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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kawasan Perkotaan 

Kota menurut Ditjen Cipta Karya (1997) yang disebutkan dalam Pontoh & 

Kustiwan (2009) memiliki definisi yaitu permukiman yang berpenduduk relatif 

besar, luas areal terbatas, pada umumnya bersifat non agraris, kepadatan 

penduduk relatif tinggi, tempat sekelompok orang dalam jumlah tertentu dan 

bertempat tinggal dalam suatu wilayah geografis tertentu, cenderung berpola 

hubungan rasional, ekonomis, dan individualistis. Dalam kota dikenal juga istilah 

perkotaan (urban) yang pengertiannya lebih luas menunjukkan ciri/ karakteristik/ 

sifat kekotaan. Dalam hal ini perkotaan atau kawasan perkotaan adalah 

permukiman yang meliputi kota induk dan daerah pengaruh di luar batas 

administratifnya yang berupa daerah pinggiran sekitarnya/kawasan suburban 

(Pontoh & Kustiwan, 2009). Definisi perkotaan juga tercantum pada Undang-

undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan perkotaan adalah 

wilayah 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.  

Kawasan perkotaan di Indonesia identik dengan pusat kegiatan suatu daerah 

serta memiliki kegiatan yang sangat beragam dan menjadi pusat pertumbuhan 

penduduk. Sujarto (1981) dalam Widjajanti (2012) mengatakan bahwa kondisi 

secara umum kota-kota di Indonesia saat ini bersifat “dualistik” yang tercermin 

tidak hanya dari bentuk fisik namun juga berdasarkan aspek sosial-ekonomi dan 

sosial-budaya masyarakat, dimana “dualistik” berarti terjadinya pertemuan dua 

kondisi atau sifat yang berbeda. Menurut Hartshorn (1980) dalam Widjajanti 

(2012) kawasan/kota merupakan kumpulan berbagai aktivitas, dimana pada setiap 

kawasan perkotaan akan selalu terjadi internal activity linkage yaitu hubungan 

antara aktifitas yang terdapat dalam kawasan yang dibagi menjadi: 

1. Competitive linkage, merupakan hubungan kompetitif antar fungsi yang 

sama untuk menarik pengunjung/ konsumen, sehingga memungkinkan 
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mereka untuk membandingkannya dan memilih yang paling cocok. 

Misalnya: kios-kios buku, makanan dan sebagainya. 

2. Complementary Linkage, merupakan hubungan komplementer yang saling 

melengkapi antara dua fungsi, seperti perkantoran dengan fotokopi, atau 

kampus dengan jasa sewa kamar, dan lain-lain. 

3. Commersial linkage, merupakan hubungan antara pelaku aktivitas karena 

ketergantungan pada sumber yang sama. 

4. Ancillary linkage, merupakan hubungan kebersamaan antara beberapa 

aktivitas atau fungsi yang mengelompok dekat dengan pusat tenaga kerja 

untuk menyediakan pelayanan barang dan jasa yang dibutuhkan. 

Kawasan perkotaan jika ditinjau dari aspek fisik adalah kawasan terbangun 

(built up area) yang terletak saling berdekatan/ terkonsentrasi , yang meluas dari 

pusatnya hingga ke wilayah pinggiran, atau wilayah geografis yang didominasi 

oleh struktur binaan atau man made structue (Pontoh & Kustiwan, 2009). 

Menurut Branch (1995) dalam Pontoh & Kustiwan (2009), unsur-unsur yang 

mempengaruhi karakteristik kota adalah sebagai berikut: 

a. Topografi tapak. 

b. Bangunan. 

c. Struktur (bukan bangunan). 

d. Ruang terbuka. 

e. Kepadatan Perkotaan. 

f. Iklim. 

g. Vegetasi. 

h. Kualitas estetika. 

Diantara karakteristik fisik kota yang ada terdapat salah satunya ruang 

terbuka. Ruang terbuka di kota yang ditinjau secara fisik ditentukan oleh pola 

pengembangan pembangunan dan sistem jaringan di atas permukaan tanah. 

Pengembangan ini merupakan hasil dari ekonomi perkotaan dan berbagai 

peraturan bangunan yang disusun untuk menjalankan kebijakan pemerintah 

setempat. Biasanya semakin ke tepi kota, presentase tanah terbuka akan semakin 
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meningkat. Berbagai kegiatan manusia dan pengaruhnya terhadap ruang-ruang 

terbuka merupakan bagian dari fisik kota.  

2.2 Ruang Terbuka Publik 

Ruang menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang berarti 

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. Ruang-

ruang yang berada diantara bangunan disebut ruang publik dalam urban design 

dan berfungsi sebagai salah satu elemen Perancangan Kota. Ruang publik 

memiliki fungsi elemen kota yang mempunyai karakternya masing-masing, 

sehingga mempunyai peran dalam interaksi sosial untuk warga, maupun aktivitas 

ekonomi rakyat serta dapat menjadi lokasi aktualisasi dari suatu budaya 

(Wardhani, 2018). Ruang akan tidak memiliki makna bila terjadi kekosongan 

aktifitas didalamnya, ruang publik yang memiliki elemen fungsi kota juga 

berkontribusi dalam pembentukan karakter visual dan mempunyai interaksi sosial 

di dalamnya (Wardhani, 2018). 

Ruang terbuka publik (public space) merupakan ruang terbuka milik 

bersama dimana orang-orang dapat melakukan kegiatan fungsional dan rutinitas 

dalam suatu ikatan komunitas, baik dalam rutinitas biasa/ sehari-hari maupun 

dalam perayaan berkala (Carr, 1992). Carr (1992) juga menyebutkan dalam 

bukunya bahwa ruang terbuka publik terkadang juga digunakan untuk „private 

purposes‟ seperti membeli atau menjual barang, untuk penghijauan, dan 

berolahraga serta ciri-ciri utama dari ruang publik antara lain adalah terbuka 

mudah dicapai oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelompok, 

dan tidak selalu harus ada unsur hijau, bentuknya dapat berupa mall, plaza, 

ataupun taman bermain. Menurut Carmona et.al (2004) dalam Imansari & 

Khadiyanta (2015) ruang publik merupakan suatu sistem kompleks berkaitan 

dengan segala bagian bangunan dan lingkungan alam yang dapat diakses dengan 

gratis oleh publik yang meliputi jalan, square, lapangan, ruang terbuka hijau, atau 

ruang privat yang memiliki keterbukaan aksesibilitas untuk publik. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Nasution et.al (2011) dalam Imansari & 
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Khadiyanta (2015), faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat 

terhadap ruang publik antara lain jarak dari rumah, aksesibilitas, luasan ruang 

publik, fasilitas, keberadaan sektor informal, vegetasi, keamanan, kebersihan, 

estetika, fungsi rekreasi, fungsi interaksi sosial dan kegiatan yang dilakukan 

disana.  

Menurut Wardhani (2018) pengertian ruang publik secara singkat 

merupakan suatu ruang yang berfungsi untuk kegiatan-kegiatan masyarakat yang 

berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi dan budaya. Wardhani (2018) juga 

menyatakan bahwa ruang publik dapat masuk dalam kategori kawasan lindung 

bila dilihat sebagai ruang terbuka hijau, menurut pengertian umum, ruang publik 

yaitu ruang-ruang yang berorientasi manusia (people oriented spaces). Ruang 

terbuka yang menjadi ruang publik, secara konseptual, ruang publik semacam ini 

memiliki fungsi sebagai ranah yang “memanusiakan” masyarakat, karena banyak 

kegiatan dan interaksi sosial yang bisa dilakukan di ruang publik (Wardhani, 

2018). Carr et.al (1992) dalam Ludovino Chang dan Paulus Bawole (2017) 

menjabarkan tipologi ruang publik dan karakteristiknya terdiri dari:  

a. Taman-taman publik (public parks), seperti: 

1. Public/central parks (taman public atau pusat), adalah bagian ruang 

terbuka kota yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah setempat 

yang umumnya berlokasi di pusat kota, yang lebih besar dari taman 

lingkungan. 

2. Downtown parks (Taman di pusat kota) adalah suatu ruang terbuka di 

pusat kota yang berperan sebagai taman hijau dengan tanaman rumput 

dan pepohonan di daerah pusat kota; dapat merupakan taman 

tradisional dan bernilai sejarah. 

