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ABSTRAK
Siwi Widi Asmoro, S820908004, 2011. Penataan Pedagang Kaki Lima
Dalam Kaitannya dengan Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan
Pemerintah Kota Surakarta ( Studi Kasus Perpindahan PKL Banjarsari ke Pasar
Klithikan Notoharjo Semanggi Kota Surakarta). Komisi Pembimbing 1: Prof. Dr.
H. Soegiyanto, S.U. Pembimbing 2 : Drs. Tentrem Widodo M.Pd. Tesis: Program
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana penataan ruang
kawasan Kota Surakarta sesuai dengan peruntukannya (RTRW). (2) bagaimana
relokasi para PKL Monumen Perjuangan 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan
Notoharjo Semanggi Kota Surakarta (3) kendala-kendala apa saja yang dihadapi
para pedagang Pasar Klithikan Notoharjo Semanggi dalam upaya pengembangan
usahanya.
Sesuai dengan tujuan, penelitian ini menggunakan metode penelitian
deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Sampel penelitian ini adalah sejumlah
informan tertentu yang dapat memberikan keterangan sampai pada penarikan
kesimpulan . Tehnik pengumpulan data dengan kuesioner, wawancara mendalam,
observasi langsung dan dokumen. Tehnik sampling adalah purposive sampling.
Validitas data dengan trianggulasi data/sumber. Tehnik analisis data
menggunakan analisis interaktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penataan para PKL di sekitar
Monumen Perjuangan 45 Banjarsari adalah dalam upaya penataan ruang kawasan
kota sesuai dengan peruntukannya (RTRW), (2) relokasi para PKL Monumen
Perjuangan 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo Semanggi dalam upaya
mewujudkan RTR Kota, mewujudkan “ Solo Berseri” dan untuk meningkatkan
kehidupan para pedagang yang tadinya berstatus PKL meningkat menjadi
pedagang kecil (3) para pedagang kecil Pasar Klithikan Notoharjo Semanggi
dalam upaya pengembangan usaha menghadapi kendala-kendala di antaranya
faktor sepinya pengunjung, faktor promosi, faktor kebersihan, penataan
lingkungan serta faktor modal usaha.
Kata Kunci : pedagang kaki lima (PKL), relokasi
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ABSTRACT
Siwi Widi Asmoro. S820908004. The Organizing of the Street Vendors in
Relation to the Policy on Urban Public Space Administration of Surakarta City
Government (A Case Study of the Relocation of the Street Vendors of
Banjarsari to Notoharjo Trash and Treasure Market in Semanggi). Principal
Advisor: Prof. Dr. H Soegiyanto, S.U. Co-advisor: Drs. Tentrem Widowo, M. Pd.
Thesis: The Graduate Program. Sebelas Maret University, Surakarta. 2011.
The objectives of this research are to investigate: (1) how the public space
administration in the area of Surakarta city is in accordance with its allotment (the
urban space administration plan); (2) how the relocation of the street vendors from
the area around the 1945 Struggle Monument of Banjarsari to Notoharjo trash and
treasure market in Semanggi is; and (3) what constraints are encountered by the
traders of Notoharjo trash and treasure market in Semanggi in their efforts in
developing their business.
This research used the descriptive qualitative method with a case study.
The samples of this research were a number of determinate informants who were
able to give information that was needed for the conclusion drawing and were
taken by using the purposive sampling technique. The data of this research were
gathered through questionnaire, in-depth interview, direct observation, and
documents. The data were then analyzed by using the interactive analysis
technique.
Based on the analysis of the research, conclusions are drawn: (1) the
organizing of the street vendors around the 1945 Struggle Monument of
Banjarsari aims at administering the public space of urban area in accordance with
the urban space administration plan; (2) the relocation of the street vendors from
the area around the 1945 Struggle Monument of Banjarsari to Notoharjo trash and
treasure market aims at realizing the urban space administration plan and the
clean, healthy, orderly, and beautiful Solo as well as to improve the life of the
street vendors from previously being street vendors to being small-scale traders;
and (3) the constraints that are encountered by the small-scale traders in Notoharjo
trash and treasure market in the efforts in developing their business are among
others the factors of small number of prospective buyers going there, promotion,
cleanliness, administration of the environment, and business capital.
Keywords: street vendors, relocation.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang
Undang Dasar 1945 pada alenia empat antara lain: mencerdaskan kehidupan
bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum dan memelihara perdamaian dunia.
Dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan umum salah satunya adalah
dalam pembangunan sektor ekonomi. Emil Salim (1993:3) mengatakan bahwa
hakekat pembangunan adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan
pembangunan adalah pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Ini berarti
bahwa pembangunan mencakup: pertama, kemajuan lahiriah seperti pangan,
sandang, perumahan dan lain-lain; kedua, kemajuan batiniah seperti pendidikan,
rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat, dan ketiga, kemajuan yang meliputi seluruh
rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial.
Pembangunan sektor ekonomi pada masa orde baru bertumpu pada
kemampuan konglomerat (Mubyarto, 2003 : 2), kemampuan konglomerat
mengalami kehancurkan pada saat krisis ekonomi yang teramat dahsyat. Krisis
ekonomi di Indonesia terjadi diawali dari krisis moneter, dimana nilai tukar mata
uang rupiah jatuh terhadap dolar Amerika Serikat (Bayu Krisnamurti, 2002: 2),
dengan krisis moneter mengakibatkan krisis ekonomi dimana diawali dengan
pertumbuhan ekonomi menurun, inflasi meninggi, banyaknya pegawai di PHK,
meningginya harga pangan impor, pengurangan subsidi BBM, dan sebagainya.
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Salah satu problem dari ekonomi adalah pengangguran, dampak
pengangguran seperti yang disampaikan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam
pertemuan Meneteri Tenaga Kerja ASEAN ke-17 di Mataram, NTT menyatakan
salah satu dampak pengangguran tak hanya menampilkan masalah ekonomi tetapi
juga membawa dampak luas di bidang sosial, keamanan dan politik dan lainnya.
(www.analisadaily.com: 2003).
Pengangguran menimbulkan munculnya usaha masyarakat dalam bentuk
pedagang kaki lima (PKL), PKL ini juga timbul dari akibat dari tidak tersedianya
lapangan pekerjaan formal bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan
dalam berproduksi, (Iqbal Tawakkal Pasaribu: 2007). PKL adalah merupakan
bentuk kemandirian ekonomi rakyat atas keadaan yang dihadapi. Kemandirian
mencakup pengertian kecukupan diri (self-sufficiency) di bidang ekonomi, tetapi
juga meliputi faktor manusia secara pribadi, yang di dalamnya mengandung unsur
penemuan diri (self-discovery) berdasarkan kepercayaan diri (sef-confidence).
Kemandirian adalah satu sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri
dalam mengatasi pelbagai masalah demi mencapai satu tujuan, tanpa menutup diri
terhadap pelbagai kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan.
(Bambang Ismawan, : 2003). Menurut Prof. Dr. Sri-Edi Swasono (2002) dalam
sebuah seminar “Kemandirian Ekonomi Nasional” di Fraksi Utusan Golongan
MPR RI Tanggal 22 November 2002, menjelaskan bahwa kemandirian ekonomi
adalah melekat pada kemerdekaan, kemerdekaan yang genuine apabila
kemandirian itu dimiliki. Jadi kemandirian ekonomi rakyat adalah bentuk dari
kemerdekaan genuine rakyat. Pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi
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tantangan mutlak dalam mewujudkan kemandirian ekonomi. Pemerintah perlu
mengubah paradigma pemberdayaan masyarakat dari yang bersifat top-down
menjadi partisipatif, dengan bertumpu pada kekuatan dan sumber-sumber daya
lokal. Hal ini akan mempunyai dampak percepatan dalam penanggulangan /
pengurangan angka kemiskinan. (Dalle Daniel Sulekale : 2003).
Dalam hal dalam penataan PKL Pemerintah berdiri pada posisi yang sulit,
satu sisi PKL adalah usaha ekonomi untuk memenuhi kehidupan keluarga satu
sisi, dan PKL juga membawa dampak bagi tata kota, wajah kota, ketertiban, lalu
lintas dan lain-lain. Penataan PKL ini adalah bentuk implementasi dari Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan
ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang
adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan
pengawasan penataan ruang.

Pengaturan penataan ruang adalah upaya

pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat dalam penataan ruang.
Penataan PKL perlu dilakukan disebabkan keberadaan PKL sering kali
menggunakan beberapa fasilitas umum yang seharusnya tidak dipakai berusaha
para PKL, hal ini jelas keberadaan PKL ini tidak sejalan dengan Tata Kota. Salah
satu masalah paling krusial yang dihadapi kota-kota urban adalah perencanaan
kota yang buruk dan tumpang-tindihnya kepentingan-kepentingan yang seringkali
menyebabkan kekacauan kota. (www.astudio.id.or.id: 2008) contohnya tumpang
tidih kepentingan ini adalah banyaknya trotoar yang sebenarnya berfungsi sebagai
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tempat pejalan kaki tetapi beralih fungsi sebagai tempat berusaha PKL,
dampaknya adalah para pejalan kaki akan menggunkan jalur lambat atau jalur
cepat, hal ini berakibat semakin berkurang fungsinya jalur cepat atau jalur lambat.
Pelaksanaan penataan kota akan mustahil terwujud dengan baik apabila partisipasi
dan kesadaran masyarakat dalam ikut program penataan kota, termasuk
didalamnya para PKL.
Berpijak dari hal tersebut diatas Kota Surakarta juga mempunyai problem
dengan keberadaan PKL, sehingga pemerintah kota Surakarta yang mempunyai
peran sebagai pihak yang berwenang dalam penataan ruang kota, maka
pemerintah kota Surakarta melaksanakan program penataan ruang kota Surakarta
didalamnya dilakukan juga dengan penataan pedagang kaki lima.
Pedagang kaki lima yang berada disekitar Monumen Perjuangan 45
Banjarsari keberadaannya sangat mengganggu keasrian lingkungan sekitar sebagai
kawasan permukiman elit. Banyak bangunan liar didirikan memenuhi jalan sekitar
monumen dengan bahan seadanya , bentuk bangunan tidak beraturan, pengunjung
yang berdesakan tanpa mengindahkan rambu-rambu lalu lintas, menimbulkan
kesan kumuh dan semrawut.
Penataan PKL sering kali diterjemahkan dalam wujud pembersihan sebuah
ruang publik dari kegiatan bisnis PKL yang tidak resmi. Pembersihan tersebut
sering dilakukan dengan tanpa solusi yang baik, sehingga gesekan antara PKL dan
aparatur pemerintah (Satuan Polisi Pamong Praja). Penataan yang dilakukan
dengan memperhatikan harkat dan martabat PKL akan mengurangi resiko gejolak
dan gesekan-gesekan yang tidak perlu. Penataan sebaiknya diterjemakan dengan
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pembinaan, sehingga PKL diajak dibimbing kearah kemandirian ekonomi dan
disadarkan tentang kesadaran akan lingkungan sekitarnya. Pembinaan adalah
bentuk pendidikan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, hal ini memang
merupakan tugas dan kewajiban dari pemerintah.
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk
mengadakan penelitian dengan judul: Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam
Kaitannya dengan Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Pemerintah
Kota Surakarta ( Studi kasus Perpindahan PKL Banjarsari ke Pasar Klithikan
Notoharjo Semanggi ).
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah
penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana kebijakan penataan ruang kawasan perkotaan oleh pemerintah kota
Surakarta?
2. Bagaimana kebijakan penataan pedagang kaki lima di sekitar Monumen
Perjuangan 45 Banjarsari kota Surakarta oleh pemerintah kota Surakarta?
3. Kendala-kendala apa saja yang dijumpai oleh pedagang kecil Pasar Klithikan
Notoharjo Semanggi dalam upaya pengembangan usahanya?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki tujuan yang diharapkan dapat dicapai, adapun tujuan
yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Untuk mengetahui pelaksanaan penataan ruang kawasan perkotaan di Surakarta
yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui penataan pedagang kaki lima di sekitar Monumen
Perjuangan 45 Banjarsari Kota Surakarta yang dilaksanakan Pemerintah Kota
Surakarta.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dijumpai pedagang kecil
Pasar Klithikan Notoharjo Semanggi dalam upaya pengembangan usahanya.
D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian dalam penelitian ini dapat dipakai oleh pemerintah maupun
masyarakat, adapun manfaat yang diperoleh antara lain:
1. Manfaat teoritis
Menambah khasanah dunia ilmu pengetahuan tentang masalah-masalah yang
berkaitan dengan penataan ruang kawasan perkotaan.
2. Manfaat praktis
Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk digunakan sebagai
masukan bagi:
a. Dinas Tata Ruang Kota dapat dijadikan acuan dalam rangka pelaksanaan
Penataan ruang kawasan perkotaan, agar lebih baik dalam menyusun
formulasi kebijakan pembangunan kawasan perkotaan.
b. Dinas Pekerjaan Umum dapat dijadikan acuan dalam pembangunan sarana
umum.
c. Satuan Pamong Praja Kota/Kabupaten selaku pelaksana aparat penegak
peraturan daerah (perda). commit to user
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d. Dinas Pengelolaan Pasar dapat dijadikan acuan dalam rangka penataan
pedagang kaki lima.
e. Para pedagang kaki lima untuk menumbuhkan pengertian tentang arti
pentingnya penataan ruang kota.
f. Para pedagang Pasar Klithikan Notoharjo dalam upaya pengembangan
usahanya
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka
Penelitian ilmiah memerlukan teori yang menunjang untuk membantu
mempermudah pemecahan masalah. Mengkaji teori-teori yang relevan dengan
masalah masalah yang dirumuskan merupakan langkah awal untuk mencari
jawaban atas masalah itu. Djarwanto PS (1990:11) menjelaskan bahwa:
Teori berfungsi sebagai pedoman guna mempermudah jalannya penelitian
dan sebagai pegangan pokok bagi si peneliti. Disamping sebagai pedoman,
teori merupakan salah satu sumber aspirasi bagi para peneliti didalam
memecahkan masalah-masalah penelitian.
Sedangkan menurut Koentjaraningrat (1997:10), “Teori merupakan alat yang
terpenting dari suatu ilmu pengetahuan, tanpa teori hanya ada pengetahuan
tentang serangkaian fakta saja, tetapi tidak aka nada ilmu pengetahuan”. Landasan
teori juga merupakan langkah awal bagi peneliti dalam memecahkan masalah
yang dihadapi. Dari landasan teori inilah akan diketahui keterangan abstrak
sebagai informasi awal yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti.
Landasan teori merupakan keterangan informatif yang membantu peneliti dalam
kegiatannya untuk mencari data dilapangan dengan cepat, tepat, akurat sesuai
dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai.
Untuk memberikan dasar dan pegangan yang berguna mempermudah
jalannya penelitian dalam rangka memecahkan permasalahan tersebut, maka
penulis mengemukakan beberapa teori tentang penataan ruang kota, sektor
informal, pedagang kaki lima, wirausaha,
manusia
commit to
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1. Penataan Ruang Kota
Pengertian

Ruang

menurut

UU

No.

