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Abstrak 

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan untuk menganalisis 

dan mendeskripsikan Implementasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di 

Pasar Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir kota Samarinda. Latar 

belakang penelitian ini adalah adanya dilakukan penertiban yang dilakukan 

oleh Satuan Polisi Pamong Praja kepada para Pedagang Kaki Lima yang 

melanggar aturan di lingkungan Pasar Sungai dama.Melihat fenomena 

tersebut maka penulis mencoba untuk menganalisis dan mendeskripsikan 

tentang Implementasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Sungai 

Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. Penelitian ini dilaksanakan 

di Kantor Kelurahan Sungai Dama, Kantor UPTD Pasar Sungai Dama dan 

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP. Penilitian dilakukan dengan 

cara mewawancarai para informan dan key informan. Tujuan penelitain ini 

adalah untuk mengetahui proses, prosedur, dan teknik dalam melakukan 

penertiban pedagang kaki lima sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. 

Selanjutnya data penelitian diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan dan 

penelitian lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi) Kemudian 

dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif model interaktif. Setelah 

menggunakan rangkaian analisis kualitatif model interaktif temuan dari 

penelitian ini adalah penertiban dilakukan dikarenakan adanya aturan yang 

dilanggar oleh para pedagang kaki lima, walaupun penertiban sudah 

dilakukan tetapi masih saja selalu dilanggar berulang-ulang oleh para 

pedagang kaki lima, hal ini dikarenakan tidak adanya sanksi yang 

menimbulkan efek jera dan selalu adanya kecurangan setelah melakukan 

penertiban pedagang kaki lima. 

 

Kata Kunci: implementasi, pedagang kaki lima 

 

Pendahuluan 

Keberadaan PKL di wilayah Pasar Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir 

menjadi agenda penting Pemerintahan Kecamatan khususnya Satpol PP yang 
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menangani tentang ketertiban PKL sebab PKL merupakan salah satu pengusaha 

sektor informal yang tidak dapat dipisahkan dari kompleksitas pembangunan 

perkotaan, sebagai sebuah kegiatan sektor informal tersebut memiliki ciri 

fleksibilitas usaha, dengan modal minimum dan lokasi usaha yang mendekati 

konsumen. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilaksanakan penataan 

PKL secara bijaksana untuk dapat menata sebuah ruang publik yang optimal 

sehingga dapat menyediakan ruang aktivitas yang memadai baik dari segi 

kualitas maupun kuantitas, sehingga ruang publik tersebut dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya dimana setiap orang mempunyai kesempatan yang sama 

untuk dapat menikmati dan melakukan aktivitas diatasnya.  

Di Pasar Sungai Dama banyak warga yang tidak mengetahui lokasi mana 

saja yang diperuntukan bagi PKL karena banyak PKL yang menempati badan 

jalan sehingga mengganggu pengguna jalan yang dapat menimbulkan 

kemacetan. Hal ini terjadi di Pasar Sungai Dama dimana para pedagang kaki 

lima banyak melanggar aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah dalam hal 

ini berdagang semaunya. Oleh karena itu harusnya ada pengimplementasian 

terhadap Perda Nomor 19 tahun 2001 yang mengatur tentang pengaturan dan 

pembinaan pedagang kaki lima, dengan harapan adanya Perda tersebut mampu 

mengatasi permasalahan PKL yang keadaannya tidak teratur. 

Pada bulan November 2016 terjadi penertiban puluhan lapak pedagang kaki 

lima (PKL) yang berada di luar pasar sungai dama Samarinda Ilir oleh petugas 

Satpol PP Samarinda. Hal ini dilakukan karena puluhan pedagang tersebut 

melanggar Perda Kota Samarinda Nomor 19 tahun 2001 tentang Larangan 

Berdagang di luar tempat yang telah disediakan. Puluhan pedagang yang telah 

ditertibkan oleh Satpol PP merupakan pedagang yang melanggar aturan serta 

yang tidak memperdulikan surat peringatan yang telah dilontarkan oleh Satpol 

PP. Namun walaupun sering dilakukan penertiban oleh petugas atau pihak yang 

berwenang realita yang ada dilapangan masih ada pedagang kaki lima yang 

mencoba-coba untuk berjualan kembali. 

Penertiban yang dilaksanakan oleh petugas tersebut merupakan kerja sama 

antara Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pasar, dan Lurah Sungai Dama dalam 

memberikan pembinaan dan menciptakan suasana pasar yang layak, dalam hal 

ini, bersih, rapi, dan tertata dengan baik. Dalam penertiban yang dilakukan 

antara Satpol PP, Dinas Pasar, dan Lurah dimana sebanyak kurang lebih 50 

pedagang dari berbagai jenis seperti pedagang buah, sayur, ikan, hingga ayam, 

terkena penertiban tersebut. Namun petugas hanya membongkar dan 

mengangkut lapaknya saja. Sedangkan barang dagangannya tidak turut disita 

petugas. 