3. Neighborhood parks (Taman lingkungan) yaitu ruang terbuka yang 

dibangun pada lingkungan permukiman, dikelola dan dibangun oleh 

pemerintah sebagai ruang terbuka kota, dan sebagai bagian dari 

pembangunan perumahan privat baru, termasuk taman bermain dan 

fasilitas olah raga. 
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4. Taman mini (mini/vest-pocket parks), sebagai taman kota yang ukuran 

kecil dan dibatasi oleh gedung-gedung didalamnya seperti air 

mancur/hiasan air. 

b. Lapangan dan plaza (squares and plaza), adalah lapangan pusat dan 

corporate plaza. 

c. Memorial parks (Taman peringatan), merupakan tempat umum untuk  

mengenang seseorang atau peristiwa penting bagi suatu daerah dalam 

lingkup lokal atau nasional. 

d. Markets (Pasar), adalah pasar petani (farmer‟s markets) yang memiliki 

karekteristik sebagai suatu ruang terbuka atau jalan yang digunakan untuk 

pasar, kadang-kadang bersifat temporer. 

e. Streets (Jalan) termasuk trotoar pejalan kaki (pedestrian sidewalks), mal 

pejalan kaki (pedestrian mall), dengan dilengkapi fasilitas untuk pejalan 

kaki seperti tanaman dan bangku-bangku, mal tempat transit (transit mall), 

jalan-jalan yang dibatasi untuk lalu lintas (traffic restricted streets), dan 

jalan kecil di kota (town trails). 

Darmawan (2003) dalam Wardhani (2018) menyatakan bahwa dalam 

perencanaan kota perlu diuraikan fungsi daripada ruang publik yang meliputi: 

1. Sebagai wadah interaksi, komunikasi warga, baik interaksi formal hingga 

non formal.  

2. Membentuk koridor-koridoe yang dapat menjadi wadah dan pembentuk 

batasan ruang sesuai penggunaan bangunan pada kawasan sekitar dan 

sebagai ruang transit. 

3. Sebagai tempat pedagang kaki lima yang menjajakan makanan dan 

minuman, souvenir, dan jasa entertaiment 

4. Sebagai paru-paru kota yang menyegarkan kawasan sekaligus sebagai 

ruang evakuasi untuk menyelamatkan masyarakat apabila terjadi bencana 

alam.  

Sedangkan menurut Carmona, et al (2008) dalam Wardhani (2018) ruang 

publik memiliki beberapa fungsi, yaitu: 
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1) Positive Space.  

Seperti namanya, ruang ini digunakan bagi aktivita-aktivitas yang 

bermuara pada arah positif. Ruang ini biasanya dikelola oleh pemerintah. 

Mempunyai bentuk alami, semi alami dari suatu ruang publik maupun 

pada ruang terbuka publik. 

2) Negative Space. 

Kebalikan dari ruang positive, ruang ini mengarah pada kegiatan yang 

terbentuk kurang baik, maupun kurang terkelola. Sehingga mengakibatkan 

penurunan fungsi ruang terbuka publik dari aspek kenyamanan dan 

keamanan. 

3) Ambiguous space.  

Merupakan ruang pendukung yang menjadi kegiatan peralihan masyarakat 

dari aktivitas utama contohnya adalah ruang bersantai di pertokoan, cafe, 

rumah peribadatan, ruang rekreasi, dan lain sebagainya. 

4) Private Space 

Adalah ruang yang dipunyai dengan privat oleh masyarakat, pada 

umumnya seperti ruang terbuka privat, halaman rumah dan ruang di dalam 

bangunan. 

Henri Lefebvre sosiolog Marxis Prancis menyebutkan bahwa ruang 

senantiasa adalah ruang sosial yang selalu terkait dengan gejala sosial. Ruang juga 

dapat diartikan sebagai produk sosial dan secara fundamental selalu terkait dengan 

realitas sosial. Henri Lefebvre dalam artikel berjudul Produksi Ruang dan 

Revolusi Kaum Urban Menurut Henri Lefebvre oleh Arie Setyaningrum 

Pamungkas (2016) menyatakan bahwa tidak ada ruang yang sepenuhnya „ideal‟ 

karena secara spasial keberadaan ruang dalam masyarakat kapitalis akan selalu 

diperebutkan untuk kepentingan teretentu dalam rangka mempertahankan 

hegemoni atas pemanfaatan ruang. Produksi ruang baik secara spasial maupun 

sosial erat kaitannya dengan „mode of production‟ suatu masyarakat modern. 

Konstruksii atas ruang merupakan hal yang bersifat esensial dalam perkembangan 

kapitalisme.  
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Lefebvre (1991) dalam Setiawan (2017) menyebutkan bahwa ruang dalam 

dunia kapitalis saat ini telah mengalami „sublasi‟ sehingga teralineasi menjadi 

sesatu yang abstrak. Kemudian ruang sebagai entitas abstrak inlah yang terus di 

produksi oleh kapitalisme. Kekuatan modal menentukan rancangan dan 

peruntukkan ruang-ruang baru sesuai kepentingannya. Salah satu kontradiksi dari 

berkembangnya ruang-ruang abstrak produk kapitalisme ini adalah hilangnya 

ruang bersama yang dikuasai oleh rezim hak milik atau private property. Contoh 

sederhana yang dapat diambil adalah munculnya pusat perbelanjaan modern yang 

menggantikan ruang publik sebagai wahana beraktivitas warga kota. Lefebvre 

(1991) dalam Setiawan (2017) lantas mengajukan konsep triadik atas produksi 

ruang, yaitu: 

1. Praktek spasial: menunjuk dimensi material dari kegiatan sosial dan 

interaksinya. Secara konkret praktek spasial merupakan jaringan interaksi 

dan komunikasi yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, misalnya 

koneksi sehari-hari antara tempat kerja dan hunian. 

2. Representasi ruang: memberikan gambaran atau konseptualisasi sehingga 

sesuatu didefinisikan sebagai ruang. Contoh dari representasi ruang dapat 

dilihat pada peta, gambar rencana ruang, informasi dan notasi dalam 

gambar ruang.  

3. Ruang representasi: dimensi ketiga dari produksi ruang merupakan 

kebalikan dari "representasi ruang." Ruang representasi menyangkut 

dimensi simbolik ruang. Ruang representasi tidak mengacu pada ruang itu 

sendiri tetapi pada sesuatu yang lain: kekuatan adi kodrati, pikiran, negara, 

prinsip maskulin atau feminin, dan sebagainya. 

Selanjutnya Lefebvre (1991) memandang tiga konsep produksi ruang 

menjadi tiga pengalaman: 

1. Perceived space: ruang memiliki aspek perseptif yang dapat ditangkap 

oleh panca indera. Aspek  ini  berkaitan dengan materialitas "elemen" 

yang pada akhirnya menyusun sebuah "ruang”. 

2. Conceived space: ruang tidak dapat dipersepsi  tanpa memahaminya 

terlebih dahulu di dalam pikiran.  



 36 
 

 
 

3. Lived space: dimensi ketiga dari produksi ruang adalah pengalaman hidup 

di dalam ruang. Dimensi ini  menunjukkan dunia seperti yang dialami oleh 

manusia dalam praktek kehidupan sehari-hari mereka. 

Levebfre (1991) dalam Setiawan (2017) menegaskan bahwa conceived 

space dengan segala macam analisis teorinya, selalu meninggalkan residu 

permasalahan yang berharga, ketika bersinggungan dengan pengalaman lived 

space. Contohnya adalah pada konteks pusat-pusat perbelanjaan di kota-kota di 

Indonesia hampir dipastikan di sekitar pusat perbelanjaan itu akan muncul 

kawasan usaha skala kecil yang tersebar secara sporadis, mengelompok di lahan-

lahan yang tersisa disekitar pusat perbelanjaan. Keberadaannya dianggap tidak 

ideal oleh perencanaan ruang yang dilakukan, namun keberadaan usaha kecil 

tersebut sangat bermanfaat bagi para pekerja di sekitar kawasan tersebut. 

Akhirnya situasi ini menunjukkan bahwa ruang tidak akan pernah berhenti  

berproduksi, dia akan terus mereproduksi dirinya sendiri. Tangan tangan modal 

yang merasa bisa mengendalikan ruang pada akhirnya harus menyerah dengan 

kenyataan lived space. Bahwa produksi ruang abstrak akan selalu meninggalkan 

residu sebagai bahan mereproduksi ruang baru, ruang sosial. Salah satu hasil dari 

residu tersebut adalah adanya keberadaan sektor informal PKL.  