26

Tahun

2007

(www.landspatial.bappenas. go.id: 3) adalah wadah yang meliputi ruang darat,
ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan
wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya. Selanjutnya dijelaskan pengertian penataan
ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah
kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan
penataan ruang. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1996 Tentang
Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta
Masyarakat Dalam Penataan Ruang Bab I Pasal 1 (www.menlh.go.id: 2)
dimaksud dengan Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan
utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Spiro Kostof (1991) dalam Bagus
Andrian (2007: 1) menjelaskan kota adalah leburan dari bangunan dan penduduk,
sedangkan bentuk kota pada awalnya adalah netral tetapi kemudian berubah
sampai hal ini dipengaruhi dengan budaya yang tertentu. Doxiadis dalam Haryo
Winarso menjelaskan bahwa dalam ruang perkotaan terdapat unsur permukiman,
permukiman adalah tempat manusia hidup dan berkehidupan. Oleh karenanya,
suatu permukiman terdiri atas the content (isi) yaitu manusia dan the container
(tempat fisik manusia tinggal yang meliputi elemen alam dan buatan manusia).
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Lebih jauh, isi dan tempat dapat dibagi lagi menjadi lima elemen utama yang
disebut sebagai elemen Ekistics yaitu terdiri dari: Nature (Alam), Antropus
(Manusia), Society (Masyarakat), Shells (ruang kehidupan) dan Network (Jejaring
alamiah dan buatan) (http://www.penataanruang.net: 3).
Dalam UU No. 24 Tahun 1992 Pasal 1 ayat 3 (http://portal.djmbp.
esdm.go.id: 3) dinyatakan pengertian penataan ruang adalah “Penataan ruang
adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang”, Hal ini memberi penjelasan bahwa penataan ruang meliputi
proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang.

Menurut Sunardi

(2004: 1) rencana tata ruang kota berisi rencana penggunaan lahan perkotaan,
menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1987, dibedakan dalam
Rencana Umum Tata Ruang Kota, yang merupakan rencana jangka panjang;
Rencana Detail Tata Ruang Kota, sebagai rencana jangka menengah, dan Rencana
Teknis Tata Ruang Kota, untuk jangka pendek. Ketiga jenis tata ruang kota
tersebut disajikan dalam bentuk peta-peta dan gambar-gambar yang sudah pasti
(blue print). Peran penataan kota (tata ruang) sangat tinggi dalam penentuan indek
tingkat kenyamanan kota (Most Livable City Index), sebuah hasil survey yang
dimuat

dalam

Buletin

online

(http://bulletin.penataanruang.net:1)

Tata

Ruang

memaparkan

edisi

Juli-Agustus

prosentase

aspek

2011
yang

menentukan kenyamanan kota ditentukan antara lain: aspek ekonomi (27,97%),
aspek tata ruang (19,66%), aspek fasilitas pendidikan (13,29%), aspek keamanan
(11,08%), dan aspek kebersihan (10,80%), dari aspek diatas menunjukkan bahwa
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aspek tata ruang memiliki peranan penting dalam menentukan kenyamanan
sebuah kota, sehingga sebuah kota perlu memperhatikan tata ruangnya.
Dalam kaitannya dengan penataan ruang di Indonesia sudah dilakukan sejak
jaman kerajaan Hindu-Buddha yang dilanjutkan pada masa kerajaan Islam, hal ini
nampak dari susunan bangunan disekitar istana kerajaan yang mempunya tipe
hampir sama antara kerajaan satu dengan yang lain. Penataan ruang kota sudah
dilakukan dengan perencanaan dimulai pada jaman kolonial Belanda, hal ini dapat
terlihat dari produk peraturan seperti Bataviasche Plannenverordening 1941;
Bataviasche Bestemingkrigene en Bouwtypenverordening 1941, and Bataviasche
Bouw-verordening 1919-1941. Thomas Karsten pada tahun 1920 menulis tentang
“Town Planning in Indonesia" berisi konsep pengembangan kota. Tulisan ini
mendorong pembentukan

komite perencanaan kota oleh pemerintah kolonial

Belanda. (http://www.penataanruang.net: 6-7). Selanjutnya A. Hermanto Dardak
(2006: 4) menjelaskan melalui penataan ruang, ruang direncanakan dan ditata
menurut kaidah-kaidah yang menjamin tingkat produktivitas yang optimal dengan
tetap memperhatkan aspek keberlanjutan agar memberikan kenyamanan bagi
masyarakat penhuninya. Selanjutnya rencana tersebut menjadi pedoman dalam
pelaksanaan pembangunan yang diikuti dengan upaya pengendalian agar
pemanfaatan ruang yang berkembang tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang
telah ditetapkan. Hendricus Andy Simarmata dalam Bulletin online edisi JuliAgustus 2008 (http://bulletin.penataanruang.net:1) menyatakan dalam penataan
kota perlu dilakukan dengan perencanaan partisipatif meliputi: a) tahap
pengkondisian (prepatory action), b) Tahapan Pembentukan Forum Stakeholder,
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c) Tahapan Pemilihan Media Partisipasi (participatory tools) dan d) Tahapan
Pembentukan Forum Pakar (Expert’s Choice).
Berdasarkan teori pembentukan kota Doxiadis apabila dihubungkan dengan
penataan kota, maka elemen Shell (ruang kehidupan) mendapat perhatian utama
dalam penataannya, penataan ruang ini akan disesuaikan dengan elemen-elemen
lainnya. Pola pemanfaatan ruang kota adalah bentuk yang menggambarkan
ukuran, fungsi, dan karakteristik kegiatan perkotaan. Ditinjau dari pola
pemanfaatan ruangnya, kota atau kawasan perkotaan secara garis besar terdiri dari
kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun. Dalam hal ini kawasan
terbangun adalah ruang dalam kawasan perkotaan yang mempunyai ciri dominasi
penggunaan lahan secara terbangun atau lingkungan binaan untuk mewadahi
kegiatan perkotaan. Jenis-jenis pemanfaatan ruang kawasan terbangun kota antara
lain adalah kawasan perumahan, kawasan pemerintahan, kawasan perdagangan
dan jasa, serta kawasan industri. Sedangkan dalam kawasan tidak terbangun
adalah kawasan taman, hutan kota, kawasan ini sering dikenal dengan sebutan
kawasan ruang publik.
Ruang publik menurut Edy Darmawan (2007:1) adalah suatu ruang yang
berfungsi untuk kegiatan-kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan sosial,
ekonomi dan budaya. Adapun tipologi ruang publik dalam perkembangannya
memiliki banyak variasi tipe dan karakter antara lain taman umum (public parks),
lapangan dan plasa (squares and plazas), ruang peringatan (memorial space),
pasar (markets), jalan (streets), tempat bermain (playground), jalan hijau dan jalan
taman (green ways and parkways), atrium/pasar didalam ruang (atriumlindoor
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market place), pasar/pusat perbelanjaan di pusat kota (market place/ downtown
shopping center), ruang dilingkungan rumah (found/neighborhood spaces).
Penataan kawasan menurut Pasal 10 ayat 2c UU No. 24/1992 (http://portal.
djmbp.esdm.go.id: 7) menjelaskan bahwa penataan kawasan perkotaan diselenggarakan untuk mengatur pemanfaatan ruang guna meningkatkan kemakmuran rakyat dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap
lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Dalam UU No.
26/2007 tentang Penataan Ruang (www.pu.go.id: 25-26) tentang pemanfaatan
ruang, diatur bahwa dalam penataan kota perlu disediakan ruang terbuka hijau dan
ruang terbuka non hijau, bahkan luas ruang terbuka hijau 30% dari luas kota, atau
luas ruang terbuka hijau publik seluas 20% dari luas kota.
Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja
penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat. Berkaitan dengan penataan ruang, pemerintah membentuk Badan
Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN).
Klasifikasi Penataan ruang seperti yang tertuang dalam UU No. 26 Tahun
2007 Bab III pasal 4 dan 5 (http://landspatial.bappenas.go.id: 7) sebagai berikut:
a.

penataan sistem, yang terdiri dari: sistem wilayah dan sistem internal
perkotaan;

b. penataan fungsi utama kawasan, yang terdiri dari : kawasan lindung dan
kawasan budi daya;
c.

penataan wilayah administratif, yang terdiri dari: ruang wilayah nasional,
ruang wilayah provinsi dan ruang wilayah kabupaten/kota;
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d. penataan kegiatan kawasan, terdiri dari: kawasan perkotaan dan kawasan
pedesaan; nilai strategis kawasan, yang terdiri: kawasan strategi nasional,
penataan ruang kawasan strategis provinsi dan ruang kawasan strategis
kabupaten/kota.
Tugas penataan ruang sesuai dengan Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2007
(http://landspatial.bappenas.go.id: 9) berada pada negara, negara memberikan kewenangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.
Dalam kaitan dengan penataan ruang disetiap daerah pemerintah kabupaten/kota
memiliki wewenang sebagai berikut:
a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan
ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota

dilakukan

dengan;
d. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.
Pelaksanaan dari wewenang yang telah diberikan kepada

pemerintah

kabupaten/ kota maka pemerintah kota melakukan:
a.

perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota;

b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
c.

pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
Dalam UU No. 26 Tahun 2007 pasal 10 ayat 6 (www.landspatial.bappe-

nas.go.id: 10-11) menjelaskan pemerintah daerah kabupaten/kota berkewajiban
pula:
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a.

menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan
rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah
kabupaten/kota; dan

b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
Dalam kaitan dengan penataan ruang makan pemerintah mengeluarkan
Peraturan

Menteri

(Permen)

Pekerjaan

Umum

No.

17/PRT/M/2009

(www.bkprn.org: 2) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kota. Dalam Pasal 2 dijelaskan Pedoman RTRW dimaksudkan sebagai
acuan dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah kota oleh
pemerintah daerah kota dan para pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya
dalam pasal 3 dijelaskan Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota bertujuan untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah kota yang sesuai
dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang.
Dalam situs resmi dari Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur (www.
malangkota.go.id: 1) Fungsi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota menurut
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/2003
yaitu:
a.

sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah;

b. sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kota;
c.

sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan antar wilayah kota/kabupaten
dan antar kawasan serta keserasian antar sektor;
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d. sebagai alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah,
masyarakat dan swasta;
e.

sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan;

f.

sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang; dan

g.

sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan skala sedang sampai skala
besar.
Berkaitan dengan penataan ruang, peran serta masyarakat diatur dalam PP

No. 69 Tahun 1996 Bab II Pasal 2, (www.bkprn.org: 2) beberapa hak yang
dimiliki masyarakat antara lain: proses perencanaan, pemanfaat, pengendalian
pemanfaatan, menikmati manfaat, penggantian yang layak dari penataan ruang.
Pemerintah berkewajiban menyebarluaskan/ mengumumkan rencana tata ruang,
dan melakukan musyawarah dalam hal penggantian yang layak dari penataan
ruang.
2. Sektor Informal
a. Pengertian
Sektor informal telah menjadi perhatian para perencana pembangunan
dan tata kota terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Sektor
informal ini dipandang sebagai salah satu alternatif penting dalam
memecahkan masalah ketenaga kerjaan serta masalah kemiskinan terutama di
daerah perkotaan. Istilah sektor informal menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (1992: 894), adalah lingkungan usaha tidak resmi atau lapangan
pekerjaan yang diciptakan dan diusahakan sendiri oleh pencari kerja
commit
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kurun waktu terakhir ini sektor informal di daerah perkotaan di Indonesia
menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Membengkaknya sektor informal
mempunyai kaitan dengan menurunnya kemampuan sektor formal dalam
menyerap pertambahan angkatan kerja di kota”.
Menurut Breman dalam Chris Manning dan Tajuddin Noer Effendi
(1996:149) mengatakan: “Sektor informal adalah kumpulan pedagang dan
pejual jasa kecil yang dari segi produksi secara ekonomis tidak begitu
menguntungkan, meskipun mereka menunjang kehidupan bagi penduduk
yang terbelenggu

kemiskinan”.

