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ABSTRAK 

Abd Rahman 2020 Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang 

Kaki Lima di Pantai Losari Kota Makassar (Dibimbing Oleh Muhlis  Madani  

dan Jaelan Usman) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk strategi 

pemerintah  daerah  dalam  menangani pedagang kaki lima  di Pantai Losari  

Kota Makassar. Pendekatan penelitian menggunakan Deskriptif Kualitatif. 

Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Informan penelitian berjumlah 10 orang yang dipilih secara  purposive. Teknik  

Analisis Data  mengunakan Model  Interaktif Miles dan Huberman  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi pemerintah daerah Kota 

Makassar dalam menangani pedagang Kaki Lima melalui 3 bentuk yaitu: 1) 

Penataan  dengan menetapkan daerah Metro Tanjung Bunga sebagai lokasi 

berjualan setiap hari Minggu dengan aturan yang ketat. 2) Pembinaan  Dilakukan 

melalui organisasi Appatangkasa dengan bekerja sama satpol pp dengan 

menberikan penyuluhan secara berkelanjutan agar pedagang kaki lima senantiasa 

taat terhadap lokasi tempat berjualan sesuai dengan ketetapan pemerintah. 3) 

Pengawasan dilakukan melalui Satpol PP dengan menertipkan Pedangang Kaki 

Lima jika melanggar aturan demi menegakkan keamanan dan ketertiban jualan  

di daerah Metro Tanjung Bunga. 
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pembangunan adalah suatu proses  perubahan dari sesuatu kondisi yang 

kurang baik ke arah yang lebih baik atau pembangunan merupakan suatu proses 

perubahan dari suatu kondisi nasional yang lain yang harus dinilai lebih baik dari 

keadaan sebelumnya. Pembangunan mengandung berbagai makna baik dari segi 

ekonomi, sosial, politik dan budaya yang kesemuanya mengandung arti masing-

masing.  

Begitu halnya juga pembangunan ditiap wilayah atau daerah, di dalam 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pembangunan dilaksanakan secara 

terstruktur, baik dari pusat-pusat Kota sampai kepada daerah-daerah pedesaan 

yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan 

masyarakat kearah yang lebih baik. Menurut Sedarmayanti (2010), 

Penyelenggaraan pembangunan yang baik dalam setiap daerah juga tidak lepas 

dari kinerja para pegawai negeri sipil, semakin baik kinerja pegawai negeri sipil di 

setiap daerah maka pembangunan di daerah tersebut akan semakin maju dan 

berkembang, dimana kinerja di definisikan sebagai catatan mengenai out come 

yang dihasilkan dari suatu aktivitas tertentu, selama kurun waktu tertentu pula 

(performance is defined as the record of outcomes produced on a specific job 

function or activity duringa specific time period). 

 

1 
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قي رواه –                                                                                                              يه ب  ال

Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama 

suka).” (HR. Al-Baihaqi) 

Makassar merupakan pusat  Kota  yang terletak di  antara Kabupaten Gowa 

dan Maros  dengan jumlah penduduk sebanyak 1,339  jiwa berdasarkan hasil 

sensus Badan Pusat Statistik Sulsel  pada tahun 2019 Makassar  sebagaimana 

pusat Kota lainnya merupakan sentral dari beragam aktivitas kemasyarakatan, 

baik sebagai tempat bermukim, pemerintahan, perekonomian, perpolitikan, 

keagamaan, maupun kebudayaan. Beragam cara yang dilakukan masyarakat  Kota 

Makassar  untuk bertahan hidup di tengah gempuran persaingan dan 

perkembangan zaman, menyempitnya lapangan pekerjaan, serta 

bertransformasinya sumber daya terampil menjadi mesin.  Keanekaragaman yang  

ada menjadi potret heterogen perkotaan,  termasuk dalam hal mencari nafkah yang 

di antaranya tercermin melalui fenomena Keberadaan PKL di Anjungan Pantai 

Losari pada dasarnya adalah salah satu elemen penting dalam menarik minat  PKL 

untuk berjualan di kawasan Anjugan pantai losari untuk menjajakan barang 

daganganya, di mana  Anjugan pantai Losari selalu ramai di kunjugi Masyarakat  

pada Minggu pagi  dimana kawasan Anjugan Pantai Losari  menjadi  tempat   Car 

Free Day. Pada Minggu pagi  menjadi salah satu alasan PKL  untuk berjualan  

Pantai Losari.  

Pemerintah sebagai pihak yang paling berwenang memberikan pelayanan 

publik, berusaha untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menyediakan ruang 
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terbuka publik dengar berbagai macam cara. Salah satu cara yang dianggap tepat 

dan menjawab kebutuhan tersebut adalah dengan melalui kegiatan Car Free Day 

(CFD. Di Indonesia, acara car free day yang diprakarsai oleh Kementrian 

Lingkungan Hidup diselenggarakan dengan maksud ganda, yakni sebagai solusi 

masalah lingkungan dan menyediakan ruang terbuka publik bagi masyarakat kota 

yang bersangkutan. Car Free Day (CFD) memiliki dua tujuan umum, diantaranya: 

tujuan pertama, CFD dapat dijadikan solusi atas permasalah lingkungan. CFD 

dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan terkait semakin tingginya polusi 

udara yang sumber utamanya adalah kendaraan bermotor. Upaya yang dilakukan 

yaitu dengan cara menutup sebagian ruas jalan utama dalam waktu beberapa jam. 

Adapun yang menjadi tujuan kedua CFD yaitu berupaya untuk menyediakan 

ruang khusus berupa ruang publik khususnya bagi warga. Kota Makassar. Dengan 

adanya ruang publik tersebut menjadikan warga kota dapat melakukan berbagai 

aktifitas dalam Perkotaan  tersebut. Kegiatan yang biasa dilakukan selama adanya 

CFD diantaranya olahraga, baik menggunakan alat seperti sepeda, sepatu roda 

maupun yang lainnya. tetapi ada juga pengunjung yangs Sekedar jalan-jalan 

mengelilingi lokasi CFD sembari memcicipi berbagai macam kuliner yang di 

tawarkan para pedagang dalam kegiatan tersebut 

Salah satu daerah yang menyelenggarakan kegiatan CFD yaitu di Kota 

Makassar Di Kawasan Anjugan Pantai Losari  CFD dilaksanakan pada setiap hari 

minggu yang bertempat di sepanjang Jalan Metro Tanjung Bunga atau sering 

disebut dengan jalan Metro ini menyajikan berbagai macam bentuk rupa unik 

mulai dari kuliner, kerajinan tangan, hobby dan juga olahraga bersama dalam 
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bentuk senam yang dipandu oleh instruktur yang profesional. Tak luput dari 

perhatian ratusan masyarakatpun ikut meramaikan kegiatan ini setiap minggunya 

entah itu untuk mengikuti senam, mencari jajanan atau barang yang diincarnya. 

Sehingga sinergi dan kerjasama dari antar stakeholder sangat diperlukan mulai 

polres Makassar , satpol pp, dinas industri perdagangan serta dinas perhubungan 

untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Berbagai macam polemik 

mulai dari penataan pedagang kaki 5 menjadi hal vital yang harus dikaji dan 

dikoordinasikan lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan 

perencanaan yaitu menciptakan susana CFD yang memang benar benar steril dari 

kendaraan dan asap bermotor parkir yang rapi serta jalan yang kondusif.  

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Makassar  Nomor 5 Tahun 2009 Tentang 

Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, upaya Pemerintah Kota Makassar  

dalam rangka mengatur keberadaan pedagang kaki lima adalah melalui kegiatan 

penataan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima, pengaturan pemberian perizinan, 

dan pengaturan mengenai pemberian sanksinya serta senantiasa melaksanakan 

pembinaan, penyuluhan dan pengawasan sehingga mereka dapat mengembangkan 

usaha dalam meningkatkan kesejahteraannya serta diharapkan akan menunjang 

pertumbuhan perekonomian daerah dari sektor informal . Usaha kecil dalam 

Penjelasan UU No. 23 Tahun 2014 adalah Pemerintah daerah menyelenggarakan 

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Di sisi lain keberadaan pedagang kaki lima mengganggu keindahan dan 

ketertiban serta keteraturan tata ruang kota. Beberapa kali pemerintah telah 
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memberikan peringatan terhadap pedagang kaki lima yang masih berjualan di 

pusat-pusat kota akan dikenakan denda namun masih tetap tidak merubah kondisi 

Kota Makassar. Untuk mewujudkan Makassar sebagai kota dunia tentunya ada 

banyak kriteria yang harus dipenuhi dan dilakukan pemerintah Kota. Salah 

satunya yaitu penataan pedagang kaki lima  yang dihadapi oleh pemerintah Kota 

saat ini yaitu sulitnya memberikan pemahaman kepada pedagangakan arti 

pentingya kesadaran dan kerjasama mereka dalam penataan kota.   Kondisi inilah 

yang menuntut pemerintah kota untuk turuntangan dalam mengatasi permasalahan 

ini. Seringkali penggusuran dan pemindahan lahan berjualan pedangang kaki lima 

dilakukan, namun masih banyak hambatan yang ditemui diantaranya adalah 

jumlah pedagang kaki lima yang lebih  banyak dibandingkan aparat yang bertugas 

serta masih banyaknya tempat pedagang kaki lima yang membutuhkan relokasi 

untuk mewujudkan Makassar yang rapih dan tertib. 

Pemerintah Kota Makassar ikut berpartisipasi dalam upaya menjaga dan 

meningkatkan kualitas lingkungan di Kota Makassar  dengan mencanangkan Car 

Free Day Kota Makassar pada tanggal 2 Januari 2008 melalui Peraturan Walikota 

Makassar Nomor 3 Tahun 2015 dan pelaksanaan Car Free Day pertama di Kota 

Makassar  dilaksanakan pada hari Minggu yaitu pada tanggal 4 Januari 2010 yang 

dilaksanakan di ruas jalan Maipa Kota Makassar Untuk selanjutnya, pelaksanaan 

Car Free Day dilaksanakan pada tiap hari Minggu dimulai pukul 05.00 WIT 

sampai pukul 10 .00 WIT Salah satu manfaat dari pelaksanaan Car Free Day di 

kota Makassar adalah pengurangan polusi udara yang timbul ,dan mengurangi 

jumlah kendaraan bermotor yang melewati Maipa. Hal ini akan berbanding lurus 
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dengan pengurangan emisi gas buangan berbahaya. Pelaksanaan Car Free Day di 

Kota Makassar juga dilatar belakangi tingginya angka perkembangan jumlah 

kendaraan bermotor dari tahun ke tahun. 

Sisi positif lainnya dari pelaksanaan Car Free Day dalam kaitan kegiatan 

ekonomi adalah meningkatnya pendapatan para pelaku ekonomi mikro seperti 

pedagang kecil (pedagang kaki lima) yang berjualan di sekitar lokasi ruas jalan 

pelaksanaan Car Free Day.Didalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1984 

disebutkan bahwa pedagang adalah orang atau badan membeli, menerima atau 

menyimpan barang penting dengan maksud untuk di jual diserahkan, atau dikirim 

kepada orang atau badan lain, baik yang masih berwujud barang penting asli, 

maupun yang sudah dijadikan barang lain. Kegiatan perdagangan dapat 

menciptakan kesempatan kerja melalui dua cara pertama,secara langsung yaitu 

dengan kapasitas penyerapan tenaga kerja yang benar. Kedua, secara tidak 

langsung yaitu dengan perluasan pasar yang di ciptakan oleh kegiatan 

perdagangan disatu pihak dan pihak lain dengan memperlancar penyaluran dan 

pengadaan. 

Hal ini merupakan masalah yang sangat kompleks karena akan 

menghadapi dua sisi dilematis. Pertentangan antara kepentingan hidup dan 

kepentingan pemerintahan akan berbenturan kuat dan menimbulkan friksi diantara 

keduanya.  Para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang umumnya tidak memiliki 

keahlian khusus mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi yang 

memprihatinkan, dengan begitu banyak kendala yang harus di hadapi diantaranya 

kurangnya modal, tempat berjualan yang tidak menentu, kemudian ditambah 
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dengan berbagai aturan seperti adanya Perda yang membatasi lokasi keberadaan 

mereka. Melihat kondisi seperti ini, maka seharusnya tindakan pemerintah 

menjalankan aturan dalam penertiban dan penataan para  Pedagang Kaki Lima  

Appatangkasa (PKL) tetap atas pertimbangan kemanusiaan yang mampu 

memberikan solusi bagi masyarakat yang berprofesi sebagai Pedagang Kaki Lima 

Appatangkasa (PKL).  

Tahun ini fokus pembangunan Makassar berada pada infrastruktur, 

transportasi, dan penghijauan dengan melakukan penataan pedistrian, pembenahan 

sistem persampahan. Penataan infrastruktur yang saat ini sedang dilakukan harus 

didukung dengan tata ruang melalui penataan bagi para anggota Pedagang kaki 

lima Appatangkasa (Asosiasi Pedagang Pasar Tumpah )  guna memudahkan 

pemerintah dalam menata Kota Makassar. Upaya Penataan pedagang kaki lima 

Appatangkasa (Asosiasi Pedagang Pasar Tumpah) dalam Pemberdayaan PKL 

Kehadiran PKL di suatu Kota pada  dasarnya tidak direncanakan sehingga 

memunculkan permasalahan bagi suatu Kota karena tidak tertata dengan rapi. 

Untuk mengembalikan ketertiban suatu Kota muncul  gagasan penataan . Relokasi 

yaitu suatu upaya menempatkan kembali  suatu kegiatan tertentu ke lahan yang 

sesuai dengan peruntukannya    Dewanto 2016     menerangkan ada Tiga indikator  

strategi pemeritah yang menjadi pertimbangan dalam penentuan penataan relokasi  

pedangang kaki lima Appatangkasa PKL, yaitu : 

1.  Adanya penataan tempat usaha Pemerintah Daerah bertujuan untuk 

mewujudkan alokasi tempat usaha yang layak untuk memberikan 

kesempatan berusaha bagi pedagang serta menciptakan lingkungan 
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yang indah dan bersih, namun juga dapat memberdayakan keberadaan 

pedagang kaki lima untuk menopang ekonomi daerah. 

2. Pembinaan Pedagang kaki lima yang dilakukan diharapkan tidak hanya 

menjadi eksistensi Pemerintah Daerah dalam menjalankan Peraturan 

Daerah dengan baik, namun Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan 

tangan dari Pemerintah Pusat harus memberikan pembinaan dan 

penyuluhan kepada pedagang untuk kepentingan pengembangan usaha 

dan peningkatan kesejahteraan pedagang kaki lima. Pemerintah Kota 

Makassar  sebagai dinamisator berperan melalui pemberian bimbingan 

dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat 

khususnya pedagang kaki lima dengan memberikan pelatihan dan 

pembinaan 

3.  Pengawasan. Dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima 

Pemerintah Kota Makassar  melakukan pengawasan dengan 

memberikan nasehat, arahan dan petunjuk kepada pedagang kaki lima 

untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang ada. 

Disamping menciptakan lingkungan yang bersih, penciptaan keamanan 

dan ketertiban juga harus menjadi perhatian Pemerintah Kota 

Makassar demi kepentingan umum 

Berdasarkan pada uraian permasalahan diatas, peneliti tertarik 

untuk mengkaji secara mendalam tentang kondisi dilematis tersebut 

dengan mengangkat Judul Tesis “Strategi Pemerintah Daerah Dalam  

Penataan Pedagang Kaki Lima  Di Pantai Losari Kota Makassar  
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya  

pemerintah dalam Penataan Lapak pedagang kaki lima (PKL ) di Kota 

Makassar. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana strategi pemerintah dalam  penataan tempat usaha pedagang 

kaki lima di pantai Losari Kota Makassar? 

2. Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam Pembinaan  pedagang kaki 

lima di panati losari ? 

3. Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam  Pengawasan pedagang kaki 

lima di panati losari ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui strategi pemerintah dalam penataan tempat usaha 

Pedagang Kaki Lima di Pantai Losari ? 

2. Untuk mengetahui strategi pemerintah daerah dalam Pembinaan pedagang 

kaki lima di Panati Losari ? 

3. Untuk mengetahui strategi pemerintah daerah dalam  pengawasan 

pedagang kaki lima di Pantai Losari ? 

 

 

D. Manfaat  Penelitian 

1. Manfaat teoritis 
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penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta 

mengembangkan kemampuan berpikir melalui penulisan karya ilmiah di 

bidang Ilmu Administrasi publik.  

2. Manfaat praktis 

penelitian ini diharapkan bermanfaat dapat memberikan masukan bagi 

instansi terkait dengan kebijakan pemerintah dalam penataan pedagang 

kaki lima.  Disamping itu juga dapat sebagai nilai tambah bagi peneliti 

untuk mengembangkan penelitian Tesis ilmiah guna meningkatkan 

wawasan secara teori maupun alokasinya dilingkungan masyarakat. 

3. Manfaat akademis  

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara 

langsung maupun tidak langsung bagi kepustakaan Departemen Ilmu 

Administrasi Publik dan sebagai bahan perbandinganbagi mahasiswa yang 

ingin melakukan penelitian di bidang yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
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A.  Hasil Penelitian Terdahulu  

Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan beberapa kajian terdahulu atau 

penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun 

tujuan dari pemaparan kajian terdahulu ini adalah untuk menentukan posisi 

penelitian serta menjelaskann perbedaannnya. Selain itu penelitian terdahulu ini 

sangat berguna untuk perbandingan. Dengan demikian penelitian yang penelitian  

dilakukan : 

1. Nama penelitian  

Penelitian Indah Istikarini (Mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan 

FakultasIlmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang) 

a. Hasil Penellitian Terdahulu 

  Dilakukan pada tahun 2018 dengan judul Tesis yaitu 

“Implementasi perdano.1 tahun 2010 tentang pengaturan dan pembinaan 

pkl dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan pkl di kota malang.” Hasil 

dari penelitian tersebut adalah upaya peningkatan kesejahteraan pkl di kota 

Malang sesuai dengan peraturanperda no. 1 tahun 2000 tentang pengaturan 

dan pembinaan pedagang kaki lima,dengan mengatur lokasi yang telah 

ditentukan, mengarahkan PKL untuk mengetahui, memperhatikan 

kawasan bebas PKL, dan mengadakan pembinaanyang berkesinambungan. 

Dan dari hasil penelitian kebijakan yang telah dibuatini dianggap tepat dan 

strategis dan membuat pengunjung banyak yang berda tangan kesana 

sehingga hal ini membantu dalam meningkatkanke sejahteraan masyarakat 

terutama kesejahteraan pedagang kaki lima. 11 
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b. Perbedaan penelitia 

 Bedanya fokus peneliti  ini adalah strategi pemerintah Daerah 

dalam penataan pedagang kaki lima di Anjugan pantai losari  (studi kasus   

“car free day” )  bertujuan untuk mendeskripsikan  strategi pemerintah  

daerah  dalam  menangani pedagang kaki lima  di pantai losari  Kota 

Makassar . pendekatan  penelitian menggunakan deskriptif  Kualitatif. 

Teknik  pengumpulan data  melalui  observasi,wawancara ,dan 

dokumentasi, Informan dalam penelitian ini berjumlah  10 orang yang 

dipilih secara  purposive ,Teknik  analisis data  mengunakan model  

interaktif miles .  “Hasil penelitian ini  menunjukan bahwa  strategi 

pemerintah daerah  Kota Makassar  dalam menangani  pedagang kaki 

Lima .”Melalui 3 tahap yaitu : 1)Penetapan Tempat usaha  Lokasi tempat 

berjualan  secara permanen setiap minggu   dengan menunjuk daerah 

Metro Tanjung Bunga sebagai tempat berjualan . 2) Pembinaan pedagang 

kaki lima “Dilakukan dengan cara berkoordinasi antara aparat kecamatan 

dengan Asosiasi”Appatangkasa  PK5 Di Anjugan Pantai Losari . 3) 

Pengawasan   berupa pemberian sanksi  pencabutan izin usaha  bagi 

pedagang kaki lima (PK5)  yang berjualan di Lokasi yang sudah 

ditetapkan oleh pemerintah setempat. 

2. Penelitian Fransisco Galih Pratama (Mahasiswa jurusan Ilmu 

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Malang) yang dilakukan pada tahun 2015 dengan judul 

Tesis yaitu “Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (studi bidang 
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perdagangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan 

Energi Kota Kediri).” Penelitian yang dilakukan oleh Fransisco Galih 

Pratama memiliki persamaan dengan peneliti, hanya saja penelitian 

tersebut lebih terfokus pada kebijakan relokasi. Sedangkan peneliti lebih 

ke bentuk pada strategi pemerintah  daerah dalam penataan pedagang 

kaki lima di Anjugan Pantai Losari Kota Makassar. 

 Perbedaan penelitia 

Bedanya fokus peneliti  ini adalah strategi pemerintah Daerah 

dalam penataan pedagang kaki lima di Anjugan pantai losari  (studi kasus   

“car free day” )  bertujuan untuk mendeskripsikan  strategi pemerintah  

daerah  dalam  menangani pedagang kaki lima  di pantai losari  Kota 

Makassar . pendekatan  penelitian menggunakan deskriptif  Kualitatif. 

Teknik  pengumpulan data  melalui  observasi,wawancara ,dan 

dokumentasi, Informan dalam penelitian ini berjumlah  10 orang yang 

dipilih secara  purposive ,Teknik  analisis data  mengunakan model  

interaktif miles .   Fokus penelitian tersebut adalah )Penetapan Tempat 

usaha  Lokasi tempat berjualan  secara permanen setiap minggu   dengan 

menunjuk daerah Metro Tanjung Bunga sebagai tempat berjualan . 2) 

Pembinaan pedagang kaki lima “Dilakukan dengan cara berkoordinasi 

antara aparat kecamatan dengan Asosiasi”Appatangkasa  PK5 Di Anjugan 

Pantai Losari . 3) Pengawasan   berupa pemberian sanksi  pencabutan izin 

usaha  bagi pedagang kaki lima (PK5)  yang berjualan di Lokasi yang 

sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat 
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3. Penelitian Cicik Triwulan (Mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan 

Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah 

Malang) yang  dilakukan pada tahun 2018 dengan judul skripsi yaitu 

“implementasi Perda  No.5 Tahun 2005 Tentang Penertiban Pedagang 

Kaki Lima di Kota  Mojokerto.” Hasil dari penelitian Cicik Triwulan 

hampir sama dengan  peneliti, hanya saja penelitian yang dilakukan lebih 

pada penertiban PKL dan  hambatan pemerintah dalam merolokasi. 