Menurut Hakim (1993) dalam paper yang ditulis oleh Eko Handoyo untuk 

Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank berjudul Makna Ruang 

Publik Bagi Pedagang Kaki Lima, Studi tentang Resistensi terhadap Penggusuran, 

Ruang publik dalam kawasan perkotaan adalah ruang yang dapat berupa taman 

(park), kebun (garden), jalur hijau (greenways), pedestrian; jalan, trotoar, 

lapangan olahraga, plaza, muka air, puncak atap dan semua ruang komunal yang 

berada di luar bangunan. Sedangkan dengan kaitannya dengan manusia, ruang 

publik merupakan ruang penampakan dimana “saya” sebagai manusia dikenali 

sebagai manusia oleh yang lain, karena saya berada “di antara manusia” Langgut-

Tere (2011) dalam (Handoyo, 2015) . Ruang publik dipahami sebagai tempat 

untuk berinteraksi antar manusia. Ruang publik diciptakan untuk membentuk 

kegiatan dan interaksi tersebut. Ruang publik dalam arti fisik harus terbuka untuk 

siapa saja. 
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Di Indonesia keberadaan ruang terbuka terbagi menjadi dua yaitu Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH), dimana 

penyediaan kedua ruang terbuka tersebut telah diatur dalam kebijakan dan 

peraturan yang dibuat langsung oleh pemerintah. RTNH menurut Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum No. 12 Tahun 2009 memiliki definisi ruang terbuka di 

wilayah kota/kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, yaitu 

berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air. Ruang terbuka non 

hijau juga dapat diartikan sebagai ruang yang secara fisik bukan berbentuk 

bangunan gedung dan tidak dominan ditumbuhi tanaman ataupun permukaan 

berpori, dapat berupa perkerasan, badan air ataupun kondisi tertentu lainnya 

(misalnya badan lumpur, pasir, gurun, cadas, kapur, dan lain sebagainya. Secara 

definitif, RTNH dapat dibagi menjadi ruang terbuka perkerasan (paved), ruang 

terbuka biru (badan air) serta ruang terbuka kondisi tertentu lainnya. 

Fungsi RTNH dijabarkan menjadi dua yaitu fungsi intrinsik RTNH yang 

terdiri dari fungsi sosial budaya dan fungsi ekstrinsik RTNH yang terdiri dari 

fungsi ekologis (lingkungan), fungsi arsitektural dan estetika, fungsi ekonomis, 

dan fungsi daruarat. Tipe-tipe RTNH menurut Permen PU No. 12 tahun 2009 

yaitu antara lain: 

1. Plasa. 

2. Parkir. 

3. Lapangan Olahraga. 

4. Tempat bermain. 

5. Pembatas/ median (Buffer). 

6. Koridor.  

Ruang terbuka hijau dalam lingkungan pembangunan secara global saat ini 

diperlukan demi menjaga keseimbangan kualitas lingkungan hidup suatu daerah 

khusunya di daerah perkotaan yang memiliki berbagai permasalahan berkaitan 

dengan masalah ruang yang sedemikian kompleks. Ruang terbuka hijau 

khususnya di wilayah perkotaan memiliki fungsi yang penting diantaranya terkait 

aspek ekologi, sosial budaya dan estetika. Dalam kaitannya dengan ruang terbuka 

untuk publik, ditinjau dari aspek sosial budaya, salah satu fungsi dari ruang 
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terbuka hijau adalah sebagai ruang komunikasi dan interaksi sosial bagi 

masyarakat yang dapat diwujudkan melalui RTH yang bersifat publik. RTH 

publik baiknya juga memenuhi fungsi sebagai sarana rekreasi, olahraga, sarana 

pendidikan, bahkan sebagai pusat kuliner.  

Dari aspek estetika, RTH berfungsi diantaranya meningkatkan 

kenyamanan, memperindah lingkungan kota, serta menstimulasi kreativitas dan 

produktivitas warga kota (Imansari & Khadiyanta, 2015). Berdasarkan Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan 

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Ruang Terbuka Hijau 

adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok penggunaannya lebih 

bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah 

maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau menjadi salah satu elemen 

wajib perencanaan kawasan perkotaan. Elemen ruang terbuka hijau harus 

dimasukan kedalam dokumen rencana tata ruang. Adanya penyediaan dan 

pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/ RDTR Kota/ RTR Kawasan Strategis 

Kota/ RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang 

yang cukup bagi: 

a. Kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis. 

b. Kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi. 

c. Area pengembangan keanekaragaman hayati. 

d. Area penciptaan iklim ikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan. 

e. Tempat rekreasi dan olahraga masyarakat. 

f. Tempat pemakaman umum. 

g. Pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan. 

h. Pengamanan sumber daya baik alam, buatan, maupun historis. 

i. Penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta 

kriteria pemanfaatannya. 

j. Area mitigasi/ evakuasi bencana. 

k. Ruang penempatan pertandaan (signage) sesuai dengan peraturan 

perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut.  
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Ruang terbuka hijau publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh 

pemerintah daerah kota/ kabupaten yang digunakan untuk kepentingan 

masyarakat secara umum (Dirjen Tata Ruang: 2008). Jenis RTH yang termasuk 

dalam RTH publik, antara lain: 

a) RTH taman dan hutan kota. 

b) RTH jalur hijau jalan, yaitu pulau jalan dan median jalan, jalur pejalan 

kaki, dan ruang dibawah jalan layang. 

c) RTH fungsi tertentu, yaitu RTH sempadan rel kereta api, jalur hijau 

jaringan listrik tegangan tinggi, RTH sempadan sungai, RTH sempadan 

pantai, RTH pengamanan sumber air baku/ mata air, dan RTH 

pemakaman.   

Kaitannya dengan pedagang kaki lima, ruang publik kerap kali dijadikan 

sebagai lokasi berdagang para pedagang kaki lima. PKL sering menempati ruang 

terbuka publik untuk tetap menjalankan usaha, mesti timbul permasalahan seperti 

lingkungan kotor, macet, dll. Beberapa teori yang ada bahkan menyebutkan fungsi 

dari ruang publik diantaranya adalah sebagai ruang ekonomi bagi sektor informal, 

dan sektor informal menjadi salah satu pembentuk interaksi dan kegiatan di dalam 

ruang publik itu. Penggunaan ruang terbuka publik sebagai lokasi berdagang PKL 

juga diatur dalam beberapa guideline penataan jalan. Menurut Uzhma et.al (2015) 

kaitan ruang terbuka publik dengan PKL adalah bahwa: 

1. Ruang terbuka publik adalah salah satu yang dimungkinkan dipilih sebagai 

tempat usaha oleh PKL, karena dimungkinkan terjadinya akumulasi 

masyarakat umum sehingga dimungkinkan pula terjadi transaksi secara 

mudah. 

2. Pola penyebaran dan aglomerasi PKL melekat pada sumber yang menjadi 

penyebab orang berkumpul atau aliran sejumlah orang yang dianggap 

berpotensi sebagai pembeli.  

Penggunaan ruang terbuka publik untuk kegiatan PKL terutama di trotoar/ 

jalur pedestrian telah dicantumkan dalam beberapa pedoman penataan jalur 

pedestrian. Berdasarkan Panduan Desain Fasilitas Pejalan Kaki: DKI Jakarta 
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2017-2022 yang diterbitkan oleh Institute for Transportation Development Policy 

(ITDP) menyatakan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa peletakkan pedagang 

kaki lima di ruang pejalan kaki sering kali menjadi perdebatan. Dengan 

melakukan penambahan kios atau lapak dagang di trotoar atau juga pelebaran 

aktivitas toko restoran ke ruang berjalan bisa menambah aktivitas di trotoar. 

Dalam panduan tersebut juga dijelaskan bahwasannya pelaku usaha PKL dapat 

menjadi pendorong aktifnya ruang jalan dimana kios/ lapak dagang dapat menjadi 

alat guna mengaktifkan sisi muka bangunan yang pasif dan dapat meningkatkan 

aktivitas ruang jalan sekaligus meningkatkan keamanan di ruang berjalan.  