Timbulnya sektor informal sebagai

kesempatan kerja di kota merupakan manifestasi dari tidak sebandingnya
pertumbuhan angkatan kerja serta kesempatan kerja di satu pihak dengan
ketidak mampuan sektor formal untuk menampung kelebihan tenaga kerja,
terutama tenaga kerja tidak terdidik. Sektor informal ini timbul sebagai akibat
dari ketidak mampuan sektor formal di dalam menyediakan ruang lapangan
kerja. Maka banyak kaum urban yang tidak mendapatkan tempat pada sektor
formal, kemudian berusaha masuk ke sektor informal. Sektor informal ini
cukup rentan terhadap masalah sosial oleh karena sektor ini kebanyakan dari
kalangan ekonomi tingkat bawah.
Menurut Tri Widodo, SE. Mec.Dev (www.ugm.ac.id : 1) dalam diskusi
yang digelar Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan topik
“Sektor Informal Yogyakarta” pada hari Selasa 7 Maret 2005, menjelaskan
bahwa Sektor informal memiliki karakteristik seperti jumlah unit usaha yang
banyak dalam skala kecil; kepemilikan oleh individu atau keluarga, teknologi
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yang sederhana dan padat tenaga kerja, tingkat pendidikan dan ketrampilan
yang rendah, akses ke lembaga keuangan daerah, produktivitas tenaga kerja
yang rendah dan tingkat upah yang juga relatif lebih rendah dibandingkan
sektor formal. Pada negara yang sedang berkembang sekitar 30-70% dari
populasi tenaga kerja perkotaan adalah sektor informal.
Sektor informal terdiri dari usaha-usaha berskala kecil, merupakan unitunit yang menghasilkan serta mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan
utamanya ialah untk mendapatkan keuntungan disamping untuk membuka
kesempatan kerja. Para pelaku sektor ini biasanya dihadapkan pada berbagai
kendala seperti faktor modal usaha, faktor pengetahuan serta ketrampilan .
Menurut Alan Gilbert dan Josef Gugler (1996 : 96) mengatakan
aktifitas-aktifitas informal tidak terbatas pada pekerjaan-pekerjaan di
pinggiran kota-kota besar, tetapi bahkan juga meliputi berbagai aktifitas
ekonomi. Aktifitas-aktifitas informal adalah cara melakukan sesuatu yang
ditandai dengan:
a. mudah untuk dimasuki,
b. bersandar pada sumber daya lokal,
c. usaha milik sendiri,
d. operasinya dalam sekala kecil,
e. padat karya dan tehnologinya bersifat adaftif,
f. keterampilan dapat diperoleh dalam sistem sekolah formal dan,
g. tidak terkena langsung oleh regulasi dan pasarnya bersifat kompetitif.
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Sektor ekonomi informal adalah usaha usaha kecil yang dikelola oleh
pribadi-pribadi yang dengan sangat bebas menentukan cara bagaimana serta
dimana mereka akan menjalankan usahanya. Sektor ini tidak terlalu
terpengaruh oleh kelesuan perekonomian karena para pekerja di sektor ini
relatif dapat menciptakan kesempatan kertja bagi mereka sendiri. Sektor ini
dapat menyerap tenaga yang relatif banyak serta sangat bermanfaat bagi
rakyat banyak.
Menurut Nurul Wiyaningrum (www.akatiga.org:1) menjelaskan bahwa
pertumbuhan penduduk perkotaan adalah salah satu faktor meningkatnya
pelaku sektor informal perkotaan. Kondisi ini muncul karena kesempatan
kerja di sektor formal (terutama sektor industri) tidak dapat mengimbangi
pertumbuhan penduduk di perkotaan.
Menurut

Sensus

Penduduk

2000

dalam

(www.datastatistik-

indonesia.com: 1) mengelompokkan status pekerjaan, yang terdiri dari:
a. Berusaha atau bekerja sendiri, yaitu mereka yang berusaha/bekerja atas
risiko sendiri dan tidak mempekerjakan pekerja keluarga maupun buruh.
Contohnya sopir taksi yang membawa mobil atas risiko sendiri, kuli-kuli
di pasar, stasiun atau tempat-tempat lainnya yang tidak mempunyai
majikan tertentu;
b. Berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap, yaitu status pekerjaan bagi
mereka yang bekerja sebagai orang yang berusaha atas resiko sendiri dan
dalam usahanya mempekerjakan buruh tidak tetap. Contohnya,
pengusaha warung yang dibantu oleh anggota rumah tangganya atau
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orang lain yang diberi upah tidak tetap, penjaja keliling yang dibantu
anggota rumah tangganya atau seseorang yang diberi upah hanya pada
saat membantu saja;
c. Berusaha dibantu dengan buruh tetap, yaitu mereka yang bekerja sebagai
orang yang berusaha atas risiko sendiri dan dalam usahanya
mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh tetap. Buruh tetap adalah
buruh/karyawan

yang

bekerja

pada

orang

lain

atau

instansi/kantor/perusahaan dengan menerima upah atau gaji secara tetap,
baik ada kegiatan maupun tidak. Contohnya pemilik toko yang
mempekerjakan satu / lebih buruh tetap dan pengusaha sepatu yang
memakai buruh tetap;
d. Buruh/Karyawan/Pekerja dibayar, yaitu mereka yang bekerja pada orang
lain atau instansi/kantor/perusahaan dengan menerima upah/gaji baik
berupa uang maupun barang;
e. Pekerja tidak dibayar, yaitu status pekerjaan bagi mereka yang bekerja
membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan seseorang dengan
tidak mendapat upah / gaji baik berupa uang maupun barang. Contohnya
anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti istri yang
membantu suami di sawah dan bukan sebagai anggota rumah tangga
tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, seperti saudara yang
membantu melayani penjualan di warung.
Berdasarkan pengelompokan tersebut, Direktorat Ketanagakerjaan dan
Analisis Ekonomi (www.bappenas.go.id: 4) lebih lanjut menjelaskan Tiga
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macam status pekerjaan yaitu berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain,
berusaha dengan dibantu anggota rumah tangga/buruh tidak tetap, pekerja
keluarga, sering dipakai sebagai proksi pekerja sektor informal.
Tabel 1. Pekerja Menurut Status Pekerjaan 1998 dan 2002
1998

2002
%

Jumlah

%

20.523.338

23,41

17.632.909

19,24

19.690.059

22,46

22.019.393

24,03

1.525.625

1,74

2.786.226

3,04

Buruh/Karyawan

28.805.421

32,86

25.049.793

27,33

Pekerja Keluarga

17.128.006

19,53

24.158.845

26,36

Jumlah

87.672.449

100,00

91.647.166

100,00

Status Pekerjaan

Jumlah

Berusaha Sendiri tanpa bantuan
orang lain
Berusaha dengan dibantu anggota
rumah tangga/buruh tidak tetap
Berusaha dengan buruh tetap

Sumber: Sakernas 1998 dan 2002 – BPS dalam www.bappenas.go.id: 4
Dari tabel 1 tampak bahwa sebagian besar (65,40 persen) pekerja di Indonesia
tahun 1998 berusaha di sektor informal dan sisanya merupakan pekerja sektor
formal (34,60 persen). Keadaan ini tampaknya justru tidak semakin membaik
pada tahun 2002. Hal ini tampak dari data bahwa pekerja di sektor informal
yang mencapai 69,63 persen dari seluruh jumlah pekerja, sedangkan sisanya
sebesar 30,37 persen bekerja di sektor formal. Peningkatan pekerja informal
pada tahun 2002 terjadi pada status pekerjaan berusaha dengan dibantu
anggota rumah tangga/buruh tidak tetap, yakni dari 22,46 persen pada tahun
1998 menjadi 24,03 persen pada tahun 2002; serta pada status pekerjaan
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sebagai pekerja keluarga dari 19,53 persen pada tahun 1998 menjadi 26,36
persen pada tahun 2002.
Apabila dilihat dari pengelompokan tenaga kerja formal dan informal
berdasarkan lapangan usaha dapat dibagi dalam beberapa lapangan usaha
antara lain pertanian, pertambangan, industri, listrik, bangunan, perdagangan,
angkutan, keuangan dan jasa lainnya menunjukkan sektor informal pada
tahun 1998 menunjukan angka 65% dan pada tahun 2002 menunjukan angka
meningkat yaitu 69,63%.
Pada tabel 2 dan tabel 3 dibawah ini menunujukkan bahwa sektor
informal dalam lapangan usaha pertanian yang didalamnya termasuk dalam
lapangan usaha kehutanan, perburuan, perikanan (85,61 persen pekerja berada di
sektor informal), dan pada lapangan usaha perdagangan besar, eceran, rumah
makan (82,48 persen pekerja berada di sektor informal). Kondisi ini juga tidak
mkengalami perubahan berarti, karena tahun 2002 tampak bahwa peranan sektor
informal jauh lebih tinggi dibanding sektor formal di lapangan usaha pertanian,
kehutanan, perburuan, perikanan (91,92 persen pekerja berada di sektor
informal), dan pada lapangan usaha perdagangan besar, eceran, rumah makan
(78,07 persen pekerja berada di sektor informal).

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
23

Tabel 2. Pekerja Sektor Formal dan Informal
Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 1998
1998
Lap. Usaha

Formal

Informal

Total

Formal

Informal

Total

%

%

%

Pertanian
Pertambangan
Industri

5.674.348
382,768
6.152.120

33.740.417
291,829
3.781.502

39.414.765
674,597
9.933.622

14,39
56,74
61,93

85,61
43,26
38,07

100
100
100

Listrik
Bangunan
Perdagangan
Angkutan

128,995
2.829.228
2.862.075
1.692.692

18,854
692,454
13.952.158
2.461.015

147,849
3.521.682
16.814.233
4.153.707

87,25
80,34
17,02
40,75

12,75
19,66
82,98
59,25

100
100
100
100

Keuangan
Jasa Lainnya

589,418
10.019.402

28,294
2.374.870

617,722
12.394.272

95,41
80,83

4,59
19,17

100
100

Jumlah

30.331.046

57.341.403

87.672.449

035

065

100

Sumber: Sakernas 1998 dan 2002 – BPS dalam www.bappenas.go.id: 5
Tabel 3. Pekerja Sektor Formal dan Informal
Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2002
2002
Lap. Usaha

Formal

Informal

Total

Formal

Informal

Total

%

%

%

Pertanian

3.281.861

37.351.766

40.633.627

8,08

91,92

100

Pertambangan
Industri
Listrik
Bangunan

276,852
7.745.354
161,101
1.962.207

0.355
4.364.643
17,178
2.311.707

631,802
12.109.997
178,279
4.273.914

43,82
63,96
90,36
45,91

56,18
36,04
9,64
54,09

100
100
100
100

Perdagangan
Angkutan
Keuangan
Jasa Lainnya

3.902.501
1.598.606
931,529
7.976.008

13.892.529
3.073.978
60,216
2.384.180

17.795.030
4.672.584
991,745
10.360.188

21,93
34,21
93,93
76,99

78,07
65,79
6,07
23,01

100
100
100
100

27.836.019

63.811.147

91.647.166

30,37

69,63

100

Jumlah

Sumber: Sakernas 1998 dan 2002 – BPS dalam www.bappenas.go.id: 5
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Tabel 4. Pekerja Menurut Status Pekerjaan Utama
Tahun 2008, 2009 dan 2010
Status Pekerjaan

2008
(Agustus)

2009
(Agustus)

2010
(Agustus)

Berusaha Sendiri

20.921.567

21.046.007

21.030.571

Berusaha Dibantu Buruh Tidak
Tetap/Buruh Tidak Dibayar

21.772.994

21.933.546

21.681.991

3.015.326

3.033 220

3.261.864

Buruh/Karyawan/Pegawai

28.183.773

29.114.041

32.521.517

Pekerja Bebas di Pertanian

5.991.493

5.878.894

5.815.110

Pekerja Bebas di Non Pertanian

5.292.262

5.670.709

5.132.061

Pekerja Keluarga/Tak Dibayar

17.375.335

18.194.246

18.764.653

Berusaha Dibantu Buruh
Tetap/Buruh Dibayar

Total

102.552.750 104.870.663 108.207.767

Sumber : Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2008, 2009 dan
2010 – BPS. http://www.bps.go.id

Berdasarkan Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa pekerja sektor formal
pada Agustus 2008 sejumlah 28.183.773 (27,48%) sedangkan sektor informal
74. 368.977 (72,52%). Pada Agustus 2009 pekerja sektor formal sebesar
29.114.041 (27,76%) sedangkan sektor informal 75.756.662 (72,24%). Pada
Agustus 2010 pekerja sektor formal sebesar 32.521.517 (30,05%) sedangkan
sektor informal 75.686.250 (69,95%). Dari Tabel diatas dapat disimpulkan
bahwa prosentase angka pekerja sektor informal mencapai jumlah lebih dari
69%.
Sebagian besar pekerja informal, khususnya di perkotaan terserap ke
dalam sektor perdagangan, dicommit
antaranya
perdagangan jalanan atau kaki lima
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(Sidharta, 2006 dalam Resmi Setia M: 2). Perdagangan jalanan telah menjadi
sebuah alternatif pekerjaan yang cukup populer, terutama di kalangan
kelompok miskin kota. Hal ini terkait dengan cirinya yang fleksibel (mudah
keluar – masuk), modal yang dibutuhkan relatif kecil, dan tidak memerlukan
prosedur yang berbelit-belit. Bahkan kegiatan ekonomi informal semacam ini
dianggap sebagai kantung penyelamat selama masa krisis ekonomi 1997/1998
(Priyono, 2002 : 13).
c.

Ciri-ciri Sektor Informal
Suatu usaha dapat dikatakan sebagai sektor informal,maka usaha
tersebut harus mempunyai cirri-ciri tertentu. Menurut Breman dalam Chris
Manning dan Tajuddin Noer Effendi (1996 : 142), ciri-ciri sektor informal
yaitu:
1. Padat karya
2. Tingkat produktifitas yang rendah
3. Pelanggan yang sedikit dan biasanya miskin
4. Tingkat pendidikan formal yang rendah
5. Tingkat penggunaaan tehnologi menengah
6. Sebagian besar pekerja dan pemilikan usaha oleh kelompok
7. Gampang keluar masuk usaha
8. Kurangnya dukungan dan pengakuan pemerintah
Sedangkan Hidayat dalam Tajuddin Noer Effendi (1996 : 91) mengemukakan
ciri-ciri sebagai berikut:
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1. Kegiatan usaha tidak terorganisasi secara baik, karena timbulnya unit
usaha tidak mempergunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di
sektor formal;
2. Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai ijin usaha;
3. Pola kegiatan usaha tidak beraturan 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 sub sektor ke lain sub sektor;
6. Tehnologi yang dipergunakan berdifat tradisional;
7. Modal dan perputaran usaha relatif kecil , sehingga skala operasi juga
relatif kecil;
8. Untuk menjalankan usaha tidak diperlukan pendidikan formal, karena
pendidikan yang diperlukan diperoleh dari pengalaman sambil bekerja;
9. Pada umumnya unit usaha termasuk golongan yang mengerjakan sendiri
usahanya dan kalau mengerjakan, buruh berasal dari keluarga;
10. Sumber laba modal usaha pada umumnya dari tabungan sendiri atau dari
lembaga keuangan yang tidak resmi.
Sebagai gambaran sektor informal di Indonesia seperti yang dijelaskan
Hidayat (1978) dalam Effendi (1998: 5) mengemukakan ciri-cirinya sebagai
berikut. Kegiatan usaha tidak terorganisasi secara baik, karena unit usaha
yang timbul tidak menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di
sektor formal. Pada umumnya, unit usaha tidak mempunyai izin usaha. Pola
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kegiatan usaha tidak teratur, baik dalam arti lokasi maupun jam kerja. Pada
umumnya, kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi
lemah tidak sampai ke sektor ini. Unit usaha mudah keluar masuk dari satu
sub sektor ke lain sub sektor. Teknologi yang dipergunakan bersifat
tradisional. Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi
juga relatif kecil; tidak diperlukan pendidikan formal karena pendidikan yang
diperlukan diperoleh dari pengalaman sambil bekerja. Pada umumnya, usaha
termasuk golongan yang mengerjakan sendiri usahanya dan kalau
mengerjakan buruh berasal dari keluarga. Sumber dana modal usaha pada
umumnya berasal dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang
tidak resmi. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi kota atau desa yang
berpenghasilan rendah, tetapi kadangkadang juga berpenghasilan menengah.
d. Kekuatan dan Kelemahan Sektor Informal
Sektor informal merupakan sektor yang amat diperhitungkan dalam
roda perekonomian masyarakat maupun negara, sektor informal mempunyai
kekuatan dan kelemahan. Dalam sebuah penelitian Direktorat Ketenagakerjaan
dan Analisis Ekonomi (www.bappenas.go.id, 9-10) Adapun kekuatan sektor