Sedangkan fokus peneliti pada  strategi peningkatan kesejahteraan 

pedagang kaki lima berbasis wisata kuliner  di Kota Blitar.  

 

No Nama Penelitian Judul penelitian Metode 

penelitian 

Hasil penelitian 

 

1 

  

Indah Istikarini 

(Mahasiswa jurusan 

Ilmu Pemerintahan 

FakultasIlmu Sosial 

dan Ilmu Politik 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indah Istikarini 

Implementasi perdano.1 

tahun 2010 tentang 

pengaturan dan 

pembinaan pkl dalam 

meningkatkan tingkat 

kesejahteraan pkl di 

kota malang.” Hasil 

dari penelitian tersebut 

adalah upaya 

peningkatan 

kesejahteraan pkl di 

kota Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi perdano.1 

 

Kualitatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kualitatif 

Hasil dari penelitian 

tersebut adalah upaya 

peningkatan 

kesejahteraan pkl di kota 

Malang sesuai dengan 

peraturanperda no. 1 

tahun 2000 tentang 

pengaturan dan 

pembinaan pedagang kaki 

lima,dengan mengatur 

lokasi yang telah 

ditentukan, mengarahkan 

PKL untuk mengetahui, 

memperhatikan kawasan 

bebas PKL, dan 

mengadakan 

pembinaanyang 

berkesinambungan. Dan 

dari hasil penelitian 

kebijakan yang telah 

dibuatini dianggap tepat 

dan strategis dan 

membuat pengunjung 

banyak yang berda tangan 

kesana sehingga hal ini 

membantu dalam 

meningkatkanke 
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(Mahasiswa jurusan 

Ilmu Pemerintahan 

FakultasIlmu Sosial 

dan Ilmu Politik 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang) 

 

 

 

 

tahun 2010 tentang 

pengaturan dan 

pembinaan pkl dalam 

meningkatkan tingkat 

kesejahteraan pkl di 

kota malang.” Hasil 

dari penelitian tersebut 

adalah upaya 

peningkatan 

kesejahteraan pkl di 

kota Malang 

sejahteraan masyarakat 

terutama kesejahteraan 

pedagang kaki lima. 

 

 

2 Penelitian Fransisco 

Galih Pratama 

(Mahasiswa jurusan 

Ilmu Pemerintahan 

Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang) yang 

Kebijakan Relokasi 

Pedagang Kaki Lima 

(studi bidang 

perdagangan, Dinas 

Perindustrian, 

Perdagangan, 

Pertambangan dan 

Energi Kota Kediri).” 

 

kualitatif 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Fransisco Galih Pratama memiliki 

persamaan dengan peneliti, hanya 

saja penelitian tersebut lebih 

terfokus pada kebijakan relokasi 

3 Cicik Triwulan 

(Mahasiswa jurusan 

Ilmu Pemerintahan 

Fakultas  Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang) 

“implementasi Perda  

No.5 Tahun 2005 

Tentang Penertiban 

Pedagang Kaki Lima di 

Kota  Mojokerto 

 

kualitatif 

Hasil dari penelitian Cicik 

Triwulan hampir sama dengan  

peneliti, hanya saja penelitian 

yang dilakukan lebih pada 

penertiban PKL dan  hambatan 

pemerintah dalam merolokasi. 

Sedangkan fokus peneliti pada  

strategi peningkatan kesejahteraan 

pedagang kaki lima berbasis 

wisata kuliner  di Kota Blitar. 
 

B. Teori Dan Konsep 

a. Strategi Pemerintah Dalam Penataan  Pedagang Kaki Lima Car Free Day 

(CFD) 

Car Free Day atau di Indonesia biasa disebut dengan CFD adalah bentuk 

keperdulian pemerintah untuk mengurangi dan mengendalikan polusi udara 

sekaligus menciptakan ruang terbuka bagi publik. Di Indonesia, CFD awal mula 

di kenal di Indonesia bukan sebagai CFD melainkan Hari Bebas Kendaraan 

Bermotor atau HBKB yang pertama kali di laksanakn di Jakarta pada tanggal 21 
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September 2004. Pada hari itu semua kendaraan di larang melintasi area yang 

telah ditetapkan oleh panitia sebagai kawasan HBKB. Tujuan dari kegiatan 

tersebut adalah untuk membiasakan memberi edukasi  kepada masyarakat melalui 

sosialisasi yang dirancang untuk menurunkan ketergantungannya terhadap 

kendaraan bermotor maupun penyebab pencemaran udara.Dasar Hukum 

pelaksanaan HBKB atau sekarang yang disebut dengan Car Free Day (CFD) 

adalah keputusan menteri dalam negeri nomor 426/296/SJ tahun 2015 tentang 

pelaksanaan CFD dan penyediaan ruang terbuka olahraga 

Menurut McGee & Yeung (daam Rosita, 2006: pedagang kaki lima (PKL) 

mempunyai pengertian yang sama dengan ”street vendor”, yang  didefinisikan 

sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual di tempat yang 

merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar. 

Oleh karena tidak tersedianya ruang informal kota bagi PKL, maka PKL 

menggunakan ruang publik, seperti badan jalan, trotoar, taman kota, di atas 

saluran drainase , kawasan tepi sungai untuk melakukan aktivitasnya. Penggunaan 

ruang publik tersebut biasanya terjadi di tempat-tempat strategis diantaranya 

aktivitas formal kota seperti pada saat pelaksanaan Car Free Day. 

Pedagang kaki lima adalah suatu usaha yang memerlukan modal relatif 

sedikit, berusaha dalam bidang produksi dan penjualan untuk memenuhi 

kebutuhan kelompok konsumen tertentu. Usahanya dilaksanakan pada tempat-

tempat yang dianggap strategis dalam lingkungan yang informal.Pedagang kaki 

lima menurut An-nat (2003:30) bahwa istilah pedagang kaki lima merupakan 

peninggalan dari zaman penjajahan Inggris. Istilah ini diambil dari ukuran lebar  
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trotoar yang  waktu  dihitung  dengan  feet  (kaki)  yaitu kurang lebih 31 cm  lebih 

sedikit, sedang lebar trotoar pada waktu itu adalah lima kaki atau sekitar 1,5 meter 

lebih sedikit.  Jadi orang berjualan di atas trotoar  kemudian disebut pedagang 

kaki lima (PKL).  

Menurut Conu Pumpin (2008) ilmu strategi berasal dari buku “Seni 

Berperang” yang ditulis oleh Sun Tzu. Ia seorang jenderal Tiongkok yang hidup 

pada 2500 tahun yang lalu. Ilmu strategi yang diajarkan oleh Sun Tzu banyak 

diikuti oleh para jenderal untuk memenangkan pertempuran, dan umumnya 

banyak yang sukses. Hal ini menyebabkan kaidah-kaidah seni berperang dari Sun  

Tzu banyak dipakai oleh para jenderal sampai saat sekarang.  Setiap pakar 

mendefinisikan strategi secara berbeda-beda, tetapi pada  intinya adalah sama 

seperti yang dijelaskan pada makna strategi.  

Lawrence R.  Jauch dan William F. Glueck mendefinisikan strategi adalah: 

“strategi adalah  sebuah rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi yang 

menghubungkan  keunggulan perusahaan dengan tantangan lingkungan serta 

dirancang untuk  memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai 

melalui pelaksanaan  yang tepat oleh organisasi. Sedangkan menurut J. Salusu 

yang mengutip dari pemahaman Mc. Nichols adalah: ”strategi adalah suatu seni 

menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai 

sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang 

paling menguntungkan”.  
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 Menurut (Salusu 2016 : 48 ).  menerangkan ada empat  indikator  srategi 

pemeritah yang menjadi pertimbangan dalam penentuan penataan relokasi  

pedangang kaki lima Appatangkasa PKL, yaitu : 

1. Penetapan tujuan pemerintah menetapkan lokasih berjualan untuk 

para pedangang kaki lima  agar bisah menempati  lahan yang sudah 

disediakan oleh pemerintah . 

2. Pencapaian tujuan terlaksananya penataan pedagang kaki lima 

yang terkendali dan terciptanya kenyamanan dengan menberikan 

pemahaman kepada pedangang kaki lima dan masyarakat  terhadap 

ketertiban dan keindahan lingkugan . 

3. Pengambilan keputusan suatu proses yang harus dijalankan 

pemerintah untuk mendapatkan keputusan yang dapat 

menyelesaikan permasalahan sesuai dengan kondisii lingkungan 

yang ada. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan berbagai 

cara salah satunya adalah. Diskusi dengan para pedagang kaki lima  

untuk menentukan sebuah keputusan menjadi penting karena harus 

dapat menampung seluruh aspirasi dan harapan dari seluruh pihak 

dalam mengambil keputusan 

4. Sumber Daya dan Lingkungan  memanfaatkan lahan yang kurang 

produktif menjadi lokasi berjualan PKL 

Menurut Chandler (2015 ), strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan  

perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut  

serta prioritas alokasi sumber daya. Sedangkan menurut Porter (2013) strategi  
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adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keuunggulan bersaing. Menurut 

Stephanie K. Marrus, strategi didefenisikan sebagai suatu proses penentuan  

rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang  

organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan  

tersebut dapat dicapai.  Selain itu ada juga defenisi yang lebih khusus, misalnya 

pakar strategi,  Hamel dan Prahalad (2010 ), yang mengangkat kompotensi inti 

sebagai hal  penting. Mereka berdua mendefinisikan strategi yang terjemahannya 

sebagai  berikut:  “Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremenal 

(senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dialakukan berdasarkan sudut 

pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan 

demikian, strategi selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai 

dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan 

perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies). 

Perusahaan perlu mencari kompotensi inti di dalam bisnis yang dilakuka. 

Sedangkan Karafir (2007:4) mengemukakan bahwa pedagang kaki lima 

adalah pedagang yang berjualan di suatu tempat umum seperti tepi jalan, taman-

taman, emper-emper toko dan pasar-pasar tanpa atau adanya izin usaha dari 

pemerintah. Dari kedua pendapat  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pedagang  

kaki  lima  adalah  mereka  yang berusaha di tempat-tempat umum tanpa atau 

adanya izin dari pemerintah.  Secara garis besar karakteristik PKL 

(Ismawan:2002),  digambarkan sebagai berikut: 
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1. Informalitas. Sebagian besar PKL bekerja  diluar kerangka legal dan 

pengaturan yang ada, maka keberadaan mereka pun tak diakui oleh 

pemerintah setempat.  

2. Mobilitas. Aspek informalitas dari PKL juga membawa konsekuensi 

tiadanya jaminan keberlangsungan aktifitas yang dijalani, sehingga usaha 

ini merupakan sektor yang relatif mudah dimasuki dan ditinggalkan. 

Apabila terdapat peluang maka dengan banyak pelaku yang turut serta, 

sebaliknya apabila terjadi perubahan peluang ke arah negatif pelakunya 

akan berkurang.  

3.  Kemandirian. Umumnya para pedagang mencari modal sendiri tanpa 

mendapatkan bantuan dari pemerintah. Lembaga keuangan lokal  dengan 

berbagai peraturan dan prinsip keberhati-hatian membatasi kemungkinan 

berhubungan dengan para PKL, karena tiadanya jaminan yang dimiliki 

mereka.  

4.  Hubungan dengan sektor formal. Meskipun kehadiran mereka tidak 

diakui, namun peranan mereka dalam membantu sektor formal sangatlah 

besar, terlebih lagi dalam hal pendistribusian barang kepada konsumen. 

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik(BPS), karakteristik sector 

informal sebagai berikut: 

1. Mandiri. Pada umumnya usaha yang  dilakukan tanpa ada bantuan 

dari pekerja/buruh, artinya dikerjakan langsung oleh pemimpin 

perusahaan.  
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2. Modal yang dikeluarkan dalam melakukan usaha berasal dari milik  

sendiri.  

3. Rata-rata waktu kerja sector informal dalam sehari, paling lama 

adalah 9 jam.  

4.  Dalam menjalankan usaha mayoritas, mereka tidak 

memanfaatkan bantuan pinjaman pemerintah ataupun bank lokal. 

Tetapi mencari pinjaman lainnya, yang berasal dari keluarga atau 

kerabat terdekat. Beberapa alasan, mereka yang tidak 

mendapatkan bantuan dari pemerintah adalah ketidak tahuan 

adanya bantuan, ketidak tahuan dalam prosedur pengajuan atau 

penerimaan bantuan dan penolakan proposal dari lembaga yang 

bersangkutan. Kegiatan ekonomi informal perkotaan  

kehadirannya membawa beberapa permasalahan bagi perkotaan di 

antaranya, yaitu (URDI 2005) : 

1.  Penyalahgunaan penggunaan peruntukan  ruang publik. 

2. Munculnya ancaman keamanan  lingkungan. 

3. Terabaikannya kebersihan lokasi sektor  informal.  

4. Adanya eksplotiasi anak-anak usia sekolah.  

5. Terjadinya persaingan yang tidak sehat antara sektor 

informal dan sector formal.  

6.  Rentannya pemerasan oleh pihak-pihak tertentu karena 

ketiadaan perlindungan hukum.  

7.  Munculnya setoran ilegal (pungutan liar) yang mesti  
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8. dibayarkan kepada pihak tertentu di luar setoran resmi.  

Masalah dan keuntungan yang muncul dari kehadiran PKL bagi perkotaan    

(Soegijoko: 2001) 

 

 

Dewanto (2004) dalam skripsinya  menjelaskan masalah-masalah yang 

ditimbulkan oleh PKL, yaitu : 

1. Menurunkan Kualitas fisik suatu kawasan  tertentu karena tidak tertata, 

2.  Mengganggu sirkulasi pergerakan  masyarakat, 

3. Menimbulkan kesan kumuh, 

4. Terganggunya lahan parkir karena  digunakan sebagai lahan usaha oleh 

PKL. 

5. Penggunaan trotoar sesuai fungsi  peruntukannya 

6.  Kehadiran PKL menimbulkan sampah  yang tidak sedikit setiap harinya. 

Pengertian Strategi Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari 

kata “strategos” yang berarti “kepemimpinan militer”. Kepemimpinan militer atau 

strategi dalam konteks awal merupakan sesuatu yang dikerjakan oleh para 

pemimpin militer (jenderal) untuk memenangkan pertempuran. Menurut Wiliam 

J. Stanton yang dikutip oleh Amirullah (2015: 4), mengartikan strategi sebagai 

suatu rencana dasar yang luas dari suatu tindakan organisasi untuk mencapai suatu 

Masalah Keuntugan 

Mengganggu kegiatan perkotaan 

lainnya sehingga  menimbulkan 

kesemrawutan. 

 

Mampu menyediakan lapangan 

kerja sehingga mampu menyerap 

tenaga kerja. 

Tidak tertatanya dengan baik 

dikarenakan tidak tersentuh oleh 

hokum 

Menyediakan barang yang murah 

bagi masyarakat. 

Sulit diprediksi pertumbuhannya 

sehingga sulit untuk ditata. 

Bisa menjadi cikal bakal sektor 

formal. 
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tujuan.Strategi lebih lanjut lagi menurut Muhamad (2012:10), karakteristik 

strategi berorientasi pada keseimbangan antara jangka pendek dan jangka panja 

ng. Strategi adalah suatu alat untuk digunakan untuk mencapai tujuan, maka 

strategi memiliki beberapa sifat menurut Jauch dan Glueck (dalam Amirullah, 

2015: 5) adalah menyatukan seluruh bagian-bagian dalam organisasi atau 

perusahaan (unfield), bersifat menyeluruh mencakup seluruh aspek dalam 

organisasi  (complex), dan dimana seluruh strategi akan sesuai dari seluruh 

tingkatan (integral) . Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

strategi merupakan rencana yang berorientasi kepada masa depan untuk mencapai 

tujuan organisasi, dan perlu menyeimbangkan jangka pendek dan jangka panjang. 

Hal tersebut untuk menerjemahkan mengenai tujuan, sasaran, strategi dan 

kebijakan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat.  

Tipe-Tipe strategi Strategi bagi sebagian organisasi merupakan cara untuk 

mengatasi dan mengantisipasi setiap masalah yang timbul serta kesempatan-

kesempatan untuk masa depan. Penggunaan strategi dapat memberikan solusi 

melalui gambaran yang jelas dan terarah. Menurut Kooten yang dikutip dalam 

Salusu (2002:104-105) membedakan tipe-tipe strategi menjadi 4 (empat) tipe, 

yaitu:  

a) Corporate Strategy (strategi organisasi), strategi ini berkaitan 

dengan perumusan, misi, tujuan, nilai-niai, dan inisiatif yang 

menghasikan suatu strategi yang baru. Membahas berupa apa saja 

yang akan dilakukan dan untuk siapa hasilnya dapat dirasakan. 
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b) Program Strategy (strategi program), strategi ini memberikan 

perhatian pada implikasi strategik dari suatu program tertentu. Hal-

hal apa saja yang berdampak dan yang ditimbulkan jika program  

tertentu dilancarkan atau diperkenalkan, dan apa dampaknya bagi 

sasaran organisasi 

c) .Resource Strategy (strategi pendukung sumber daya), strategi ini 

memusatkan pada memaksimalkan pemanfaatan sumber daya 

esensial yang tersedia untuk meningkatkan kualitas kinerja 

organisasi agar strategi-strategi yang telah disiapkan dapat 

dijalankan. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, 

teknologi, dan sebagainya.d.Institutional Strategy (strategi 

kelembagaan), strategi ini berfokus pada pengembangan 

kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif 

strategi 

b. Tingkatan Strategi  

Pembentukan perencanaan dan juga strategi tidak terlepas dari beberapa 

tingkatan strategi, terdapat 4 tingkatan strategi seperti enterprise strategy,   

corporate strategy, business strategy dan juga functional strategy. Di dalam 

bukunya (Salusu, 1996: 102) menjelaskan bahwa enterprise strategy sangat  

berkaitan dengan respon masyarakat. Masyarakat ialah suatu kelompok yang  

berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Kelompok ini mempunyai 

tuntutan yang sangat bervariasi terhadap sebuah organisasi, suatu yang perlu 

diberi perhatian oleh para penyusun strategi itu sendiri. Jadi, yang dapat 
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disimpulkan ialah  strategi dapat menciptakan relasi antara organisasi dan 

khalayak luar, yang dapat  menguntungkan organisasi tersebut. Strategi itu juga 

menampakan kesungguhan  suatu organisasi dalam bekerja dan berusaha untuk 

memberi pelayanan terbaik  kepada masyarakat. Sedangkan corporate stategy 

seringkali kaitannya dengan  tujuan sebuah organisasi sehingga sering disebut 

sebagai grand strategy meliputi  suatu bidang yang digeluti oleh suatu organisasi.  

Hal ini memerlukan keputusan  strategi dan perencanaan strategi yang 

selayaknya juga disiapkan oleh pihak  internal setiap organisasi. Tingkatan 

strategi selanjutnya ialah business strategyyang mana pada  tingkat ini 

menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat. Dapat  

menempatkan organisasi di hati para penguasa, para pengusaha, para pejabat, dan 

yang lainnya. Semua hal tersebut dimaksud untuk mendapatkan keuntungan  

strategi yang sekaligus mampu menunjang perkembangan organisasi ke tingkat 

yang lebih baik. Dan yang terakhir ialah fungctional strategyyang merupakan 

strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis  

fungsional dalam bukunya (Salusu, 1996: 104) yaitu:  

a. Strategi fungsional ekonomi ialah sebuah fungsi yang memungkinkan 

organisasi hidup sebagai kesatuan ekonomi yang sehat, kata sehat disini  

dimaksudkan sebagai keuangan, pemasaran, sumber daya, penelitian  dan 

juga pembangunan.  

b.  Strategi fungsional menejemen ialah meliputi sebuah fungsi menejemen 

seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengontrolan,  
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pemberdayaan, pelatihan, pemberian motivasi, pengkomunikasian,  

pembuatan tujuan, dan juga integritas.  

c. Strategi isu yang memiliki fungsi sebagai pengontrol lingkungan, baik  di 

dalam situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang  

belum diketahui.   

Dalam hal ini tingkatan tersebut ialah merupakan kesatuan yang bulat dan  

menjadi isyarat bagi setiap pengambilan keputusan tertinggi bahwa mengelola  

organisasi tidak boleh dilihat dari sudut kerapian administrasi semata, tetapi juga  

hendaknya memperhatikan kesehatan organisasi dari sudut pandang ekonomi.  

c. Elemen-elemen Strategi 

Ada beberap macam elemen-elemen strategi dalam bukunya (Salusu, 2004:88) 

seperti seni situasional, tujuan dan sasaran, produk keunggulan  kompetitif, pola 

keputusan, kebijaksanaan dan program, destinasi, sumber daya dan  lingkungan, 

program bertindak, formuasi strategi, dan pemimpin. Disini peneliti  akan 

menjabarkan beberapa hal yang terkait dengan permasalahan di atas,  diantaranya 

ialah:  

a. Tujuan dan sasaran   

Pada dasarnya suatu strategi ialah penetapan dari tujuan dan sasaran  

jangka panjang dalam suatu organisasi serta penggunaan serangkaian  

tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai  

tujuan tersebut. Ada 3 komponen penting di dalam sebuah strategi,  

seperti adanya tujuan dan sasaran, cara bertindak, dan alokasi sumber  

daya untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini strategi dapat  
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disimpulkan sebagai sasaran serta pola yang dirangkai/dibuat  sedemikian 

rupa, yaitu menjadikan suatu organisasi tersebut menggeluti  bisnis apa, 

serta akan menjadi apa sebuah organisasi itu.   

b. Produk dan Keunggulan Kompetitif  

Strategi itu sendiri adalah sebuah produk/lingkup pasar, keunggulan  

kompetitif dan sinergi. Strategi mencakup ruang lingkup yang dapat  

diartikan dalam kesesuaian produk atau pasar dengan wilayah tertentu.   

c. Pola Keputusan  

Strategi terlihat lebih tajam ketika menegaskan bahwa strategi itu  sendiri 

sesungguhnya adalah pola keputusan di dalam suatu organisasi  yang 

membentuk dan menampilkan tujuan dan sasaran dari organisasi  itu. 