Berdasarkan Panduan Desain Pejalan Kaki: DKI Jakarta 2017 – 2022 yang 

diterbitkan oleh ITDP Indonesia, dalam penyediaan jalur pedestrian/ trotoar 

terdapat ruang usaha yang diperuntukkan bagi sektor informal seperti PKL untuk 

melakukan kegiatan berdagang, namun untuk mengakomodasi ruang usaha dalam 

jalur pedestrian/ trotoar ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu: 

1. Lebar trotoar (peletakan usaha dapat dilakukan di luar ruang bebas 

berjalan yakni minimal 2 meter). 

2. Jenis usaha yang diizinkan. 

3. Besaran ruang yang disediakan untuk usaha. 

4. Izin dan pengawasan. 

5. Waktu penggunaan ruang atau penjadwalan. 

6. Regulasi atau aturan terkait. 

7. Pelengkap kegiatan serupa kebersihan, akses listrik, dan air. 

Panduan Desain Pejalan Kaki: DKI Jakarta 2017 – 2022 yang diterbitkan 

oleh ITDP Indonesia juga menjelaskan beberapa jenis penggunaan ruang untuk 

usaha dan dimensinya, jenis ruang usaha terbagi menjadi empat jenis yaitu 

sidewalks cafe, limpasan toko, kios dan gerobak serta food trucks dan mobile 

vendors. Masing-masing ruang usaha tersebut kemudian memiliki dimensi dan 

ruang dengan peraturan luas yang berbeda-beda sebagai berikut:   
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TABEL II.1 

JENIS RUANG USAHA DAN DIMENSI RUANG PADA TROTOAR/ 

JALUR PEDESTRIAN 

 

No. Jenis ruang usaha Dimensi Ruang 

1 Sidewalks Cafe. Beberapa ruang trotoar 

perkotaan dapat pula didesain dengan 

menambahkan café atau juga perluasan 

restoran dari bangunan eksisting. 

Dengan penambahan café pada lantai 

dasar, maka dapat mengaktifkan muka 

bangunan sekaligus kawasan. 

Dimensi ruang untuk jenis kegiatan ini 

adalah sekurang-kurangnya 1 meter dan 

maksimal lebar kebutuhan untuk 

kegiatan ini adalah 4 meter dan tidak 

boleh mengganggu aktivitas pejalan 

kaki dengan lebar minimal 2 meter. 

2 Limpasan Toko. Beberapa toko seperti 

toko buku, pakaian, atau juga buah dan 

sayur seringkali memanfaatkan area di 

depan toko mereka untuk meletakkan 

barang display atau juga barang diskon 

serta juga informasi dan promosi. Area 

ini berhubungan langsung dengan area 

di dalam toko atau tepat di muka 

bangunan toko. 

Area yang diperkenankan untuk 

limpasan toko ini adalah 0,5 meter 

untuk barang dan 0,3 meter untuk lajur 

orang yang melihat-lihat barang. Hal ini 

dapat dilakukan apabila setelah 

dikurangi 0,8 meter, ruang bebas pejalan 

kaki tetap tersedia sekurangkurangnya 2 

meter atau lebih menyesuaikan dengan 

volume pejalan kaki. 

3 Kios dan Gerobak. Ruang usaha 

lainnya yang juga dapat ditemui di 

ruang trotoar adalah gerobak dan kios 

pedagang. Mayoritas pedagang 

makanan menggunakan gerobak atau 

juga kios kecil untuk berjualan di 

trotoar. Beberapa menyediakan kursi 

dan beberapa lainya tidak. 

Ketersediaan ruang untuk kegiatan ini 

adalah sekurang-kurangnya 1,2 meter 

atau maksimal adalah 2 meter. 

Penyediaan ruang untuk kegiatan ini 

harus tetap menyisakan ruang untuk 

berjalan minimal 2 meter. Penempatan 

gerobak PKL di trotoar berdasarkan 

prioritas ruang jalan adalah sebagai 

berikut: 

1. Persil bangunan 

2. Ruang mati/ dinding mati, dengan 

syarat ukuran 

ruangnya mencukupi 

3. Trotoar lainnya, dengan menyisakan 

ruang jalan 

minimal 2 meter dan memperhatikan 

aturan 

perundangan 

4 Food Truck dan Mobile Vendors.  

Beberapa jenis usaha yang juga dapat 

dijumpai di Jakarta adalah pedagang 

yang menggunakan mobil atau juga 

modifikasi mobil atau yang belakangan 

akrab disebut food truck. Selain dengan 

mobil, beberapa pedagang atau pelaku 

usaha yang berpindahpindah tempat 

Terhadap penjual yang berpindah, tidak 

perlu disediakan ruang khusus di atas 

trotoar. Penyediaan ruang terhadap food 

truck atau juga pedagang dengan mobil 

dilakukan di ruang on-street parking 

yang telah disediakan dengan 

pembatasan dan/atau pengaturan waktu. 
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No. Jenis ruang usaha Dimensi Ruang 

yang juga mudah dijumpai di Jakarta 

adalah pedagang asongan, tukang jamu, 

penjual minuman dengan sepeda, 

penjahit keliling, dan lain sebagainya. 

Sumber: Panduan Desain Pejalan Kaki: DKI Jakarta 2017 – 2022, ITDP (diolah) 

 

Menurut Global Street Design Guide dari National Association of City 

Transportation Officials (2016) menyatakan bahwa “... commerce is part of every 

city, and streets should be designed to accomodate formal and informal on-street 

commercial activity”. Hal ini menyatakan bahwa sektor informal tidak dapat 

dipisahkan dari perkotaan dan keberadaannya harus di akomodasi sama dengan 

sektor formal. Kemudian dijelaskan juga bahwa mengakomodasi kegiatan 

komersil di wilayah perkotaan khususnya sektor informal harus memperhatikan 

lokasi dan memperhatikan lingkungan yang ada di jalan itu. Beberapa hal yang 

harus diperhatikan antara lain: 

1. Penentuan lokasi dan lokasi berkaitan dengan konteks lokal. 

2. Jarak kritis untuk mempertahankan jalur pejalan kaki yang jelas dan 

persimpangan. 

3. Penggunaan jalur parkir atau zona furnitur di sepanjang trotoar. 

4. Skala dan desain struktur tetap atau bergerak. 

5. Proses perizinan dan penegakan hukum setempat. 

6. Waktu dan periode penggunaan. 

7. Komunikasi peraturan yang jelas. 

8. Pemeliharaan dan perawatan lokasi yang teratur termasuk pembersihan 

rutin dan pengelolaan limbah. 

9. Standar kesehatan dan keselamatan untuk kegiatan yang melibatkan 

makanan dan minuman. 

10. Akses ke utilitas seperti listrik dan air. 

Adanya PKL dapat memberikan aktivitas pada jalan, mendukung ekonomi 

loka, dan membuat ruang jalan lebih hidup dan menarik untuk pengguna jalan. 
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Berdasarkan Global Street Design Guideline, usaha komersial pada ruang jalan 

tersebut meliputi beberapa jenis diantaranya sidewalks cafes, market stalls, food 

trucks dan push carts. Untuk di Indonesia, jenis usaha ruang jalan meliputi PKL 

yang termasuk ke dalam Street Vendor and Kiosks. Dalam guideline ini dijelaskan 

bahwa street vendor dan kiosks yang dimaksud yaitu seperti pedagang/ usaha 

komersil yang menggunakan gerobak dan kios yang muncul dengan berbagai 

bentuk dan ukuran. Kemudian adanya kehadiran street vendor and kiosks tersebut 

diakomodasi seperti gambar berikut: 

 

 

GAMBAR 2.1  

DIMENSI RUANG STREET VENDOR DAN KIOS 

 

Ruang terbuka publik juga merupakan sumber kepemilikan umum di mana 

setiap orang memiliki hak akses yang sama dan bebas. PKL sebagai penghuni 

kota juga memiliki hak dan akses yang sama dengan warga kota lainnya untuk 

menggunakan ruang publik. Seiring dengan perkembangan penduduk dan 

perkembangan kota, muncul permasalahan, yaitu tergusurnya sebagian besar 

ruang publik dan ruang terbuka terbuka (hijau). Sejumlah masalah lain yang 

banyak dijumpai di ruang publik yaitu: 

1. minimnya tempat duduk; 

2. minimnya tempat berkumpul; 

3. akses jalan masuk yang buruk secara visual; 
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4. fitur yang disfungsional; 

5. jalan setapak yang berliku; 

6. dominasi ruang oleh kendaraan; 

7. dinding kosong; 

8. lokasi halte yang sulit dijangkau. 