informal antara lain:
1. mempunyai daya tahan yang kuat dalam menghadapi krisis ekonomi,
2. padat karya artinya dapat menyerap lapangan kerja yang luas,
3. dibutuhkan keahlian khusus, biasanya jenis-jenis produk yang dibuat di
industri kecil (IK) dan industri rumah tangga (IRT)
commit
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Sedangkan kelemahan sektor informal antara lain:
1. keterbatasan modal, khususnya modal kerja.
2. kesulitan pemasaran
3. kesulitan penyediaan bahan-bahan baku,
4. keterbatasan sumber daya manusia,
5. pengetahuan minim mengenai bisnis, dan
6. penguasaan teknologi yang rendah.
3. Pedagang Kaki Lima
Pedagang kaki lima merupakan sub sektor dari sektor informal yang
terbesar, menjadi fenomena sosial dan merupakan bagian

dari masyarakat,

bahkan menjadi karateristik negara–negara berkembang. Pedagang berasal dari
kata dagang dalam kamus besar bahasa Indonesia (1999:203) dagang berarti
“pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk
memperoleh keuntungan; jual beli; niaga”, sedangkan pedagang adalah “orang
yang mencari nafkah dengan berdagang”.

Yang dimaksud dengan kaki lima

menurut kamus besar bahasa Indonesia (1999:433) adalah “serambi muka (emper)
toko di pinggir jalan (biasanya berukuran lima kaki, biasanya dipakai sebagai
tempat berjualan)”, jadi yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah
pedagang yang menjajakan barang dagangannya di emper toko atau pinggir jalan.
Sedangkan

menurut

Wikipedia

bahasa

Indonesia,

ensiklopedia

bebas

(id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima: 1) Pedagang Kaki Lima atau
disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang
to userditafsirkan karena jumlah kaki
menggunakan gerobak. Istilah commit
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perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
29

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). Pada mulanya pedagang kaki lima menggunakan gerobak dalam berjualan.
Seiring dengan peningkatan populasi penduduk, PKL bermunculan di banyak
tempat, memanfaatkan tiap celah yang dinilai memberi peluang untuk menjual
dagangannya. Mereka pun tidak lagi harus menggunakan kereta dorong.
(Halomoan Tamba dan Saudin Sijabat: 2006).
Buchari Alma (2000:120) mengatakan: “Pedagang kaki lima ialah orangorang (pedagang) golongan ekonomi lemah yang berjualan barang kebutuhan
sehari- hari, makanan, atau jasa dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri
atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang atau tidak”. Sedangkan
menurut Winardi dalam Argyo Demartoto (2000:17), “ orang yang dengan modal
relatif sedikit , berusaha (produksi sampai dengan penjualan barang-barang/jasajasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu di dalam
masyarakat, usaha yang dilaksanakan berada di tempat-tempat yang dianggap
strategis dalam suasana lingkungan yang informal”.
Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2002 (www.beritajakarta.com: 8) Bab I,
Pasal 1 menjelaskan pedagang kaki lima adalah perorangan atau pedagang yang
didalam kegiatan usahanya melakukan penjualan barang-barang tertentu yang
tidak memiliki tempat dan bangunan sendiri yang umumnya memakai tempattempat/ fasilitas untuk kepentingan umum serta tempat lain yang bukan miliknya.
Berdasar Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 8
Tahun 1995

tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (www.
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surakarta.go.id : 3), Bab I Pasal 1 mengatakan tentang pedagang kaki lima adalah
”Orang yang melakukan usaha dagang dan jasa di tempat umum baik
menggunakan atau tidak menggunakan sesuatu dalam melakukan kegiatan usaha
dagang”, lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 3
Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (www.surakarta.go.id: 5)
dalam Bab I Pasal 1 menjelaskan pengertian Pedagang Kaki Lima ialah pedagang
yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non formal dalam jangka waktu
tertentu dengan mempergunakan lahan fasilitas umum yang ditentukan oleh
Pemerintah Daerah sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana
atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dan/atau dibongkar pasang.
Ciri-ciri pedagang kaki lima seperti dikemukakan Buchari Alma (2000:
120) adalah:
1.

Kegiatan usahanya tidak terorganisir secara baik

2.

Tidak memiliki surat ijin usaha

3.

Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun
jam kerja

4.

Bergerombol di trotoar, atau ditepi-tepi jalan protokol, dipusat-pusat dimana
banyak orang ramai.

5.

Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari
mendekati konsumen.
Berdasarkan

ciri-ciri

tersebut

dapat

dikatakan

bahwa

terciptanya

kesempatan kerja di sektor informal ini menunjukkan bahwa unit usaha ini telah
mampu menunjukkan diri sebagai usaha mandiri, melakukan kegiatan usaha
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sendiri serta menghasilkan untuk dirinya sendiri. Pedagang kaki lima diperkotaan
terdapat beraneka ragam jenis barang yang diperdagangkan serta beraneka ragam
jasa yang diperjual belikan dengan harga-harga yang relatif lebih murah.
Karakteristik PKL menunjukkan bahwa sebagian besar PKL: (1) berpendidikan
rendah; (2) penduduk pendatang; (3) berusia produktif; (4) bermodal kecil; dan (5)
memiliki jam kerja dan penghasilan tidak menentu (Firdausy 1995 dalam Resmi
Setia M : 20-21).
Seperti yang sudah dikemukakan diatas, PKL yang dikelompokkan dalam
sektor informal sering dituding sebagai penyebab kesemrawutan lalu lintas
maupun tidak bersihnya lingkungan. Meskipun demikian PKL ini sangat
membantu kepentingan masyarakat dalam menyediakan lapangan pekerjaan
dengan penyerapan tenaga kerja secara mandiri atau menjadi safety belt bagi
tenaga kerja yang memasuki pasar kerja, selain untuk menyediakan kebutuhan
masyarakat golongan menengah ke bawah. Pada umumnya sektor informal sering
dianggap lebih mampu bertahan hidup survive dibandingkan sektor usaha yang
lain. Hal tersebut dapat terjadi karena sektor informal relatif lebih independent
atau tidak tergantung pada pihak lain, khususnya menyangkut permodalan dan
lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan usahanya. Biasanya PKL
mempunyai ketahanan dalam menghadapi keadaan ekonomi yang terjadi dalam
sebuah negara, dikarenakan kemandirian dalam menjalankan usaha.
Sejalan dengan keberadaan yang menimbulkan permasalahan dengan
keberadaan PKL tersebut, pemerintah berkewajiban membantu memberdayakan
PKL hal ini sesuai amanat konstitusi Pasal 27 ayat (2) UUD 45 : “Tiap-tiap
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
32

warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan”. Problematika dengan keberadaan PKL yang sering menggunakan
ruang yang bukan peruntukan kegiatan kaum PKL maka pemerintah berkewajiban
pula menata keberadaan PKL, selama ini sering disaksikan di televisi PKL hanya
ditertibkan dengan penggusuran tanpa solusi, sehingga menimbulkan konflik
kekerasan antara penegak peraturan daerah yaitu satuan polisi pamong praja
dengan kaum PKL. Penyelesaian yang demikian ini tentu saja kurang sejalan
dengan Pancasila.
4. Wirausaha
Wirausaha sebagai suatu sebutan bagi orang-orang yang melaksanakan
usahanya dengan penuh keuletan, serta dengan jiwa kemandirian dalam upayanya
mendapatkan keuntungan. Menurut Joseph Schumpeter wirausaha adalah orang
yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan
jasa yang baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan
baku baru (Buchari Alma, 2000 :20). Sedangkan Bygrave mengatakan
“Wirausaha adalah orang yang melihat adanya peluang kemudian menciptakan
sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut” (Buchari Alma, 2000 :
21).
Jadi dapat dikatakan bahwa wirausaha adalah kegiatan yang dilaksanakan
oleh setiap orang yang memulai suatu bisnis atas usaha sendiri, modal usaha
sendiri, dan dengan kemampuan manajerial sendiri pula, dalam usahanya untuk
mendapatkan keuntungan.Seorang wirausahawan adalah seorang mempunyai
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
33

ketangguhan, keuletan dalam bidang usahanya, suka serta mampu bekerja keras
pantang menyerah dan selalu bertakwa kehadapan Tuhan Yang Maha Esa.
Menurut Wasty Soemanto (1993 : 43), kewiraswastaan adalah “Keberanian,
keutamaan serta keperkasaan dalam memenuhi kebutuhan serta memecahkan
permasalahan hidup dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri”. Buchari Alma
(2000: 39) mensyaratkan bahwa seorang wirausahawan harus memiliki ciri-ciri
sebagai berikut:
1.

Percaya diri

2.

Berorientasi pada tugas dan hasil

3.

Pengambilan resiko

4.

Kepemimpinan

5.

Keorisinilan

6.

Berorientasi ke masa depan

7.

Kreativitas
Seorang wirausahawan adalah seorang pemimpin yang kreatif, mempunyai

rasa percaya diri yang tinggi, berani mengambil resiko akan tugas yang dikerjakan
serta selalu berorientasi ke masa depan.
5. Manusia dan Lingkungan Hidupnya
Manusia

berinteraksi

dengan

lingkungan,

dipengaruhi

dan

juga

mempengaruhi lingkungan hidupnya. Untuk mempertahankan hidupnya, manusia
mengusahakan serta memanfaatkan sumber daya yang ada, maka dikatakan bahwa
manusia bersama dengan lingkungan hidupnya merupakan suatu ekosistem.
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membangun atau merusak lingkungan. Menurut Resosoedarmo, et al. (1995 :
145), mengatakan bahwa didalam ekosistem kedudukan manusia adalah sebagai
bagian dari unsur-unsur lain yang tidak mungkin untuk dipisahkan. Karena itu
kelangsungan hidup manusia tergantung pula pada kelestarian ekosistemnya, dan
faktor manusia sangat dominan dalam menjaga kelestarian ekosistem.
Perpindahan penduduk dari suatu tempat

ke tempat lain atau migrasi,

memberi peluang menumpuknya penduduk disuatu wilayah tertentu, biasanya
wilayah perkotaan. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota.
Dampak dari migrasi ataupun urbanisasi ialah menumpuknya manusia pada suatu
tempat tertentu, bermukim disana , sehingga wilayah itu menjadi wilayah padat
hunian, terkesan kumuh dan situasi lingkungannya menjadi tidak sehat. Efek
urbanisasi ini menyangkut masalah ketenagakerjaan, perumahan, pengangguran,
kerusuhan, gelandangan dan masalah tuna susila’ sehingga timbullah kondisi
lingkungan yang kumuh (slam area).
Nenurut Sarlito Wirawan Sarwono (1992: 120), kota sebagai wilayah
pemukiman, pada umumnya diasosiasikan dengan pengangguran, kemiskinan,
polusi, kebisingan, ketegangan mental, kriminalitas, kenakalan remaja, seksualitas
dan sebagainya. Jadi kota merupakan pusat kegiatan dari suatu wilayah
tertentu,antara lain sebagai pusat penglompokan penduduk, pusat kegiatan
ekonomi, budaya dan politik. Pengaturan lahan kota harus cepat agar tidak terjadi
degradasi lingkungan kota, baik fisik maupun sosial. Jika tidak mendapatkan
penanganan niscaya ketentraman lingkungan akan menjadi terganggu. Lahan kota
haruslah sesuai dengan peruntukannya, tidak menyimpang dari RTRW kota.
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Untuk itu diperlukan adanya komunikasi antara aparat terkait dengan
masyarakatnya.
Komunikasi menurut Arni Muhammad (1989: 4), adalah “pertukaran pesan
verbal maupun non verbal antara si pengirim dengan si penerima pesan untuk
merubah tingkah laku”. Si pengirim pesan dapat seorang individu, kelompok atau
organissi, atau anggota organisasi, pemimpin ataupun sekelompok orang.
Proses komunikasi adalah sebagai suatu proses timbal balik, artinya antara
pengirim maupun penerima pesan saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain.
Komunikasi menjadi sangat penting artinya, ialah bahwa komunikasi mampu
mempengaruhi serta merubah sikap seseorang untuk bersama-sama mencapai
tujuan. Menurut Astrid S. Susanto ( 1974 : 4) “Melalui komunikasi orang dapat
mempengaruhi dan mengubah sikap orang lain. Komunikasi memungkinkan suatu
ide (baru atau lama) tersebar dan dihayati orang, berhasil atau gagalnya proyekproyek dan program pembangunan”.
Menurut Saifuddin Azwar (1985: 5), “Sikap adalah suatu bentuk evaluasi
atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu obyek adalah perasaan
mendukung atau memihak (favorable) maupun perasaan tidak mendukung atau
tidak memihak (infavorable) pada obyek tersebut”. Hal ini menunjukan bahwa
sikap akan mempengaruhi perilaku seseorang yaitu menerima atau menolak ide
yang dilontarkan melalui komunikasi.
Komunikasi dapat berupa perintah melaksanakan atau tidak melaksanakan
sesuatu, dapat berupa berita atau informasi dan juga berupa pesan/message. Model
komunikasi yang baik adalah komunikasi dua arah (two way traffic
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communication), model komunikasi dua arah menunjukkan keterkaitan hubungan
antara komponen komunikasi, seperti dalam gambar sebagai berikut:

ENVIRONMENT
Noise

Channel

SOURCE

RECIEVER
Feedback
Feedback
Noise

Gambar 1. Model Komunikasi dua arah oleh Arni Muhammad (1989: 14)
Source atau pengirim pesan mempunyai empat peranan yaitu menentukan yang
dikomunikasikan, merangkai dalam suatu pesan, mengirim pesan dan mengamati,
serta bereaksi terhadap respon dari penerima pesan.
Message atau pesan adalah stimulus yang dihasilkan oleh sumber dapat berupa
kata-kata, suara, gerak anggota badan dan lain-lain.
Channel atau saluran adalah jalan yang dilalui pesan dari sumber kepada
penerima, dapat berupa gelombang suara, gelombang cahaya, media, tulisan.
Noise suara gangguan adalah segala bentuk gangguan yang timbul pada waktu
penyampaian pesan lewat channel.
Receiver atau penerima adalah individu atau kelompok yang bertugas menganalisa
dan menginterprestasikan pesan (decoding).
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B. Penelitian Yang Relevan
Penelitian yang relevan dengan penelitian ini berkaitan dengan penataan
pedagang kaki lima adalah:
1. Dwi Irawati, 2008, “Strategi Dinas Tata Kota Dalam Mengendalikan
Pemanfaatan Ruang Kota Surakarta”
Penelitian ini menyimpulkan, bahwa

pengendalian pemanfaatan ruang

kota Surakarta dilakukan dengan IMB yang dilakukan secara bertahap
yaitu mulai dengan menetapkan standar, mengukur hasil, membandingkan
antara standar dan hasil serta mengambil tindakan perbaikan. Secara umum
pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang kota sudah cukup baik, hal
ini dilakukan melalui pengawasan serta sosialisasi IMB untuk menekan
bangunan liar di Kota Surakarta. Walaupun masih banyak bangunan liar di
Kota Surakarta yang belum ber-IMB dikarenakan bangunan tersebut
merupakan bangunan lama atau bangunan yang berdiri diatas tanah negara
sehingga tidak memiliki sertifikat tanah untuk mengurus IMB. Melihat
semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi, semakin besar pula laju
pembangunan di Kota Surakarta.
2. Riastuti, 2008,” Ekspektasi Pedagang Kecil Ditinjau dari Aspek Sosial
Ekonomi di Pasar Klithikan Notoharjo Surakarta”.
Penelitian ini menyimpulkan:
a) Perpindahan PKL dari Monumen Perjuangan 45 Banjarsari ke Pasar
Klithikan

Notoharjo

Semanggi, para pedagang mengharapkan

kehidupan yang lebih baikcommit
secara sosial
to userekonomi.
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b) Para pedagang Klithikan Notoharjo Semanggi berusaha untuk
meningkatkan kehidupan sosial ekonominya dengan jalan bekerja
keras, serta bekerja sama dengan

Pemkot

Surakarta dalam

pengembangannya.
c) Banyak kendala yang harus dihadapi para pedagang, diantaranya
sepinya pembeli, kurangnya promosi serta kurangnya permodalan
untuk pengembangan usaha.
C. Kerangka Pikir
Krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1999 menyebabkan perekonomian
menjadi lesu, kegiatan perekonomian sepi, banyak terjadi pemutusan
hubungan kerja antara buruh dengan perusahaan, sehingga timbul banyaknya
pengangguran. Karena jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia yang tidak
seimbang dengan jumlah orang mencari pekerjaan, maka masyarakat mulai
berusaha mencari pekerjaan dengan berusaha sendiri, karena keterbatasan
modal maka sektor informal berupa pedagang kaki lima menjadi pilihan
masyarakat. pedagang kaki lima yang lebih populer dengan sebutan PKL,
menjamur memenuhi ruang publik yang bukan diperuntukan dalam kegiatan
perdagangan.
Keberadaan PKL menimbulkan kesan kumuh, kotor dan tidak teraturan
dan banyak menimbulkan masalah, sehingga kadang menimbulkan gesekan
antara PKL dan pemerintah kota atau kabupaten, bahkan diberbagai tempat
sering terjadi kericuhan dalam penataan PKL. Demikian juga bagi Pemerintah
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bukan peruntukannya, menempati trotoar yang diperuntukkan para pejalan
kaki, menempati ruang taman kota atau tempat yang kosong yang dianggap
mempunyai nilai strategis dalam kegiatan perdagangan, sehingga timbul kesan
kumuh, kotor dan ketidak teraturan. Dalam penataan PKL pemerintah kota
Surakarta dimulai dengan diadakan dialog antara PKL dengan pemerintah
kota.
Sehubungan dengan situasi tersebut maka pemerintah kota Surakarta
berupaya menerapkan dan melaksanakan peraturan daerah yang berkaitan
dengan RTRW kota, demi terwujudnya kota Solo yang “Berseri”, kota yang
bersih, sehat rapi dan indah.
Untuk lebih memperjelas mengenai kerangka pikir pada penelitian ini,
dapat dilihat pada skema di bawah ini:
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Keadaan Monumen 45
Banjarsari banyak PKL

Kebijakan Pemkot Surakarta
tentang Penataan Kota dan
Penertiban PKL

Penataan PKL Monumen Perjuangan 45
Banjarsari, Relokasi ke Pasar Klithikan
Notoharjo Semanggi

Dialog

Tindakan

Relokasi ke Semanggi

Meningkatnya Kehidupan Sosial Ekonomi
serta Kesejahteraan Pedagang Pasar
Klithikan Notoharjo Semanggi

Gambar 2. Kerangka Pemikiran Penelitian
Keterangan:
Kondisi Krisis ekonomi di Indonesia mengakibatkan banyaknya, kelesuan
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kerja (PHK), angkatan kerja bertambah sedangkan lowongan pekerjaan tidak ada
penambahan. Sebagian masyarakat mensikapi ini dengan melakukan kegiatan
wirausaha dengan menjadi pedagang kaki lima (PKL), hal ini dipilih karena tidak
ada pilihan lain karena keterbatasan yang dimiliki masyarakat. Trotoar, tamantaman, atau didaerah yang cukup ramai menjadi pilihan tempat PKL melakukan
kegiatan usahanya.
Kehadiran PKL yang melakukan kegiatan usaha ditempat yang bukan
peruntukannya mengakibatkan kesemrawutan, sehingga pemerintah kota perlu
melakukan penataan PKL. Dasar penataan PKL adalah melalui peraturan daerah
(Perda). Salah satunya adalah PKL yang mendiami di sekitar Monumen 45
Banjarsari yang direlokasi ke Pasar Nitiharjo, Semanggi.
Proses penataan PKL Monumen 45 Banjarsari melalui pendekatan dialogis
antara PKL dengan Pemerintah Kota Surakarta. Pendekatan dialogis ini dipilih
dalam rangka mewujudkan nilai leluhur bangsa Indonesia, khususnya etnis jawa
yang lebih mengedepankan musyawarah dalam memutuskan segala sesuatu.
Dalam http://sosok.kompasiana.com

“nguwongke wong”

yang berarti “me-

manusiakan manusia” adalah falsafah yang dipakai pimpinan kota Surakarta yaitu
Ir. Joko Widodo dan F.X Hadi Rudyatmo (2011: 1) adalah pilihan pedekatan yang
mempunyai nilai luhur. Penataan PKL Banjarsari dilakukan dengan melibatkan
segenap stake-holders, yakni: komunitas PKL, Kantor PKL, Dinas Pekerjaan
Umum, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dinas Lalu Lintas
Angkutan Jalan Raya, Dinas Pasar, budayawan, maupun warga masyarakat kota,
khususnya warga di kawasan Banjarsari dan Semanggi yang akhirnya terjadi
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kesepahaman dan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk relokasi PKL
Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Nitiharjo, Semanggi. Sebelum relokasi
dilakukan pemerintah kota Surakarta telah menyedian infrastruktur pasar terlebih
dahulu, setelah semuanya siap proses relokasipun dilakukan.
Prosesi kepindahnya PKL ke pasar Notoharjo dilakukan dengan kegiatan
wisata berupa karnaval budaya yang amat menarik. Prosesi boyongan 989 PKL
Monumen 45 Banjarsari dilaksanakan pada Minggu 23 Juli 2006 dengan nuansa
kejawen dimulai jam 14.00 WIB, dengan rute Monumen 45 Banjarsari, Widuran,
Warung Pelem, Pasar Gede, Jl. Sudirman, Gladag, Jalan Mayor Sunaryo, Jl.
Kapten Mulyadi, perempatan Baturono, Jl. Nyi Ageng Serang dan Pasar
Notoharjo (www.suaramerdeka.com, 2006: 1)
Salah satu tujuan penataan PKL adalah mengembalikan peran dan fungsi
Monumen 45 Banjarsari, juga wujud nyata perhatian pemerintah kota Surakarta
terhadap warga masyarakat, khususnya para PKL dalam meningkatkan harkat,
martabat dan kesejahteraan.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di wilayah Kota Surakarta, di Pasar Klithikan
Notoharjo, Semanggi kelurahan Pasar Kliwon kota Surakarta. Pasar Klithikan
Notoharjo adalah pasar klithikan, yang menjual beraneka ragam barang-barang
seperti alat motor, alat mobil, barang-barang elektronik, aneka kebutuhan seperti
sandal, sepatu, pakaian bekas , makanan dan lain sebagainya.
Pasar Notoharjo sering mendapat predikat sebagai pasar klithikan
dikarenakan pasar Notoharjo adalah pasar yang menjual barang-barang klithikan
atau barang-barang bekas. Akan tetapi pasar klithikan Notoharjo sekarang ini
tidak hanya menjual barang-barang bekas saja. Barang-barang bekas bagi
sebagian masyarakat Surakarta masih mendapatkan tempat tersendiri, sehingga
keberadaan pasar klithikan Notoharjo sangat diperlukan bagi masyarakat
Surakarta. Pemasok barang-barang bekas di Pasar Notoharjo adalah para pengepul
barang-barang bekas dari para pemulung. Disamping itu juga masyarakat
Surakarta yang sengaja datang ke pasar Notoharjo untuk menjual barang yang
dimilikinya karena beberapa alasan.
Lokasi pasar ini berdekatan dengan pasar ayam Semanggi, pasar besi/bahan
bangunan. Adapun alasan penulis memilih tempat tersebut ialah:
1. Pedagang pasar Notoharjo sebagian besar berasal dari PKL sekitar Monumen
45 Banjarsari, sehingga tersedianya data yang dibutuhkan untuk memecahkan
permasalahan penelitian ini.
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2. Pembangunan pasar Notoharjo yang dipersiapkan untuk relokasi para PKL
adalah merupakan model baru dalam kaitan penataan PKL. Model penataan
PKL seperti ini dapat dijadikan pilot project, sehingga menarik untuk diteliti.
3. Perpindahan PKL ke tempat baru, kebiasaannya akan diikuti terjadinya
gejolak ataupun kendala-kendala sehingga menarik untuk diteliti.

B. Waktu penelitian
Penelitian ini dibutuhkan waktu 3 bulan, penelitian ini dilaksanakan pada
bulan Mei 2011 sampai bulan Juli 2011 dengan alokasi sebagai berikut:
Tabel 5. Jadwal kegiatan Penelitian
Kegiatan

April

Mei 2011

Juni 2011

Juli 2011

2011
Persiapan,

Pengurusan

Perijinan
Pengumpulan Data
Analisis Data
Penyusunan Laporan

C. Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini bersifat diskriptif kualitatif, Penelitian deskriptif adalah
penelitian yang berusaha mendiskripsikan atau menggambarkan/melukiskan
fenomena atau hubungan antar fenomena yang yang diteliti dengan sistematis,
factual dan akurat (Kusmayadi, 2000: 29).
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Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus ialah kasus
para pedagang Pasar Klithikan Notoharjo Semanggi. Fokus penelitian serta
permasalahan sudah ditentukan dalam proposal sebelum peneliti masuk ke lokasi
penelitian untuk menggali permasalahan di lapangan, maka jenis strategi
penelitian kasus ini disebut sebagai studi kasus terpancang ( embedded case study
research) ( Sutopo, 1996 : 136).
Lofland menyatakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah
kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tertulis, foto dan data statistik
(Lexy J. Moleong, 2009: 157). Sehingga dalam penlitian ini data primer akan
penulis peroleh melalui pengamatan dilapangan, wawancara. Wawancara
diperoleh dari informan atau narasumber dari masyarakat, pejabat yang
berkompeten. Sedangkan pengamatan dilapangan dilakukan melalui observasi
lapangan dengan melakukan pengamati kondisi lokasi tempat penelitian.
D. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data, teknik
pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain:
1. Wawancara mendalam (in-depth interviewing)
Wawancara merupakan cara untuk mendapatkan informasi penting, Lincoln
dan Cuba menyatakan informasi yang diperoleh

dipergunakan untuk

mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi,
tuntutan, kepedulian dan lain sebagainya. (Lexy Moleong, 2009 : 186).
Wawancara yang dilakukan dapat dilakukan dengan suasana yang bersifat
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bias dilakukan berulang pada informan yang sama. Suasana yang elastis
(lentur) ini dapat memberikan efek dari data yang diperoleh akan lebih rinci
dan mendalam (Sutopo, 1996: 137).
Wawancara akan dilakukan kepada pejabat pemerintah kota Surakarta, pejabat
Dinas Pengelolaan Pasar dan Dinas Tata Kota, pejabat Satpol Pamong Praja,
pejabat kelurahan Pasar Kliwon,

Pedagang Kaki Lima, dan anggota

masyarakat. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan gambaran
sejauh mana Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta dan sejauh
mana

Penataan

Ruang

Kota

Surakarta.