Melahirkan sebuah kebijaksanaan dan rencana untuk mencapai  tujuan.  

d.  Sumber Daya dan Lingkungan  

Suatu menejemen strategi ialah suatu proses berkelanjutan yang  

mengaitkan secara efektif sasaran dan sumber daya organisasi terhadap  

peluang di dalam lingkungan. Selain itu, strategi sebenarnya tidak lain  

dari suatu rencana kerja untuk memaksimalkan kekuatan suatu pihak 

dalam menghadapi berbagai kekuatan di lingkungan usaha. Dalam  

pembahasan ini, terlihat bahawa faktor lingkungan telah dipandang  

sebagai faktor yang memainkan peranan penting dalam menjalankan 

organisasi tanpa mengingkari hubungannya dengan sumber daya  

organisasi itu sendiri.   
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e.  Pemimpin  

Pemimpin ialah salah satu unsur baru dalam elemen strategi ini.  

ditegaskan bahwa strategi suatu organisasi adalah konseptualisasi yang  

diekspresikan oleh pemimpin organisasi itu tentang sasaran jangka  

panjang, kebijaksanaan dan kendala, seperangkat rencana yang sedang   

berjalan mengenai tujuan jangka pendek yang dipandang layak  

memberikan kontribusi bagi pencapaian sasaran organisasi. 

1. Pembentukan Strategi   

Para eksekutif perlu menjamin bahwa strategi yang mereka susun dapat 

berhasil dengan meyakinkan. Bukan saja dipercaya oleh orang lain, tetapi 

memang dapat dilaksanakan. Untuk itu Hatten dan Hatten memberi beberapa 

petunjuk bagaimana suatu strategi dibuat sehingga ia bisa sukses, yakni:  

1) Strategi haruslah konsisten dengan lingkungannya.  

Jangan membuat strategi yang melawan arus. Ikutilah arus perkembangan 

dalam masyarakat, dalam lingkungan yang member peluang untuk bergerak 

maju.  

2). Tergantung pada ruang lingkup kegiatannya.  

Apabila ada banyak strategi yang dibuat maka strategi yang satu haruslah 

konsisten dengan strategi yang lain. Jangan bertentangan atau bertolak 

belakang. Semua strategi hendaknya diserasikan satu dengan yang lain.  

3)  Strategi yang efektif hendaknya menfokuskan dan menyatukan semua sumber 

daya dan tidak menceraiberaikan satu dengan yang lain. Persaingan tidak sehat 

antara berbagai unit kerja dalam suatu organisasi sering kali mengklaim 
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sumber dayanya, membiarkannya terpisah dari unit kerja lainnya sehingga 

kekuatan-kekuatan yang tidak menyatu itu justru merugikan posisi organisasi.  

4) Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan 

kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru adalah kelemahannya. Selain 

itu, hendaknya juga memanfaatkan kelemahan pesaing dan membuat langkah-

langkah yang tepat untuk menempati posisi kompetitif yang lebih kuat.  

 5) Sumber daya adalah sesuatu yang kritis.  Mengingat strategi adalah sesuatu 

yang mungkin, Anda harus membuat  sesuatu yang memang layak dan dapat 

dilaksanakan.  

6) Strategi hendaknya memperhitungkan risiko yang tidak terlalu besar.  

Memang setiap strategi mengandung risiko, tetapi haruslah berhatihati 

sehingga tidak menjerumuskan organisasi ke dalam lubang yang besar. Oleh 

sebab itu, suatu strategi harusnya dapat selalu dikontrol.  

 7) Strategi hendaknya disusun di atas landasan keberhasilan yang telah dicapai.    

Jangan menyusun strategi di atas kegagalan.  

8) Tanda-tanda dari sukesnya strategi ditampakkan dengan adanya dukungan dari 

pihak-pihak yang terkait, dan terutama dari para eksekutif, dari semua 

pimpinan unit kerja dalam organisasi.  

d. Manfaat Strategi 

Strategi oleh suatu organisasi digunakan sebagai kelanjutan dari 

perencanaan kegiatan yang dilakukan hingga tercapai suatu visi pada masa yang 

akan datang. Strategi pada umumnya merupakan perhitungan atau tindakan yang 
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akan diambil mengenai rangkaian kebijakan. Secara impisit menurut Siagian 

(206-209: 2002) menjelaskan bahwa manfaat dari penetapan strategi pada 

organisasi antara lain, memperjelas makna  dan hakikat dari suatu perencanaan 

melalui identifikasi rincian yang lebih spesifik tentang bagaimana organisasi harus 

mengelola bidang-bidang yang ada di masa mendatang, merupakan langkah-

langkah atau cara efektif untuk implementasinya kegiatan dalam rangka penetapan 

sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian manfaat lainnya sebagai 

penuntun atau rambu-rambu dan arahan pelaksanaan kegiatan di berbagai bidang, 

dapat mengetahui secara konkret dan jelas tentang berbagai cara untuk mencapai 

sasaran atau tujuan serta prioritas pembangunan pada bidang tersebut berdasarkan 

kemampuan yang dimiliki, sebagai rangkaian dari proses pengambilan keputusan 

dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan, serta mempermudah 

koordinasi bagi semua pihak agar mempunyai partisipasi dan persepsi yang sama 

tentang bentuk serta sifat interaksi, interpedensi dan intereasi yang harus tetap 

tumbuh dan terpelihara dalam mengelola jalannya roda organisasi, sehingga akan 

mengurangi atau bahkan mengilangkan kemungkinan timbulnya konflik antara 

berbagai pihak yang terka 

2. Konsep Pedagang Kaki Lima  

Konsep Sektor Informal, yang pertama kali diperkenalkan oleh Hart 

(1973), membagi secara tegas kegiatan ekonomi yang bersifat formal dan 

informal. Istilah sektor informal oleh Keith Hart pada tahun 1971 dalam 

penelitiannya tentang unit-unit usaha kecil di Ghana. Kemudian terminology 

Hart tersebut digunakan oleh sebuah misi ke Kenya yang diorganisisr oleh ILO 
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( International Labor Organization). Misi tersebut berpendapat bahwa sektor 

informal telah memberikan tingkat ongkos yang rendah, padat karya, barang 

dan jasa kompetitif, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kenya 

untuk mendorong sektor informal. Laporan ILO (International Labor 

Organization) tersebut dan dari berbagai penelitian tentang sektor informal di 

Indonesia (Hidayat, 1978) telah menghasilkan sepuluh ciri pokok sebagai 

berikut: (1) Kegiatan usaha tidak terorganisasikan dengan baik, karena 

timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas/kelembagaan yang 

tersedia di sektor formal. (2) Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai izin 

usaha. (3) Pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jam 

kerja. (4) Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan 

ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini. (5) Unit usaha mudah keluar masuk 

dari satu subsector ke subsector lainnya. (6) Teknologi yang dipergunakan 

bersifat primitif. (7) Modal dan perputaran usaha relative kecil, sehingga skala 

operasinya juga relative kecil. (8) Pada umumnya unit usaha termasuk 

golongan one-man-enter prises dan kalau mengerjakan buruh berasal dari 

keluarga. (9) Sumber dana modal usaha pada umunya berasal dari tabungan 

sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi. (10) Hasil Produksi atau 

jasa terutama dikonsumsikan oleh golongan masyarakat kota/desa yang 

berpenghasilan menengah. Pengertian tentang sektor informal telah ada suatu 

kesamaan pandangan (consensus) bahwa sektor informal dia artikan sebagai 

unit-unit usaha yang tidak atau sedikit sekali menerima proteksi ekonomi 

secara resmi dari pemerintah. sedangkan unit-unit usaha yang mendapatkan 
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proteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah disebut sebagai sektor formal. 

Proteksi ekonomi itu antara lain berupa tarif proteksi, kredit dengan bunga 

yang relative rendah, pembimbingan, penyuluhan, perlindungan dan perawatan 

tenaga kerja, terjaminnya arus teknologi impor, hak paten dan lain 

sebagainya.5Tenaga kerja yang bekerja pada sektor informal jumlahnya sangat 

kecil, karena pada umumnya tenaga kerja tersebut dari dalam keluarga 

(Hidayat, 1995:48). Kecilnya jumlah tenaga kerja akan menyebabkan waktu 

berusaha makin sempit. Semakin sempitnya waktu berusaha akan 

mengakibatkan tingkat pendapatan yang mereka peroleh semakin kecil pula. 

Karakteristik tenaga kerja sektor informal menurut Hidayat (2019: 46-47) 

adalah sebagai berikut: 

(1) tenaga kerja sektor informal mudah keluar masuk pasar 

(2) tidak memiliki keterampilan yang memadai 

(3) biasanya sedikit atau tidak memiliki pendidikan formal. 

(4) biasanya tenaga kerja di rangkap produsen dengan dibantu tenaga kerja 

keluarga. 

 Tenaga kerja yang bekerja pada sektor informal bukanlah disebabkan oleh 

permintaan hasil pertumbuhan ekonomi, tetapi ditentukan oleh jumlah 

angkatan kerja itu sendiri. hal ini terjadi karena jumlah kesempatan kerja tidak 

dapat menampung perkembangan angkatan kerja yang ada, sehingga 

berkembangnya sektor informal merupakan bentuk dari pengangguran. Sektor 

informal timbul terutama di negara-negara sebagai akibat kurangnya 

penyediaan lapangan kerja di sektor formal. Sektor informal mulai menjadi 
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perhatian umum setelah diperkenalkannya Keith Hart dalam suatu diskusi 

pengangguran kesempatan kerja di daerah kota di Ghana yang diselenggarakan 

oleh Instituts Of Development Studies Of Susex pada bulan September 1971. 

d. Tipe-Tipe Strategi Pasar  

Menurut Fred R. David (2007) jenis-jenis strategi terbagi atas:  

1. Strategi Integrasi, antara lain terdiri dari:  

a) Integrasi ke depan yaitu memperoleh kepemilikan atau   meningkatkan 

kembali pada distributor atau pengecer.  

b) Integrasi ke belakang adalah strategi yang menari kepemilikan atau  kendali 

lebih besar daripada perusahaan pemasok. Strategi ini  terutama tepat kalau 

perusahaan pemasok saat ini tidak dapat  diandalkan, terlalu mahal, atau 

tidak dapat memenuhi keperluan  mereka.  

c)  Integrasi horizontal merujuk pada strategi mencari kepemilikan dari  atau 

kendali lebih bessar atau perusahaan pesaing. Salah satu  kecenderungan 

paling signifikan dalam manajemen strategis  dewasa ini adalah 

bertambahnya penggunaan integrasi horizontal  sebagai suatu pertumbuhan.  

2.    Strategi intensif, antara lain terdiri dari:  

a)   Penetrasi pasar, berusaha meningkatkan pangsa pasar atau  produk atau jasa 

yang sudah ada di pasar yang sudah ada lewat  usaha pemasaran yang lebih 

gencar. Strategi ini banyak digunakan  sendiri dan dalam kombinasi dengan 

strategi yang lain. Penetrasi  pasar termasuk menambah jumlah wiraniaga, 

menambah belanja  iklan menawarkan barang promosi penjualan ekstensif, 

atau  menambah usaha publisitas.  
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b) Pengembangan pasar yaitu termasuk memperkenalkan produk  atau jasa 

yang sudah ada ke wilayah geografi baru.  

c) Pengembangan produk adalah strategi yang mencari peningkatan  penjualan 

dengan memperbaiki atau memodifikasi yang mencari  peningkatan 

penjualan dengan memperbaiki atau memodifikasi  produk atau jasa yang 

sudah ada. Pengembangan produk biasanya  memerlukan pengeluaran yang 

besar untuk penelitian dan  pengembangan.  

3. Strategi Diversifikasi  

    a) Diversifikasi Konsentrik: Menambah produk atau jasa baru, tetapi  berkaitan 

secara luas/masih berhubungan dengan produk yang  masih ada.   

    b) Diversifikasi Horizontal: Menambah produk atau jasa baru yang  tidak 

berkaitan dengan pelanggan/produk yang sudah ada.  

c)  Diversifikasi Konglomerat: Menambah produk atau jasa baru  namun masih 

berhubungan dengan pelanggan/produk yang sudah  ada dan 

memperkenalkan produk tersebut kepada pelanggan yang   sudah ada.  

4. Strategi Defensif, antara lain terdiri dari:  

a) Usaha patungan (Joint Venture) adalah strategi yang sudah terjadi  kalau dua 

perusahaan atau lebih membentuk kemitraan atau  konsorsium sementara 

dengan tujuan kapitalisasi atau beberapa  peluang.  

b) Penciutan adalah usaha terjadi ketika suatu organisasi mengubah  kelompok 

lewat penghematan biaya dan aset untuk mendongkrat  penjualan dan laba 

yang menurun.  

c) Divestasi adalah menjual suatu divisi atau bagian dari suatu  organisasi.  
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d) Likuidasi adalah menjual semua aset perusahaan, bagian demi  bagian untuk 

nilai dari aset berwujudnya 

C. Upaya Relokasi PKL  Di Anjugan Pantai Losari 

Secara umum Pedagang Kaki Lima (PKL) termasuk dalam usaha kecil, 

sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 yaitu 

usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi 

kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pedagang 

Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL merupakan penjual yang memasarkan 

dagangannya menggunakan gerobak. Pada awalnya istilah tersebut muncul karena 

jumlah kaki pedagangnya adalah lima, yakni dua kaki pedagang dan tiga kaki 

gerobak. Kendati demikiian, istilah PKL saat ini digunakan untuk pedagang di 

jalanan pada umumnya, pedagang kaki lima merupakan bentuk dari perdagangan 

sektor informal yang dapat memberikan keuntungan kepada semua pihak apabila 

dikelola dengan baik. Definisi lain dari pedagang kaki lima adalah pedagang yang 

melaksanakan kegiatan usahanya dalam kurun waktu tertentu dengan 

memanfaatkan perlengkapan yang mudah untuk dibongkar pasang dan 

dipindahkan.Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Pedagang 

Kaki Lima (PKL) merupakan pedagang yang menjual barang dagangannya di 

pinggir jalan dengan menggunakan perlengkapan yang mudah untuk dipindahkan 
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dan di bongkar pasar. Umumnya pemilihan lokasi ini adalah pada tempat umum, 

dengan asumsi bahwa barang dagangan akan laku dan laris terjual. 

Kehadiran PKL di suatu kota pada  dasarnya tidak direncanakan sehingga 

memunculkan permasalahan bagi suatu kota karena tidak tertata dengan rapi. 

Untuk mengembalikan ketertiban suatu kota muncul  gagasan relokasi. Relokasi 

yaitu suatu upaya menempatkan kembali  suatu kegiatan tertentu ke lahan yang 

sesuai dengan peruntukannya (Harianto:2001).   Ramdhani (2005) menerangkan  

yang menjadi pertimbangan dalam penentuan 

lokasi relokasi PKL, yaitu : 

1. Kestrategisan lokasi, yaitu konsumen  mudah menjangkau lokasi usaha 

PKL karena adanya aksesibilitas yang mendukung.  

2.  Faktor visual, memberikan kesan harmonis dan asri sehingga mudah 

menarik minat konsumen,  

3. Hirarki pembangunan, jangkauan pelayanan yang efektif dan efisien,  

4.  Sewa atau penjualan  tanah/ kios  yang murah sehingga tidak 

memberatkan pedagang.   

Apriyanto (2003) memberikan tambahan bahwa lokasi untuk relokasi PKL : 

1. Memperhatikan faktor lokasi dan  permintaan barang. 

2.  Mempunyai akses masuk kedalam pasar  yang memadai, minimal 2 jalan 

untuk akses masuk dan akses keluar.  

3. Dekat dengan terminal atau stasiun kereta sehingga memudahkan 

pergerakan konsumen dan pedagang.  
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4. Prasarana dan sarana pendukung yang memadai seperti; drainase, listrik, 

gas, air bersih dan tempat pembuangan sampah (TPS).   

Dapat disimpulkan relokasi adalah usaha memindahkan PKL dari lokasi 

yang tidak sesuai ke sebuah lokasi yang dinilai layak menampung pedagang 

dengan memperhatikan semua aspek. Khususnya aspek ketertiban, keindahan dan 

kebersihan.Meski kehadirannya dianggap melanggar, para PKL dikenakan 

retribusi yang menyebabkan mereka merasa dilegalisasi sehingga pertumbuhan 

perdagangan menjadi pesat (Perwira:2004). Umumnya PKL tidak mendapatkan 

subsidi apapun dari pemerintah, modal yang dikeluarkan diperoleh dari meminjam 

sanak family atau orang-orang terdekat. Pemerintah memandang sector informal 

hanya sebagai ancaman yang harus  ditertibkan bukan sebagai sektor penggerak 

ekonomi, maka terjadi kesalahan presepsi dalam memandang sektor informal 

(Mubyarto:2004), sehingga pendekatkan yang diterapkan pun tidak menyentuh 

akar permasalahan.  

Untuk itu diperlukan dukungan pemerintah dalam pertumbuhan sector 

informal, dengan cara menjamin serta mengatur perkembangan mekanisme pasar 

dan melindungi dari ancaman monopoli perusahaan besar yang bersifat 

formal.Oleh karena itu, pemerintah mempertimbangkan lagi keberadaan sektor 

informal, jika keberadaan sektor informal mampu diberdayakan dengan baik, bisa 

menjadi potensi daerah dalam mengurangi angka pengangguran.   Upaya untuk 

mewujudkan pemberdayaan para PKL di Makassar (Maulana:2004), yaitu : 
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1. Memberikan kebijakan yang melindungi  keberadaan PKL, 

2. Memanfaatkan lahan yang kurang  produktif menjadi lokasi berjualan  

PKL, 

3.  Merelokasi tempat-tempat berjualan para  PKL, 

4.  Melakukan penyuluhan dan pelatihan  yang dilakukan oleh pemerintah, 

untuk mengembangkan keahlian para PKL. 

a. Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL)  

Karakteristik khusus yang dimiliki oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah 

sebagai berikut :  

a. Pemasaran Pedagang Kaki Lima (PKL) mendekati tempat umum misalnya 

pusat keramaian dan tanpa ijin menempati ruang lingkup yang semestinya 

menjadi milik publik  

b. Para Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki daya pertahanan sosial yang 

sangat fleksibel terhadap berbagai tekanan  

c. Pedagang Kaki Lima (PKL) umumnya tidak memiliki keahlian dan 

keterampilan yang lain untuk mengembangkan kegiatan usaha baru pada 

sektor informal. 

Secara kompleks, karakteristik dari Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah 

sebagai berikut : 

Lokasi 

 Lokasi yang paling diminati oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah 

lokasi yang memiliki karakteristik berikut: 
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1. Terdapat akumulasi orang melakukan kegiatan yang relatif sama di 

sepanjang hari  

2.  Berada pada kawasan tertentu yang merupakan pusat keramaian dan 

dikunjungi orang dalam jumlah yang besar  

3. Memiliki kemudahan untuk melakukan proses jual beli meskipun dalam 

ruang yang relatif sempit  

4. Tidak membutuhkan kelengakapan fasilitas dan pelayanan umum  

b. Waktu Berdagang  

Waktu berdagang bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yakni menyesuaikan 

alur dari ciri masyarakat dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Kegiatan dagang 

yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) didasarkan pada perilaku 

kegiatan formal. Perilaku yang dilakukan oleh keduanya (pedagang dan 

masyarakat) cenderung seirama meskipun pada waktu tertentu aktifitas tersebut 

melemah. 

 c.   Sarana fisik perdagangan dan jenis perdagangan 

 1) Sarana fisik Pedagang Kaki Lima (PKL) 

Sarana fisik perdagangan pada Pedagang Kaki Lima (PKL) 

dikelompokkan sebagai berikut:  

a) Pikulan atau Keranjang Sarana ini digunakan oleh pedagang yang 

melakukan aktifitas berjualan dengan berkeliling atau semi 

menetap guna memudahkan dalam membawa barang dagangan 

apabila melakukan perpindahan tempat  
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b) Gelaran atau alas Sarana ini digunakan oleh pedagang yang 

menjajakan barang dagangannya di atas kain atau tikar, saran ini 

dimanfaatkan oleh PKL dyang berjenis semi menetap pada lokasi 

tertentu 

c) Jongko atau meja Sarana ini digunakan oleh PKL yang menetap 

dengan menggunakan meja atau jongkok yang beratap atau tidak 

beratap.  

d) Gerobak atau kereta dorong Sarana ini digunakan oleh pedagang 

yang menetap dan tidak menetap dengan menjual barang dagangan 

berupa makanan, minuman, dan rokok.  

e) Warung semi permanen Sarana ini digunakan oleh pedagang yang 

semi permanen dengan memanfaatkan berbagai gerobak yang 

diatur secara berjajar dan dilengkapi meja dan bangku panjang 

dengan atap terpal atau plastik yang tidak tembus air. 