PKL memang sering menempati ruang publik, hal itu dikarenakan PKL 

dengan memanfaatkan ruang publik mengharapakan hasil/ pendapatan yang lebih 

baik. Mereka cenderung tidak mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan 

pengguna aktivitas lain di ruang yang sama. Namun demikian PKL juga sebagai 

entitas ekonomi memiliki hak ekonomi untuk bisa memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Puspitasari (2009) dalam paper yang ditulis oleh Eko Handoyo untuk 

Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank berjudul Makna Ruang 

Publik Bagi Pedagang Kaki Lima, Studi tentang Resistensi terhadap Penggusuran 

Tahun 2015 mengatakan bahwa PKL tidak mungkin dihilangkan dari kegiatan di 

ruang publik, terutama di kawasan perdagangan. Dalam penelitiannya juga 

dikatakan penataan PKL perlu dipikirkan tempat yang berdampingan dengan 

ruang untuk kegiatan sirkulasi kawasan, yakni pedestrian dan jalan dengan 

alternatif membuat ruang publik baru dimana semua kegiatan publik berlangsung, 

pedagang bisa berjulan, tetapi kepentingan pengguna jalan tidak terganggu. 

 

 

Sumber: qureta.com 

GAMBAR 2.2  
CONTOH RUANG TERBUKA PUBLIK DI BANDUNG 
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2.3 Sektor Informal 

Sektor informal menurut WIEGO (Women in Informal Employment: 

Globalizing and Organizing) dalam weigo.org menuliskan bahwa istilah sektor 

informal atau informal sector pertama kali dikemukakan oleh Keith Hart dalam 

studinya pada akhir 1960 di Accra, Ghana. Fokus studi dari Keith Hart adalah  

“low-income activities in Accra of unskilled migrants from Northern Ghana who 

could not find wage employment”. Hart (1973) dalam jurnalnya yang berjudul 

Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana menjelaskan 

bahwa perbedaan dari kesempatan yang sektor formal dan informal dapat dilihat 

dari upah/pendapatan dan self-employment atau bekerja dengan pengusahaan 

sendiri/ wirausaha. Keith Hart juga menuliskan bahwa untuk kebanyakan para 

pekerja lepas di perkotaan (buruh) kemiskinan selalu ada, dan sektor informal 

menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan pendapatan dan membantu yang 

tidak mempunyai pekerjaan.  

Sektor informal biasanya diartikan secara spesifik untuk kepentingan 

penelitian/ suatu survey tertentu sehingga definisinya dapat berbeda di berbagai 

negara bergantung kondisi masing-masing negara. Pengertian sektor informal 

menurut kesepakatan dalam 17th International Conference of Labor Statisticians 

dalam buku Pedoman Survey Sektor Informal Tahun 2014 yang diterbitkan BPS 

adalah sebagai berikut: 

1. Unit-unit yang terlibat dalam produksi barang atau jasa dengan tujuan 

utama menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Unit ini biasanya 

beroperasi dengan organisasi tingkat rendah atau dalam skala kecil, 

dengan sedikit atau tanpa pembedaan yang jelas antara tenaga kerja dan 

modal usaha sebagai faktor produksi. Status tenaga kerja sebagian besar  

berupa pekerja tidak tetap atau pekerja keluarga dan hubungan majikan-

pekerja lebih kepada hubungan pribadi dan hubungan sosial daripada 

hubungan ketenagakerjaan dengan perjanjian dan/atau jaminan resmi. 

2. Unit produksi sektor informal memiliki karakteristik sebagai usaha rumah 

tangga tidak berbadan hukum (household unincorporated enterprise). Aset 

tetap dan aset lainnya yang digunakan untuk usaha bukan milik unit 
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produksi tetapi kepunyaan pemiliknya. Unit seperti ini tidak dapat 

melakukan transaksi atau terlibat kontrak dengan unit lain, atau 

mendapatkan pinjaman atas nama mereka sendiri. Pemilik harus mencari 

sumber dana dengan risikonya sendiri dan bertanggung jawab secara 

pribadi, tanpa batas, untuk hutang atau kewajiban yang timbul dalam 

proses produksi. Pengeluaran produksi sering kali tidak dapat dibedakan 

dari pengeluaran rumah tangga. Begitu pula dengan barang-barang modal 

seperti bangunan atau kendaraan tidak dapat dibedakan antara kepemilikan  

rumah tangga dan kepemilikan  usaha. 

3. Kegiatan yang dilaksanakan oleh unit produksi sektor informal tersebut 

tidak bermaksud secara sengaja menghindar dari kewajiban pajak atau 

pembayaran jaminan sosial tenaga kerja, atau tidak secara sengaja 

melanggar peraturan atau ketentuan administratif ketenagakerjaan lainnya. 

Dengan demikian, konsep kegiatan sektor informal harus dibedakan dari 

konsep kegiatan ekonomi yang tersembunyi atau ilegal 

(hidden/underground economy). 

Sektor informal dapat berupa aktivitas  ekonomi yang teramati dan yang 

tidak teramati, berbeda dari aktivitas ilegal dan/atau tersembunyi/dirahasiakan. 

Sektor informal juga bukan bagian dari produksi rumah tangga untuk konsumsi 

akhir (contohnya petani subsisten, imputasi jasa sewa rumah milik sendiri, atau 

rumahtangga yang mempekerjakan pekerja domestik rumah tangga seperti 

pembantu rumahtangga, tukang kebun, sopir, baby sitter, dll). Menurut 

Nitisudarmo (2009) dan  Yatmo (2009) dalam Brotosunaryo et.al (2013) sektor 

informal menjadi salah satu  aktivitas penting perkotaan yang membentuk elemen 

kota. Kantung-kantung sektor informal banyak menempati lokasi-lokasi strategis 

seperti kawasan perdagangan, permukiman, perkantoran, kawasan industri hingga 

fasilitas-fasilitas umum. Bentuk sektor informal dapat dipilah menjadi 2 (dua), 

yakni: 

1. Sektor informal yang bersifat legal yang biasanya menempati lokasi yang 

ditentukan oleh pemerintah daerah setempat dan dibuka secara kontinu dan 
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2. Sektor informal yang dilakukan secara illegal, menempati tempat usaha 

yang tidak ditentukan oleh pemerintah daerah setempat sebagai lokasi 

sektor informal. 

Dalam laporan ILO tentang Kenya, kegiatan-kegiatan informal adalah 

sebuah cara untuk melakukan sesuatu yang dicirkan: 

1. Mudah masuk. 

2. Bersandar pada sumber daya lokal. 

3. Usaha milik keluarga. 

4. Operasi skala kecil. 

5. Padat karya dan adapted technology. 

6. Ketrampilan diperoleh dari luar sistem formal sekolah. 

7. Tidak diatur dala pasar kompetitif.  

Menurut publikasi dari ILO pada tahun 2002 yang berjudul Globalization 

and Informal Economy: How Global Trade and Investment Impact on the 

Working Poor dari lokasi dalam struktur perkotaan, sektor informal terdiri dari 

yang berlokasi di CBD (Central Business District) dan yang berada di daerah 

pinggiran kota. Dari sudut pandang zonasi, sektor informal terdiri dari mereka 

yang berada di lokasi bisnis yang tepat dan perusahaan berbasis rumah (home-

based enterprise), termasuk pekerja rumahan. Dari klasifikasi ukuran, sektor 

informal terdiri dari 1 unit orang (pekerja mandiri), unit 2 hingga 4 orang 

(perusahaan mikro), dan unit 5 hingga 9 orang (perusahaan skala kecil). 