 

Kerangka Dasar Teori 

Kebijakan Publik 

Pressman dan Widavsky (dalam Winarno, 2002: 17) mendefinisikan 

kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan 
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akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan 

dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini 

dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.  

Dye (dalam Islamy, 2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “is 

whatever government choose to do or not to do” (apapun yang dipilih 

pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini 

menekankan bahwa + 

kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan 

merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di 

samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan 

kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan 

pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).  

Mustopadidjaja dalam makalah Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasi 

(2008) menyatakan bahwa ”kebijakan pubik adalah keputusan yang diambil 

oleh instansi yang berkewenangan, dan dimaksudkan untuk mengatasi masalah 

tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang penting bagi kepentingan 

publik”. 

Para pembuat kebijakan harus sudah mempersiapkan strategi implementasi 

sejak sebuah kebijakan dirumuskan. kebijakan publik dibuat untuk mencapai 

tujuan tertentu. Tugas para pemuat dan penasehat kebijakan harus mencakup 

perumusan langkah-langkah strategis dan sumber-sumber yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, tantangannya tidak 

sedikit. Selain keterbatasan sumberdaya yang ada, tantangan implementasi 

kebijakan juga mencakup kurang jelasnya pembagian otoritas diantara 

lembaga-lembaga pelaksana, kompleksitas dan rigitas (kekakuan) birokrasi, 

serta perbedaan kepentingan antara berbagai pihak yang terlibat. Dapat juga 

kebijakan diartikan sebagai bentuk ketetapan yang mengatur yang dikeluarkan 

oleh seseorang yang memiliki kekuasaan, jika ketetapan tersebut memiliki 

sasaran kehidupan orang banyak atau masyarakat luas maka kebijakan itu 

dikategorikan sebagai kebijakan publik. 

 

Implementasi Kebijakan Publik 

Menurut Suharno (2013: 169) Implementasi Kebijakan Publik secara 

konvensional dilakukan oleh negara maupun badan-badan pemerintah. Sebab 

implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk 

melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik 

(public services). Namun, pada kenyataannya implementasi kebijakan publik 

yang beraneka ragam baik dalam hal  bidang, sasaran, dan bahkan kepentingan, 

memaksa pemerintah menggunakan kewenangan diskresi, untuk menentukan 

apa yang harus dilakukan mereka dan apa yang tidak. 

Kemudian Van Metter dan Van Horn (dalam Koryati, 2004:11) 

mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai suatu rangkaian 

kegiatan yang sengaja dilakukan untuk meraih kinerja. 
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Menurut Budi Winarno (2002: 161-162) proses implementasi kebijakan 

publik merupakan proses yang rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut 

disebabkan oleh banyak faktor, baik menyangkut karakteristik program-

program kebijakan yang dijalankan maupun oleh aktor-aktor yang terlibat 

dalam implementasi kebijakan.  

 

Pedagang Kaki Lima (PKL) 

Menurut Suyanto (2005: 47-48) penjelasannya tentang PKL yaitu menjadi 

PKL adalah cara alternatif untuk mendapatkan keuntungan dengan 

keterampilan dan penataan yang seadanya guna menjadi pedagang yang 

mempunyai penghasilan. Pedagang kaki lima atau yang sering disebut PKL 

merupakan sebuah komunitas yang kebanyakan berjualan dengan 

memanfaatkan area pinggir jalan raya untuk mengais rezeki dengan menggelar 

dagangannya atau gerobaknya di pinggir-pinggir perlintasan jalan raya 

Namun berbeda dengan menurut pendapat Yustika (2001: 23) yang 

menggambarkan bahwa PKL adalah kelompok masyarakat marjinal dan tidak 

berdaya. Mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan tertinggal oleh 

kemajuan kota sendiri dan tidak terjangkau dan terlindung oleh hukum, posisi 

tawar rendah, serta menjadi objek penertiban dan peralatan kota yang represif. 

 

Kebijakan Pedagang Kaki Lima (PKL) 

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pedagang 

Kaki Lima merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang dalam hal 

ini merupakan produk kebijakan pemerintah Kota Samarinda, sebagai wujud 

dan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan publik dalam 

rangka mengatur dan membina keberadaan dari para PKL di Kota Samarinda.  

Implementasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Sungai 

Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda adalah pelaksanaan 

keputusan kebijakan dasar dalam bentuk peraturan daerah kota samarinda 

Nomor 19 Tahun 2001 tentang pengawasan dan pembinaan pedagang kaki lima 

yang mencakup perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan, proses/prosedur 

dalam pelaksanaan penertiban, teknik (cara), pengawasan, pembinaan, 

pemahaman para petugas dan pedagang kaki lima terhadap kebijakan pedagang 

kaki lima serta sanksi yang diberikan dalam rangka mengembalikan fungsi tata 

ruang kota dan menjadikan tertib para pedagang kaki lima sesuai dengan 

peraturan yang disetujui dan disahkan. 

 

Metode Penelitian 

Untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang implementasi penertiban 

pedagang kaki lima di pasar sungai dama kecamatan samarinda ilir kota 

samarinda, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Lurah Sungai Dama, Kantor UPTD Pasar 

Sungai Dama dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). 
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Penelitian ini bersifat deskriptif yang dapat diartikan sebagai prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan 

keadaan subyek obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-

lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta dan tampak serta sebagaimana 

adanya, dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain : (1) 

penelitian kepustakaan, (2) penelitian lapangan, (3) observasi, (4) wawancara, 

(5) dokumentasi. Adapun pokok-pokok isi pedoman wawancara penelitian ini 

meliputi : (1) pemahaman petugas pelaksana dan pedagang kaki lima, (2) 

identifikasi petugas dalam penertiban pedagang kaki lima, (3) pengawasan dan 

kerjasama petugas dalam penertiban pedagang kaki lima, (4) sanksi yang  

diberikan kepada pedagang kaki lima yang tidak taat kepada aturan. 

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif deskriptif yang menjabarkan atau melukiskan data dan fakta 

tanpa memberikan penilaian, dimana aktivitas dalam analisis data kualitatif 

deskriptif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.  

 

Hasil Penelitian 

Dalam memberikan pemahaman kepada Petugas dan Pedagang Kaki Lima 

(PKL) sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah harus dapat dipahami dan 

dimengerti oleh Petugas dan Pedagang Kaki Lima sehingga dalam 

mengimplementasikan Peraturan Daerah dapat berjalan dengan baik sesuai isi 

dari pada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001. Adapun 

cara Pemerintah Kota Samarinda dalam melaksanakan sosialisasi Peraturan 

Daerah tersebut yaitu dengan membagikan kopian daripada Peraturan Daerah 

Kota Samarinda kepada Petugas dan Pedagang Kaki Lima (PKL), cara lain juga 

dilakukan oleh Pemerintah Kota maupun Kelurahan dengan mengumpulkan 

Petugas dan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam satu tempat yang sama dan 

diberikan pemahaman tentang isi daripada Peraturan Daerah tersebut dan 

harapan Pemerintah Kota maupun Kelurahan, Petugas dan Pedagang harus 

memahami isi daripada Peraturan tersebut, dengan poin-poin yang ada dalam 

Peraturan Pemerintah Kota Samarinda tersebut dapat ditaati oleh Pedagang 

Kaki Lima (PKL) sehingga para Pedagang tidak dikenakan sanksi yang ada 

didalam peraturan tersebut. 

Untuk Identifikasi Petugas dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) 

yaitu dengan melihat dan mengamati terlebih dahulu pemasalahan yang ada di 

wilayah Pedagang Kaki Lima (PKL) sebelum mengambil tindakan lebih lanjut, 

untuk itu upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas yang memiliki wewenang 

dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) salah satunya dengan 

melaksanakan tindakan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) 

yang ada, petugas tidak diperkenankan melakukan tindakan diluar SOP, untuk 

itu pemahaman petugas akan SOP tersebut harus maksimal sehingga petugas 

dalam melakukan penertiban tidak terjerat tindak pidana. Selain itu  strategi 
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yang digunakan oleh petugas untuk meningkatkan kesadaran para Pedagang 

Kaki Lima (PKL) yaitu dengan memberikan sanksi sesuai tahapan pelanggaran 

yang dilakukan oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL), selain diberikannya 

sanksi ketetapan yang jelas juga di sampaikan oleh petugas untuk sektor yang 

dilarang maupun yang diizinkan untuk para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk 

berdagang. Dengan adanya ketetapan yang sudah disampaikan diharapkan 

setiap Pedagang dapat melaksanakan sesuai ketentuan yang sudah diatur dan 

disampaikan oleh petugas. 