Faktor yang Menyebabkan Pedagang Memilih Lokasi untuk Usaha Tujuan 

utama dari kegiatan perdagangan adalah untuk menjual barang dagangan dengan 

mendapatkan keuntungan. Umumnya kegiatan perdagangan dilakukan ditempat-

tempat yang mudah dijangkau oleh konsumen. Begitu pula dengan kegiatan 

perdagangan PKL yang menjual dagangan di lokasi-lokasi yang ramai, untuk 

memperoleh keuntungan ekonomi. Sasaran penjualan produk PKL ditujukan 

kepada masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah, sehingga harga 

yang ditawarkan relatif murah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan di 
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pertokoan. Ardhiansyah (2003) menerangkan erdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi lokasi kegiatan dagang PKL, yaitu :  

1. Faktor Keramaian Lokasi.   

2.  Kemungkinan konsumen berbelanja tinggi.   

3. Kenyamanan dan keamanan   

4. Lokasi dagang PKL yang dianggap aman  dan nyaman, yaitu lokasi 

yang bebas dari ancaman yang mengganggu. Seperti penertiban atau 

gangguan dari premanpreman 

D. PKL Di Anjugan Pantai Losari  

Pedagang kaki lima (PKL) adalah pedagang yang menjual barang 

dagangannya di pinggir jalan atau tempat umum. Selain itu Pedagang Kaki Lima 

atau disingkat PKL biasa juga diartikan sebagai istilah untuk menyebut penjaja 

dagangan yang menggunakan gerobak atau terpal . Istilah itu sering ditafsirkan 

karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki 

pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau 

dua roda dan satu kaki).Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di 

jalanan pada umumnya.  

Definisi PKL Menurut Karafir dalam Ali dan Syamsu Alam (2012:186): 

“Bahwa pedagang kaki lima adalah pedagang kecil yang berjualan di suatu tempat 

umum seperti tepi jalan, taman-taman, emper toko dan pasar pasar tanpa izin 

usaha dari pemerintah”. Bertolak dari penyataan tersebut bahwa pedagang kaki 

lima adalah mereka yang berusaha di tempat-tempat umum dan tidak mendapat 

izin dari pemerintah. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa keberadaan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gerobak
http://id.wikipedia.org/wiki/Kaki
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pedagang kaki lima mengganggu kenyamanan pengguna kota atau kawasan 

karena melakukan kegiatan ekonomi terhadap kepentingan umum sehingga 

dilakukan penangana dan penertiban yang khusus ke tempat – tempat yang 

selayaknya untuk para sektor informal khususnya di Indonesia 

Dari hasil penelitian oleh Soedjana (2005 )
 
 secara spesifik yang di maksud 

pedagang kaki lima adalah sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa 

untuk di jual diatas trotoar atau tepi/ di pinggir jalan, di sekitar pusat perbelanjaan 

/pertokoan,pusat rekreasi atau hiburan, pusat perkantoran dan pusat pendidikan, 

baik secara menetap ataupun tidak menetap, berstatus tidak resmi atau setengah 

resmi dan dilakukan baik pagi, siang, sore maupun malam hari. 

a. Ciri-ciri/sifat pedagang kaki lima: 

1) Pada umumnya tingkat pendidikannnya rendah. 

2) Memiliki sifat spesialis dalam kelompok barang/jasa yang 

diperdagangkan. 

3) yang diperdagangkan berasal dari produsen kecil at au hasil produksi 

sendiri 

    4) Hubungan pedagang kaki lima dengan pembeli bersifat komersial

 

b. Disisi lain dikatakan beberapa cirri-ciri PKL yang 

menyambung pernyataan diatas yaitu: 

1. Pola kegitan tidak teratur baik dalam hal waktu, permodalan 

maupun penerimaannya 
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2. Tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan atau kententuan-

ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (sehingga 

kegiatannya dikategorikan “liar”) 

3. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya 

biasanya kecil dan diusahakan dasar hitung haria 

4. Pendapatan mereka rendah dan tidak menentu 

5. Tidak mempunyai tempat yang tetap dan atau keterikatan 

dengan usaha-usaha lain. 

6. Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat 

yang berpenghasilan rendah 

7. Tidak membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus 

sehingga secara luas dapat menyerap bermacam-macam 

tingkatan tenaga kerja 

8. Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan 

c. Adapun peranan pedagang kaki lima dalam perekonomian antara 

lain: 

1. Dapat menyebarluaskan hasil produksi tertentu. 

2. Mempercepat proses kegiatan produksi karena barang yang dijual 

cepat laku. 

3. Membantu masyarakat ekonomi lemah dalam pemenuhan kebutuhan 

dengan harga yang relatif murah. 

4. Mengurangi pengangguran. 
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d. Kelemahan pedagang kaki lima adalah: 

1. Menimbulkan keruwetan dan kesemprawutan lalu lintas. 

2. Mengurangi keindahan  dan kebersihan kota/wilayah. 

3. Mendorong meningkatnya urbanisasi. 

4. Mengurangi  hasil penjualan  pedagang toko. 

 Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) memang selalu dipermasalahkan 

oleh pemerintah karena ada beberapa alasan, yaitu diantaranya: 

1. Penggunaan ruang publik oleh PKL bukan untuk fungsi semestinya 

karena dapat membahayakan orang lain maupun PKL itu sendiri. 

2. PKL membuat tata ruang kota menjadi kacau. 

3. Keberadaan PKL tidak sesuai dengan visi kota yaitu yang sebagian besar 

menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota. 

4. Pencemaran lingkungan yang sering dilakukan oleh PKL. 

5. PKL menyebabkan kerawanan sosial. 

Meskipun banyak yang beranggapan bahwa PKL merupakan suatu 

komunitas pengganggu ketertiban, tidak selamanya anggapan tersebut benar.PKL 

juga dapat bersifat mandiri dalam menjalankan usahanya, bahkan dapat dikatakan 

jika PKL tersebut cenderung kreatif dengan memunculkan terobosan baru yang 

unik dalam usaha pengembangan dagangannya.Kemandirian PKL dinilai dapat 

memacu pendapatan mereka yang semula rendah menjadi menengah.Kegiatan 

perdagangan disini juga membuka kesempatan kerja bagi pelaku-pelaku lainnya 

untuk beusaha. Bukan hanya untuk memandirikan kehidupan PKL itu sendiri, 

akan tetapi dalam prakteknya PKL merupakan salah satu penyumbang perputaran 



         

  57 

 

 
 

ekonomi di suatu daerah. Walaupun unit usahanya kecil, namun apabila PKL 

dikumpulkan akan mempunyai nilai tinggi bagi perkembangan ekonomi daerah. 

Sebagai suatu bentuk usaha yang dijalankan oleh masyarakat. 

PKL mempunyai karakteristik, diantaranya adalah 

a) Modal usaha terbatas/kecil 

b) Waktu tidak teratur 
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c)  Tempat tidak permanen 

d) Pelanggan pada umumnya menengah kebawah 

e) Tidak ada keterkaitan dengan usaha lain dan bersifat kompetitif” 

(Anonim b, 2011:3). 

Bagaimanapun juga PKL adalah warga negara yang harus dilindungi hak-

haknya, hak untuk hidup, bebas berkarya, berserikat dan berkumpul. Seperti 

tercantum dalam UUD 45 Pasal 27 ayat (2): Tiap-tiap warga Negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan Pasal 13 UU 

nomor 09/1995 tentang usaha kecil : Pemerintah menumbuhkan iklim usaha 

dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan 

dan kebijaksanaan untuk: Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi 

pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian 

rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki 

lima, serta lokasi lainnya. Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan. 

Konsep pemberdayaan merupakan alternatif pemecahan terhadap 

dilemma-dilema pembangunan yang dihadapi. Pemberdayaan masyarakat adalah 

sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep 

ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people-

centered, participatory, emporing, and sustainable” (Kartasasmita, 1996). 

Pemberdayaan memiliki tujuan 2 arah, pertama, melepaskan belenggu 

kemiskinan, dan kedua memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur 

ekonomi dan kekuasaan. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah 

upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam 
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kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan 

dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan 

memandirikan masyarakat.  Pemberdayaan yang dimaksudkan dalam penelitian 

ini adalah pemberdayaan sektor informal, khususnya kelompok PKL sebagai 

bagian dari masyarakat yang membutuhkan penanganan atau pengelolaan 

tersendiri dari pihak pemerintah yang berkaitan dengan sumberdaya yang mereka 

miliki, yang diharapkan mampu mendorong peningkatan pendapatan usaha dan 

penataan usaha PKL itu sendiri.  Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri 

Dalam Negeri nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan 

pemberdayaan pedagang kaki lima,  Pemberdayaan PKL didefinisikan sebagai 

upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan 

masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan 

pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang 

baik kualitas maupun kuantitas usahanya.  

Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota  Makassar Upaya 

penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Makassar   tetap dilakukan dengan 

mempertimbangkan aspek kebutuhan ekonomi masyarakat, baik bagi pelaku PKL 

maupun bagi masyarakat konsumennya, disamping aspek ketertiban, keindahan, 

dan kenyamanan publik, sehingga dengan demikian upaya penanganan didasarkan 

pada konsep pembinaan, penataan dan penertiban. Penataan dan penertiban PKL 

senantiasa berlandasakan kepada peraturan yang telah ditetapkan antara lain : 

1) Perda Kota Makassar  Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penataan PKL. 

2) Perda Kota Makassar  nomor 8 tahun 2006 tentang Ketertiban Umum. 
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3) Peraturan Walikota Makassar  Nomor 25 Tahun 2006 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan   

4). Perda Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penataan PKL 

Tujuan dari penataan PKL adalah mewujudkan Kota Makassar  yang bersih, 

indah  dan nyaman dengan PKL yang tertib dan teratur berdasarkan peraturan dan 

perundang-undangan. Sedangkan sasaran penataan PKL adalah Kota Makassar  

Bersih, bebas macet dan kumuh akibat PKL serta tertatanya PKL yang tidak 

mengganggu ketertiban umum. Sesuai dengan RPJMD(Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah) Kota Makassar  tahun 2010 – 2014, strategi secara 

umum dalam penataan Pedagang Kaki Lima (sektor informal) adalah 

mengalokasikan ruang untuk kegiatan sektor informal dengan strategi sebagai 

berikut : 

1. Menata ruang kegiatan sektor informal yang ada 

2. Mengalokasikan ruang baru untuk sektor informal 

3. Melibatkan masyarakat dalam pengendalian ruang sektor informal.   

 

 

a) Rencana penataan PKL dilaksanakan melalui : 

1. Menempatkan sektor informal di lokasi yang direncanakan 

2. Menata kawasan yang dimanfaatkan untuk kegiatan sektor informal 

3. Membatasi pemanfaatan ruang terbuka publik untuk kegiatan sektor informal  

dengan pembatasan area dan pengaturan waktu berdagang 
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5. Mengoptimalkan fungsi pasar untuk mengakomodir kebutuhan ruang 

sector informal  Mengintegrasikan kegiatan sektor formal dan sektor 

informal 

6. Melibatkan pemangku kepentingan dalam menjaga fasilitas publik agar tidak  

digunakan untuk kegiatan sektor informal 

7. Mewajibkan setiap pengembang perumahan untuk mengalokasikan ruang 

bagi  kegiatan sektor informal 

b) Sedangkan strategi yang ditempuh dalam penanganan PKL tahun 

2019-2020 difokuskan pada : 

1. Penataan Lokasi PKL  

a) Penegasan titik lokasi PKL, berikut dengan pengaturan jenis komoditas, 

model desain berjualan, dan waktu berjualan.  

b) Mewajibkan pengembang menyediakan pasar tradisional skala lingkungan 

diperumahan-perumahan  

c) Mewajibkan pusat perbelanjaan modern menyediakan ruang untuk PKL 

khususnya makanan dengan insentif yang menarik  

d) Meredesain pasar yang ada agar nyaman bagi penjual dan pembeli 

khususnya komoditas hasil pertanian  

e) Pendataan regristrasi PKL untuk pengendalian jumlah PKL, dengan 

memberikan tanda khusus resmi  

2. Penertiban PKL 

a) Penertiban PKL yang lebih tegas diluar lokasi titik PKL (strickly 

forbidden  area) khususnya di jalan arteri dan kolektor 
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b) Target penertiban PKL yakni 6 titik lokasi  

3. Pembinaan PKL 

a) Pembinaan dan penyuluhan peningkatan disiplin PKL 

b)  Pembinaan dan pemantauan kebersihan, keamanan dari komoditas yang 

dijual  PKL  dengan target 300 PKL 

c)  Kelembagaan pengelolaan  

d) Perlu dibentuk tim kerja khusus penanganan PKL 

e)  Rencana kerja serta monitoring evaluasi yang terjadwal dan terukur. 

f) Pemantauan dan penertiban PKL dilaksanakan bekerjasama dengan 

seluruh  elemen masyarakat.  

g) Perlu ada peninjauan kembali terhadap Perda Nomor 13 Tahun 2005, 

khususnya mengenai kebijakan dan kriteria lokasi PKL.  

Program penataan PKL di Kota Makassar yang berada Di kawasan 

Anjugan pantai Losari  dilakukan secara lintas sektoral dan  terpadu dengan 

SKPD (Satuan kerja perangkat Daerah ) terkait yaitu Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan, Kantor Koperasi dan UMKM, SatPol PP, Dinas Pengawasan 

Bangunan dan Permukiman, Dinas Bina Marga dan SDA, Dinas lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, PD. Pasar Pakuan Jaya, Kantor Kesbang dan Politik serta 

Kecamatan dan Kelurahan yang tentunya disesuaikan dengan tupoksi masing – 

masing.  Program – program tersebut dijabarkan melalui kegiatan – kegiatan yang 

ada di SKPD masing – masing.  Dalam upaya mendapatkan formulasi terbaik 

untuk menata PKL, Kantor Koperasi dan UMKM juga telah melaksanakan 

kegiatan Kajian Penataan PKL Kota . 
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E. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik   

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Abdul Wahab (2005, h. 55) 

implementasi kebijakan itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

individu-individu, pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai 

tujuan-tujuan yang telah di tetepkan dalam keputusan kebijakan-kebijakan 

sebelumnya. Sementara itu, dalam Abdul Wahab (2005, h. 65) mengikuti 

pandangan Mazmanian dan Sebatier bahwa proses implementasi kebijaksanaan itu 

sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang 

bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketataan pada 

diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan 

politik, ekonomi, sosial, yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi 

perilaku dari semua pihak yang terlibat, yang pada akhirnya berpengaruh kepada 

dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.    

Terdapat banyak literature ilmiah yang telah menyajikan definisi tentang 

kebijakan public (public plicy).Masing-masing ahli memberikan penekanan yang 

berbeda-beda dalam mendefinisikan makna kebijakan public tersebut.Perbedaan 

ini timbul karena  masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-

beda.Konsekuensi dari hal tersebut adalah pada penggunaan pendekatan dan 

model kebijakan public itu sendiri sehingga akhirnya menemukan juga bagaimana 

kebijakan publik tersebut didefinisikan. Namun demikian, beberapa ada pula yang 

memiliki kesamaan pendapat dengan Thomas R. dye (Winarno, 2012). Dy 

mendefinisikan kebijakan public sebagai  whatever government choose to do or 

not todo (apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). 
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Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka 

harus ada tujuan dan kebijaksanaan Negara itu harus meliputi semua tindakan 

pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat 

pemerintah saja. Sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk 

kebijaksanaan Negara. Sebab hal tersebut akan mempunyai pengaruh atau dampak 

yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah (Agustino, 

2006) Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-

program pemerintah, yang menurut Edward III dan Sharkansky dapat ditetapkan 

secara jelas dalam peraturan-peraturan perundangundangan atau dalam bentuk 

pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan 

tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.Kebijaksanaa Negara adalah 

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan 

pejabatpejabat pemerintah (Agustino, 2006). 

Menurut David Easton dalam Winanrno (2012) mendefinisikan kebijakan 

sebagai akibat aktifitas pemerintah (the impact of government activity).Menurut 

Carl I. Friedrich dalam Agustino (2006) mendefinisikannya sebagai rangkaian 

tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu 

lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada.Kebijakan yang 

diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi 

hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Untuk mendefinisikan 

tentang masalah kebijakan kita harus merujuk pada definisi dari kebijakan publik 

itu sendiri seperti yang telah dijelaskan di atas.Masalah kebijakan merupakan 
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sebuah kesenjangan dari implementasi sebuah kebijakan di dalam masyarakat. 

Terjadinya ketidakserasian antara isi dari kebijakan terhadap apa yang terjadi di 

lapangan merupakan masalah dari kebijakan tersebut.   

Maraknya PKL berbuntut pada munculnya berbagai persoalan.Ada 

aggapan bahwa keberadaan PKL yang semrawut dan tidak teratur mengganggu 

ketertiban, keindahan serta kebersihan lingkungan. Lokasi berdagang yang 

sembarangan bahkan cenderung memakan bibir jalan sangat mengganggu lalu 

lintas baik bagi pejalan kaki maupun pengendara motor atau mobil. Selain itu, 

parkir kendaraan para pembeli yang tidak   teratur juga sangat mengganggu 

ketertiban. Belum lagi masalah limbah ataunsampah. Selama ini para PKL belum 

sadar akan pentingnya kebersihan sehingga keindahan di lingkungan  pun sulit 

diwujudkan. Mutu barang yang diperdagangkan juga harus diperhatikan, sehingga 

nantinya tidak merugikan konsumen.  

Masalah kemacetan, sejatinya bukanlah permasalahan sektoral lagi, 

melainkan menjadi bagian dari beragam permasalahan kota yang saling terkait 

satu dengan lainnya. Banyak faktor yang menjadi penyebab timbulnya 

kemacetan.Beberapa faktor penyebab kemacetan, di antaranya pertama daya 

tampung ruas jalan yan overload dengan jumlah kendaraan yang lewat.Beberapa 

jalan yangsebenarnya tidak mampu lagi menampung aktivitas kendaraan pada 

jam-jam puncak.   Selain daya tampung ruas jalan, beberapa traffic light yang 

sudah tidak akurat lagi (kurang berfungsi) turut menjadi penyebab meningkatnya 

angka kemacetan. Faktor lainnya yang menyumbang angka kemacetan terbesar 

yaitu pedagang kaki lima (PKL). Tak bisa dielakkan aktivitas PKL, khususnya 
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yang ada di sekitar jalan-jalan di pusat kota yang menggunakan badan jalan ikut 

menyumbang kemacetan.  

Kemacetan terjadi dipenuhi pedagang kaki lima (PKL), pejalan kaki, 

becak, dan sepeda motor. Kemacetan tersebut disebabkan banyaknya kendaraan 

pribadi yang terjadi di pusat Kota tersebut secara bersamaan.   Pedagang kaki lima 

merupakan salah satu usaha di sector informal yang bergerak di daerah perkotaan, 

yang memilliki karakteristik kegiatan usaha/cara kerja  pada  umumnya kurang 

terorganisir, tidak memiliki izin usaha, tidak tentu lama jam kerja, masih 

bergerombol, modalnya relative kecil, lebih bertumpu pada kemampuan 

individual. Jalan kartini ini merupakan salah satu sarana yang penting bagi PKL 

dalam melakukan aktivitas usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

yang sejahtera, baik dari segi sosial maupun ekonomi.   Tata ruang kota yang 

menjadi acuan untuk pembangunan sistem tranportasi perkotaan jarang dijadikan 

sebagai bahan rujukan bersama. Penyusunan rencana kota cenderung tak banyak 

melibatkan masyarakat atau kurang aspiratif sehingga kota kehilangan visi 

pengembangannya.    

Kota Makassar dibangun cenderung bagaimana kepentingan kepala 

daerahnya, baik Wali kotanya maupun gubernurnya. Akibatnya, kota sangat 

rentan terhadap tekanan kepentingan modal (kapital). Faktor lain yang harus 

dibenahi adalah lemahnya kesiapan kelembagaan dan tumpang tindihnya 

kepentingan masing-masing instansi. Selain itu, kepemimpinan dalam 

pengelolaan system transportasi perkotaan menajdi sangat penting untuk 

mencegah terjadinya kasus korupsi.Biaya pembangunan transportasi perkotaan 
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yang di korupsi sudah “jamak” dilakukan di negeri ini sehingga kualitas dan 

kuantitasnya sangat jauh dari yang diharapkan.Kata kunci untuk membangun 

system transportasi perkotaan yang baik sehingga tidak menimbulkan masalah 

kemacetan adalah apakah pembangunannya akan membantu memecahkan 

persoalan social ekonomi masyarakat hingga masalah hak asasi manusianya, atau 

hanya menambah beban baru dengan cara meminggirkan mereka. Harapan kita 

bersama semoga kelemahan-kelamahan tersebut tidak menjadi celah untuk 

memunculkan pola tindak pragmatis guna kepentingan sekelompok orang atau 

atas nama kepentingan umum.  

 Masalah keberadaan PKL serta upaya untuk menghilangkannya atau 

menggusurnya sesungguhnya merupakan fenomena lama yang dialami oleh 

pemerintah di kota-kota besar. Sejak terjadinya krisis ekonomi,  pembangunan 

perekonomian daerah dan pengembangan wilayah sebagai upaya peningkatan 

pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan antar daerah mengalami 

hambatan dan keterbatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam, ketersediaan 

modal, kemitraan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.   Seiring dengan 

perkembangan Daerah Perkotaan dan adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi 

dan kurangnya ketersediaan lapangan kerja dan sarana prasarana dalam jumlah 

yang banyak, sehingga banyak masyarakat bawah mengambil alternative untuk 

berprofesi sebagai PKL.   Berkembangnya PKL dipicu oleh gagalnya pemerintah 

membangun ekonomi yang terlihat dari rendah dan lambatnya pertumbuhan 

ekonomi, tidak berkembangnya usaha–usaha di sektor riil yang pada akhirnya 

menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran yang sampai saat ini diprediksi 
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kurang lebih 1. juta penduduk sedang menganggur. Yang menjadi perhatian kita, 

seandainya pemerintah punya komitmen yang kuat dalam mensejahterakan 

masyarakatnya harus menyiapkan dana khusus sebagai 

jaminan PKL yang digusur untuk memulai usaha baru ditempat lain. Mengingat 

PKL yang digusur biasanya tanpa ada ganti rugi karena dianggap illegal. 

Bagaimanapun juga PKL adalah juga warga negara yang harus dilindungi hak-

haknya, hak untuk hidup, bebas berkarya, berserikat dan berkumpul. Jadi yang 

terkena dampak dari adanya PKL yaitu para masyarakat pengguna jalan dan 

mengurangi keindahan tatanan jalan perkotaan maupun di desa.Menurut 

Wirisardjono bahwa PKL adalah kegiatan sector marginal (kecilkecilan) yang 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:  

a)  Pola kegiatan tidak teratur baik dalam hal  waktu, permodalan maupun 

penerimanya. 

b) Tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan  atau ketentuan-ketentuan yang 

ditetapkan oleh pemerintah (sehingga kegiatannya sering dikatakan”liar”)  

c)  Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil dan   

diusahakan dasar hitung harian 

d)  Pendapatan mereka rendah dan tak  menentu 

e) Tidak mempunyai tempat yang tetap dan  keterkaitan dengan usaha-usaha 

yang lain 

f)  Umumnya dilakukan untuk dan melayani  golongan masyarakat yang 

berpenghasilan rendah.   