Di banyak negara berkembang, ekonomi informal mewakili setidaknya 2/3 

dari total (formal & informal) pekerjaan non-pertanian. Di Asia Selatan dan 

Tenggara proporsi pekerja di sektor informal melebihi pekerja informal di sektor 

formal. Namun angka tertinggi pekerja informal diluar sektor informal berada di 

India dan Vietnam (ILO, 2013). Riddel (1997); Lyons dan Snoxell (2005) dalam 

Winarso & Budi (2008) mengatakan bahwa kota-kota utama di negara sedang 

berkembang, seperti Indonesia, memiliki konsentrasi penduduk yang tinggi dan 

berkontribusi terhadap tumbuhnya tenaga kerja informal. Kemudian disebutkan 

juga menurut Charmes (2000) dalam Winarso & Budi (2008) di negara-negara 
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Afrika, sektor informal diperkirakan menyediakan lapangan kerja sekitar 60% dari 

lapangan kerja yang tersedia dan lebih dari 90 persen pada tahun 2000. Sebagian 

besar merupakan home working dan PKL (ILO, 2002). Hal ini menunjukkan 

bahwa peran sektor informal masih sangat besar dalam menggerakan 

perekonomian kota.  

Sektor informal di Indonesia saat ini dapat dikatakan menjadi sektor 

dengan tenaga kerja mayoritas di Indonesia. Keberadaannya sangat mudah 

ditemui dan menjadi dilema dalam ruang kota. Brotosunaryo et.al (2013) 

menyebutkan bahwa terdapat dualistik pandangan terhadap keberadaan sektor 

informal perkotaan, yaitu: 

a) Pertama, pandangan negatif terhadap sektor informal bahwa mereka sering 

dianggap sebagai kelompok yang tidak diharapkan dalam pembangunan 

kota, karena dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas, 

mengganggu pejalan kaki yang berjalan di atas trotoar, mengganggu dan 

merusak pemandangan kota, terkadang memberi peluang munculnya 

tindak kriminal dan mengundang praktek prostitusi, baik secara 

terselubung maupun terbuka. 

b) Kedua, pandangan positif terhadap sektor informal antara lain mereka 

tidak tergantung pada sektor formal yang terbatas jumlahnya, mereka 

sanggup menghidupi dirinya sendiri, mereka dapat memberi masukan 

pendapatan bagi pemerintah kota setempat dengan penarikan retribusi 

serta pungutan jasa parkir bagi pengunjungnya, dan sektor informal yang 

menjadi ciri khas kotakota besar di Indonesia apabila ditata dengan baik 

akan berpotensi besar dan layak untuk dijadikan obyek wisata yang 

menjadi magnet kunjungan masyarakat luas dan membentuk identitas 

kota. 

Setia dan Brata (2010) dalam Brotosunaryo dkk (2013) mengatakan di sisi 

lain, sektor informal menjadi  kantung  penyelamat ekonomi kerakyatan yang 

telah teruji dan tidak goyah oleh krisis ekonomi. Sejak krisis moneter pada tahun 

1998, sektor informal menjadi salah satu aktivitas terpenting yang mewarnai 

lingkungan perkotaan. Bahkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional 
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mencatat bahwa sektor informal berperan cukup penting dalam pengembangan 

masyarakat dan  pembangunan nasional. Sektor informal ini menjadi alternatif 

lapangan kerja ketiga progam pembangunan yang kurang mampu menyediakan 

peluang kerja di sektor formal Firnandy (2002) dan Harlan Dimas (2008) dalam 

(Brotosunaryo dkk, 2013). 

2.4 Pedagang Kaki Lima 

Salah satu sektor informal yang berkembang pesat di Indonesia adalah PKL 

atau Pedagang Kaki Lima. PKL hampir dapat ditemui disetiap kota di Indonesia. 

Keberadaannya mudah ditemui dan tersebar baik di daerah pusat kota maupun 

pinggiran kota. Menurut Rukmana (2005) dalam Wibisono (2014) PKL adalah 

salah satu moda dalam transformasi perkotaan yang tidak terpisahkan dari sistem 

ekonomi perkotaan. Ketersediaan lapangan pekerjaan sektor formal bukanlah 

satu-satunya indikator ketersediaan lapangan kerja. Keberadaan sektor informal 

pun adalah wujud tersedianya lapangan pekerjaan. Menurut Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan 

dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima PKL adalah pelaku usaha yang 

melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak 

maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas 

umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat 

sementara/tidak menetap. Dalam pengertian PKL lainnya menurut McGee dan 

Yeung  “...it was decided to define hawkers as those people who offer goods or 

services for sale from public spaces, primarily streets and pavements” (McGee & 

Yeung, 1997:25). Yang berarti PKL merupakan orang yang menawarkan barang 

atau jasa untuk dijual dari ruang publik, terutama jalan dan trotoar.  

McGee dan Yeung (1997) juga menjelaskan definisi pedagang kaki lima 

dari tiga persepektif yaitu persepektif ekonomi, budaya, dan legalitas. Menurut 

persepektif ekonomi, pedagang kaki lima berarti kelompok besar dari „pedagang 

kecil‟ yang beroperasi di kota-kota. Sedangkan menurut persepektif budaya, PKL 

memiliki karakter tersendiri disetiap negara. Seperti contohnya dalam penyebutan 

PKL di berbagai negara berbeda, nama-nama pedagang kaki lima di Indonesia 

misalnya dinamai menggunakan bahasa Indonesia dan sesuai dengan ciri khas 
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Indonesia. Nama-nama PKL di Indonesia tentu akan berbeda dengan yang ada di 

Malaysia dan Singapura walaupun yang barang yang dijual memiliki kesamaan. 

Kemudian menurut persepektif legalitas, di Indonesia menurut Wawoeroento 

tidak ada definisi hukum tentang PKL di Indonesia, meskipun, seperti yang 

ditunjukkan kemudian, kegiatan pedagang kaki lima dapat ditindaklanjuti (McGee 

& Yeung, 1997) 

Pengusahaanya yang mudah dan tanpa regulasi yang rumit membuat PKL 

tumbuh dengan cepat terutama di perkotaan. Kurangnya lapangan pekerjaan 

formal yang ada juga membuat banyak masyarakat beralih ke sektor informal 

dengan menjadi PKL. Penyebab munculnya PKL menurut Permadi (2007) yaitu: 

a. Kesulitan ekonomi. Saat Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 

1997 – 1999 yang menyebabkan harga-harga barang naik dengan drastis 

dan orang-orang juga banyak yang kehilangan pekerjaan, sektor informal 

berupa PKL merupakan salah satu alternatif pilihan pekerjaan saat itu. 

b. Sempitnya lapangan pekerjaan. Orang semakin banyak yang menganggur 

karena tidak adanya lapangan kerja. Mereka lalu memilih menjadi PKL 

karena modalnya kecil dan tidak perlu punya kios atau toko.  

c. Urbanisasi. Urbanisasi yaitu perpindahan dari desa ke kota. Orang-orang 

desa yang melakukan urbanisasi ke kota-kota besar untuk mencari 

pekerjaan, namun karena tidak dibekali pendidikan dan keahlian mereka 

kebanyakan menjadi PKL.  

Menurut Firdausy (1995) mendesripskan karakteristik dan permasalahan 

yang dihadapi PKL berdasarkan tiga aspek, yaitu: 

1. Aspek ekonomi: PKL kegiatan ekonomi skala kecil dengan modal relatif 

minim. Aksesnya terbuka sehingga mudah dimsuki usaha baru, konsumen 

lokal dengan pendapatan menengah kebawah, teknologi sederhana/ tanpa 

teknologi, jaringan usaha terbatas, kegiatan usaha dikelola satu orang atau 

usaha keluarga dengan pola manajemen yang relatif tradisional. Selain itu, 

jenis komoditi yang diperdagangkan cenderung komoditi tidak tahan lama 

seperti makanan dan minuman. 
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2. Aspek sosial-budaya: sebagian besar pelaku berpendidikan rendah dan 

migran (pendapatan) dengan jumlah anota rumah tangga yang besar. 

Mereka juga bertempat tinggal di permukiman kumuh. 

3. Aspek lingkungan: kurang memperhatikan kebersihan dan berlokasi di 

tempat yang padat lalu lintas. 

Permasalahan keberadaan PKL di perkotaan selalu terkait dengan 

permasalahan ruang. PKL kerap kali menjadi permasalahan dan penyebab 

kemacetan dikarenakan beroperasi di trotoar atau ruang publik yang lain. Menurut 

Permadi (2007) kebanyakan PKL memilih berjualan di tempat keramaian seperti 

di pasar, stasiun bis dan kereta, atau halte-halte dan tempat wisata. Ada yang 

memakai lapak dengan bahan kayu, triplek, terpal, dan lain sebagainya, ada juga 

yang memakai gerobak beroda, gerobak dorong, pikulan atau gendongan. 

