagi Pedagang Kaki Lima
Pemerintah menetapkan kebijakan mengenai penetapan lokasi berjualan
pedagang kaki lima. Sehingga pedagang kaki lima tidak akan berjualan
disembarang tempat dan lebih paham mengenai lokasi-lokasi mana saja
yang boleh dipergunakan dan yang mana yang tidak boleh.

b. Upaya penertiban pedagang kaki lima, terdiri dari:
1. Pendataan PKL yang Akan Ditertibkan

Pendataan merupakan sebuah proses awal yang harus dilakukan dalam
upaya penertiban pedagang kaki lima. Dari proses pendataan ini maka
akan diketahui jumlah keseluruhan pedagang kaki lima yang akan
ditertibkan sehingga akan mempermudah pemerintah dalam
melaksanakan proses selanjutnya.

2. Relokasi
Dalam proses ini, seluruh pedagang kaki lima yang berjualan diarea
terlarang dan sebelumnya telah didata akan dipindahkan ke lokasi yang
baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3. Peremajaan Lokasi Berjualan yang Baru
Peremajaan merupakan proses dimana pemerintah melakukan sejumlah
perbaikan-perbaikan dilokasi berjualan yang baru bagi pedagang kaki
lima.

4. Pengawasan Pasca Relokasi
Dalam proses ini, pemerintah melalui petugasnya melakukan pemantauan
terhadap lokasi eks relokasi. Tujuannya adalah agar dapat langsung
menindaklanjuti apabila ada pedagang yang kembali berjualan di daerah
tersebut.

Metodelogi Penelitian
Jenis penelitian skrispi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu

penelitian yang bermaksud memaparkan suatu situasi atau kejadian. Sumadi
Suryabrata (2003:76), mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah
penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai
situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Metode kualitatif merujuk pada prosedur
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penelitian yang menghasilkan data desktiptif, apa yang ditulis dan dikatakan oleh
orang atau tingkah laku yang diamati.

Penulis menggunakan dua sumber data dalam penelitian skripsi ini, yaitu data
primer dan data sekunder. Untuk penelitian penertiban PKL di Kabupaten Berau,
peneliti menggunakan kedua sumber data yang ada, yaitu sumber data sekunder
dan sumber data primer. Sedangkan, untuk penelitian penertiban PKL di Provinsi
DKI Jakarta peneliti hanya menggunakan sumber data sekunder.

Dalam pengumpulan data-data, diperlukan sejumlah teknik. Untuk itu,
penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data dalam skripsi ini. Teknik-
teknik tersebut ialah dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan.
Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui pengumpulan
teori yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini, sedangkan studi
lapangan, yaitu pengumpulan data secara langsung pada obyek penelitian di
lapangan, dengan menggunakan beberapa teknik antara lain obervasi,wawancara,
dan analisis dokumen

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya penulis
menganalisis data-data etrsebut. Seprti halnya pengumpulan data, dalam analisis
data juga diperlukan teknik. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam
penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu analisis data model interaktif yang
mencakup pengumpulan data, reduksi data penyajian data, dan penarikan
kesimpulan (verifikasi), serta analisis isi/konten yang biasa digunakan untuk
memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang disampaikan, seperti surat
kabar, buku, surat, peraturan, undang-undang, dan majalah. Perlu diketahui,
dalam penelitian penertiban PKL di Kabupaten Berau peneliti menggunakan
kedua analisis tersebut. Sedangkan, untuk penelitian penertiban PKL di Pasar
Tanah Abang Jakarta Pusat, peneliti hanya menggunakan teknik analisis
isi/konten.

Perbandingan Kebijakan bagi PKL antara Kabupaten Berau dengan
Provinsi DKI Jakarta
1. Perizinan untuk Berjualan bagi PKL