Selain

wawancara

untuk

mengumpulkan data berupa kata-kata juga dikumpulkan data berupa rekaman
gambar berupa foto maupun video.
2. Observasi Langsung
Menurut Nasution (Sugiyono, 2008 : 226) menyatakan bahwa observasi
adalah merupakan dasar semua ilmu pengetahuan, ilmuwan hanya dapat
bekerja berdasarkan data yang dapat diperoleh melalui observasi. Observasi
akan memberikan pada peneliti hasil yang menyeluruh (holistic), pengalaman
langsung yang dapat digunakan pendekatan induktif, hal-hal yang kurang
diamati orang lain, pengetahuan yang tidak terungkap dalam wawancara,
gambaran komprehensif tentang suatu masalah serta juga akan diperoleh kesan
pribadi dalam merasakan suasana situasi sosial yang diteliti.
Obyek observasi yang dilakukan peneliti adalah kegiatan yang dilakukan
Pedagang Kaki Lima.
3. Focus Group Discussion (FGD)
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Diskusi kelompok yang terarah dilakukan untuk mengumpulkan data dengan
cara diskusi yang dilakukan oleh beberapa informan, peneliti merupakan
fasilitator dalam pelaksanaan diskusi tersebut. Pelaksanaan diskusi dapat
dilakukan pada saat terjadinya pertemuan di paguyuban Pedagang Kaki Lima
atau pertemuan informal para Pedagang Kaki Lima.
4. Metode Studi Dokumen
Studi dokumen digunakan untuk melengkapi data yang telah terkumpul. Data
yang terkumpul dari metode ini digunakan untuk lebih memberikan gambaran
dari program penataan PKL di Kota Surakarta dalam kaitan pelaksanaan
penataan Kawasan Kota Surakarta.
E. Teknik Sampling
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini bersifat purposive
sampling, atau sample bertujuan. Dalam penelitian ini, pemilihan sample tidak
ditentukan terlebih dahulu, pemilihan informan dilakukan kepada informan yang
paling tahu, sehingga kemungkinan pilihan informan dapat berkembang sesuai
dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data. (Sutopo,
1996: 138).
F. Validitas Data
Dalam penelitian ini, dilakukan pengembangan validitas data dengan
menggunakan triangulasi sumber, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sumber data yang lain di sumber data yang sudah ada, untuk
keperluan pengecekan (recheck).
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G. Teknik Analisis Data
Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka penelitian ini menggunakan
analisis interaktif. Tehnik ini berguna untuk mendapatkan jawaban atas masalahmasalah yang ditemukan , untuk kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang
melandasi. Model ini dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, sjian data dan
penarikan kesimpul-an/verifikasi.
Tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan
kesimpulan atau verifikasi, aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan
proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus. Dalam proses ini peneliti
aktivitasnya tetap bergerak di antara komponen analisis dengan pengumpulan
datanya selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Analisis data
dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses analisis dengan
model interaktif sebagai gambar berikut:

Pengumpulan
Data

Sajian Data

Reduksi Data

Penarikan
Simpulan/verifikasi
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Pengumpulan Data
Data yang didapat dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi
dikumpulkan menjadi data untuk proses lebih lanjut.
Reduksi Data
Data yang didapat dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan
yang rinci, kemudian direduksi, dirangkum serta dipilah-pilah hal yang pokok
pokok. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam.
Sajian Data.
Data yang telah direduksi kemudian disajikan. Sajian data perlu dibuat
untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari
penelitian.
Penarikan kesimpulan
Data yang didapat melalui reduksi dan sajian data kemudian dibuat suatu
kesimpulan. Kesimpulan ini mula-mula bersifat tentative, kabur, diragukan, akan
tetapi dengan bertambahnya data, kesimpulan itu akan lebih grounded. Jadi
kesimpulan senantiasa harus di verivikasi selama penelitian berlangsung.

H. Prosedur Penelitian
1. Persiapan
a. Pengurusan perijinan
b. Penentuan lokasi, berkonsultasi dengan pejabat terkait
c. Peninjauan lokasi penelitian
d. Penyusunan proposal penelitian.
2. Pengumpulan Data
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a. Mengumpulkan data di lapangan melalui pengamatan, wawancara
mendalam, kuesioner dan observasi.
b. Membahas data, mengumpaulkan data berikut untuk kelengkapan data dan
lebih memfokus
3.

Analisis Data
Analisis data dilaksanakan bersamaan dengan tahap pengumpulan data untuk
menghindari data yang tercecer atau tidak digunakan karena lupa atau hilang.
Kegiatan analisis meliputi mengatur, mengurutkan, mengelompokkan data
agar dapat disajikan secara jelas dan rinci.

4.

Penyusunan Laporan Penelitian
Langkah terakhir adalah merumuskan kesimpulan akhir sebagai temuan
penelitian dan menyusunnya dalam bentuk laporan penelitian.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
A.Sajian Data
1. Keadaan Geografis
a. Kota Surakarta
Kota Surakarta yang lebih dikenal dengan sebutan Kota Solo, terletak di
dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 92 meter diatas permukaan laut,
terletak di antara : 110º,45’,15” – 110º,45’,35” Bujur Timur, 70º,36’ – 70 º,56’
Lintang Selatan (http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta: 1). Suhu udara
maksimum 32,5º C, suhu minimum 21º C, tekanan udara rata-rata adalah
1010,9 mbs , dengan kelembaban udara 75%, beriklim panas, Kecepatan angin
4 knot dengan arah angin 240 derajat. Solo beriklim tropis, sedang musim
penghujan dan kemarau bergantian sepanjang 6 bulan tiap tahunnya
(http://bappeda.surakarta.go.id/batas-administratif: 1), dengan Luas wilayah :
±44,04 km2 (http://ciptakarya.pu.go.id: 2).
Batas wilayah kota Solo, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten
Karanganyar dan Kabupaten Boyolali. Sebelah timur berbatasan dengan
Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo. Sebelah Selatan berbatasan
dengan Kabupaten Sukoharjo. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten
Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.
Letak Geografis kota Surakarta yang terletak di tengah-tengah wilayah
eks karesidenan Surakarta Kota menjadikan kota Surakarta merupakan kota
yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, hal ini dapat dibuktikan dengan
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pusat perdagangan tekstil yaitu Pasar Klewer, Pusat Grosir Solo (PGS) dimana
kedua pasar ini menjadi tujuan dari para pedagang dalam dan luar kota
Surakarta dalam melakukan kulakan. Disamping itu kota Surakarta juga
memiliki pasar-pasar modern yang berupa mall-mall, hyper market, super
market. Disamping sebagai tempat belanja, kota Surakarta juga merupakan
kota wisata, dimana obyek yang bias dikunjungi adalah Keraton Kasunanan,
Pura Paku Alaman, Museum, Kebun Binatang, disamping itu kawasan sekitar
yang menjadi pendukung kota Surakarta.
b. Kecamatan Banjarsari
Kecamatan Banjarsari adalah salah satu kecamatan terletak di dibagian
utara kota Solo, Luas kecamatan Banjarsari ±14,81 Km2, yang terdiri dari 13
kelurahan yaitu: Kadipiro, Nusukan, Gilingan, Stabelan, Kestalan, Keprabon,
Timuran, Ketelan, Punggawan, Mangkubumen, Manahan, Sumber dan
Banyuanyar (http://ciptakarya. pu.go.id: 3-5). Dengan batas-batas wilayah
sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Karanganyar dan kabupaten
Boyolali, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Jebres dan kecamatan
Pasar Kliwon, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Serengan, sebelah
barat berbatasan dengan kabupaten Karanganyar.
Di kecamatan Banjarsari ini tepatnya di kelurahan Stabelan tempat
berdiri Monumen Perjuangan 45 Banjarsari, Surakarta. Monumen ini pernah
berubah fungsi menjadi pasar liar, tempat para PKL melakukan transaksi jual
beli. Sehingga kawasan Monumen Perjuangan 45 ini menjadi sangat kotor,
kumuh dan semrawut. Keadaan ini sangat bertolak belakang dengan keadaan
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perumahan yang terdapat disekitar monumen ini, rumah-rumah disekitar ini
sangat mewah dan elit, sehingga sangat kontras sekali keadaannya.
c. Kecamatan Pasar Kliwon
Kecamatan Pasar Kliwon terletak disebelah selatan kota Surakarta, luas
wilayah Pasar Kliwon ±4,82 Km2, kecamatan Pasar Kliwon terdiri dari 9
kelurahan yaitu: Joyosuran, Semanggi, Pasar Kliwon, Gajahan, Baluwarti,
Kampung Baru, Kedung Lumbu, Sangkrah dan Kauman (http://ciptakarya.
pu.go.id: 3-5).
Kecamatan Pasar Kliwon secara geografis berbatasan dengan kecamatan
Banjarsari, kecamatan Serengan, Jebres dan Kabupaten Sukoharjo. Di
Kelurahan Semanggi pemerintah kota Surakarta membangun pasar klitikan
yang dikenal dengan Pasar Klitikan Notoharjo.
c. Kelurahan Semanggi
Kelurahan Semanggi merupakan wilayah yang terletak di sebelah
tenggara pusat kota Surakarta, sebelah timur berbatasan dengan sungai
Bengawan Solo. Dengan ketinggian 92 meter diatas permukaan laut. hampir
sama dengan ketinggian permukaan Bengawan Solo, daerah ini adalah daerah
rawan banjir. Daerah ini adalah daerah pinggiran kota, banyak tempat
dikawasan ini yang kumuh. Pada wilayah ini terletak lokasi pasar klithikan
Notoharjo, merupakan pasar tempat relokasi para PKL yang tadinya
menempati

wilayah Banjarsari, yaitu disekitar Monumen Perjuangan 45

Banjarsari.
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Gambar 4. Peta Kota Surakarta (sumber: www.surakarta.go.id)

B. Deskripsi Hasil Penelitian
1. Deskripsi PKL Banjarsari.
Tepat di tempat Monumen Perjuangan 45 Banjarsari berdiri, pada masa
pemerintahan kerajaan Mataram sebelum masa penjajahan Belanda, tempat ini
adalah merupakan wilayah dari Kadipaten Mangkunegaran.

Tempat tersebut

adalah merupakan tempat pacuan kuda yang dilengkapi tribun kehormatan pada
sisi-sisinya yang diperuntukan bagi pembesar Kerajaan Mangkunegaran, sehingga
kawasan tersebut lebih dikenal dengan sebutan Balapan, Balapan dalam bahasa
Indonesia dapat diterjemahkan tempat beradu kecepatan. Nama Balapan sekarang
ini masih pakai untuk nama stasiun kereta api Solo Balapan, yang jaraknya kurang
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menyewakan lahan di sekitar kawasan tersebut para pegawai Belanda yang bekerja di
perkebunan. Masa sewanya selama 25 tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila
habis. Maka, muncullah rumah-rumah bergaya arsitektur Belanda atau loji dikawasan ini,
bahkan kawasan ini menjadi daerah yang elite. (http://kageri.blogdetik.com: 1) Karena
tempat tersebut banyak rumah-rumah yang ukuran besar dan indah sehingga kawasan
tersebut diberi nama Banjarsari, menurut Rajiman (2002: 137) diambil dari kata Banjar
yang berarti rumah besar yang kelihatan indah (sari atau asri).

Pembangunan Monumen Perjuangan 45 Banjarsari diawali dengan
peletakan batu pertama pada 1 April 1975 oleh Walikotamadya Kepala Dati II
Surakarta dan

baru diresmikan

pada 10 November

1976, oleh Gubernur

Propinsi Jawa Tengah Soeparjo Roestam. (http://kageri.blogdetik.com, 2011: 1)
Monumen

Perjuangan

45 merupakan

monumen yang dibangun

untuk

mengabadikan heroisme perjuangan masyarakat Solo dalam usahanya mengusir
penjajah Belanda dari Kota Solo khususnya dan bangsa Indonesia umumnya,
monumen ini dibangun dalam rangka mengenang perjuangan para pejuang
terutama dalam peristiwa pertempuran 4 hari di Kota Solo (Joko Santosa dalam
Gemari, 2008: 67).
Monumen perjuangan terletak di Kecamatan Banjarsari, ditengah-tengah
kota, berdekatan dengan Pasar Legi yang dikenal dengan sebutan pasar yang tidak
pernah tidur, berdekatan dengan Stasiun Balapan, dengan Terminal Bus Tirtonadi,
sehingga tempatnya cukup strategis. Sekitar monumen dikelilingi jalan beraspal,
sebelah utara ialah Jalan Nias, Sebelah timur Jalan Monumen 45, sebelah selatan
jalan Enggano, sebelah barat jalan Monumen 45. Disini dahulu terdapat rumah
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II Sekretariat Badan Kerjasama Antar Daerah. Disekitar monumen terletak
perumahan elit dan lapangan tenis, ditumbuhi pohon cemara yang tinggi serta
pohon–pohon taman, sehingga menambah indahnya situasi lingkungan monumen.
Situasi yang tenang tentram dan asri ini semenjak tahun 1999 mulai terusik
kenyamanannya setelah terjadi krisis ekonomi akibat dari pergolakan politik saat
itu. Banyak rumah-rumah yang dibakar, sehingga situasinya menjadi mencekam,
rumah-rumah ditinggalkan penghuninya. Situasi lingkungan berubah menjadi
kumuh. Maka mulai bermunculan para pedagang kaki lima (PKL), mendirikan
lapak-lapak untuk berjualan barang-barang bekas, rosok dan lain sebagainya.
Lama kelamaan semakin banyak bermunculan para PKL yang menjual beraneka
ragam barang-barang mulai dari barang bekas, barang yang diperbaharui, serta
barang-barang dagangan yang memang masih baru. Salah satu hal yang
mendorong pesatnya usaha para PKL ini adalah krisis ekonomi yang
menyebabkan harga barang-barang baru sangat mahal, sedangkan konsumen yang
mengalami penurunan kemampuan daya belinya berusaha mencari alternatif
pemecahan masalah dengan cara membeli barang bekas, atau barang yang
diperbaharui, atau barang tiruan yang harganya relatif terjangkau.
Perkembangan usaha yang sangat pesat ini

mendorong para PKL

mendirikan bangunan semi permanen dengan bahan seadanya. Pemerintah Kota
Surakarta pada saat itu terkesan tidak berdaya dengan kemunculan PKL dengan
segala aktivitasnya dikawasan ini, kesan pembiaran ini mengakibakan PKL
jumlahnya semakin banyak dan para PKL semakin liar dalam pengekploitasian
kawasan tersebut, sehingga semakin menambah kumuhnya lingkungan. Trotoar
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digunakan sebagai tempat berjualan , pinggiran jalan didirikan lapak lapak dan
bangunan semi permanen, sehingga hal ini tidak sesuai dengan fungsi peruntukan
tata ruang kota, melanggar perda tentang RTRW. Banyak pedagang berasal dari
luar kota Solo.
Penataan kawasan Monumen 45 Banjarsari oleh pemerintah kota Surakarta
digabungkan dengan penataan pasar legi dalam sebuah Rencana Tata Bangunan
dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Monumen 45 Banjarsari dan Pasar Legi Kota
Surakarta. Berdasarkan pengembangan kawasan Monumen 45 Banjarsari dan
Pasar Legi, kawasan ini dibagi dalam beberapa blok. Pembagian blok dan
peruntukannya diatur sebagai berikut:
Tabel 5 . Pembagian Blok dan Peruntukan Kawasan Monumen 45
Banjarsari dan Pasar Legi.
Blok