Selain itu menurut Suherman bahwa ciri-ciri PKL sebagai berikut:  
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a) Kegiatan usaha tidak terorganisir  

b) Tidak memiliki Surat Izin Usaha  

c) Tidak teratur dalam kegiatan usaha.    

Pemkot sendiri mengaku telah melakukan pendataan, penataan, 

pemberian modal bergulir hingga pelatihan kerja melalui Dinas Koperasi dan 

Sektor Informal.Melihat kenyataan di lapangan, upaya Pemkot dalam 

penataan PKL ternyata diangggap beberapa kalangan masih terkesan 

setengah-setengah. Akibatnya, upaya penertiban seringkali berujung pada 

bentrokan dan perlawanan fisik dari PKL. Bersama dengan komponen 

masyarakat lainnya, tidak jarang para PKL pun justru melakukan unjuk rasa 

menghujat kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja untuk 

masyarakat miskin. Pedagang Kaki Lima Pemahaman PKL saat ini telah 

berkembang dan dilihat dari berbagai sudut pandang. Dalam pandangan 

pemerintah disebutkan bahwa PKL adalah pelaku usaha yang melakukan 

usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak 

bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan 

dan bangunan milik pemerintah dan/ atau swasta yang bersifat sementara/ 

tidak menetap (Permendagri nomor 41/2012 pasal 1) Pengertian Pedagang 

Kaki Lima menurut ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia adalah istilah 

untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Kelima kaki 

tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga (kaki) gerobak (yang 

sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Dari beberapa 

pandangan tersebut dapat diambil satu benang merahnya bahwa yang 
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dimaksud dengan PKL adalah mereka yang berjualan di tempat-tempat umum 

yang sifatnya tidak permanen, bermodal kecil dan dilakukan secara pribadi 

atau berkelompok.Pedagang Kaki Lima juga memiliki karakteristik tersendiri. 

Ramli (2003 :58) melihat karateristik PKL dari pola daganganya yaitu :  

1. Kebanyakan PKL menjual barang dagangnya dengan harga luncur 

(sliding price system). 

2. Terdapat proses tawar menawar yang merefleksikan penetapan 

harga     secara perkiraan saja dan tanpa pembukuan yang ketat. 

3.  Berusaha mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari jual 

beli yang dilakukan dan bukan untuk mencari langganan tetap. 

4. Ada mekanisme utang-mengutang kepada grosir atau kreditor. 

Disamping itu menurut Kurniadi dan Tangkilisan (2003) lebih 

merinci lagi karakteristik dari PKL yaitu  

a. Kelompok ini merupakan pedagang yang kadang-kadang juga 

berarti produsen sekaligus;  

b. Peralatan kaki lima yang memberikan konotasi, bahwa mereka 

pada umumnya menjajakan barang-barang dagangan pada tikar 

di pinggir jalan, atau dimuka toko yang dianggap strategis  

c.  Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil, bahkan tidak 

jarang mereka hanya merupakan ”alat” bagi pemilik modal 

dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan jerih 

payah 



         

  71 

 

 
 

d. Pada umumnya kualitas barang yang diperdagangkan oleh para 

pedagang kaki lima yang mengkhususkan diri dalam hal 

penjualan barang-barang cacat sedikit dengan harga yang jauh 

lebih murah. 

e.  Omset pedagang kaki lima ini pada umumnya memang tidak 

besar. 

f.  Para pembeli umumnya para pembeli yang mempunyai daya 

beli rendah (berasal dari apa yang dinamakan lower income 

pockets). 

g.  Kasus dimana pedagang kaki lima berhasil secara ekonomi, 

sehingga akhirnya dapat menaiki tangga dalam jenjang hierarki 

pedagang yang sukses, agak langka. 

h. Pada umumnya usaha para pedagang kaki lima merupakan 

famili enterprise, atau malah one man enterprise. 

i. Barang yang ditawarkan pedagang kaki lima biasanya tidak 

standar, dan shifting jenis barang yang diperdagangkan para 

pedagang seringkali terjadi. 

j.  Tawar menawar antar pedagang dan pembeli merupakan ciri 

khas usaha perdagangan pedagang kaki lima. 

Terdapat jiwa kewirausahaan yang kuat pada para pedagang kaki 

lima.Pemberdayaan PKL Konsep Pemberdayaan PKL Konsep pemberdayaan 

merupakan alternatif pemecahan terhadap dilema-dilema pembangunan yang 

dihadapi. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan 
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ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma 

baru pembangunan, yakni yang bersifat “people-centered, participatory, emporing, 

and sustainable” (Kartasasmita, 1996).Pemberdayaan memiliki tujuan 2 arah, 

pertama, melepaskan belenggu kemiskinan, dan kedua memperkuat posisi lapisan 

masyarakat dalam struktur ekonomi dan kekuasaan. Secara konseptual, 

pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat 

lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan 

diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain 

memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. 

Pemberdayaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan 

sektor informal, khususnya kelompok PKL sebagai bagian dari masyarakat yang 

membutuhkan penanganan atau pengelolaan tersendiri dari pihak pemerintah yang 

berkaitan dengan sumberdaya yang mereka miliki, yang diharapkan mampu 

mendorong peningkatan pendapatan usaha dan penataan usaha PKL itu sendiri. 

Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 tahun 2012 

tentangpedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, Pemberdayaan 

PKL didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah 

daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan 

iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan 

berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya. 

F. Kerangka Pikir   

 

Kehadiran pedagang kaki lima merupakan salah satu unsur yang perlu 

diperhatikan dalam dunia perdagangan di Indonesia dari masa ke masa. Sebagai 
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salah satu sektor informal, pedagang kaki lima tidak mungkin dihindari atau 

ditiadakan, pedagang kaki lima bagi sebuah kota tidak hanya sebagai fungsi 

ekonomi  fungsi social dan budaya. Aktivitas perdagangan terutama pedagang 

kaki lima yang ada di Kawasan pantai losari (Appatangkasa) berkembang sangat 

pesat kerena menyerap tenaga kerja yang besar dan modal usaha yang tidak terlalu 

besar, sehingga pedagang kaki lima ini menyebar begitu cepat.  

Dengan berkembangnya kawasan Panati Losari  maka aktivitas di jalan ini 

semakin tinggi pula. Semakin berkembangnya kawasan Pantai losari yang 

menjadi objek wisata bagi para pengunjung  yang ingin mengakhiri akhir pekan 

mereka sehingga banyak para pedagang  kaki lima yang ada di kawasan Pantai 

Losari  semakin banyak pula permasalahan yang timbul. Permasalahan  

permasalahan yang sering terjadi di Kawasan Pantai Losari  Upaya Penataan 

pedagang kaki lima Appatangkasa  dalam Pemberdayaan PKL .Kehadiran PKL di 

suatu Kota pada  dasarnya tidak direncanakan sehingga memunculkan 

permasalahan bagi suatu Kota karena tidak tertata dengan rapi. Untuk 

mengembalikan ketertiban suatu Kota muncul  gagasan penataan . Relokasi yaitu 

suatu upaya menempatkan kembali  suatu kegiatan tertentu ke lahan yang sesuai 

dengan peruntukannya  

Menurut (Dewanto 2016 : 56 ).  menerangkan ada tiga  indikator  strategi 

pemeritah yang menjadi pertimbangan dalam penentuan penataan relokasi  

pedangang kaki lima Appatangkasa PKL, yaitu : 

1. Adanya penataan tempat usaha Pemerintah Daerah bertujuan untuk 

mewujudkan alokasi tempat usaha yang layak untuk memberikan 



         

  74 

 

 
 

kesempatan berusaha bagi pedagang serta menciptakan lingkungan 

yang indah dan bersih, namun juga dapat memberdayakan keberadaan 

pedagang kaki lima untuk menopang ekonomi daerah. 

2. Pembinaan Pedagang  Penataan pedagang kaki lima yang dilakukan 

diharapkan tidak hanya menjadi eksistensi Pemerintah Daerah dalam 

menjalankan Peraturan Daerah dengan baik, namun Pemerintah 

Daerah sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat harus 

memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada pedagang untuk 

kepentingan pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan 

pedagang kaki lima. Pemerintah Kota Makassar  sebagai dinamisator 

berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif 

dan efektif kepada masyarakat khususnya pedagang kaki lima dengan 

memberikan pelatihan dan pembinaan 

3.  Pengawasan. Dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima 

Pemerintah Kota Makassar  melakukan pengawasan dengan 

memberikan nasehat, arahan dan petunjuk kepada pedagang kaki lima 

untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang ada. 

Disamping menciptakan lingkungan yang bersih, penciptaan keamanan 

dan ketertiban juga harus menjadi perhatian Pemerintah Kota 

Makassar demi kepentingan umum 

 Kerangka Pikir   
 

 

 
Strategi Pemerintah Dalam Penataan  

Pedagang Kaki Lima Di Kawasan 

Pantai Losari car free Day 
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G. Fokus Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah dalam penataan Pedagang 

Kaki Lima di pantai losari  yang menjadi focus penelitian ada 4 indikator 

yaitu  

1. Untuk mengetahui strategi pemerintah daerah Adanya penataan 

tempat  izin usaha di Lokasih Metro Tanjung Bunga ? 

2. Untuk mengetahui srategi pemerintah daerah   tentang Pembinaan 

pedagang “Appatangkasa “ di Lokasih Metro Tanjung Bunga ? 

Penataan Kaki Lima Di Anjugan 

Pantai Losari  

 

Adanya penataan 

tempat  izin usaha 
Pembinaan pedagang 

Pengawasan  



         

  76 

 

 
 

3. Untuk mengetahui strategi pemerintah daerah dalam  Pengawasan  

pedagang kaki lima “Appatangkasa “Metro Tanjung bunga ? 

H. Deskripsi Fokus Penelitan  

Untuk memberikan persepsi dan pemahaman yang sama terhadap dimensi-

dimensi dan konsep yang ada dalam penelitian ini, maka dideskripsikan fokus 

penelitian sebagai berikut: 

1. Adanya penataan tempat usaha Pemerintah Daerah bertujuan untuk 

mewujudkan alokasi tempat usaha yang layak untuk memberikan 

kesempatan berusaha bagi pedagang serta menciptakan lingkungan 

yang indah dan bersih, namun juga dapat memberdayakan keberadaan 

pedagang kaki lima untuk menopang ekonomi daerah. 

2. Pembinaan Pedagang kaki lima yang dilakukan diharapkan tidak hanya 

menjadi eksistensi Pemerintah Daerah dalam menjalankan Peraturan 

Daerah dengan baik, namun Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan 

tangan dari Pemerintah Pusat harus memberikan pembinaan dan 

penyuluhan kepada pedagang untuk kepentingan pengembangan usaha 

dan peningkatan kesejahteraan pedagang kaki lima. Pemerintah Kota 

Makassar  sebagai dinamisator berperan melalui pemberian bimbingan 

dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat 

khususnya pedagang kaki lima dengan memberikan pelatihan dan 

pembinaan 

3.  Pengawasan. Dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima 

Pemerintah Kota Makassar  melakukan pengawasan dengan 
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memberikan nasehat, arahan dan petunjuk kepada pedagang kaki lima 

untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang ada. 

Disamping menciptakan lingkungan yang bersih, penciptaan keamanan 

dan ketertiban juga harus menjadi perhatian Pemerintah Kota 

Makassar demi kepentingan umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

 METODE PENELITIAN   

 

A. Pendekatan Penelitian 



         

  78 

 

 
 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik yang bertujuan untuk 

mengambarkan fenomena social, praktek, dan kebiasaann 

masyarakat.Penelitian ini berusaha mengidentifikasi upaya pemerintah Kota 

Makassar dalam penertiban PKL  di Kawasan Anjugan pantai Losari 

Tipe penelitian termasuk pada penelititan kualitatif.Lokasi penelitian ini di 

Kawasan pantai losari Kota Makassar. Sumber data diperoleh melalui 

observasi dan wawancara dan data sekunder diperoleh melalui studi 

kepustakaan, referensi-referensi, peraturan perundangundangan, dokumen, 

observasi, yang diperoleh dari lokasi penelitian.  

B. Lokasih Dan Waktu Penelitian  

1) Tempat dan Lokasih penelitian yaitu di kawasan anjugan pantai losari 

yang menjadi tempat berjualan para pedagang kaki lima  sehingga 

memudahkan peneliti untuk dapat wawancara secara langusng  dengan 

para pedagang  

2)  Lokasi penelitian ini dilakukan di kawasan anjugan pantai losari kota 

Makassar mulai 1 September s/d 4 November   2020, peneliti 

memfokuskan kepada para pedagang kaki lima dan pemerintah 

setempat yang mengatur para pedagang kaki lima. 

 

C.  Unit Analisis Dan Penentuan Informan  

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang 

yang dipilih secara purposive (sengaja) dengan pertimbangan bahwa mereka 

dianggap mengetahui masalah yang diteliti dan dapat memberikan informasi 
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tentang Srategi Pemerintah Daerah Dalam  Penataan Pedagang Kaki Lima  Di 

Pantai Losari Kota Makassar  Dalam hal ini informan yang dimaksud sebagai 

berikut :                                              Tabel informan 

No Nama Inisial Jabatan Keteragan 

1 Basir S.Sos BS Camat  Makassar 1 orang 

2 Darwis DR Satpol Pp 1 orang 

3 Pak Rais Rs Ketua asosiasi pedagang 

kaki lima di Anjugan 

pantai Losari 

1.orang 

4 Dg.limpo Dl Wakil ketua asosiasi 

pedagang kaki lima di 

Anjugan pantai Losari 

1 orang 

5 Panji PJ Satpol pp 1 orang 

6 Rizal Rz Satpol Pp 1.orang 

7 Lia La Pedagang kaki lima 

Anjugan Pantai losari 

1 orang 

8. Aplles Ap Pedagang kaki lima 

Anjugan Pantai losari 

1 Orang 

9 Wahid Wd Pedagang kaki lima 

Anjugan Pantai losari 

1 orang 

10 Misna 

 

 

Ms 

 

Pegunjung pantai Losari 

1 orang 

 

11 Dg.timung Dn Pegunjung Pantai Losari 1 orang 

 

Jumlah   11 orang 

 

 

   Sumber Data : Penentuan Informan  Agustus 2020 

 

 

D. Teknik  Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang merupakan salah satu unsur penting 

dalam melakukan suatu penelitian. Teknik yang digunakan dilapangan adalah 

sebagai berikut : 
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1. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengetahui Srategi  pemerintah dalam penataan 

lapak  pedagang kaki lima di Anjugan pantai Losari dengan menggunakan 

teknik pedoman wawancara, artinya pengamatan langsung dilakukan untuk 

mengetahui kepastian antara data yang diperoleh melalui wawancara dan fakta 

pelaksana lapangan. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh 

pewawancara yang mengajukan pernyataan dan yang diwawancarai 

memberikan jawaban. Wawancara yang dilakukan untuk mengetahui Srategi 

Pemerintah Daerah Dalam  Penataan Pedagang Kaki Lima  Di Pantai Losari 

Kota Makassar  

3. Dokumentasi  

Dokumentasi  adalah pemanfaatan informasi melalui dokumen-dokumen 

tertentu yang dianggap mendukung seperti pengambilan gambar. Cara 

mengumpulan data yang dilakukan berhubungan dengan penelitian. Teknik 

ini digunakan untuk menunjang data primer atau data utama yang diperoleh 

dari informan. Teknik ini membantu peneliti dalam menelusuri pembahasan 

melalui tulisan yang pernah ada. mengetahui Strategi Pemerintah Daerah 

Dalam  Penataan Pedagang Kaki Lima  Di Pantai Losari Kota Makassar . 

E. Teknik Analisis Data 
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Proses analisis data dilakukan pada waktu bersamaan dengan proses 

pengumpulan data berlangsung. Analisis data dilakukan melalui tiga alur, 

yaitu: 

1. Reduksi Data 

Pada tahap ini dilakukan proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, 

pengabstraksian data dari catatan lapangan. Proses ini berlangsung sepanjang 

penelitian yang dilakukan sekitar sebulan, dimulai dengan membuat singkatan, 

kategorisasi, memusatkan tema, menentukan batas-batas permasalahan dan 

menulis memo. Proses ini berlangsung terus sampai akhir penelitian ini selesai 

ditulis. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertegas, 

memperpendek, membuat focus, membuang hal-hal yang tidak penting dan 

mengatur sedemikian rupa sampai kesimpulan akhir didapatkan. 

2. Sajian Data 

Sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan kesimpulan 

penelitian dapat dilakukan. Dengan melihat sajian data, penulis mencoba lebih 

memahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan 

sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut. 

Sajian data yang baik dan jelas sistematiknya tentunya akan banyak 

membantu. Sajian data meliputi deskripsi, matriks, skema, dan tabel yang 

diperoleh dari berbagai instansi dimana penelitian ini berlangsung. 

Kesemuanya itu dirancang guna merakit informasi secara teratur supaya 

mudah dilihat dan dimengerti dalam bentuk yang kompak. 

3. Penarikan Kesimpulan 
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Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah mencoba memahami apa arti dari 

berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan pola-pola, 

pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi, alur sebab-akibat dan 

berbagai proporsi. Hal ini diverivik dengan temuan-temuan dan selanjutnya 

sampai pada penarikan kesimpulan akhir. 

F. Pengabsahan Data 

Menurut William dalam Sugiono (2011:273) triangulasi dalam pengujian 

kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data diri berbagai sumber 

dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat 

triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi Sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek  

yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi Teknik adalah menguji kredibilitas daya yang dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. 

3. Triangulasi Waktu 

Triangulasi Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang 

dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber 

masih segar, sebelum banyak masalah sehingga akan memberikan data 

yang lebih valid 
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        BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
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Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum  kawasan Pantai 

Losari yang meliputi gambaran umum Wilayah Kecamatan Ujung Pandang,, 

kebijakan pengembangan Pantai Losari, fungsi dan pemanfaatan  pantai losari, 

dan keadaan atau kondisi Pantai Losari. 

A. Gambar Umum Lokasi Penelitian Di  Pantai Losari 

Gambaran Umum Kecamatan Ujung Pandang Kecamatan Ujung Pandang 

merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kota Makassar. Kecamatan Ujung 

Pandang berada di pesisir bagian barat Kota Makassar yang memiliki potensi, 

yaitu di perdagangan dan  jasa maupun di bidang pariwisata. Terkait dengan 

studi  tesis tentang strategi pemerintah daerah  dalam penaataan pedagang kaki 

lima di Anjugan pantai losari ini Pantai Losari berada di Kecamatan Ujung 

Pandang, tepatnya Kelurahan Losari.  Adapun gambaran umum wilayah 

Kecamatan Ujung Pandang yang  dikemukakan berikut ini meliputi batas 

wilayah  administrasi Kecamatan Unjung Pandang, Luas Wilayah dan kondisi 

sosial ekonomi  

Jumlah Pendudukan Dalam  kurun waktu tahun 2018-2019 Jumlah 

Penduduk di Kecamatan Ujung Pandang berfluktuasi setiap tahun. Jumlah 

penduduk hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2018 di Kecamatan Ujung Pandang 

sebanyak 27,279 jiwa, kemudian  pada SP tahun 2019 sebanyak 26.904 jiwa. 

Berdasarkan kepadatan penduduk tampak bahwah jumlah penduduk terbanyak 

terdapat di Kecamatan Lajangiru dengan kepadatan 26.815 per Km
2
, terpadat 

kedua adalah Kelurahan Pisang Selatan dengan kepadatan 20.728 per Km
2
, 71 
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sedangkan untuk kepadatan terendah yaitu Kelurahan Sawerigading dengan  52 

kepadatan 3.819 per Km
2
. Jumlah dan kepadatan Penduduk dapat dilihat   

Tabel I 

Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut  Kelurahan 

di Kecamatan Ujung Pandang Tahun 2019 

No Kelurahan Luas km
2
 Jumlah 

penduduk 

Kepadatan per 

km
2
 

1 Lae-lae 0,22 1,6221 7368 

2 Losari 0,27 2,006 7.430 

3 Pisang selatan 0,18 3.740 20.185 

4 Lajangiru 0,20 5,377 26,815 

5 Sawergading 0,41 1,570 3,819 

6 Maloku 0,20 2.507 12,535 

7 Mangkura 0,37 1,529 4,132 

8 Bulogading 0,23 2,678 11,643 

9 Baru 0,21 1.543 7.348 

10 Pisang utara 0,34 4,333 12.744 

Sumber :Kecamatan Ujung Pandang Dalam  Angka 2019 

 

Jumlah Pendudukan Dalam kurun waktu tahun 2017 -2020 Jumlah 

Penduduk di Kecamatan Ujung Pandang berfluktuasi setiap tahun. Jumlah 

penduduk hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2017  di Kecamatan Ujung Pandang 

sebanyak 27,279 jiwa, kemudian pada SP tahun 2018 sebanyak 26.904 

jiwa.Berdasarkan kepadatan penduduk tampak bahwah jumlah penduduk 

terbanyak terdapat di Kecamatan Lajangiru dengan kepadatan 26.815 per Km2, 

terpadat kedua adalah Kelurahan Pisang Selatan dengan kepadatan 20.728 per 

Km2, sedangkan untuk kepadatan terendah yaitu Kelurahan Sawerigading dengan 

52 kepadatan 3.819 per Km2. Jumlah dan kepadatan Penduduk dapat dilihat pada 

tabel I 

1. Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Unjung Pandang  
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Secara administrasi kawasan Pantai Losari berada Kecamatan Ujung 

Pandang, di Kelurahan Losari. Kecamatan Ujung Pandang memiliki 10 Kelurahan 

yaitu Kelurahan Lae-Lae, Kelurahan Losari, Kelurahan Mangkura, Kelurahan 

Pisang Selatan, Kelurahan Lajangiru, Kelurahan Sawerigading, Kelurahan 

Maloku, Kelurahan Bulogading, Kelurahan Baru, dan Kelurahan Pisang Utara. 