Perbedaan kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam kepengurusan izin
berjualan pedagang kaki lima antara Kabupaten Berau dan Provinsi DKI Jakarta
berdasarkan pada jumlah pedagang kaki lima dan jumlah lokasi berjualan untuk
pedagang kaki lima tersebut. Rumitnya persyaratan yang harus dilengkapi
pedagang kaki lima di Provinsi DKI Jakarta karena jumlah pedagang kaki lima
yang mendaftar lebih besar dibandingkan dengan jumlah lokasi yang tersedia.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui instansi yang terkait
menyaring secara ketat pedagang-pedagang kaki lima tersebut untuk menghindari
pedagang kaki lima yang memiliki izin serta lahan berjualan lebih dari satu.
Berbeda dengan sistem kepengurusan izin berjualan pedagang kaki lima di
Kabupaten Berau yang sangat mudah. Hal itu dikarenakan masih banyaknya lahan
yang tersedia untuk pedagang kaki lima yang bisa mereka jadikan sebagai tempat
berjualan.
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2. Kewajiban dan Larangan yang Harus Dipatuhi PKL
Sejumlah kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh pedagang kaki

lima baik di Kabupaten Berau maupun di Provinsi DKI Jakarta, tidak terlihat
perbedaan yang begitu mencolok. Pada umumnya pedagang kaki lima yang ada
sama-sama harus menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan
dengan tidak berjualan di jalan dan trotoar serta fasilitas umum lainnya. Selain
itu, pedagang juga harus berjualan sesuai dengan perizinan yang telah diberikan
oleh instansi terkait dengan memahami batas-batas berjualan dan tidak
mendirikan tempat berjualan yang baru yang tidak sesuai dengan perizinannya.
Namun dari segi pemberian sanksi/denda, Kabupaten Berau dan Provinsi DKI
Jakarta memiliki peraturan yang berbeda. Untuk Kabupaten Berau sendiri,
pedagang kaki lima yang melanggar akan dicabut izin berjualannya, sedangkan di
Provinsi DKI Jakarta, pemerintah memberikan ancaman kurungan dan denda bagi
pedagang kaki lima yang berani melanggar larangan-larangan yang telah
ditetapkan. Selain itu, dalam hal larangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga
memberikan larangan kepada masyarakat yang berlaku sebagai konsumen.
Masyarakat yang berani membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang
berjualan di jalan atau trotoar akan diberikan sanksi/denda sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

3. Pembinaan terhadap PKL
Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

lebih kreatif sehingga menarik perhatian banyak pedagang kaki lima untuk
berpartisipasi. Hal ini menjadikan tujuan pemerintah untuk memberdayakan
pedagang kaki lima dapat terlaksana dengan baik. Selain itu pula, pelaksanaan
pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Berau secara rutin hanya
ditujukan kepada pedagang kaki lima yang memiliki izin.  Pada dasarnya dengan
diadakannya pembinaan, diharapkan pemerintah dapat memberikan pengayoman
dan tambahan informasi kepada para pedagang kaki lima dalam melakukan
usahanya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh
Kepala Daerah. Namun, sekiranya hal tersebut kurang efektif dilakukan apabila
pembinaan tersebut tidak dilakukan secara rutin dan serempak kepada seluruh
pedagang kaki lima di Kabupaten Berau. Pemahaman-pemahaman tersebut perlu
diberikan kepada pedagang yang masih berdagang di area terlarang agar mereka
dapat memahami bahwa lahan/tempat berjualan mereka tersebut merupakan
fasilitas umum yang digunakan oleh masyarakat dan keberadaan mereka dianggap
merampas hak masyarakat yang ingin menikmati fasilitas tersebut.

4. Penetapan Lokasi Berjualan PKL
Dalam penetapan lokasi berjualan pedagang kaki lima, Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta memiliki kebijakan yang cukup jelas dengan memberikan penzonaan
di beberapa wilayah yang dapat dijadikan pedagang kaki lima sebagai lahan
berjualan mereka. Berbeda halnya dengan kebijakan yang ada di Kabupaten
Berau mengenai penetapan lokasi berjualan ini, kebijakan yang ada tidak
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memaparkan dengan jelas mengenai lokasi-lokasi yang boleh dijadikan sebagai
tempat berjualan pedagang kaki lima. Hal ini menyebabkan ada saja pedagang
kaki lima yang berjualan di sembarang tempat. Padahal jika dilihat, wilayah
Kabupaten Berau khususnya Kecamatan Tanjung Redeb tidaklah begitu luas
dengan jumlah pedagang kaki lima liar yang seharusnya masih dapat dikontrol
dan mudah untuk dilakukan penataan. Pezonaan lahan berjualan bagi pedagang
kaki lima dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan karena
melihat jumlah pedagang kaki lima yang tersebar di seluruh Provinsi DKI Jakarta
cukup banyak. Sehingga pemerintah memiliki inisiatif untuk memberikan
penzonaan pada sejumlah wilayah. Dengan adanya penzonaan tersebut, tentu akan
mempermudah pemerintah untuk mengontrol dan menata pedagang kaki lima
yang ada karena dapat memberikan pemahaman kepada pedagang kaki lima
mengenai wilayah-wilayah mana saja yang boleh dan yang tidak boleh
dipergunakan.