Peruntukan

1

Ruang Terbuka Hijau, Taman Sosial, Estetika

2

Campuran, Perumahan/Resedential

3

Perumahan

4

Institusional Pendidikan, Lapangan Olah Raga

5

Ruang Terbuka Hijau, Taman Estetika

6

Ruang Terbuka Hijau, Taman Estetika

7

Perumahan, Campuran

8

Komersial (Perdagangan Pasar) Ruang Terbuka

9

Komersial (Perdagangan)

10

Komersial (Perdagangan), Institusional, Campuran

11

Campuran
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12

Ruang Terbuka Hijau

13

Campuran, Perumahan

14

Ruang Terbuka Hijau, Taman

Adapun pembagian blok seperti dalam gambar berikut ini (Pemkot Surakarta
Dinas Tata Ruang Kota, v-16):

Gambar 5. Pembagian Blok Kawasan Monumen 45 Banjarsari dan Pasar Legi
(Sumber: Laporan Akhir Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan Kawasan Monumen 45 Banjarsari dan Pasar Legi Kota
Surakarta)
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Latar belakang penyusunan rencana penataan tersebut diantaranya adalah:
(a) kawasan tersebut mempunyai pertumbuhan fisik yang cepat namun kurang
tertib tidak selaras dan serasi dengan lingkungannya; (b) membentuk satu
kesatuan yang mampu mengakomodasi kegiatan sosial, ekonomi, budaya, citra
fisik dan nonfisik yang kuat, keindahan visual serta terencana dan terancang
terpadu; (c) meningkatkan pemanfaatan ruang kota terkendali dan (d)
menciptakan kejelasan yang menyangkut kebijaksanaan kepentingan umum, citra,
dan jati diri lokasi (Pemkot Surakarta Dinas Tata Ruang Kota, i-1 – i2). Dalam
pengimplementasian konsep pengembangan struktur Tata Bangunan dan
Lingkungan kawasan Monumen 45 Banjarsari dan Pasar legi meliputi komponenkomponen antara lain (Pemkot Surakarta Dinas Tata Ruang Kota, v-2 – v-9):
a) Komponen Ruang Terbuka Hijau
Ciri spesifik kawasan Banjarsari sebagai garden suburb, direncanakan
dilestarikan, pada titik-titik tertentu yang sudah berubah akan direstorasi dan
dihadirkan kembali sebagai ruang terbuka hijau.
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Gambar 6. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Banjarsari
(Sumber: Laporan Akhir Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan Kawasan Monumen 45 Banjarsari dan Pasar Legi Kota
Surakarta)
b) Komponen Residential (Villa)
Dikawasan ini dilakukan pengendalian pembangunan dan mempertahankan
gaya arsitektural bangunannya sesuai dengan konsep awal dahulu. Hal ini
dilakukan dalam rangka konservasi arsitektur.
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Gambar 7. Pembatasan Fungsi Residential Kawasan Banjarsari
(Sumber: Laporan Akhir Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan Kawasan Monumen 45 Banjarsari dan Pasar Legi Kota
Surakarta)
c) Komponen Perdagangan
Kawasan ini mempunyai fungsi sebagai kawasan perdagangan karena
berdirinya Pasar legi dan kawasan pertokoan disekitarnya.
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Gambar 8. Pusat Perdagangan Kota Berkepadatan Tinggi
(Sumber: Laporan Akhir Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan Kawasan Monumen 45 Banjarsari dan Pasar Legi Kota
Surakarta)

d) Komponen Kesejarahan Kawasan dan Perkembangan Kota
Kawasan ini mempunyai nilai kesejarahan yang tinggi yaitu berkaitan dengan
peristiwa pertempuran 4 hari di Kota Surakarta tahun 1948.
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Gambar 9. Kawasan Kesejarahan Monumen 45 Banjarsari.
(Sumber: Laporan Akhir Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan Kawasan Monumen 45 Banjarsari dan Pasar Legi Kota
Surakarta)

e) Komponen Institusional
Pada sisi sebelah timur yang tingkat kepadatannya rendah diperuntukkan
untuk fungsi-fungsi pendidikan ( jalan Panjaitan).
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Gambar 10. Fungsi Institusional (Fasilitas Pendidikan)
(Sumber: Laporan Akhir Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan Kawasan Monumen 45 Banjarsari dan Pasar Legi Kota
Surakarta)

f)

Komponen Jalur Primer
Jalan Sutan Syahrir dan Jalan S. Parman ditetapkan sebagai jalur primer yang
berkaitan dengan aktivitas Pasar Legi.
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Gambar 11. Jalur Primer kawasan Banjarsari
(Sumber: Laporan Akhir Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan Kawasan Monumen 45 Banjarsari dan Pasar Legi Kota
Surakarta)

g) Komponen Pedestrian
Seputar Monumen 45 Banjarsari, area sekolah dan sumbu diagonal arah pasar
legi berfungsi sebagai pedestrian yang diintegrasikan dengan konsep City
Historical Villa Park.
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Gambar 12. Zona Pedestrian Kawasan Banjarsari
(Sumber: Laporan Akhir Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan Kawasan Monumen 45 Banjarsari dan Pasar Legi Kota
Surakarta)

Pada masa pemerintahan kota dibawah duet Ir. Joko Widodo dan FX. Hadi
Rudyatmo melakukan penertiban, hal yang mendorong Pemkot Surakarta untuk
menertibkan lingkungan, mengembalikan fungsinya sebagai taman kota, sebagai
tempat rekreasi. Dalam sebuah wawancara dengan majalah Bulletin online Tata
Ruang edisi Mei-Juni 2010 (http://bulletin.penataanruang.net: 1) Ir. Joko Widodo
menyatakan bahwa: “Banjarsari adalah Ruang yang paling elit diduduki PKL,
jalannya pun diduduki sehingga tata ruangnya menjadi kacau”, lebih lanjut
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menjadi hijau dan menjadi ruang publik kembali. Memang pada awalnya pada
jaman Belanda ruang ini dijadikan ruang publik.”
Maka Pemerintah kota Surakarta mulai mengadakan upaya-upaya relokasi
dengan jalan mengadakan pendekatan-pendekatan dengan para PKL, dengan jalan
mengadakan komunikasi intensif, mengusahakan relokasi tanpa menimbulkan
gejolak sosial. Walikota Surakarta Ir. Joko Widodo dengan prinsipnya
“nguwongke wong cilik” mengatakan: “PKL bukan momok, tapi potensi yang
tidak perlu disingkirkan” . Tugas Pemerintah memberi ruang kepada pedagang
kecil untuk maju bukan menggusurnya”. (http:/www.Empat tahun kepemimpinan
Jokowi, go.id/2009). Sebelum direlokasi para PKL diajak berdialog bersama-sama
Wawali Bapak Rudi. Dialog dilakukan sebanyak 54 kali di kawasan monumen,
ditempat-tempat wedangan, warung kecil bahkan mereka diundang ke Loji
Gandrung.
2. Deskripsi Pasar Klithikan Notoharjo
Pasar Klithikan Notoharjo Semanggi Solo terletak disebelah tenggara kota,
lebih kurang 1,5 kilometer kearah timur Kraton Solo, masuk dalam wilayah
Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon kota Surakarta. Pasar ini
merupakan tempat relokasi pasar klithikan Banjarsari atau dikenal sebagai PKL
sekitar Monumen Perjuangan 45 Banjarsari. Para PKL Banjarsari direlokasi ke
Pasar Klithikan Notoharjo oleh karena tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang
kota serta sekitar monumen menjadi kumuh dan malam hari digunakan sebagai
tempat transaksi seks. Sebelum relokasi dilaksanakan, terlebih dahulu Pemkot
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Lokasi pasar terletak di Semanggi, berdekatan dengan Pasar Ayam, dan
pasar bangunan/besi. Sebelum memasuki lokasi pasar, sekitarnya terkesan kumuh,
bau tak sedap dari kotoran ayam yang terletak diutara pasar, sehingga kesan
pertama untuk menuju lokasi pasar klithikan menjijikkan, kotor. Tempat parkir
pasar terkesan semrawut, tidak tertata dengan bagus, parkir sembarangan.
Bangunan pasar sebelah depan bertingkat, dua lantai, sedangkan sebelah
belakang tidak bertingkat, memanjang ke arah barat atau kebelakang dari
bangunan induk. Sebelah selatan disiapkan lokasi untuk perluasan pasar. Banguan
sebelah atas/lantai dua untuk barang-barang elektronik, termasuk handphone,
kaset/CD. Dibagian bawah tempat untuk berdagang sepatu, sandal, pakaian bekas
yang masih layak pakai, alat-alat musik, reparasi lampu neon. Sedangkan dibagian
belakang tempat jualan onderdil mobil, ban, asesori mobil dan sepeda motor serta
aktivitas bongkar pasang yang berhubungan dengan pembelian/penggantian
sparepart atau asesoris , dan sebelah selatan adalah komplek jualan barang-barang
antik yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Disela-sela antar bangunan banyak
dijumpai para pedagang makanan dan minuman.
Pasar Klithikan Notoharjo Semanggi didirikan Pemkot untuk merelokasi
PKL Banjarsari, seperti dikatakan Lurah Pasar dalam wawancara sebagai nara
sumber 1 berikut: “Pasar Klithikan Notoharjo didirikan pada tanggal 23 Juli 2006.
Pemkot mendirikan ini untuk memindahkan para PKL di Banjarsari, dalam usaha
pemerintah menata keindahan kota. Para pedagang diharuskan pindah dan diberi
kios secara gratis sebagai tempat berdagang” (lampiran 2: 87). Hal ini sejalan
dengan pernyataan Ir. Joko Widodo dalam majalah Bulletin online Tata Ruang
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edisi Mei-Juni 2010 (http://bulletin.penataanruang.net: 1) yang menjelaskan
bahwa kios yang dibangun dan diberikan kepada para PKL adalah gratis, lebih
bagus, ijinnya gratis, usaha perdagangannya menjadi formal, dan omsetnya akan
meningkat 4-6 kali dibandingkan di lokasi lama.
Para PKL Banjarsari bersedia dengan sukarela untuk pindah bahkan
kepindahan mereka didahului dengan prosesi adat bersama-sama boyong dari
Banjarsari menuju Semanggi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka betul-betul
menjunjung budaya Jawa yang adhiluhung.
Menurut Lurah Pasar , mengatakan: “Pasar Klithikan Notoharjo dapat
menjadi contoh bagi pasar diseluruh Indonesia sebagai pasar yang didirikan untuk
merelokasi PKL yang berlangsung tanpa masalah. Perpindahan PKL terbanyak
tanpa menimbulkan konflik” (Lampiran 2: 87). Proses relokasi yang dilakukan
Pemkot Surakarta dengan jumlah pedagang terbesar saat itu , 989 pedagang
tanpa menimbulkan konflik , maka Pasar Klithikan Notoharjo Surakarta
mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia dengan kategori
“Perpindahan komunitas PKL terbanyak Tanpa Menimbulkan Konflik”.
Keberadaan pasar membuat daerah Semanggi yang sebelumnya tergolong
kumuh, berubah nenjadi salah satu pusat aktivitas usaha mikro di kota Surakarta.
Dengan relokasi ke Pasar Klithikan Notoharjo mereka para pedagang yang
tadinya tergolong para PKL sekarang berubah statusnya menjadi pedagang kecil.
Mereka tidak lagi menghuni lapak-lapak liar di tempat-tempat yang bukan
peruntukannya, akan tetapi mereka sekarang sudah memiliki serta menempati
kios-kios bangunan yang permanen, berdagang menetap dan mendapat jaminan
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serta perlindungan dari Pemkot. Mereka tidak lagi khawatir digusur dan mereka
dapat menjalankan usahanya dengan tenang.
Para pedagang yang tadinya berjualan si sekitar Monumen Perjuangan 45
Banjarsari, dengan direlokasi ketempat baru, menempati bangunan yang cukup
memadai, Mereka direlokasi tidak dikenakan biaya apapun oleh Pemkot, bahkan
mereka mendapatkan kios-kios secara gratis untuk ditempati sebagai tempat
berjualan yang representative. Kios-kios yang diserahkan kepada para PKL dari
pemerintah kota Surakarta adalah merupakan bentuk perhatian pemerintah
terhadap kesejahteraan warga masyarakat.
Pasar Klithikan Notoharjo menjual beraneka macam barang, mulai dari
makanan, minuman, sepatu, pakaian bekas, alat-alat music, peralatan mobil dan
asesorisnya, asesoris sepeda motor,

alat–alat olah raga, alat-alat elektronik,

kaset/CD, handphone, barang-barang antik

dan lain sebagainya. Dengan

terdapatnya beraneka barang yang dijual akan menarik minat masyarakat untuk
datang mengunjungi pasar Notoharjo. Konsep pasar Notoharjo sudah mengacu
konsep perdagangan modern dimana tempat/lokasi penjualan dikelompokkan
sesuai dengan macam/jenis barang yang dijual, sehingga ini mempermudah bagi
pengunjung/pembeli. Para pembeli dapat dengan segera menuju ketempat dimana
barang tersebut dibutuhkan, hal ini akan mempersingkat waktu serta menghindari
kebosanan yang disebabkan kesemrawutan tempat jualan.
Pasar Klithikan Notoharjo dibangun di atas tanah seluas 17.276 m2, dengan
jumlah kios disediakan sebanyak 1.018 petak, dan jumlah pedagang yang
berjualan di pasar tersebut sebanyak 989 pedagang , meliputi:
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1. Barang kebutuhan sehari-hari
a. Makanan dan minuman

: 66 pedagang

b. Sandal, sepatu

: 78 pedagang

c. Pakaian

: 81 pedagang

2. Barang-barang elektronik
a. Handphone

: 20 pedagang

b. Elektronik

: 148 pedagang

c. Kaset/CD

: 64 pedagang

3. Perangkat dan asesoris mobil dan sepeda motor
a. Alat mobil

: 100 pedagang

b. Alat sepeda motor

: 222 pedagang

c. Ban

: 9 pedagang

d. Aki

: 9 pedagang

e. Helm

: 25 pedagang

4. Barang bekas lainnya
a. Alat pertanian

: 15 pedagang

b. Alat bangunan

: 35 pedagang

c. Barang antik dan bekas

: 66 pedagang

Berikut ini adalah struktur organisasi Pasar Klithikan Notoharjo, Semanggi,
Surakarta:
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Kepala Pasar