Sedangkan menurut Soetomo (1996) dalam Widjajanti (2009) pada jurnal yang 

berjudul Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial di 

Kota Semarang menyebutkan bahwa kegiatan PKL biasanya menempati ruang-

ruang publik (trotoar, taman, pinggir badan jalan, kawasan tepi sungai, di atas 

saluran drainase) yang mengakibatkan ruang publik tersebut tidak dapat 

dimanfaatkan oleh penggunanya dengan baik sesuai fungsinya.  

Pedagang kaki lima tidak terletak merata di seluruh kota, mereka 

cenderung berkonsentrasi di daerah-daerah dengan kepadatan penduduk yang 

tinggi di simpul-simpul perpindahan transportasi, atau berdekatan dengan 

kegiatan-kegiatan seperti kompleks hiburan, pasar umum, dan perusahaan 

komersial di mana mereka dapat memperoleh manfaat dan mendapatkan daya 

tarik pelanggan. Dimensi lain dari segi spasial pedagang kaki lima berkaitan 

dengan pergerakan pedagang kaki lima, pelanggan, dan komoditas melalui ruang. 

PKL terlibat dalam dua jenis gerakan utama: (1) perpindahan ke dan dari rumah 

ke tempat penjualannya, dan (2) perpindahan ke dan dari tempat pembelian 

komoditas yang dijual ke tempat penjualan (McGee & Yeung, 1997). Menurut 

Bromley dalam Manning (1985) yang dikutip oleh Widjajanti (2015) menyatakan 

bahwa PKL juga akan menempati lokasi yang mudah dilihat dan dijangkau 

pengunjung sehingga memudahkan interaksi. Secara umum, PKL selalu memilih 
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ruang yang paling menguntungkan dimana terdapat pengunjung yang berlalu 

lalang. Penggunaan ruang dengan mobilitas pengunjung cukup tinggi, (seperti 

trotoar, pinggir jalan) akan semakin memperbesar peluang lakunya barang 

dagangan mereka. Joedo dalam Widjajanti (2000) dalam Widjajanti (2015) 

menyatakan bahwa karakteristik lokasi PKL antara lain: 

a. Terdapat akumulasi orang pada waktu yang relatif bersamaan, dengan 

pertimbangan kemungkinan konsumen yang lebih banyak. 

b. Merupakan pusat-pusat kegiatan ekonomi maupun non-ekonomi yang 

sering dikunjungi. 

c. Interaksi langsung antara penjual dan pembeli dapat berlangsung dengan 

mudah meski dengan ruang yang realtif sempit. 

d. Tidak memerlukan sarana dan prasarana umum untuk melakukan 

aktivitasnya.  

Salah satu upaya yang kerap kali dilakukan pemerintah untuk mengatasi 

masalah ruang PKL adalah dengan melakukan upaya relokasi. Namun upaya 

relokasi tidak selalu berhasil dikarenakan dilakukan dengan pendekatan yang 

belum tepat. Untuk melakukan upaya relokasi yang baik, diperlukan identifikasi 

terkait karakteristik dari PKL di wilayah yang akan di relokasi. Menurut 

Widjajanti (2009) pada jurnal yang berjudul Karakteristik Aktivitas Pedagang 

Kaki Lima Pada Kawasan Komersial di Kota Semarang komponen penataan 

ruang untuk sektor informal salah satunya PKL yaitu: 

1) lokasi; 

2) waktu berdagang; dan 

3) sarana fisik perdagangan dan jenis dagangan.  

Selanjutnya yang perlu diperhatikan terkait pola penyebaran dan pelayan 

PKL. Menurut McGee & Yeung (1997) pola penyebaran PKL dipengaruhi oleh 

aglomerasi dan aksesibilitas. Menurut McGee & Yeung (1997), pola penyebaran 

aktivitas PKL, ada dua kategori, yaitu:  

a) Pola penyebaran PKL secara mengelompok (focus aglomeration), biasa 

terjadi pada mulut jalan, disekitar pinggiran pasar umum atau ruang 
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terbuka. Pengelompokkan ini terjadi merupakan suatu pemusatan atau 

pengelompokkan pedagang yang memiliki sifat sama/berkaitan. 

Pengelompokkan pedagang yang sejenis dan saling mempunyai kaitan, 

akan menguntungkan pedagang, karena mempunya daya tarik besar 

terhadap calon pembeli. Aktivitas pedagang dengan pola ini dijumpa pada 

ruang-ruang terbuka (taman, lapangan, dan lainnya). Biasanya dijumpai 

pada pedagang minuman dan makanan. 

b) Pola penyebaran memanjang (linier aglomeration), pola penyebaran ini 

dipengaruhi oleh pola jaringan jalan. Pola penyebaran memanjang ini 

terjadi di sepanjang/ pinggiran jalan utama atau jalan penghubung. Pola ini 

terjadi berdasarkan pertimbangan kemudahan pencapaian sehingga 

mempunyai kesempatan besar untuk mendapatkan konsumen. Jenis 

komoditi yang biasa diperdagangkan adalah sandang/ pakaian, kelontong, 

jasa reparasi, buah-buahan, rokok/ obat-obatan, dan lain-lain. 

Sedangkan untuk pola pelayanan PKL, digolongkan menjadi: 

a) Unit PKL tidak menetap. Unit ini ditunjukkan oleh sarana fisik 

perdagangan yang mudah dibawa, atau dengan kata lain ciri utama dari 

unit ini adalah PKL yang berjualan bergerak satu tempat ke tempat lain. 

Biasanya bentuk sarana fisik perdagangan berupa kereta dorong, pikulan/ 

keranjang. 

b) Unit PKL setengah menetap. Ciri utama unit ini adalah PKL yang pada 

periode tertentu menetap pada suatu lokasi kemudian bergerak setelah 

waktu berjualan selesai (pada sore hari atau malam hari). Sarana fisik 

berdagang berupa kios beroda, jongko atau roda/ kereta beratap. 

c) Unit PKL menetap. Ciri utama unit ini adalah PKL yang berjualan 

menetap pada suatu tempat tertentu dengan sarana fisik berdagang berupa 

kios atau jongko/roda/kereta beratap. 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada pasal 2 

disebutkan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melakukan penataan dan 

pemberdayaan PKL. Kemudian selanjutnya diatur pada pasal 3 ayat 1 dijelaskan 
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mengenai pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan PKL yang dimaksud 

adalah meliputi: 

1) pendataan 

2) perencanaan penyediaan ruan bagi kegatan sektor informal 

3) fasilitasi akses permodalan 

4) penguatan kelembagaan 

5) pembinaan dan bimbingan teknis 

6) fasilitasi kerjasama antar daerah; dan  

7) mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.  

Tujuan dari penataan dan pengembangan PKL adalah: 

1. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi 

2. sesuai dengan peruntukannya; 

3. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi 

usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan 

4. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana 

dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.  

 

  

Sumber:Dokumentasi Pribadi Penulis, 2019. 

GAMBAR 2.3  
CONTOH PEDAGANG KAKI LIMA 
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2.5 Zonasi dan Penataan Pedagang Kaki Lima 

Zonasi memnurut Permen PU No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/ Kota 

diartikan sebagai pembagian kawasan kedalam beberapa zona sesuai dengan 

fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi 

lain. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa 

peraturan zonasi merupakan salah satu dari instrumen pengendalian pemanfaatan 

ruang. Peraturan zonasi hakikatnya merupakan instrumen pengendalian 

pemanfaatan lahan dan peraturan zonasi itu sendiri disusun berdasarkan rencana 

rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang dan disusun sebagai 

pedoman pengendalian pemanfaatan ruang (Korlena et.al, 2011). Branch (1985) 

dalam Korlena et.al (2011) juga menyatakan bahwa ada beberapa instrumen 

pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan sasaran perencanaan kota 

antara lain: (1) peraturan bangunan; (2) pembagian persil; (3) peraturan zonasi; (4) 

pengenaan sanksi; (5) pemberian insentif dan disinsentif; dan (6) analisis dampak 

lingkungan. Zonasi dalam penelitian ini kemudian disesuaikan dengan kebutuhan 

akan penataan dan pemanfaatan ruang dengan ruang lingkup zonasi berupa 

wilayah penelitian. Bentuk zonasi dalam penataan ruang PKL di wilayah 

penelitian ini akan berupa pembagian wilayah penelitian kedalam zona tertentu 

sesuai dengan fungsi dan karakteristik zona. 