Perbandingan Upaya Penertiban PKL antara Kabupaten Berau dengan
Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat
1. Pendataan

Pemerintah Kabupaten Berau dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
melakukan kegiatan pendataan untuk mendapatkan data yang akurat dan terbaru
sehingga pelaksanaan relokasi dapat lebih seragam, cepat, dan efisien. Dengan
adanya pendataan ini maka akan diketahui informasi-informasi yang diperlukan
dalam proses relokasi nantinya. Namun karena kondisi lapangan yang berbeda
sistem pendataan yang diterapkan oleh kedua daerah ini pun berbeda. Kabupaten
Berau hanya perlu melakukan pendataan dalam 1 (satu) tahap dan dapat selesai
dengan cepat, sedangkan Provinsi DKI Jakarta melakukan proses pendataan
tersebut kedalam beberapa tahap yang menghabiskan waktu berminggu-minggu
hingga pedagang kaki lima yang ada dapat direlokasi. Rangkaian proses
pendataan tersebut dilakukan agar dapat mendapatkan jumlah pedagang kaki lima
secara pasti sehingga dapat mempermudah pemerintah dalam penyediaan kios
yang baru.

2. Relokasi
Keseluruhan proses relokasi di dua daerah, yaitu Jalan Dr. Soetomo

Kabupaten Berau dan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat dilakukan oleh petugas
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibantu oleh aparat lainnya seperti Polisi
dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Proses relokasi di kedua daerah tersebut
berlangsung dengan tertib dan aman tanpa ada perlawanan yang berarti. Namun,
petugas Satuan Polisi Pamong Praja khususnya Pemerintah di Kabupaten Berau
belum cukup berhasil dalam proses relokasi ini. Karena tidak seluruh lapak
pedagang kaki lima yang ada di sepanjang Jalan Dr. Soetomo berhasil mereka
tertibkan. Berbanding terbalik dengan yang terjadi di Pasar Tanah Abang.
Walaupun jumlah pedagang kaki lima mencapai ratusan orang namun seluruh
lapak yang ada dibongkar oleh petugas tanpa pilih kasih. Dan yang paling penting
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proses relokasi tersebut berjalan dengan tertib dan aman tanpa disertai dengan
kekerasan.

3. Peremajaan dan Pembangunan Fasilitas pada Lokasi Berjualan yang
Baru
Upaya peremajaan lokasi berjualan merupakan proses yang penting. Karena

dalam proses ini, lokasi berjualan bagi pedagang kaki lima akan dilakukan proses
perbaikan. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Berau.
Alasannya karena lokasi berjualan pedagang kaki lima yang baru, yaitu Pasar
Sanggam Adji Dilayas masih dalam kondisi yang baik. Sampai saat ini Pasar
Sanggam Adji Dilayas memang baru beroperasi selama 4 (empat) tahun. Sarana
dan prasarana yang ada masih terlihat bagus dan dalam kondisi yang masih layak
untuk digunakan. Namun hal tersebut tidak sama dengan yang terjadi di Blok G
Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama
dengan PD Pasar Jaya melakukan peremajaan di Blok G secara total. Hal ini
dikarenakan kondisi Blok G yang kurang menarik dan minim fasilitas sehingga
membuat pedagang enggan untuk berjualan disana. Untuk itu pemerintah dibantu
PD Pasar Jaya melakukan sejumlah perbaikan dibeberapa titik di Blok G.