Staf Penarik
Retribusi

Staf
Administrasi

Staf Keamanan

Teknisi
Listrik

Staf Kebersihan

Anggota
Keamanan

Gambar 13. Struktur Organisasi Pengelola Pasar Klithikan Notoharjo
Pedagang Pasar Klithikan Notoharjo Semanggi tergolong sebagai pedagang
kecil, ialah pedagang yang menjual barang dagangannya secara eceran untuk
menyediakan kebutuhan konsumen, tidak untuk dijual kembali, akan tetapi
langsung dipakai oleh konsumen akhir atau pembeli. Sistem penempatannya
adalah berdasarkan undian masing -masing blok berdasar kelompok barang yang
dijual. Pengundian dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2006 di Pendapi Gedhe
Balai Kota Surakarta, dan sistem pemberian hak pemakaian tempat dalam pasar
Kota Surakarta diatur dalam Perda Nomor 3 Bab III Tahun 1993 tentang Pasar .
“Pedagang kios dan pelataran pasar tempat dasaran berdasarkan Surat Hak
Penempatan (SHP) pedagang yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan Pasar
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3. Kendala-kendala yang dihadapi para Pedagang Kecil
Pasar Klithikan Notoharjo Semanggi
Kendala-kendala terhadap upaya kemajuan usaha selalu ada. Demikian pula
para pedagang kecil di Pasar Klithikan Notoharjo Semanggi dihadapkan pada
suatu kendala terutama dari aspek sosial ekonomi, karena aspek ini adalah aspek
mendasar untuk mempertahankan hidup mereka. Dari aspek sosial proses relokasi
itu berdampak terhadap interaksi dan tingkah laku mereka sebagai individu yang
harus bersosialisasi dengan orang lain dalam bekerja. Mereka membutuhkan
kehidupan sosial yang nyaman di tempat baru. Sedangkan dari aspek ekonomi,
proses relokasi menimbulkan masalah baru

sepertinya letak yang kurang

strategis, kurangnya transportasi, kurangnya sumber modal , minimnya promosi
dan banyak lagi kendala yang berdampak pada kemajuan usaha.
Wawancara peneliti dengan nara sumber, seorang yang bergerak dalam
bidang usaha alat-alat mobil, mengatakan: “ Saya sangat berharap

banyak

pembeli yang datang mas. Pemkot hendaknya kerjasama dengan para pedagang
untuk mempromosikan pasar ini. Menurut saya, sepinya pembeli disebabkan
sulitnya transport hingga sampai kesini. Harapan saya hendaknya Pemkot
mengusahakan transport angkuta sampai ke pasar ini” (Lampiran 3: 89 )
Hal senada juga dikemukakan oleh pedagang alat alat sepeda motor, yang
mengharapkan adanya transportasi langsung ke lokasi pasar, seperti dikemukakan:
“Harapan saya pasar rame, dagangan saya laris mas, Pemkot hendaknya
menambah jalur transport ke Semanggi sini biar pembeli mudah datang ke sini
biar rame mas kayak di Banjarsari dulu” (Lampiran 4: 91).
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Berbeda pandangan pedagang aki, yang memandang promosi sangat penting
untuk kemajuan pasar. Ia mengemukakan: “Saya berharap Pemkot memberi
perhatian lebih untuk mempromosikan Pasar Klithikan ini oleh Pemkot , agar
pembeli berdatangan. Banyak pembeli kan lumayan mas, untuk nambah sangu
anak-anak”(Lampiran 5: 93).
Pedagang sandal dan sepatu berharap untuk mendapatkan bantuan modal .
Dalam wawancara terungkap:”Saya berharap agar banyak pembeli yang datang
biar barang saya laku. Saya berharap agar Pemerintah memberi bantuan untuk
mengembangkan usaha dagang saya berupa pinjaman modal dan semoga Pemkot
membantu mempromosikan pasar Klithikan Notoharjo ini supaya lebih dikenal
banyak orang”(Lampiran 6: 95) Pedagang kaset CD mengatakan harapan akan
keberhasilan usahanya serta kemajuan sesuai seperti di tempat lama yang
penjualannya cukup laris. Dalam wawancara terungkap harapannya:” Dengan
dagang kecil-kecilan

seperti sekarang ini saya berharap dapat mencukupi

kebutuhan anak istri saya di rumah. Mudah mudahan pasar ini terkenal seperti
waktu di Banjarsari dulu mas agar kendil saya tetap ngebul mas”(Lampiran 7: 97).
Pada umumnya para pedagang mengeluhkan sepinya pembeli, kurangnya
pengunjung dikarenakan pasar lokasinya jauh, kurang transportasi pendukung dan
kurangnya promosi. Sepinya pengunjung sudah barang tentu akan berpengaruh
terhadap pendapatan mereka yang dampak selanjutnya ialah kurangnya
penghasilan untuk memenuhi kehidupan rumah tangga mereka.
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C. Temuan Studi yang Dihubungkan dengan Kajian Teori
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan , maka temuan studi yang dapat
dihubungkan dengan kajian teori adalah mengenai:
1.

Pedagang kaki lima /PKL di Banjarsari yang melakukan kegiatan usahanya di
sekitar Monumen Perjuangan 45 Banjarsari pada umumnya mereka berasal
dari luar kota atau pinggiran kota. Mereka adalah para urban yang mencoba
keberuntungannya di pasar Klithikan Banjarsari. Mereka mendirikan lapaklapak, kios-kios darurat dengan bahan bangunan seadanya, hal ini menimbulkan kesan kumuh, kotor. Pendirian bangunan yang sembarangan ini jelas-jelas
melanggar UU. No. 26 Th. 2007 tentang RTRW, bertentangan dengan Perda
Kodya Dati II Ska. No. 8 Th. 1995 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL di
Surakarta
Disamping itu juga menimbulkan kesan kotor, tidak nyaman, sehingga
bertentangan dengan prinsip atau motto Pemkot Surakarta yaitu “Solo
Berseri”, Solo yang bersih sehat rapi dan indah.

2.

Kegiatan perdagangan yang dilakukan di Pasar Klithikan Notoharjo Semanggi
merupakan kegiatan perdagangan eceran yang berpangkalan yaitu menetap
disuatu tempat/pasar.untuk konsumen terakhir. Hal ini sesuai dengan kajian
teori yang dikemukakan Buchari Alma (2000) tentang pedagang eceran.

3.

Pasar Klithikan Notoharjo adalah pasar yang menyediakan barang-barang
kebutuhan konsumen akhir. Maka pasar ini dapat digolongkan sebagai pasar
konsumen.Hal ini sesuai dengan pendapat menurut Surachman Sumawihardja
dkk (1991). Para pedagang menjual barang dagangannya secara eceran, maka
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mereka tergolong dalam pedagang eceran. Hal ini sesuai dengan kajian teori
yang dikemukakan oleh A. Abdurrachman(1982).
4.

Para pedagang mempunyai sikap sebagai seorang wirausaha yang mempunyai
cirri-ciri rasa percaya diri, berani mengambil resiko, mempunyai jiwa sebagai
pemimpin, ulet serta tangguh. Ini sesuai dengan kajian teori tentang
kewirausahaan yng dikemukakan Wasty Soemanto (1993).

5.

Proses relokasi yang dilakukan oleh Pemkot Surakarta terhadap para PKL
Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo berjalan dengan lancer, dengan penuh
semangat yang dicerminlan oleh para pedagang. Pemerintah memfasilitasi
perpindahan , melalui upacara ritual, penuh kegembiraan yang menjadikan
sebagai tontonan yang menarik nagi masyarakat kota yang dilewati,
Kesadaran untuk pindah dengan sukarela ini tiada lain berkat komunikasi
intensif yang dilakukan oleh pihak Pemkot, komunikasi yang bersifat
sambung rasa. Ini sesuai dengan kajian teori yang dikemukakan

Arni

Muhammad ( 1989 ), dan Astrid S. Susanto (1974).
6.

Para pedagang eceran

di Pasar Klithikan Notoharjo Semanggi adalah

pedagang yang memiliki usaha sendiri, operasinya dalam sekala kecil,
kebanyakan dari kalangan ekonomi tingkat bawah, bersifat padat karya,
sumber daya lokal dan pendidikan formal yang rendah. Hal ini sesuai dengan
kajian teori yang dikemukakan oleh Breman dalam Chris Manning dan
Tajuddin Noer Effendi (1996) dan Alan Gilbert dan Josef Gugler (1996).
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BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN.
A. Kesimpulan
1. Pemkot Surakarta dalam penataan ruang kawasan kota , selalu berupaya agar
lahan-lahan yang ada digunakan sesuai dengan peruntukannya, dengan
maksud untuk menciptakan lingkungan tata kota yang bersih, sehat, rapi dan
indah. Penataan ruang kota sesuai dengan UU.No. 26 Th. 2007, sesuai dengan
RTRW dan RTR serta memenuhi Perda Kodya Dati II Surakarta. No. 8 Th.
1995 tentang Penataan dan Pembinaan PKL.
2. Relokasi PKL Monumen Perjuangan 45 Banjarsari yang berjumlah 989 PKL
di relokasi ke Pasar Klithikan Notoharjo Semanggi dapat dilaksanakan dengan
sukses, dengan penuh kesadaran serta motivasi yang kuat untuk maju serta
berkembang. Para pedagang melaksanakan dengan penuh kesadaran dan suka
rela. Relokasi terlaksana tanpa menimbulkan gejolak sosial, hal ini berkat
adanya komunikasi yang intensif dengan prinsip “nguwongke wong”.
Dengan komunikasi sambung rasa yang dilakukan Pemkot Surakarta, para
PKL bersedia di relokasi dengan semangat baru menyongsong kehidupan
usaha yang baru untuk berkembang menatap masa depan.
3. Para pedagang kecil di Pasar Klithikan Notoharjo Semanggi dalam
mejalankan usahanya tidak terlepas dari kendala-kendala. Kendala yang
dihadapi dalam upaya mereka untuk mengembangkan usahanya ialah
kesulitan mendapatkan pinjaman modal usaha dalam bentuk pinjaman lunak
dengan bunga rendah, sepinya pasar akibat kurangnya promosi serta
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kurangnya /tiadanya angkutan umum yang masuk ke wilayah pasar, letak
pasar yang jauh dipinggiran kota., dilingkungan yang terkesan kumuh.
B. Implikasi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para
pemegang kekuasaan yang menghadapi permasalah PKL, dalam upaya
menerapkan perda tentang tata kota, dalam merelokasi PKL tidak perlu dengan
upaya paksa, tidak perlu dengan kekerasan, akan tetapi bagaimana menumbuhkan
motivasi intrinsik pada diri para PKL sehingga mereka dengan sukarela pindah
tidak lagi menempati ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Mereka adalah orang-orang yang juga ingin di “wongke” (dihargai harkat
martabat kemanusiaan), dalam pandangan masyarakat Jawa penghargaan atas
harkat dan martabat sebagai manusia mendapatkan tempat yang tinggi, sehingga
pendekatan dengan menggunakan konsep “diuwongke” pasti akan lebih tepat
pada tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian timbulnya motivasi intrinsik
pada diri para PKL akan menjadikan upaya relokasi menjadi berhasil tanpa
pemaksaan. Maka upaya menumbuhkan motivasi intrinsik menjadi sangat penting
artinya yang ditandai dengan tumbuhnya sikap positif.
Keterkaitannya dengan kependidikan, maka teori-teori tentang komunikasi
massa, teori-teori tentang psikologi lingkungan, peruntukan tata ruang dalam
hubungannya dengan mobilitas penduduk, sosiologi pembngunan serta kesehatan
lingkungan menjadi sangat penting artinya, oleh karena ada relevansi yang sangat
signifikan dengan kondisi senyatanya dalam kehidupan bermasyarakat, demi
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
79

terwujudnya suasana bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai menuju
masyarakat sejahtera.
C. Saran
1.

Bagi Pemerintah
Demi ketertiban, kebersihan, kerapian serta keindahan kota sehingga tercapai
tingkat kenyamanan pandangan serta kenyamanan lingkungan, hendaknya
Pemkot Surakarta selalu berupaya menertibkan keberadaan PKL secara dini,
sehingga tidak menimbulkan gejolak massa, manakala PKL sudah terlanjur
menjadi banyak pada suatu wilayah. Pemkot hendaknya selalu berpedoman
pada peraturan yang ada, tentang RTRW dan RTR sehingga akan tercapai
keindahan serta kenyamanan lingkungan. Oleh karena penyimpangan terhadap
peraturan yang berkaitan dengan tata kota, berkaitan dengan fungsi
peruntukan lahan, lambat laun akan menimbulkan masalah-masalah serta
gejolak sosial.

2. Bagi Pedagang Pasar Klithikan Notoharjo
Relokasi yang dilakukan oleh Pemkot Surakarta adalah dalam upaya
menertibkan lahan sesuai dengan peruntukannya, disamping demi keasrian
wilayah perkotaan. Dengan relokasi PKL ke Pasar Klithikan Notoharjo ini
adalah sebagai peluang bagi para pedagang untuk mengembangkan usaha
menatap ke masa depan yang lebih cerah. Berubahnya status dari PKL
menjadi pedagang kecil, ini akan mempermudah untuk lebih meningkatkan
serta mengembangkan usaha.
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Untuk itu bagaimana para pedagang berupaya mendapatkan pinjaman lunak,
bagaimana menjaga ketertiban serta kenyamanan lingkungan pasar, sehingga
semakin menimbulkan minat para pengunjung untuk kembali lagi datang
berulang kali mengunjungi pasar Klithikan Notoharjo Semanggi.Hal ini dapat
dilakukan dengan jalan menambah ruang hijau, taman, sehingga menimbulkan
kesan sejuk dan asri. Dengan demikian pasar akan semakin menjadi ramai
pengunjung serta semakin bergairah. Ingat bahwa seorang wirausahawan
adalah seorang yang selalu berusaha menatap masa depan dengan penuh rasa
optimisme.
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