Petugas dalam melaksanakan Penertiban kepada Pedagang Kaki Lima 

(PKL) berfungsi untuk menertibkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) supaya 

tingkat pelanggaran para Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat berkurang dengan 

dilakukannya pembinaan baik secara pemahaman dengan melakukan sosialisasi 

maupun dengan memberikan gambaran pasti untuk sektor-sektor yang 

diizinkan maupun yang tidak diizinkan kepada para Pedagang Kaki Lima 

(PKL), untuk efektif atau tidaknya penertiban maupun pembinaan yang 

dilakukan oleh petugas tergantung dengan surat izin yang jelas dari pemerintah 

kota dikarenakan untuk saat ini masih saja hambatan dalam penempatan 

petugas dirasakan oleh para petugas, untuk itu diharapakan kepada seluruh 

pihak yang berwenang dalam penertiban dan pengawasan dapat saling bekerja 

sama dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di wilayah 

Pasar Sungai Dama. Adapun pihak-pihak yang bekerjasama dalam penertiban 

adalah Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), Koordinator Pasar Sungai 

Dama, Kelurahan Sungai Dama, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

setempat. 

Adapun sanksi-sanksi yang diberikan oleh Petugas kepada Pedagang Kaki 

Lima (PKL) yaitu, sanksi administratif dan sanksi pidana yang diatur dalam 

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001, sanksi yang 

diberikan tidak boleh keluar daripada Peraturan yang telah disepakati bersama 

dan yang telah disosialisasikan kepada Petugas maupun Pedagang. 

Adapun faktor pendukung dalam mengimplementasikan Penertiban 

Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu, adanya personil yang lengkap sesuai 

kebutuhan, serta pemahaman petugas dalam melaksanakan penertiban dan juga 

tidak kalah pentingnya pemahaman para PKL tentang Peraturan yang tertulis 

oleh Pemerintah Kota Samarinda. Sedangkan untuk faktor penghambat Petugas 

dalam melaksanakan penertiban yaitu kurangnya fasilitas keamanan (safety) 

yang digunakan oleh Petugas Keamanan dalam menertibkan para Pedagang 

Kaki Lima (PKL). Selain itu ketidak jelasan akan penempatan petugas harus 

segera diatasi oleh pemimpin Satuan Polisi Pamong Praja agar petugas dalam 

mengimplementasikan fungsi pengawasan dapat berjalan dengan maksimal 

sesuai SOP yang ada. 
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Kesimpulan dan saran 

Berdasarkan penelitian yang bejudul Implementasi Penertiban Pedagang 

Kaki Lima (PKL) maka dapat disimpulkan dan dapat dilihat dari beberapa 

fokus dibawah ini yaitu sebagai berikut : 

1. Pemahaman Petugas Pelaksana dan Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap 

Kebijakan Pedagang Kaki Lima (PKL). Salah satu upaya yang dilakukan 

oleh Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Kelurahan yaitu dengan 

melakukan sosialisasi kepada Petugas Pelaksana Keamanan dan Pedagang 

Kaki Lima (PKL) di wilayah Pasar Sungai Dama guna memberikan 

pemahaman dan wawasan kepada Petugas yang berwenang dan para 

Pedagang Kaki Lima (PKL) mengenai isi daripada Peraturan Daerah Kota 

Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan 

Pedagang Kaki Lima. Untuk itu Pemerintah Kota Samarinda dan 

Pemerintah Kelurahan sangat mengharapkan agar Petugas maupun 

Pedagang dapat memahami dengan jelas isi daripada Peraturan tersebut 

sehingga tidak terjadi suatu permasalahan yang akan mengakibatkan sanksi. 

Sehingga penertiban sudah dilakukan dengan baik, hanya saja pemahaman 

dari Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih kurang sehingga masih saja 

sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para Pedagang Kaki Lima 

(PKL) di lokasi yang tidak diizinkan.Identifikasi Petugas dalam penertiban 

Pedagang Kaki Lima (PKL). Untuk identifikasi Petugas dalam Penertiban 

Pedagang Kaki Lima (PKL) melihat dan mengamati terlebih dahulu 

permasalahan yang ada sebelum mengambil sebuah tindakan, adapun upaya 

yang dilakukan oleh Petugas Penertib Pedagang Kaki Lima (PKL) antara 

lain melakukan upaya-upaya dan strategi dengan melaksanakan sosialisasi  

kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) mengenai isi daripada Peraturan 

Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001, dengan adanya sosialisasi 

ini dapat mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki 

Lima (PKL) khususnya yang ada di wilayah Pasar Sungai Dama, dengan 

adanya sosialisasi ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman serta 

pengetahuan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) akan pentingnya sebuah 

keteraturan. 