4. Pengawasan Pasca Relokasi
Pasca relokasi, petugas Satuan Polisi pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten

Berau melakukan pengawasan di lokasi bekas pembongkaran lapak. Petugas yang
ada melakukan proses pengawasan dengan cara mendatangi berkunjung ke lokasi
berjualan yang telah dibongkar sebelumnya Demikian halnya dengan yang terjadi
di Pasar Tanah Abang. Petugas Satuan Polisi pamong Praja (Satpol PP)
melakukan penjagaan secara rutin terhadap lokasi berjualan pedagang kaki lima
yang telah ditertibkan. Baik petugas di Kabupaten Berau maupun di Jakarta Pusat,
sama-sama melaksanakan proses pengawasan. Namun, perbedaannya kondisi
lapangan dan karakteristik pedagang kaki lima yang berbeda membuat cara dalam
proses pengawasan berbeda pula. Di Pasar Tanah Abang, petugas yang
dikerahkan cukup banyak dibandingkan yang ada di Jalan Dr. Soetomo
Kabupaten Berau. Selain itu, cara pengawasan pun berbeda. Di Pasar Tanah
Abang, petugas disiagakan 24 (Dua Puluh Empat) jam di pos jaga terpadu,
sedangkan yang terjadi di Jalan Soetomo Kabupaten Berau proses pengawasan
dilakukan oleh petugas dengan hanya mengunjungi area eks relokasi sesekali saja.

Upaya-upaya penertiban PKL Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang Dapat
Diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Berau
1. Pendataan

Pemerintah Kabupaten Berau dapat mengambil manfaat dari adanya sistem
pendataan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena
proses pendataan yang melalui pendataan awal, pendaftaran, serta verifikasi
ini akan mengurangi kemungkinan kesalahan informasi mengenai pedagang
kaki lima yang akan direlokasi. Hal ini disebabkan dalam proses pendataan
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tersebut, seluruh data yang ada disaring dengan teliti dan seksama sehingga
didapatkan informasi mengenai pedagang-pedagang kaki lima tersebut secara
tepat.

2. Relokasi
Pemerintah Kabupaten Berau harus berkaca dengan upaya yang dilakukan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar mereka dapat lebih bersikap adil dan
tegas dalam mengambil tindakan terutama dalam proses penertiban pedagang
kaki lima. Agar semua pedagang kaki lima yang ada merasa diperlakukan
secara adil oleh penguasanya.

3. Peremajaan dan Pembangunan Fasilitas di Lokasi Berjualan yang Baru
Pemerintah Kabupaten Berau dapat mengambil bahan pembelajaran dari
upaya peremajaan yang dilakukan oleh Pemrov. Jakarta. Karena upaya
peremajaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Blok G
ini tidak hanya sekedar memperbaiki fasilitas-fasilitas gedung yang rusak
namun juga membangunkan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya, seperti
kantin, ATM, jembatan penghubung, dan lain sebagainya.

4. Pengawasan Pasca Relokasi
Metode pengawasan yang teratur dan dilakukan secara langsung seperti yang
diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan sangat efektif untuk
mengantisipasi keadaan pasca relokasi. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten
Berau sebaiknya dapat mengadaptasi upaya tersebut agar pembangunan lapak
kembali yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Jalan Dr. Soetomo tidak
terjadi lagi.

Penutup
Kesimpulan
1. Baik Kabupaten Berau maupun Provinsi DKI Jakarta, sama-sama tidak

mempersulit dalam sistem kepengurusan izin berjualan untuk pedagang kaki
lima. Pedagang kaki lima hanya perlu mengajukan surat permohonan berserta
persyaratannya ke instansi terkait. Namun, persyaratan-persyaratan yang
harus dilengkapi PKL di Provinsi DKI Jakarta cukup rumit. Hal ini
dikarenakan untuk menghindari PKL yang berlaku curang untuk
mendapatkan lokasi berjualan lebih dari satu.

2. Pedagang kaki lima pada umumnya sama-sama harus menjaga ketertiban,
kebersihan, dan keindahan lingkungan dengan tidak berjualan di lokasi
fasilitas-fasilitas umum. Namun, dari segi larangan, Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta juga memberikan larangan kepada masyarakat selaku konsumen.
Masyarakat yang membeli barang dagangan pedagang kaki lima di
jalan/trotoar akan diberikan sanksi/denda sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan
pembinaan terhadap pedagang kaki lima dibandingkan Pemerintah
Kabupaten Berau. Penyelenggaraan pembinaan tersebut berlaku untuk
seluruh pedagang kaki lima yang berminat untuk mengikuti program yang
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telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berbeda dengan yang
terjadi di Kabupaten Berau, pemerintah hanya melakukan pembinaan secara
rutin kepada pedagang kaki lima yang berizin, dan pembinaan yang
dilakukanpun hanya mengenai peraturan-peraturan yang harus mereka
patuhi.

4. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penzonaan di sejumlah
wilayah yang dapat dijadikan oleh PKL sebagai lokasi berjualan mereka.
Berbeda dengan kebijakan yang ada di Kabupaten Berau mengenai penetapan
lokasi berjualan ini, produk kebijakan yang ada tidak memaparkan secara
jelas mengenai lokasi-lokasi mana saja yang boleh dijadikan sebagai tempat
berjualan.

5. Proses pendataan pedagang kaki lima di Jalan Dr. Soetomo Kabupaten Berau
dilakukan dalam 1 (satu) tahap dan hanya berlangsung dalam 1 (satu) hari.
Karena jumlah pedagang yang tidak begitu banyak. Sedangankan proses
pendataan di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat dilakukan kedalam 3 (tiga)
tahap, yaitu pendataan awal, pendaftaran, dan verifikasi. Sistem pendataan
yang diterapkan oleh pemerintah ini dilakukan karena jumlah pedagang kaki
lima yang cukup banyak.

6. Proses relokasi di Jalan Dr. Soetomo Kabupaten Berau hanya mengerahkan
petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di
Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. tidak hanya dilakukan oleh petugas Satpol
PP, namun juga dibantu aparat pemadam kebakaran, dinas perhubungan,
polisi, dan TNI. Proses relokasi dikedua daerah ini berjalan dengan lancar.
Namun, terlihat ketidaktegasan petugas pada proses relokasi di Jalan Dr.
Soetomo Kabupaten Berau, karena dalam relokasi tersebut ada beberapa
pedagang yang tidak dibongkar lapaknya.

7. Pada lokasi baru berjualan pedagang yang direlokasi dari Jalan Dr. Soetomo,
tidak dilakukan proses peremajaan karena pasar tersebut baru beroperasi
selama 4 (empat) tahun. Sarana dan prasarana yang ada masih terlihat bagus
dan bersih. Sedangkan pada Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat,
pemerintah melakukan sejumlah perbaikan dibeberapa titik. Hal ini
dikarenakan kondisi Blok G yang kurang baik. Pemprov DKI Jakarta
bekerjasam dengan PD Pasar Jaya merenovasi gedung Blok G.

8. Baik petugas di Kabupaten Berau maupun Jakarta Pusat, sama-sama
melakukan pengawasan di lokasi eks pembongkaran. Namun, karena
perbedaan kondisi lapangan dan karakteristik pedagang kaki lima membuat
proses pengawasan berbeda pula. Di Pasar Tanah Abang petugas yang ada
disiagakan selama 24 (dua puluh empat) jam pada pos jaga terpadu yang
dibangun oleh pemerintah. Sedangkan proses pengawasan di Jalan Soetomo
Kabupaten Berau dilakukan dengan hanya mengunjungi lokasi sesekali saja.

9. Ada sejumlah upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penertiban
pedagang kaki lima yang dapat diadaptasi oleh Pemerintah Kabupaten Berau,
yaitu:
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a. Sistem pendataan yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan
yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat baik
diterapkan dalam upaya penertiban pedagang kaki lima dalam skala besar
karena dengan sistem ini maka akan didapatkan informasi mengenai
seluruh pedagang kaki lima yang akan direlokasi secara tepat.

b. Sikap adil dan tegas dalam proses relokasi harus dijunjung tinggi dalam
proses penertiban pedagang kaki lima khususnya pada proses relokasi
agar semua pedagang kaki lima yang ada tidak merasa dibeda-bedakan
oleh pemerintahnya.

c. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya memperbaiki fasilitas
gedung yang ada, namun juga membangunkan fasilitas penunjang lainnya
yang dapat membantu pedagang kaki lima dalam menjalankan kegiatan
usahanya.

d. Upaya pengawasan yang lebih efektif dengan membangun pos jaga dan
menempatkan petugas selama 24 (Dua Puluh Empat) jam pada pos jaga
tersebut untuk memonitoring keadaan lokasi pasca relokasi.