Kecamatan Ujung Pandang memiliki batas -batas wilayah Administrasi sebagai 

berikut dan dapat dilihat pada peta : 

 Sebelah Utara       : Kecamatan  Wajo 

 Sebelah Selatan    : Kecamatan Mariso 

 Sebelah Timur     : Kecamatan Makassardan Gowa 

 Sebelah Barat     : Selat Makassar 

Kecamatan Ujung Pandang terdiri dari 10 kelurahan dengan luas wilayah 

2,63 Km
2
. Dari luas wilayah tersebut tercatat, tampak bahwa kelurahan 

sawerigading memiliki wilayah terluas yaitu 0,41 km
2
, terluas kedua adalah 

Kelurahan Mangkura dengan luas wilayah 0,37 km
2
, sedangkan yang paling kecil 

luas wilayahnya adalah Kelurahan Pisang Selatan yaitu 0,18 km
2
. Selain dari pada 

itu terdapat 4 kelurahan yang  berada di pesisir pantai dan 6 kelurahan tidak 

berada di pantai. Luas wilayah kelurahan dan letak kelurahan dapat dilihat pada 

table II 

 

 

 

 
 Luas Wilyah Menurut Kelurahan di Kecamatan Ujung Pandang 

Tahun 2019 
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No Kelurahan Luas  
KM2 

 Pantai  Bukan Pantai 

1 Lae-lae 0,22    - 

2 Losari 0,27    - 

3 Mangkura 0,37  -   

4 Pisang Selatan 0,18  -   

5 Lajangiru 0,20  -   

6 Sawerigading 0,41  -   

7 Maloku 0,20    - 

8 Bulogading 0,21    - 

9 Baru 0,23  -   

10 Pisang Utara 0,34  -   

Sumber data : Kecamatan Ujung pandang  Dalam Angka 2019  

Luas wilayah 

Kecamatan Ujung Pandang terdiri dari 10 kelurahan dengan luas wilayah 

2,63 Km2. Dari luas wilayahtersebut tercatat, tampak bahwa kelurahan 

sawerigading memiliki wilayah terluasyaitu 0,41 km2, terluas kedua adalah 

Kelurahan Mangkura dengan luas wilayah 0,37 km2, sedangkan yang paling kecil 

luas wilayahnya adalah Kelurahan Pisang Selatan yaitu 0,18 km2. Selain dari pada 

itu terdapat 4 kelurahan yang berada di pesisir pantai dan 6kelurahan tidak berada 

di pantai. Luas wilayah kelurahandan letak kelurahan dapat dilihat pada tabel 3.1 

Jumlah Pendudukan Dalam kurun waktu tahun 2000-2010 Jumlah 

Penduduk di Kecamatan Ujung Pandang berfluktuasi setiap tahun. Jumlah 

penduduk hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2000 di Kecamatan Ujung Pandang 

sebanyak 27,279 jiwa, kemudian pada SP tahun 2010 sebanyak 26.904 jiwa. 

Berdasarkan kepadatan penduduk tampak bahwah jumlah penduduk terbanyak 

terdapat di Kecamatan Lajangiru dengan kepadatan 26.815 per Km
2
, terpadat 

kedua adalah Kelurahan Pisang Selatan dengan kepadatan 20.728 per Km
2
, 
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sedangkan untuk kepadatan terendah yaitu Kelurahan Sawerigading dengan 

kepadatan 3.819 per Km
2
. Jumlah dan kepadatan Penduduk. 

Wilayah Kecamatan Ujung Pandang dengan luas 2,63 Km
2
 memiliki 

tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata, meskipun dengan perbedaan yang 

tidak terlalu besar. Kelurahan Losari yang menjadi wilayah studi merupakan 

Kelurahan yang memiliki penduduk terbesar ke-6  sebesar 2.006 jiwa, dan 

Kelurahan Lajangiru memiliki jumlah penduduk tertinggi di Kecamatan Ujung 

pandang yaitu 5.377 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah yaitu Kelurahan 

Mangkura dengan jumlah penduduk 1.529 jiwa. 

2. Kondisi Fisik Pantai Losari 

Losari terletak di sebelah barat kota Makassar, tepat di jantung Kota 

Makassar, di Jalan Penghibur.Kawasan pesisir atau dataran pantai Kota Makassar 

dibentuk oleh angkutan sediment sungai Tallo 6,5 km dari pusat kota bagian utara 

dan Sungai Jeneberang dengan situasi 4,5 km sebelah Selatan kota. Sediment 

tersebut didominasi lempung dan lanau, sedikit fraksi pasir halus. Debit 

pengaliran Sungai Jeneberang pada musim hujan dapat mencapai 2.800 m
3
/det, 

jauh lebih besar dibandingkan debit Sungai Tallo. Proses sedimentasi tersebut 

menyebabkan perubahan garis pantai tahun 1900-1979, secara signifikansi 

membentuk Tanjung Merdeka dan pendangkalan Pantai Losari. Pertumbuhan 

garis pantai Makassar ke arah barat. Wilayah pesisir sangat menarik perhatian 

manusia baik pada masa lalu maupun sekarang. Seiring dengan perkembangan 

peradaban dan kegiatan sosial ekonominya, manusia memanfaatkan wilayah 

pesisir untuk berbagai kepentingan seperti tempat mencari nafkah, permukiman, 
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perkotaan, kawasan industri, bandara, pelabuhan maupun sebagai tempat 

berekreasi. 

3. Ruang Publik Pantai Losari 

Ruang Publik Pantai Losari merupakan ruang publik yang memiliki 3 buah 

anjungan dan pedestrian. Ruang Publik Pantai Losari memiliki panjang ±95054 

meter dengan potensi seperti lokasi ruang public yang strategis dan berada di 

pesisir pantai Kota Makassar yang memiliki keindahan pantai. Selain itu terdapat 

pula aktivitas ekonomi baik itu perdagangan maupun jasa. Produk yang akan 

dihasilkan dari penelitian yaitu  strategi pemerintah daerah dalam penataan 

pedagang kaki lima di anjugan pantai losari. 

Kawasan Pantai Losari dimanfaatkan oleh masarakat sebagai ruang 

interaksi sosial, dan wisata pantai baik pagi, sore maupun pada malam  hari. 

Perencanaan dan pengembangan Kawasan Pantai Losari tidak terlepas dari citra 

(image) Losari yang sudah menjadi memori/kenangan pada masyarakat Kota 

Makassar, selain itu letak Pantai Losari yang berada di sisi barat Kota Makassar 

memiliki potensi vista laut dan panorama  matahari  terbenam yang sangat 

menarik. Pantai  Losari  ibarat  jendela Kota Makassar dimana masyarakat kota 

dapat melepaskan  pandangannya  sejauh mungkin ke laut, dan juga sebagai pintu 

gerbang  Kota Makassar, para pendatang yang berlabuh di Makassar akan  

langsung melihat wajah Kota Makassar secara utuh di Pantai Losari. Sebagai 

salah satu penggalan lahan di Kota Makassar, Pantai Losari dapat menjadi 

representasi karakter Kota Makassar. Aktifitas pengunjung Ruang Publik Pantai 

Losari kesehariannya hanya berlangsung selama dua periode waktu, yaitu pada 
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pagi hari, dengan aktivitas utama adalah olahraga dan aktivitas pendukung adalah 

pusat jajan pagi, sedangkan pada sore hari sampai dengan malam hari terbentuk 

aktivitas jajan sore dan menikmati panorama sunset, sehingga menjadi destinasi 

utama Kota Makassar, Puncak aktifitas di ruang publik yaitu pada minggu pagi. 

Tingginya aktifitas di ruang publik losari menandakan tingginya sampah yang 

dihasilkan oleh pengunjung ruang publik, sedangkan tempat penampungan  

sampah di ruang publik sangat kurang sehingga sampah yang dihasilkan oleh 

pengunjung tidak tertampung dengan baik dan menyebabkan kondisi ruang publik 

losari tampak kumuh atau kotor. Selain dari pada itu kondisi fisik ruang publik 

tampak tidak terawat karena banyaknya fasilitas yang telah rusak. 

Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pada 

Saat Adanya Car Free Day (CFD) DI Anjugan pantai losari  Aktivitas atau 

kegiatan para pedagang kaki lima (PKL) dalam CFD diantaranya digunakan untuk 

menjual barang dagangannya. Karena, dengan adanya CFD yang diselenggarakan 

pada hari minggu setiap minggunya sangat membantu memberi waktu dan 

pemasukan tambahan para PKL. Sehingga para PKL tidak menyianyiakan 

kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah setempat. Istilah 

PKL berasal dari jaman kolonial Belanda, pada saat pemerintahan Raffles. Di 

kutip dari pendapat PKL berasal dari kata “five feet”, maksudnya adalah jalur 

pejalan kaki di depan toko, minimarket, bangunan atau sejenisnya yang memiliki 

lebar  kaki. Namum dalam perkembangannya ruang tersebut beralih fungsi 

menjadi lokasi berjualan para pedagang kecil sehingga akhirnya disebut dengan 

pedagang kaki lima. Secara umum, PKL akan selalu memilih lokasi yang paling 
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strategis dan dianggapnya paling ramai dan paling menguntungkan karena banyak 

pengunjung yang berlalu- lalang. Pemilihan lokasi seperti pinggir jalan ataupun 

trotoar memperbesar peluang pedagang untuk mendapatkan konsumen yang lebih 

di bandingkan dengan pemilihan lokasi yang berada di dalam atau tertutup objek 

lain.  

Jenis dagangan yang diperjual belikan oleh PKL biasanya tergantung dengan 

lingkungan disekitar lokasi berjualan. Hal tersebut sependapat dengan konsep .  

yang intinya jenis dagangan PKL sangat dipengaruhi oleh aktivitas disekitaran 

lokasi berjualan, sehingga diambil kesimpulan dagangan PKL dapat 

dikelompokkan menjadi makanan siap saji, tidak diproses dan semiolahan, 

barang bukan makanan dan juga jasa. Tidak jauh beda dengan dagangan para 

PKL dalam kegiatan CFD Kota Makassar  berupa kuliner, keperluan rumah 

tanga, perlengkapan sekolah, perlengkapan wanita, dan sebagainya. Tetapi dari 

sini terlihat minat terbesar pengunjung dalam membeli dagangan para PKL 

tersebut masih didominasi dalam bidang kuliner meskipun tidak di pungkiri ada 

aneka ragam dagangan  maupun jasa yang diperjual belikan dalam kegiatan 

tersebut. 

Harga dari dagangan yang dijual oleh PKL merupakan faktor bisa dikatakan 

penting. Karena keputusan pembelian dipengaruhi oleh faktor harga.  Menurut 

yang intinya jiaka harga yang tercantum dalam produk yang dijual memiliki 

pengaruh besar dalam image produk untuk menentukan keputusan pembelian. 

Tidak hanya itu, selanjutnya kualitas produk yang dijual juga memiliki pengaruh 

setelah harga. Karena konsumen menginginkan mendapatkan barang yang 
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memiliki harga dan kualitas terbaik. Sehingga dari sini para PKL sangat 

memperhatikan harga dan kualitas barang yang dijualanya. mereka berusaha 

untuk menjual barang dengan harga dan kualitas terbaik sehingga mampu 

menarik perhatian para pembeli. Selain itu rata-rata para pedagang yang ada di 

CFD tidak menaikkan atau merubah dari harga yang dijualnya. Begitu pula 

dengan kualitas, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan 

kualitasnya demi membuat pelanggan puas dan tidak kecewa. 

Dampak yang Timbul  bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan Adanya 

Ruang Terbuka Publik Melalui Kegiatan Car Free Day (CFD) di Kota Makassar 

. 

Dampak positif pertama yang muncul yang dirasakan PKL dengan adanya 

CFD yaitu penghasilan yang bertambah. Pedagang kaki lima atau yang biasa 

disebut dengan PKL adalah usaha kecil yang dilakukan oleh sekumpulan orang 

atau individu yang mempunyai modal kecil dan terbatas. Sehingga dengan 

adanya CFD penghasilan harian yang diperoleh oleh PKL juga semakin 

bertambah karena pada hari minggu mereka tetap berjualan. Bahkan dengan 

pengunjung yang melebihi pada hari biasanya. Sehingga dengan adanya CFD 

tersebut sangat membantu meningkatkan penghasilan PKL yang memiliki  modal 

rendah dan penghasilan harian. Jika penghasilan harian yang biasanya diperoleh 

100.000 maka pada hari minggu atau hari diselenggarakannya CFD maka gaji 

harian yang diperolehnya akan semakin bertambah tergantung dari tingkat 

pembeli yang mampir untuk membeli dagangannya. Bahkan rata-rata kenaikan 
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penghasilan para PKL dengan adanya CFD tersebut berkisar antara 50-100% di 

banding dengan hari biasanya. 

Bahwasanya keputusan konsumen untuk membeli barang biasanya 

dipengaruhi oleh tingkat harga, kualitas produk, pelayanan maupun lokasi tempat 

usaha atau toko.Sehingga dengan banyaknya PKL yang menjual dagangannya di 

CFD memberikan alternatif pilihan kepada pengunjung untuk jenis barang yang 

di beli. Alternatif pilihan disini maskdunya antara satu penjual dengan yang 

lainnya meskipun menjual dagangan yang sama mereka juga menawarkan harga 

yang sama. Meskipun ada juga pedagang yang menjual dengan harga yang lebih 

tinggi maupun terkadang lebih rendah dari pasaran. Sehingga ketika banyaknya 

pilihan tersebut mereka lebih tertarik membelanjakan uangnya. Dan jika mereka 

ragu, tentunya mereka masih bisa membandingnkan harga dari PKL satu ke PKL 

lainnya, sehingga nantinya para pengunjung puas dan mendapatkan barang yang 

diinginkannya. 

Kebijakan Pengembangan Kawasan Pantai Losari Keindahan Panurama 

Pantai Losari yang menjadi salah satu Landmark Kota Makassar sudah lama 

menjadi buah bibir para Wisatawan Nasional dan Mancanegara sehingga menjadi 

kebanggaan warga kotanya. Posisi geografis Pantai Losari di Pantai Barat Kota 

Makassar yang merupakan pusat kota lama dengan keberadaan Pelabuhan Laut, 

Benteng Fort Rotterdam, Pusat Perbelanjaan Somba Opu, Pusat Aglomerasi 

Pedagang Kaki Lima serta pembangunan kota baru Tanjung Bunga menjadi 

Pantai Losari mempunyai aksesibilitas tinggi dan merupakan salah satu jalur 

jalan yang banyak dilewati oleh lalu lintas antara satu bagian pantai kota dengan 
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bagian pantai kota lainnya. Dari tahun ketahun kawasan Pantai Losari semakin 

kuat daya tariknya bagi kegiatan perdagangan maupun rekreasi. Para investor 

lokal, nasional maupun manca negara telah mengajukan berbagai usulan atau 

membangun fasilitas perhotelan, restorant yang sifatnya elementer. Begitu juga 

para pedagang kaki lima lokal maupun yang berdatangan dari luar daerah dan 

pulau lain semakin banyak 

4. Fungsi utama kawasan Pantai Losari  

1. Fungsi Utama pantai losari 

Fungsi utama kawasan ini diharapkan dapat mewadahi elemen-elemen 

kegiatan seperti . 

1. Pedestrian (jalur pejalan kaki) yang akan menghubungkan zona pusat 

pedagang kaki lima di JL. Metro Tanjung Bunga dengan Kawasan 

Benteng Fort Rotterdam. Pedestrian tersebut diharapkan 

mengakomodir pula kegiatan menikmati matahari terbenam (sunset) 

atau panorama pantai lainnya dengan mengoptimalkan semua potensi 

yang dimiliki. 

2. Fungsi fasilitas  pelayanan public Fasilitas pelayanan publik di 

kawasan ini diharapkan dapat mewadahi fungsi-fungsi terbatas antara 

lain : 

a. Pusat Informasi Wisata (Tourism Information Centre) 

b. Tempat penukaran uang asing ( Money Changer ) 

c. .Tempat pertunjukan terbuka (Open Stage) untuk kegiatan insidenti 
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5. Car Free Day  

Sejarah singkat tentang Car Free Day berawal dari 22 September 1998. 

Gagasan  tersebut dicetuskan oleh  Menteri Lingkungan Hidup  Prancis dengan 

tema “ Di Kotaku  tanpa Mobil “. Dan karena sejarah itu, Prancis adalah negara 

pertama yang menggelar Dar Free Day atau CFD. Car Free Day sendiri adalah 

hari dimana di hari itu bebas kendaraan bermotor atau hari bebas knalpot. Di hari 

itu,  seluruh kendaraan yang mengandung atau yang berbau knalpot seperti, 

mobil, motor, dll dilarang melintas di jalan sampai dengan waktu yang 

ditentukan. Pelaksanaan Car Free Day pertama kali di Indonesia yaitu di DKI 

Jakarta yang mulai diselenggarakan pada tanggal 27 April 2008 dan mulai diikuti 

oleh beberapa kota yang lainnya.  

Adapun waktu pelaksanaannya pada saat itu adalah pada minggu ke 4 

setiap bulannya dumulai dari jam 6 pagi sampai  dengan jam 2 siang. Car free 

day atau hari bebas kendaraan adalah hari dimana tidak ada kegiatan berkendara 

bermotor yang bertujuan untuk mengurangi dampak efek global warming yang 

berbahaya bagi kehidupan. Car Free Day ini ternyata banyak mendapat respon 

yang positif dari masyarakat yang dibuktikan dengan banyaknya masyarakat 

yang berpartisipasi dalam kegiatan Car Free Day. Masyarakat memanfaatkan Car 

Free Day dengan melaksanakan berbagai kegiatan misalnya bersepeda, jogging, 

atau hanya sekedar berjalan-jalan bersama keluarga atau teman-teman. 

Masyarakat memanfaatkan kegiatan Car Free Day untuk berelaksasi sejenak dari 

berbagai pekerjaan untuk memberikan keseimbangan hidup, setelah melakukan 

berbagai macam kegiatan yang rutin dilakukan. Relaksasi  sama pentingnya 
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dengan bekerja, karena relaksasi bukan sekedar istirahat atau leha-leha, tetapi 

juga berfungsi untuk terapi dalam rangka meningkatkan produktivitas. Kegiatan 

“relaksasi perkotaan“ tersebut memiliki manfaat strategis bagi upaya menambah 

akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan ruang publik yang terbebas 

dari polusi dan hiruk pikuk deru kendaraan  bermotor   

 Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia tidak ingin 

ketinggalan dalam mengadakan program Car Free Day yang bisa dikatakan 

sangat bagus. Pertama kali Car Free Day dilaksanakan di Makassar adalah pada 

tanggal 7 Juni 2010. Wali kota Makassar saat itu Ilham Arif Sirajuddin 

mengatakan, hari bebas kendaraan akan mulai diberlakukan pada Minggu  7 Juni 

2010. Kegiatan tersebut juga terkait dengan hari lingkungan hidup sedunia  

Dalam pelaksanaannya, Ilham mengaku program tersebut akan 

dilaksanakan secara bertahap untuk melihat efektifitas dan tanggapan masyarakat 

dari program tersebut. Untuk tahap pertama, Pemkot Makassar akan 

menggunakan pola dua kali dalam sebulan selama tiga bulan kemudian 

dilanjutkan ke tahap berikutnya dengan waktu pelaksanaan sekali sepekan  

Adapun waktu pelaksanaan Car Free Day di Kota Makassar adalah Hari Minggu 

dimulai dari pukul 05:30 -10:00 pagi WITA. Hampir sama di kota-kota besar 

lainnya, masyarakat memanfaatkan Car Free Day untuk melakukan berbagai 

aktivitas. Mulai dari senam, jogging, bersepeda, dan lain-lain. Cuma sayangnya 

Car Free Day di Makassar masih bersifat fleksibel karena terkadang sebelum 

pukul 10:00 pagi, jalur tersebut sudah bisa dilalui kendaraan bermotor . Adapun 
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lokasi Car Free Day di Makassar bertempat di sepanjang Jl. Penghibur (Pantai 

Losari). Gambar Kegiatan Car Free Day di Makassar. 

6. Aktivitas Yang Berjalan Di Lokasi  Di Anjugan Pantai Losari 

 Car Free Day adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi polusi udara 

yang terjadi wilayah kota-kota besar, yang dilakukan pada hari tertentu agar tidak 

menggunakan kendaraan pada jam dan kawasan yang telah ditentukan. Karena 

dengan adanya Car Free Day asap kendaraan bermotor otomatis berkurang dan 

membuat udara semakin sehat untuk dihirup. Car Free Day juga menjadi sarana 

olahraga bagi masyarakat, dengan adanya Car Free Day masyarakat setidaknya 

menggerakan tubuhnya seperti berjalan, bersepeda, senam, maupun jogging saat 

berada di lokasi Car Free Day. Berdasarkan hasil observasi  peneliti dua orang 

informan yang menghabiskan waktu nya di lokasi Car Free Day dengan 

melakukan kegiatan olahraga. Masyarakat yang datang ke lokasi Car Free Day 

mempunyai tujuan yang berbeda-beda, ada  masyarakat yang datang bersama 

teman atau keluarga untuk berolahraga, ada warga yang datang hanya sekedar 

ingin jalan-jalan dan menikmati udara segar, ada juga yang ke lokasi Car Free 

Day dengan tujuan untuk wisata kuliner atau  berbelanja peralatan rumah tangga. 

Car Free Day sekarang sudah menjadi ajang wisata kuliner dan fashion, dari menu 

kuliner nusantara sampai modern dikemas secara kaki lima dan disajikan di lokasi 

Car Free Day, ada sate, soto, bubur ayam, nasi goreng, lontong pecal, hingga 

hiburan adalah segala sesuatu yang baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, 

perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati yang susah atau sedih. 