2. Pengawasan dan Kerjasama Petugas dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima 

(PKL). Dalam pengawasan dan kerjasama antara petugas yang berwenang 

penulis melihat bahwa pengawasan dan pembinaan para Pedagang Kaki 

Lima (PKL) sudah berjalan dengan cukup baik, hanya saja tingkatan 

pengawasan lebih diperketatkan lagi, tidak hanya itu saja, petugas juga 

harus lebih jeli dan lebih komit dalam melaksanakan pengawasan agar 

tercipta sebuah lingkungan yang kondusif sesuai yang diharapkan. Dengan 

adanya pengawasan dapat memberikan sebuah kesadaran sendiri bagi para 

Pedagang Kaki Lima (PKL) khususnya yang ada di wilayah Pasar Sungai 

Dama. 
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3. Sanksi-sanksi yang diberikan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang 

tidak taat aturan. Adapun sanksi yang tertera dalam Peraturan Daerah Kota 

Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 diharapkan memberikan sebuah efek jera 

kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak taat aturan, dengan 

adanya sanksi ini petugas harus tetap mengikuti prosedur yang sudah 

tertera dalam peraturan tersebut. Petugas dalam memberikan sebuah sanksi 

harus bersifat tidak memihak dengan kata lain petugas memberikan sanksi 

sesuai dengan isi daripada Peraturan Daerah Kota Samarinda tersebut. 

4. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam mengimplementasikan 

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Adapun faktor pendukung dan 

penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota 

Samarinda tersebut diharapkan dapat dijadikan sebuah acuan dalam 

merealisasikan Peraturan Daerah tersebut. Tolak ukur dalam 

mengimplementasikan Peraturan Daerah ini juga dinilai dari faktor 

pendukung dan penghambat sebuah kebijakan, untuk itu dalam 

melaksanakan penertiban harus terlebih dahulu direncanakan dan terencana 

agar tidak terjadi penyimpangan dalam menegakan sebuah aturan baik 

tertulis maupun yang tidak tertulis. 

 Dari kesimpulan diatas maka penulis menyampaikan beberapa 

rekomendasi-rekomendasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Penertiban 

Pedagang Kaki Lima (PKL). Selama penulis melakukan penelitian ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seluruh pihak yang terkait agar 

tercipta sebuah keteraturan dan ketertiban serta suasana yang kondusif : 

1. Seluruh aparat yang terkait dalam penertiban maupun instansi yang terkait 

dalam melaksanakan penertiban, penulis mengharapkan sebuah sosialisasi 

yang lebih terarah, dan spesifik agar Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat 

memahami dengan jelas apa yang diinginkan oleh Pemerintah 

2. Seluruh aparat yang terkait maupun instansi yang terlibat dalam 

melaksakan penertiban, penulis mengharapkan dalam membuat sebuah 

strategi harus memberikan sebuah hasil yang memuaskan, contohnya saja 

masih ada saja kesalahan yang berulang-ulang dilakukan oleh para 

Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk itu strategi dalam mencegah kesalahan 

yang berulang-ulang tersebut harus memberikan sebuah perubahan yang 

lebih kondusif dan efektif; 

3. Ketegasan dari petugas pelaksana penertiban terkhusus kepada Satuan 

Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) harus adanya ketegasan yang lebih 

dalam memberikan pemahaman dan penertiban secara persuasif guna dapat 

menyadarkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk lebih terarah dan 

tidak melakukan pelanggaran; 

4. Seluruh aparat yang terkait harus lebih dulu memahami tupoksinya masing-

masing, tetapi harus ada beberapa tupoksi yang ditambahkan pada instansi 

terkhusus, contohnya seperti memberikan wewenang kepada Kelurahan 
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setempat untuk melakukan penertiban di kawasan masing-masing tanpa 

harus menunggu pergerakan dari Satuan Polisi Pamong Praja; 

5. Sanksi yang diberikan harus lebih ditergaskan bila perlu diperberat, guna 

untuk lebih memberikan efek jera kepada para Pedagang Kaki Lima yang 

melanggar daripada aturan yang sudah tertera agar tidak terjadi kesalahan 

yang dilakukan berulang-ulang secara sengaja maupun tidak sengaja; 

6. Sebaiknya dalam melakukan sebuah penertiban, harus ada sebuah 

penambahan peralatan khusus seperti tameng dan sirene guna menghindari 

hal-hal yang tidak diinginkan contohnya seperti terjadinya perlawanan dari 

para Pedagang Kaki Lima atau Lembaga Swadaya Masyarakat setempat. 

Dan juga harus segera diadakan sebuah posko pengawasana di kawasan 

yang sudah ditertibkan guna mencegah kembalinya para Pedagang Kaki 

Lima (PKL) ke lokasi yang sudah ditertibkan atau dilarang untuk berjualan. 
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