10. Adanya perbedaan mengenai kebijakan yang diterapkan serta upaya yang
dilaksanakan dalam penertiban PKL antara Kabupaten Berau dengan
Provinsi DKI Jakarta, dikarenakan perbedaan kondisi lingkungan dan
keadaan pedagang kaki lima itu sendiri. Oleh karena permasalahan pedagang
kaki lima di Provinsi DKI Jakarta lebih kompleks maka membuat pemerintah
harus menerapkan kebijakan yang cukup ketat dan upaya yang lebih besar
agar mampu menata pedagang kaki lima yang ada. Berbeda dengan kondisi
dan keadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Berau yang masih dapat
dikontrol keberadaannya yang sehingga produk kebijakan yang ada serta
upaya yang dilakukan masih tergolong biasa-biasa saja.

Saran
1. Oleh karena selama ini ada 2 (dua) instansi yang berwenang dalam

penanganan perizinan untuk berjualan bagi PKL. Maka sebaiknya Pemkab.
Berau hanya menunjuk 1 (satu) instansi untuk menanganinya untuk
menghemat biaya operasional dan belanja daerah.

2. Melihat semakin banyaknya pedagang kaki lima liar di Kabupaten Berau,
maka sebaiknya PemKab. Berau dapat mengadaptasi produk kebijakan dari
Provinsi DKI Jakarta tentang larangan yang harus dipatuhi oleh pedagang
kaki lima dan masyarakat. Didalam kebijakan tersebut, masyarakat yang
membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang berjualan di jalan/trotoar
akan diberikan sanksi dan denda. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan
jumlah pedagang kaki lima liar berkurang

3. Mengingat pelaksanaan pembinaan yang dianggap masih kurang berkualitas.
Maka seharusnya Pemkab. Berau dapat mengadaptasi sejumlah pembinaan
yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Berau. Pembinaan yang
dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan melaksanakan
sejumlah acara atau event-event tertentu. Event yang dilakukan membuat
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pedagang kaki lima belajar secara langsung mengenai manajemen dalam
berdagang sehingga sangat menarik perhatian pedagang kaki lima.

4. Dikarenakan belum jelasnya lokasi-lokasi berjualan yang bisa digunakan
oleh PKL di Kabupaten Berau, maka dari itu Pemkab. Berau sebaiknya dapat
belajar dari produk kebijakan yang dihasilkan oleh Provinsi DKI Jakarta
mengenai penetapan lokasi berjualan. Pemprov. DKI Jakarta memberikan
penzonaan di sejumlah wilayah mengenai lokasi mana saja yang dapat
dijadikan PKL sebagai tempat mereka untuk berjualan.

5. Melihat masih kurang tegasnya pemerintah dalam proses relokasi di Jalan Dr.
Soetomo maka Pemkab. Berau sebaiknya berbenah diri. Seharusnya semua
lapak pedagang yang ada dibongkar karena sudah jelas seluruh pedagang
telah melanggar peraturan daerah yang berlaku disana. Oleh karena itu,
Pemkab. Berau harus lebih bersikap adil dan tegas dalam mengambil sebuah
tindakan khususnya dalam proses relokasi di Jalan Dr. Soetomo.

6. Oleh karena tidak adanya proses peremajaan pada lokasi berjualan yang baru
bagi pedagang kaki lima yang direlokasi dari Jalan Dr. Soetomo, maka
Pemerintah Kabupaten Berau dapat mengadaptasi upaya peremajaan yang
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu menambah fasilitas-
fasilitas penunjang lainnya khususnya di lantai 2 (dua). Dimana lantai 2 (dua)
tersebut merupakan lokasi baru pedagang kaki lima yang direlokasi dari Jalan
Dr. Soetomo.

7. Karena melihat banyaknya PKL ytang mulai berjualan di jalan/trotoar sekitar
Pasar Tanah Abang, maka sebaiknya petugas yang melakukan pengawasan di
Pasar Tanah Abang harus lebih ketat dalam melakukan pengawasan. Selain
itu, Kepala Dinas/Instansi/Pejabat yang terkait dapat menegur dan bila perlu
memberi sanksi kepada petugas yang bermalas-malasan dan tidak
menjalankan tugasnya dengan baik.

8. Dikarenakan masih kurang efektifnya upaya-upaya yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Berau dalam penertiban PKL, maka Pemerintah
Kabupaten Berau perlu mengadaptasi upaya-upaya yang dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rangkaian upaya penertiban pedagang
kaki lima melalui proses pendataan, relokasi, peremajaan dan pembangunan
fasilitas penunjang, dan pengawasan pasca relokasi yang dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menjadi pembelajaran yang berarti
bagi Pemerintah Kabupaten Berau.
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