Pada umumnya hiburan dapat berupa music, film, opera, drama, ataupun berupa 
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permainan dan olahraga. Sedangkan refreshing adalah suatu kegiatan yang 

bertujuan untuk menghibur diri dan dilakukan dengan cara bersenang-senang 

supaya diri merasa senang dan dapat mengembalikan semua inspirasi serta dapat 

menghilangkan semua rasa lelah di dalam tubuh. Car Free Day menjadikan 

minggu pagi sebagai suatu sarana hiburan alternative yang menarik yang dapat 

dilakukan oleh masyarakat mengisi liburan akhir  pekan.  

 

 

 

 

 

Pasar Appatangkasa                    Olaraga  Senam 

 

 

 

 

 

 

Mobil Pembersi Jalan       Jalan Sehat 

 

Tingginya aktifitas di ruang publik losari menandakan tingginya sampah 

yang di hasilkan oleh pengunjung ruang publik, sedangkan tempat penampungan  
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58 sampah di ruang publik sangat kurang sehingga sampah yang dihasilkan oleh 

pengunjung tidak tertampung dengan baik dan menyebabkan konsisi ruang publik 

losari tampak kumuh atau kotor. Selain dari pada itu kondisi fisik ruang publik 

tampak tidak terawat karena banyaknya fasilitas yang telah rusak. 

7. Dampak Ekonomi Kawasan Pantai Losari Bagi Para Pedagang Kaki 

Lima 

Pantai Losari lebih tertata. Kawasan tersebut kini dimanfaatkan sebagai ruang 

publik berupa ruang terbuka untuk sarana rekreasi masyarakat menikmati 

keindahan pantai. Aktivitas yang terjadi di ruang publik Pantai Losari tersebut 

terkadang berlangsung dari pagi hari hingga malam hari. Aktivitasnya pun cukup 

beragam, mulai dari olahraga, bermain, bersepeda atau hanya duduk-duduk sambil 

menikmati suasana  santai. Pada malam hari dimanfaatkan oleh kalangan muda 

sebagai tempat akhir pekan mereka sambil menikmati suasana taman. Selain itu, 

banyak pedagang kaki lima memanfaatkan ruang terbuka Pantai Losari sebagai 

tempat berjualan. Beberapa kelompok pedagang bahkan berjualan sepanjang hari, 

terutama mereka yang skala ekonominya semakin meningkat. Terjadilah beberapa 

sudut/kelompok pedagang disekitar area terbuka ini, termasuk disepanjang jalan 

yang mengelilinginya. Di sepanjang  jalan yang ada di kawasan Pantai Losari juga 

diadakan acara  Car Free Day di tiap hari minggu. Kegiatan  pasar  dadakanpun 

terjadi diarea terbuka Pantai Losari tersebut. Mereka yang berjualan tidak hanya 

dari kelas kaki lima, melainkan yang berdagang dengan menggunakan mobil yang 

biasa diparkir di pinggir jalan pada saat acara Car Free Day berlangsung. Di 

kawasan itu, sekarang  juga banyak bermunculan berbagai macam rumah makan 
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dan toko. Hasil reklamasi  Pantai Losari juga disewakan sebagai arena kegiatan 

mulai dari pertunjukan musik, pameran, dan lain sebagainya. Masyarakat secara 

langsung mendapat  manfaat ekonomi. Apalagi, pada saat tahap pembangunan 

reklamasinya juga memanfaatkan tenaga lokal masyarakat sekitar. Gambar table 

III Sebagai berikut : 

Dampak Pendapatan  Ekonomi Pedagang Kaki Lima Selama Car Free 

Day 

No Nama pedagang Jenis jualan Pendapatan perminggu  

1 Nurdin Dg Limpo  Pakaian  Rp 2.000,000 

2 Suardi Jilbab Rabbani  Rp.3.000.000 

3 Kk Nanna Pakaian Anak-Anak Rp. 3.000.000 

6 Ibu Lia  Nasi Kuning  Rp.1.000,000 

7 Mas Erik Sepatu Rp,4.000.000 

8  Takbir Pakaian Dalam  Rp 2,000.000 

9 Wahid  Mainan  anak –anak  Rp 1.000.000 

Sumber Data  : Hasil wawancara pada tanggal  10 Agustus  2020 

Penelitian ini berupaya mengungkap dan memperoleh informasi objektif 

tentang dampak pelaksanaan Car Free Daydi Kota Makassar dalam kajian 

Sosiologi Ekonomi melalui penelitian yang berjudul “Strategi pemerintah daerah 

dalam penataan pedagang kaki lima di pantai losari Kota Makassar (Studi kasus 

car free day )”.Data olahan yang didapat dari bulan Agustus hingga bulan 

September  mengalami peningkatan dalam pendapatan pedagang kaki lima 

dikawasan Car Free Day di Kota Makassar  dari table diatas yang paling banyak 

memperoleh keuntungan adalah pedagang sepatu yang memiliki omzet yang 



         

  101 

 

 
 

cukup signifikan walaupun pelaksanaan Car Free Daydari pukul 05.00 hingga 

10.00 Wit .Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu 

sosiologi ekonomi, khususnya mengenai dampak sosiologi ekonomi pelaksanaan 

car free day.Melalui penelitian ini diharapkan muncul pengembangan konsep-

konsep aktual yang berkaitan dengan dampak pelaksanaan car free day yang 

mengarah pada peningkatan pengetahuan masyarakat pengguna jalan raya dan 

pelaku ekonomi mikro.  

Selain itu dari hasil penelitian ini diharapkan muncul pengembangan teori-

teori tentang ekonomi, kebijakan publik, serta pola kegiatan ekonomi strategis.Car 

free day dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai hari bebas kendaraan bermotor 

yang dilakukan di jalan Metro Tanjung bunga . Kegiatan car free day kota 

Makassar  dilaksanakan setiap hari Minggu mulai pukul 05.00 WIT sampai 

dengan pukul 10 .00 WIT  dengan tiga jenis kegiatan yaitu kegiatan olahraga, 

rekreasi dan edukasi. Batas ruas jalan tertentu dikawasan jalan Metro Tanjung 

Bunga tempat pelaksanaan car free daya dalah mulai dari ruas Jalan penghibur 

yang berbatasan dengan jalan Maipa.  sampai dengan ruas jalan Metro Tanjung 

Bunga  yang berbatasan dengan jalan  Cendrawasih atau di depan rumah jabatan 

wali Kota Makassa 
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Tabel.IV 

Pendapatan Bersih Per Bulan Pkl Saat Cfd 

 
B. Strategi Pemerintah  Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di 

Pantai Losari (Studi Kasus Car Free Day ) Kota Makassar 

Strategi Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki LimaStrategi 

memberikan perhatian pada implikasi strategi dari suatu program tertentu. 

Hal-hal apa saja yang berdampak dan yang ditimbulkan jika program tertentu 

dilancarkan atau diperkenalkan, dan apa dampaknya bagi sasaran organisasi. 

Pada kaitannya dengan pedagang kaki lima di kota Makassar , kecamatan 

ujung pandang  kota Makassar  memiliki kewenangan ataupun tugas untuk 

melakukan strategi  penataan dan pemberian izin berjualan terhadap PK5 

yang ada di anjugan pantai losari (Appatangkasa)  dan pembinaan terhadap 

pedagang kaki lima.  Dan pengawasan . 

 Strategi Pemerintah  Daerah Dalam Penataan Lapak Pedagang Kaki Lima 

Di Pantai Losari (Studi Kasus Car Free Day ) Kota Makassar  terjabarkan 

dalam beberapa poin yaitu : 

 

No    Jenis 

pedagang 

Rata Pendapatan Perbulan Pkl Appatangkasa Rp 

Januari Februari Maret April 

1  

Pakaian 

 

 Rp 3.000,000 

 

Rp3.000,000 

 

Rp4.000,000 

 

Rp 4.000,000 

2  

Makanan 

 

 Rp 1.000,000 

 

Rp2.000,000 

  

Rp2.000,000 

  

Rp3.000,000 

3  

Mainan  

 

 Rp 2.000,000 

 

Rp1.000,000 

  

Rp2.000,000 

  

Rp2.000,000 
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1. Strategi Pemerintah Dalam Penataan Tempat  Izin  Usaha Pk5 

Penataan tempat  izin usaha yang dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah camat Kota Makassar dalam melaksanakan penataan pedagang 

kaki lima yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar 

Nomor 5 Tahun 2009 bertujuan agar pedagang kaki lima tidak 

menempati lokasi yang dapat mengganggu ketertiban dan tata ruang 

kota.  

Pemerintah Daerah bertujuan untuk mewujudkan alokasi tempat 

usaha yang layak untuk memberikan kesempatan berusaha bagi 

pedagang serta menciptakan lingkungan yang indah dan bersih, namun 

juga dapat memberdayakan keberadaan pedagang kaki lima untuk 

menopang ekonomi daerah.Adapun bentuk strategi pemerintah daerah 

dalam penataan tempat izin usaha untuk pk 5 (Appatangkasa) yaitu : 

1. Penataan tempat jualan  atau Lokasi tempat berjualan secara 

tidak permanen  setiap hari minggu dengan menunjuk daerah 

Metro Tanjung bunga sebagai tempat berjualan untuk kegiatan 

car free day 

2. Menetapkan daerah Metro Tanjung Bunga sebagai lokasi 

berjualan secara tidak permanen setiap hari minggu dengan 

aturan yang berlaku 

3. Strategi pemerintah daerah dalam penataan  Pk5 yaitu  

penataan pedagang kaki dilakukan Badan Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Makassar  sesuai Peraturan Daerah dan 
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surat perintah oleh Wali Kota mengenai penataan pedagang  

kaki lima Setiap minggu pagi (car free day ) Penataan 

pedagang kaki lima di pantai losari  dilakukan dengan 

memberikan tempat izin  berjualan mulai pukul 05:00- 10:00  

setelah itu aktifitas jual beli tidak ada lagi  Ini merupakan 

wujud kepedulian Pemerintah Daerah dalam hal 

menyejahterakan pedagang 

Berikut wawancara dengan Camat Ujung pandang mengatakan 

bahwa: 

   “Izin tempat usaha berjualan  kami berikan kepada pedagang 

(Appatangkasa) dengan mentaati aturan yang berlaku  pedagang kami 

izinkan berjualan  di sepanjang jalan metro tanjung bunga mulai pukul 5:00 

- 10:00 pagi,ini merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam hal 

menyejahterakan pedagang”. (Wawancara   Bs  5 September 2020 ) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penataan 

pedagang kaki lima yang dilakukan oleh  Camat  ujung pandang 

pedagang diberikan izin berjualan di sepanjang jalan metro tanjung bunga 

dengan selalu mentaati aturan yang berlaku yang diberikan oleh 

pemerintah setempat , merupakan wujud kepedulian Pemerintah Daerah 

dalam mewujudkan tempat usaha yang nyaman, aman dan produktif 

dalam menyejahterahkan masyarakat . 

Berdasarkan tiori Dewanto tentang strategi pemerintah daerah 

dalam penataan pedagang kaki lima dengan indicator penataan tempat  

Izin  usaha tiori ini sudah berjalan dengan baik dimana pemerintah daerah 

menberikan  izin berjualan di sepanjang jalan metro tanjung bunga 

dengan selalu mentaati aturan yang berlaku yang diberikan oleh 
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pemerintah setempat , merupakan wujud kepedulian Pemerintah Daerah 

dalam mewujudkan tempat usaha yang nyaman, aman dan produktif 

dalam menyejahterahkan masyarakat . 

 

Senada wawancara dengan Kepala Badan Satuan Polisi Pamong 

Praja Kota Makassar yang mengatakan bahwa: 

 “Kami melaksanakan penataan di jalan  metro tanjung bunga setiap minggu pagi 

(car free day ) sebagai salah satu tugas kami dalam penegakan Perda. Penataan 

yang dilaksanakan berdasarkan surat perintah oleh wali Kota Makassar . 

Penegakan Peraturan Daerah ini tidak hanya dilakukan dengan penertiban, tetapi 

pedagang diberikan Lokasi berjualan setiap minggu pagi “Wawancara   Dw 5 

September 2020”) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penataan 

pedagang kaki lima di  Anjugan Pantai Losari  yang bertepatan di jalan metro 

tanjung bunga  yang dilakukan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar  

sesuai Peraturan Daerah dan surat perintah oleh Wali Kota mengenai penataan 

pedagang  kaki lima Setiap minggu pagi (car free day ) Penataan pedagang kaki 

lima di pantai losari  dilakukan dengan memberikan tempat izin  berjualan mulai 

pukul 05:00- 10:00  setelah itu aktifitas jual beli tidak ada lagi  Ini merupakan 

wujud kepedulian Pemerintah Daerah dalam hal menyejahterakan pedagang. 

Berdasarkan tiori Dewanto tentang strategi pemerintah daerah dalam 

penataan pedagang kaki lima dengan indicator penataan tempat  Izin  usaha tiori 

ini sudah berjalan dengan baik dimana petugas satpol pp  Kota Makassar 

menberikan kebijakan terhadap pedagang kaki lima Appatangkasa,dengan 

memberikan tempat izin  berjualan mulai pukul 05:00- 10:00  setelah itu aktifitas 
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jual beli tidak ada lagi  Ini merupakan wujud kepedulian Pemerintah Daerah 

dalam hal menyejahterakan pedagang. 

Berikut wawancara dengan salah satu  Ketua Appatangkasa pedagang di 

Pantai losari (car free day )yang mengatakan bahwa: 

 
“Kebijakan pemerintah dalam memberikan izin berjualan setiap minggu 

bagi pedagang  (Appatangkasa) sudah baik. Pedagang didata kemudian diberikan 

tempat berjualan di sepanjang jalan metro tanjung bunga  akan tetapi pedagang 

harus selalu menaati kebersihan lingkugan dan keamanan kota .” (Wawancara Rs  

6 september 2020) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penataan 

pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan 

keserasian antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keserasian dengan 

pertumbuhan dan perkembangan kawasan Anjugan Pantai Losari menjadi tempat 

akhir pekan masyarakat kota Makassar menjadikan  pedagang kaki lima untuk 

mencari nafka setiap hari minggu pagi melalui car free day. 

Berikut wawancara dengan  salah satu pedagang (Appatangkasa ) Pantai 

losari (car free day ) yang mengatakan bahwa : 

“ Dengan adanya kegitan car free day  setiap minggunya pendapatan 

perekonomian kami terbantu ,pendapatan setiap minggunya Rp 2.000,000  dalam 

penjualan pakaian ini, menjadi wujud pemerintah  dalam  mensejahterakan 

rakyatnya” (wawancara  DL 6 september 2020) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukan bahwa dengan adanya 

kegiatan car free day  pedagang (Apppatangkasa) memperoleh pendapatan setiap 

minggunya sekitaran 2 juta rupiah ini menopang perekonomian  masyarakat kecil  

sehingga dengan adanya kegiatan Car free day pemerintah sudah menbantu  

mensejahterakan rakyat . 
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Berdasarkan tiori Dewanto tentang strategi pemerintah daerah dalam 

penataan pedagang kaki lima dengan indicator penataan tempat  Izin  usaha tiori 

sudah berjalan dengan baik dimana pemerintah kecamatan ujung pandang 

menberikan kebijakan terhadap pedagang, dimana pendapatan pedagang kaki lima 

Appatangkasa menopang perekonominan untuk masyarakat kecil dengan adanya 

kegiatan car free day di anjugan pantai losari 

Berikut wawancara dengan pedagang kaki lima Appatangkasa   

yang mengatakan bahwa : 

“Banyak pedagang yang mendapatkan tempat ganda sehingga kami 

harus terpaksa berjualan di tempat yang telah dilarang oleh pemerintah 

“(Wawancara dengan Sh pada tanggal 20 september 2020) 

  

Berdasarkan Hasil wawancara di atas menunjukan  bahwa  masih banyak 

pedagang yang tidak mendapatkan tempat jualan karena ada pedagang lain yang 

mendapatkan tempat berjualan lebih dari satu 

Berdasarkan tiori Dewanto tentang strategi pemerintah daerah dalam 

penataan pedagang kaki lima dengan indicator penataan tempat  Izin  usaha tiori 

dalam hal ini perlunya kesadaran masing –masing oleh pihak pedagang kaki lima 

sehingga pedagang yang lain bisa berjualan di tempat yang di sediakan oleh 

pemerintah   sehingga pedagang tidak melanggar aturan  

 Berikut wawancara dengan salah satu pengunjung di Pantai losari (car 

free day ) mengatakan bahwa: 

“ Dengan adanya kegiatan (car free day ) setiap minggu pagi saya selalu 

datang ke pantai losari menghabiskan akhir pekan saya dimana ,di pantai losari 

saya bisa menikmati olahraga, sepeda, ataupun sekalian mampir belanja makanan 

atau pakaian  dan hargainya cukup murah “(wawancara Ms tanggal 6 september 

2020 ) 
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Berdasarkan  hasil wawancara di atas   menunjukan bahwa  masyarakat  

merasa senang dengan kegiatan car free day  dimana setiap akhir pekan  mereka 

menghabiskan waktu di kawasan pantai losari dengan melakukan aktifitas  

berolahraga, dan sekalian belanja barang yang mereka ingin. 

Berdasarkan tiori Dewanto tentang strategi pemerintah daerah dalam 

penataan pedagang kaki lima dengan indicator penataan tempat  Izin  usaha tiori 

sudah berjalan dengan baik  dimana masyarakat merasa senang  dengan kegiatan 

car free day  dimana setiap akhir pekan  mereka menghabiskan waktu di kawasan 

pantai losari dengan melakukan aktifitas  berolahraga, dan sekalian belanja barang 

yang mereka ingin. 

Berikut wawancara dengan  salah satu pedagang (Appatangkasa ) Pantai 

losari (car free day ) yang mengatakan bahwa : 

“ saya sebagai pedagang kaki lima (Appatangkasa ) sangat terbantu dengan di 

bukanya car free day setiap minggu  di kawasan Metro tangjung bunga  walaupun 

waktunya singgat tapi membantu pendapatan perekonomian saya ,Alhamdulillah 

pemerintah  setempat menberikan izin berjualan mulai pukul 5:00-10:00” 

(wawancara dengan Li 13 september 2020) 

 

Berdasarkan  hasil wawancara di atas menunjukan bahwa pedagang kaki lima 

(Appatangkasa ) sangat terbantu dalam pendapatan perekonomian mereka dan 

pemerintah sudah memberikan kebijakan kepada pedagang kaki lima dengan 

menutup jalan metro tanjung bunga mulai pukul 05:00-10:00 sehingga pedagang 

bisa berjualan di kawasan dengan tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. 

Berdasarkan tiori Dewanto tentang strategi pemerintah daerah dalam penataan 

pedagang kaki lima dengan indicator penataan tempat  Izin  usaha tiori sudah 

berjalan dengan baik bahwa kegiatan car free day ini  sangat terbantu dalam 
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pendapatan perekonomian mereka dan pemerintah sudah memberikan kebijakan 

kepada pedagang kaki lima dengan menutup jalan metro tanjung bunga mulai 

pukul 05:00-10:00 sehingga pedagang bisa berjualan di kawasan dengan tempat 

yang sudah disediakan oleh pemerintah. 

2. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan  Pedagang PK5 

Pembinaan Pedagang Penataan pedagang kaki lima yang dilakukan 

diharapkan tidak hanya menjadi eksistensi Pemerintah Daerah dalam menjalankan 

Peraturan Daerah dengan baik, namun Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan 

tangan dari Pemerintah Pusat harus memberikan pembinaan dan penyuluhan 

kepada pedagang untuk kepentingan pengembangan usaha dan peningkatan 

kesejahteraan pedagang kaki lima. Pemerintah daerah kantor camat ujung 

pandang sebagai dinamisator berperan melalui pemberian bimbingan dan 

pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat khususnya pedagang  

kaki lima (Appatangkasa) dengan memberikan pelatihan dan pembinaan. 

Terhadap pedagang kaki lima Appatangkasa melalui strategi berupah pembinaan 

pedagang kaki lima  dengan melalui  kegiatan-kegiatan   yang melibatkan 

pedagang kaki lima Appatangkasa dalam menentukan Lokasih berjualan  yang 

mencakup hal-hal sebagai berikut : trategi pemeridaerah dalam pembinaan 

pedagang kaki lima di anjugan pantai losari yaitu : 

1.  Strategi Melakukan koordinasi  dan rapat bersama dengan pedagang 

(Appatangkasa ) untuk menentukan lokasi berjualan sehingga 

pedagang merasa di ikut sertakan dalam pemilihan lokasi berjualan 
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agar pedagang tidak merasa dirugikan karena adanya penataan tersebut 

sehingga hubungan antara pemerintah dan pedagang selalu Harmonis . 

2. Strategi Pembinaan Pedagang kaki lima dengan memberikan 

penempatan dan pengelompokkan pedagang berdasarkan jenis jualan 

mereka. Pengelompokan tersebut dilakukan agar memudahkan 

pengawasan dan menjadikan  pedagang Appatangkasa  tertata dengan 

baik. 

3.  Dilakukan melalui organisasi Appatangkasa dengan bekerja sama 

satpol pp dengan menberikan penyuluhan secara berkelanjutan agar 

pedagang kaki lima senantiasa taat terhadap lokasi tempat berjualan 

sesuai dengan ketetapan pemerintah 

Berikut wawancara dengan Camat Ujung pandang mengatakan bahwa : 

“Kami selalu melakukan sosialisasi dan rapat bersama dengan pedagang 

(Appatangkasa ) untuk menentukan lokasi berjualan sehingga pedagang merasa di 

ikut sertakan dalam pemilihan lokasi berjualan.”(wawancara dengan Bs tanggal 6 

september 2020) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sebelum 

merelokasi pedagang kaki lima Appatangkasa  dan Pemerintah Daerah melakukan 

pertemuan dan sosialisasi kepada pedagang tentang penataan tempat usaha agar 

pedagang tidak merasa dirugikan karena adanya penataan tersebut. 

Berdasarkan tiori Dewanto tentang strategi pemerintah daerah dalam 

penataan pedagang kaki lima dengan indicator pembinaan pedagang  kaki lima 

sudah berjalan dengan baik di mana  Pemerintah Daerah melakukan pertemuan 

dan sosialisasi kepada pedagang tentang penataan tempat usaha agar pedagang 
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tidak merasa dirugikan karena adanya penataan tersebut sehingga hubungan antara 

pemerintah dan pedagang selalu Harmonis . 

Berikut wawancara dengan ketua Appatangkasa mengatakan 

bahwa : 

“Kami diberikan kebijakan dengan pemerintah untuk berjualan di jalan 

Metro Tanjung Bunga  mulai pukul 05:00 -10;00 ,dan difasilitas  tenda-tenda mini 

sehingga kami terkesan rapi  dan sesuai jenis dagangan yang kami jual yang 

dikenakan biaya sebesar Rp.10.000 perminggu  Pembinaan yang diberikan berupa 

pemilihan jenis jualan yang layak untuk kami jual ke konsumen”. (Wawacara 

Dengan Rs Tanggal 5 September 2020) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa , Pemerintah 

Daerah dalam hal ini camat ujung pandang melakukan pembinaan kepada 

pedagang kaki lima dengan memberikan sosialisasi penempatan dan 

pengelompokkan pedagang berdasarkan jenis jualan mereka. Pengelompokan 

tersebut dilakukan agar memudahkan pengawasan dan menjadikan  pedagang 

Appatangkasa  tertata dengan baik. 

Berdasarkan tiori Dewanto tentang strategi pemerintah daerah dalam 

penataan pedagang kaki lima dengan indicator pembinaan pedagang  kaki lima 

sudah berjalan dengan baik , dimana pedagang kaki lima dengan memberikan 

sosialisasi penempatan dan pengelompokkan pedagang berdasarkan jenis jualan 

mereka. Pengelompokan tersebut dilakukan agar memudahkan pengawasan dan 

menjadikan  pedagang Appatangkasa  tertata dengan baik. 

Berikut Wawancara Dengan Pedagang  Appatangkasa Mengatakan 

Bahwa : 

”Kami berjualan di jalan Metro tanjung bunga karena kawasan 

tersebut ramai dikunjugi oleh masyarakat setiap akhir pekan dan  kami 

berjualan di sini karena dagangan kami cepat laku dibanding bejualan di 
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tempat –tempat lain “(wawancara dengan ws tanggal  13 september 

2020) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa 

pedagang Appatangkasa  memilih Lokasi Metro Tanjung bunga karena 

menjadikan kawasan tersebut ramai dijumpai oleh masyarakat yang 

menghabiskan akhir pekan mereka di sana,  sehingga dagangan mereka 

lebih cepat laku terjual di bandingkan dengan tempat –tempat lain. 

Berdasarkan tiori Dewanto tentang strategi pemerintah daerah 

dalam penataan pedagang kaki lima dengan indicator pembinaan pedagang  

kaki lima sudah berjalan dengan baik , pedagang Appatangkasa  memilih 

Lokasi Metro Tanjung bunga karena menjadikan kawasan tersebut ramai 

dijumpai oleh masyarakat yang menghabiskan akhir pekan mereka di sana,  

sehingga dagangan mereka lebih cepat laku terjual di bandingkan dengan 

tempat –tempat lain. 

 Demikian pula wawancara dengan Kepala Badan Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Makassar yang mengatakan bahwa 

“Setiap melaksanakan pertiban kami tidak hanya melakukan 

tindakan secara rensponsif kepada pedagang namun harus ada solusi yang 

diberikan. Kami melakukan pendataan kepada pedagang  Appatangkasa 

kemudian kami berikan tenda-tenda mini  agar mereka berjualan dengan 

tertib ”. (Wawancara. HS, 15 September  2020). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam 

menjamin kelestarian dan kelangsungan hidup bagi pedagang kaki lima di 

Appatangkasa , Pemerintah Kota Makassar tidak hanya memberikan 

penataan kepada pedagang kaki lima saja yang melakukan kesalahan 

namun juga memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut 
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dengan memberikan tenda-tenda mini untuk berjualan dan melakukan 

sosialisasi kepada pihak pedagang kaki lima demi menciptakan kondisi 

yang tertib demi kepentingan umum. 

Berdasarkan tiori Dewanto tentang strategi pemerintah daerah 

dalam penataan pedagang kaki lima dengan indicator pembinaan 

pedagang  kaki lima sudah berjalan dengan baik  dalam penataan 

pedagang kaki lima , Setiap melaksanakan pertiban kami tidak hanya 

melakukan tindakan secara rensponsif kepada pedagang namun harus ada 

solusi yang diberikan. Kami melakukan pendataan kepada pedagang  

Appatangkasa kemudian kami berikan tenda-tenda mini  agar mereka 

berjualan dengan tertip 

Berikut wawancara dengan salah satu pengunjung di car free day 

pantai losari yang mengatakan bahwa 

“Adanya pengelompokkan pedagang yang dilakukan pemerintah 

sangat memudahkan pembeli mencari bahan makanan yang mereka 

butukhkan. Dan keberadaan pedagang yang  tertata dengan rapi 

memudahkan kami untuk berbelanja seperti pakaian maupun makanan 

yang ada di pantai losari “ (Wawancara. MK, 21 september 2020) 

. 

Berdasarkan Hasil Wawancara Di Atas Menunjukkan Bahwa 

Masyarakat Merasa Senang Dengan Kondisi Car free day yang di adakan 

setiap minggu pagi, dimana masyarakat  memudahkan mereka berbelanja 

dengan tertatanya  kelompok pedagang sehingga mereka nyaman dalam 

melaukan transaksi jual beli 

Berdasarkan tiori Dewanto tentang strategi pemerintah daerah 

dalam penataan pedagang kaki lima dengan indicator pembinaan 
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pedagang  kaki lima sudah berjalan dengan baik  .  Masyarakat Merasa 

Senang Dengan Kondisi Car free day yang di adakan setiap minggu pagi, 

dimana masyarakat  memudahkan mereka berbelanja dengan tertatanya  

kelompok pedagang sehingga mereka nyaman dalam melaukan transaksi 

jual beli 

 

Berikut wawancara dengan pedagang kaki lima Appatangkasa   

yang mengatakan bahwa : 

“Banyak pedagang yang mendapatkan tempat ganda sehingga kami 

harus terpaksa berjualan di tempat yang telah dilarang oleh pemerintah 

“(Wawancara dengan Sh pada tanggal 20 september 2020) 

  

Berdasarkan Hasil wawancara di atas menunjukan  bahwa  masih 

banyak pedagang yang tidak mendapatkan tempat jualan karena ada 

pedagang lain yang mendapatkan tempat berjualan lebih dari satu. 

Berdasarkan tiori Dewanto tentang strategi pemerintah daerah dalam 

penataan pedagang kaki lima dengan indicator pembinaan   pedagang tiori dalam 

hal ini perlunya kesadaran masing –masing oleh pihak pedagang kaki lima 

sehingga pedagang yang lain bisa berjualan di tempat yang di sediakan oleh 

pemerintah   sehingga pedagang tidak melanggar aturan  

 Berikut wawancara dengan salah satu pedaganag Appatangkasa 

pantai losari yang mengatakan bahwa: 

“ Kami tetap menjaga kebersihan Kota dengan kami menbayar 

distribusi sampah  sebesar Rp 5000  setelah jam 10:00 kami membubarkan 

diri dan petugas kebersihan melakukan kewajibannya (Wawancara dengan 

Tb tanggal 15 September 2020) 
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Berdasarkan Hasil Wawancara Di Atas Menunjukkan Bahwa 

Pedagang tetap menjaga kebersihan kota Makassar  dengan membayar 

distribusi kebersihan  dan pedagang selalu menjaga ketertiban yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah kota Makassar . 

Berdasarkan tiori Dewanto tentang strategi pemerintah daerah 

dalam penataan pedagang kaki lima dengan indicator pembinaan   sudah 

berjalan dengan baik  Pedagang tetap menjaga kebersihan kota Makassar  

dengan membayar distribusi kebersihan  dan pedagang selalu menjaga 

ketertiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Makassar . 

 Berikut wawancara dengan salah satu  Polisi Pamong praja Kota 

Makassar mengatakan bahwa: 

“Pemerintah Daerah selaku Pembina dari para pedagang untuk 

dapat menimbulkan kesadaran akan pentingnya keteraturan dalam mencari 

nafkah melalui usaha sehingga dapat menimbulkan harmonisasi yang baik 

antara penjual, pemerintah dan masyarakat. Serta terciptanya ketenteraman 

dan ketertiban umum bagi pembeli car free day”. (Wawancara. HS, 

tanggal 15 September 2020 ) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa upaya 

yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penataan pedagang 

kaki lima untuk memberikan kesadaran kepada pedagang dalam mematuhi 

aturan yang ada sehingga masyarakat luas dapat merasakan kenyamanan 

saat melakukan transaksi jual beli karena ketenteraman dan ketertiban 

yang tetap dijaga oleh semua pihak 

Berdasarkan tiori Dewanto tentang strategi pemerintah daerah 

dalam penataan pedagang kaki lima dengan indicator pembinaan pedagang 

kaki lima untuk memberikan kesadaran kepada pedagang dalam mematuhi 
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aturan yang ada sehingga masyarakat luas dapat merasakan kenyamanan 

saat melakukan transaksi jual beli karena ketenteraman dan ketertiban 

yang tetap dijaga oleh semua pihak 

3. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan PK5 

Dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima Pemerintah 

Kota Makassar  melakukan pengawasan dengan memberikan nasehat, 

arahan dan petunjuk kepada pedagang kaki lima untuk melaksanakan 

kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang ada. Di samping 

menciptakan lingkungan yang bersih, penciptaan keamanan dan 

ketertiban juga harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Makassar 

demi kepentingan umum. Adapun strategi pemerintah dalam melakukan 

pengawasan terhadap PK5 Di Anjugan pantai losari yaitu : 

1. Strategi dalam Kegiatan pengawasan program penataan PKL 

oleh polisi Pamong Praja Kota Makassar masih menemui 

kendala-kendala. Walaupun dengan evaluasi yang dilakukan 

oleh  polisi Pamong Praja Kota Makassar telah menunjukkan 

peningkatan keberhasilan pengawasan dari tahun-tahun 

sebelumnya dengan menindak pedagang yang melakukan 

pelanggaran melalui surat teguran atau sanksi tegas berupah 

pengambilan barang jualan yang dilakukan terhadap pedagang 

yang melanggar   

Dalam menciptakan keamanan dan ketertiban serta 

penegakan Peraturan Daerah tentunya akan melaksanakan 
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seluruh program Pemerintah Daerah dalam bidang ketentraman 

dan ketertiban umum sebagai salah satu urusan wajib 

Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan situasi yang 

kondusif dan teratur di tengah masyarakat sehingga 

pelaksanaan  Car free day berjalan  sesuai rencana 

2.  Strategi pemerintah dalam pengawasan untuk menciptakan 

keamanan dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah 

dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum . 

3. Dilakukan melalui Satpol PP dengan menertipkan Pedangang 

Kaki Lima jika melanggar aturan demi menegakkan keamanan 

dan ketertiban jualan  di daerah Metro Tanjung Bunga   

Berikut wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Perundang-

undangan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar  yang 

mengatakan bahwa : 

” Kami membantu Wali Kota Makassar  dalam menciptakan 

keamanan dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah tentunya 

akan melaksanakan seluruh program Pemerintah Daerah dalam bidang 

ketentraman dan ketertiban umum sebagai salah satu urusan wajib 

Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan situasi yang kondusif dan 

teratur di tengah masyarakat sehingga pelaksanaan  Car free day 

berjalan  sesuai rencana .(Wawancara dengan Sw tanggal 15 september 

2020) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Badan 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar  diberikan amanah sesuai 

dengan tujuannya untuk memberikan keamanan dan ketertiban kapada 

masyarakat  dan pedagang (Appatangkasa) dalam menciptakan situasi 
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yang kondusif dan teratur sesuai dengan Rencana Strategi Pemerintah 

Daerah. 

Berdasarkan tiori Dewanto tentang strategi pemerintah daerah 

dalam penataan pedagang kaki lima dengan indicator pengawasan 

terhadap pedagang kaki lima  untuk memberikan keamanan dan 

ketertiban kapada masyarakat  dan pedagang (Appatangkasa) dalam 

menciptakan situasi yang kondusif dan teratur sesuai dengan Rencana 

Strategi Pemerintah Daerah. Dalam pengawasan pedagang  sehingga 

pedagang tidak ada yang melanggar lagi aturan yang telah  di sepakati 

Senada wawancara dengan anggota Satuan Polisi Pomong Praja 

Kota Makassar yang mengatakan bahwa : 

“Penataan pedagang kaki lima kami laksanakan berdasarkan 

perintah yang tentunya untuk memberikan kenyamanan bagi 

masyarakat  yang melakukan aktivitas olarahga pada akhir pekan dan 

pedagang itu sendiri”. (Wawancara St tanggal 15 September 2020) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa 

Pemerintah Daerah melaksanakan penataan pedagang kaki lima sesuai 

dengan peraturan yang ada dan berupaya menciptakan situasi yang 

kondusif demi memberikan kenyamanan untuk kepentingan 

masyarakat.  

Berdasarkan tiori Dewanto tentang strategi pemerintah daerah 

dalam penataan pedagang kaki lima dengan indicator pengawasan yang 

dilakukan  terhadap pedagang kaki lima  sesuai dengan peraturan yang 

ada dan berupaya menciptakan situasi yang kondusif demi memberikan 
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kenyamanan untuk kepentingan masyarakat. Sehingga  masyarakat 

tidak merasa terganggu untuk melakukan aktifitas saat car free day  

Berikut wawancara dengan salah satu pedaganag Appatangkasa 

pantai losari yang mengatakan bahwa: 

“Kami diberikan  tempat berjualan oleh pemerintah mulai pukul 

05:00-10 : 00 setelah pukul 10 :00 kami membubarkan diri apabila ada 

pedagang yang melanggar  diberikan surat teguran  oleh satpol pp kota 

Makassar  (Wawancara sp pada tanggal 15 September 2020) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa 

pedagang kaki lima Appatangkasa membubarkan diri pada pukul 10:00  

Apabila ada pedagang yang melanggar diberikan surat berupa teguran 

terhadap pedagang . 

Berdasarkan tiori Dewanto tentang strategi pemerintah daerah 

dalam penataan pedagang kaki lima dengan indicator pengawasan  

pedagang kaki lima Appatangkasa membubarkan diri pada pukul 10:00  

Apabila ada pedagang yang melanggar diberikan surat berupa teguran 

terhadap pedagang . sehingga pedagang kaki lima tidak ada lagi yang 

beraktivitas jual beli padasaat pukul 10 :00 sehingga petugas kebersihan 

sudah bisah kembali melakukan kewajibannya . 

Berikut wawancara dengan salah pengunjung Car free day yang 

mengatakan bahwa: 

“Menurut saya pengawasan terhadap tempat usaha pedagang tidak 

ada sanksi yang tegas dari pemerintah dalam hal ini aparat, sehingga 

masih ada pedagang yang berjualan di tempat yang tidak sesuai dengan 

aturan yang ada.” (Wawancara. Ms pada Tanggal 15 september 2020) 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa 

pengawasan terhadap pedagang kaki lima yang dilakukan oleh 

pemerintah tidak memberikan kepuasan terhadap masyarakat mengenai 

upaya penataan pedagang kaki lima di Appatangkasa untuk 

memberikan sanksi yang tegas bagi pedagang yang menyalahi aturan 

yang ada.  

Berdasarkan tiori Dewanto tentang strategi pemerintah daerah 

dalam penataan pedagang kaki lima dengan indicator pengawasan  

terhadap pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah tidak 

memberikan kepuasan terhadap masyarakat mengenai upaya penataan 

pedagang kaki lima di Appatangkasa untuk memberikan sanksi yang 

tegas bagi pedagang yang menyalahi aturan yang ada. 

Berikut wawancara dengan ketua Appatangkasa yang mengatakan 

bahwa : 

“Jumlah pedagang Appatangkasa sebanyak 200 pedagang yang 

terdata di kantor camat ujung pandang, jadi jika ada pedagang yang 

berjualan dari batas yang telah di tetapkan berarti bukan bagian dari 

anggota Appatangkasa.” (Wawancara dengan Rs pada tanggal 20 

September 2020 ) 

 

Berdasarkan  hasil wawancara  di atas menunjukan  bahwa jumlah 

keseluruhan anggota pedagang Appatangkasa  berjumlah  200 pedagang   

dimana jumlah  tersebut sudah terdata di kantor  camat ujung pandang. 

Berdasarkan tiori Dewanto tentang strategi pemerintah daerah 

dalam penataan pedagang kaki lima dengan indicator pengawasan   

berjumlah  200 pedagang   dimana jumlah  tersebut sudah terdata di kantor  
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camat ujung pandang sehingga tidak ada lagi pedagang tambahan baru 

apabila ada pedagang baru wajib melapor ke ketua Appatangkasa sehingga  

mereka di data dalam suatu organisasi Appatangkasa dan di laporkan 

kembali  

Berikut wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Perundang-

undangan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar  yang 

mengatakan bahwa : 

“Namun masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam hal ini 

pedagang kaki lima tentang aturan tersebut sehingga tidak jarang pedagang 

melakukan upaya apapun demi mempertahankan tempat usaha mereka 

yang sebenarnya menjadi lokasi yang dilarang untuk berjualan. 

(wawancara dengan Ps pada tanggal 27 september 2020) 

 

Berdasarkan  hasil wawancara  di atas menunjukan  bahwa  masih 

kurangnya pedagang  mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah daerah sehingga banyak pedagang liar yang berjualan di 

tempat yang telah dilarang oleh pemerintah.  

Berdasarkan tiori Dewanto tentang strategi pemerintah daerah 

dalam penataan pedagang kaki lima dengan indicator pengawasan    masih 

kurangnya pedagang  mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah daerah sehingga banyak pedagang liar yang berjualan di 

tempat yang telah dilarang oleh pemerintah. 

Berikut wawancara dengan pedagang kaki lima Appatangkasa   

yang mengatakan bahwa : 

“Banyak pedagang yang mendapatkan tempat ganda sehingga kami 

harus terpaksa berjualan di tempat yang telah dilarang oleh pemerintah 

“(Wawancara dengan Sh pada tanggal 20 september 2020) 
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Berdasarkan Hasil wawancara di atas menunjukan  bahwa  masih  

banyak pedagang yang tidak mendapatkan tempat jualan karena ada 

pedagang lain yang mendapatkan tempat berjualan lebih . 

Berdasarkan tiori Dewanto tentang strategi pemerintah daerah 

dalam penataan pedagang kaki lima dengan indicator pengawasan   banyak 

pedagang yang tidak mendapatkan tempat jualan karena ada pedagang lain 

yang mendapatkan tempat berjualan lebih .sehingga mau tidak mau 

pedagang yang baru atau pedagang yang tidak mendapatkan tempat 

berjulan di sepanjang jalan metro tanjung bunga menjadi liar dan berjualan 

yang telah di larang oleh pemerintah  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  pada bab sebelumnya 

mengenai tentang Strategi Pemerintah Daerah  dalam Penataan Pedagang Kaki 

Lima di Pantai Losari Kota Makassar (Studi Kasus Car Free Day)  

1. Adanya penataan tempat izin usaha menunjukan bahwa  Strategi dalam 

penetapan tempat izin usaha sudah berjalan dengan baik dimana 

pemerintah setempat memberikan kebijakan berupa lokasi tempat 

berjualan terhadap Pedagang Kaki Lima Appatangkasa untuk berjualan 

di sepanjang jalan Metro Tanjung Bunga dimana para pedagang 

Appatangkasa  berjualan pukul 5:00- 10:00  dan pedagang tetap 

menjaga dan menaati aturan yang diberikan oleh pemerintah. 

2. Pembinaan pedagang  dilakukan dengan cara berkoordinasi antara 

aparat kecamatan dengan Asosiasi ”Appatangkasa  (Asosiasi Pedagang 

Pasar Tumpah)  PK5 di Anjugan Pantai Losari sehingga tidak ada pihak 

yang dirugikan terhadap suatu kebijakan penataan tersebut, Pemerintah 

Daerah dalam hal ini Camat Ujung Pandang Kota Makassar melakukan 

pembinaan kepada Pedagang Kaki Lima dengan memberikan sosialisasi 

penempatan dan pengelompokan pedagang berdasarkan jenis jualan 

mereka. Pengelompokkan tersebut dilakukan agar memudahkan 

pengawasan dan menjadikan kawasan Anjugan Pantai Losari  agar 

tertata dengan baik.  
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3. Pengawasan   yang dilakukan berupa pemberian sanksi  pencabutan izin 

usaha  bagi pedagang kaki lima (PK5)  yang berjualan di lokasi yang 

sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah telah melaksanakan penataan 

pedagang kaki lima sesuai dengan peraturan yang ada, namun masih 

kurangnya pemahaman masyarakat dalam hal ini pedagang kaki lima 

tentang aturan tersebut sehingga tidak jarang pedagang melakukan 

upaya apapun demi mempertahankan tempat usaha mereka yang 

sebenarnya menjadi lokasi yang dilarang untuk berjualan. Permasalahan 

tersebut tentunya juga tidak terlepas dari adanya penegakan peraturan 

yang baik dilakukan oleh Badan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai 

pembantu Pemerintah Daerah dalam bidang ketentraman. Badan Satuan 

Polisi Pamong Praja berkewajiban untuk melakukan penataan terhadap 

pedagang kaki lima yang melanggar peraturan tersebut 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan  uraian kesimpulan dari hasil penelitian Tesis ini ,maka 

penulis  mengemukakan saran tentang Strategi Pemerintah Daerah  Dalam 

Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pantai Losari Kota Makassar (Studi Kasus 

Car Free Day ) agar kedepannya  bisah lebih baik lagi . 

1.Perlunya pemahaman masyarakat khususnya pedagang kaki lima agar  

kiranya mematuhi aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah. 

2. Perlunya adanya pendataan pedagang agar pedagang yang lain bisa  

mendapatkan tempat berjualan  
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