Penataan menurut KBBI adalah proses, pengaturan, penyusunan. Penataan 

ruang menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang yaitu suatu sistem 

proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan 

ruang. Penataan PKL merupakan salah satu komponen penataan ruang yang 

dituangkan pada penataan ruang untuk sektor informal. Penataan PKL kemudian 

dijelaskan pada Permendagri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan 

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, menurut pedoman tersebut penataan PKL 

adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi 

binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan 

lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, 
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kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.  

2.6 Preseden Penataan Sektor Informal PKL  

Penataan dan pengembangan sektor informal terutama pedagang kaki lima/ 

PKL menjadi salah satu pekerjaan rumah hampir disetiap kota di Indonesia. 

Negara berkembang seperti di Indonesia dengan jumlah pekerja di sektor informal 

yang terbilang lebih banyak dibandingkan pekerja di sektor formal mewajibkan 

adanya perencanaan terkait sektor informal. Sektor informal yang terus bertambah 

jumlahnya hampir disetiap wilayah perkotaan di Indonesia akan menimbulkan 

permasalahan yang signifikan jika tidak segera dibentuk kebijakan dan peraturan 

serta arahan penataan dan pengembangannya. Berikut contoh kota di Indonesia 

yang telah melakukan penataan dan pengembangan pedagang kaki lima. 

A. Pasar Semawis, PKL Kawasan Pecinan, Semarang. 

Pasar Semawis Kawasan Pecinan Semarang merupakan salah satu 

lokasi yang wajib dikunjungi saat berkunjung ke Semarang. Kawasan 

tersebut berada di Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Menurut 

Widjajanti (2015) PKL yang berada di Kawasan Pecinan cenderung 

menyebar di gang-gang disetiap kawasan. Aktivitas PKL di kawasan 

tersebut menempati ruang-ruang publik terutama trotoar dan badan jalan di 

depan pertokoan. PKL pada kawasan ini memiliki karakteristik yang 

menyerupai lokasi penelitian yaitu kawasan dengan fungsi perdagangan 

dan jasa. Salah satu penataan PKL di Kawasan Pecinan yaitu Pasar 

Semawis. Pasar Semawis merupakan pasar malam yang menjual berbagai 

jenis makanan dan minuman serta oleh-oleh khas Semarang. Lokasi Pasar 

Semawis tepatnya berada di Gang Warung sepanjang 300 meter dan 

dibuka setiap Jum‟at, Sabtu, dan Minggu. Pasar Semawis terletak di 

Kawasan Pecinan Semarang dimana kawasan tersebut merupakan kawasan 

dengan aktivitas perdagangan dan permukiman serta merupakan salah satu 

ruang fungsional kota tidak bisa luput dari aktivitas PKL yang tumbuh dan 

berkembang pesat. Adanya Pasar Semawis ini menjadi salah satu upaya 

penataan serta potensi dari pengembangan PKL di kawasan tersebut. Pasar 
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Semawis, Kawasan Pecinan dipenuhi oleh pedagang kaki lima yang 

menjanjakan makanan, minuman, serta accecoris.  

Penyediaan ruang bagi PKL di Pasar Semawis, Kawasan Pecinan 

ini dapat menjadi salah satu contoh penataan PKL Bandar Lampung 

dimana karakteristik lokasi persebaran yang menyerupai yaitu kawasan 

perdagangan dan jasa serta karakteristik lokasi persebaran yang sama 

dapat dijadikan contoh penataan ruang dan aktivitas PKL. Pasar Semawis 

dilengkapi dengan fasilitas berupa seating area, tempat sampah, listrik, 

serta air bersih. Ketersediaan lokasi parkir juga memungkinkan para 

pengunjung dengan nyaman berjalan kaki di Pasar Semawis ini. Pasar 

Semawis Kawasan Pecinan Kota Semarang merupakan salah satu contoh 

dari penataan pedagang kaki lima yang dapat menciptakan identitas/ ikon 

kota. Penataan pedagang kaki lima di Pasar Semawis ini menggunakan 

tenda-tenda untuk berdagang. hal ini juga dapat menjadi rujukan bagi 

pemerintah Bandar Lampung, dengan penyeragaman sarana dan luas lapak 

berdagang maka akan memudahkan penataan PKL yang ada.  
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Sumber: Google, dan Dokumentasi Pribadi Penulis, 2019. 

GAMBAR 2.4  
PASAR SEMAWIS, KAWASAN PECINAN SEMARANG 

 

B. Penataan PKL Cikapundung Barat. 

Kawasan Cikapundung Barat atau Jalan Cikapundung merupakan 

kawasan pusat perkotaan di Bandung. Lokasinya yang dekat dengan 

beberapa ikon Kota Bandung seperti Jalan Braga dan Alun-alun Kota 

Bandung membuat Jalan Cikapundung selalu ramai akan aktivitas 

warganya. Kawasan Cikapundung juga dikenal dengan keberadaan PKL 

yang ada di lokasi tersebut. Dilansir oleh humas.bandung.go.id 

bahwasannya terdapat 104 Pedagang Kaki Lima di Kawasan Cikapundung 

Barat, Kecamatan Sumur Bandung. Jenis dagangan PKL yang ada di 

kawasan ini juga beragam mulai dari PKL makanan dan minuman, 

majalah, buku serta PKL jasa. Pemerintah Kota Bandung kemudian 

melakukan penataan kepada PKL Cikapundung Barat dengan membangun 

tenda-tenda knock-down untuk pedagang kuliner di sisi tepi Sungai 

Cikapundung.  

Dari penataan PKL di Kawasan Cikapundung Barat ini, hal yang 

dapat diambil untuk diaplikasikan ke penataan PKL di Bandar Lampung 

yaitu terkait penempatan ruang PKL di trotoar dan sarana berdagang yang 

diberikan. Penataan PKL Kawasan Cikapundung Barat tidak 

memindahkan lokasi berdagang PKL melainkan memberikan fasilitas 

berupa ruang untuk PKL mengembangkan usahanya dan fasilitas 
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pendukung lain. Dalam penataan PKL Kawasan Cikapundung Barat, 

menurut Humas Kota Bandung, dibagi menjadi empat blok atau zona yang 

juga diatur berdasarkan jenis pedagang, sarana serta waktu operasional 

PKL. Adanya penataan PKL di Kawasan Cikapundung ini bertujuan agar 

kawasan terlihat lebih asri dan rapih, penyediaan fasilitas pendukung lain 

juga dilakukan agar lokasi penataan terlihat lebih bersih dan tidak terlihat 

kumuh. 

 

  

  
Sumber: google.com dan humas.bandung.go.id. 

GAMBAR 2.5  

PKL DI KAWASAN CIKAPUNDUNG BARAT SEBELUM DAN SESUDAH 

PENATAAN 
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2.7 Sintesa Variabel 

Pada tabel sintesa variabel dijelaskan mengenai beberapa referensi literatur 

atau  penelitian terdahulu dan atau teori yang digunakan sebagai referensi dalam 

menentukan variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Sintesa variabel terdiri 

dari variabel dan sub variabel yang diambil, justifikasi penggunaan variabel serta 

sumber literatur yang digunakan. 

 

TABEL II.2 

SINTESA VARIBEL 

No

. 
Variabel Sub Variabel Justifikasi Sumber 

1 

Karakteristik 

Lokasi 

Persebaran dan 

Aktivitas PKL  

Lokasi 

Variabel dan sub 

variabel terkait 

karakteristik dan 

aktivitas PKL akan 

digunakan untuk 

mengetahui 

preferensi lokasi dan 

arahan konsep yang 

sesuai dengan 

kebutuhan PKL. 

Novelia, A. S., & 

Sardjito, S. 

(2015). Kriteria 

Penentuan Lokasi 

Pedagang Kaki 

Lima Berdasarkan 

Preferensi 

Pedagangnya Di 

Kawasan 

Perkotaan 

Sidoarjo. Jurnal 

Teknik ITS, 4(1), 

C28-C32. 

Jenis dagangan 

Sarana dagangan 

Waktu berdagang 

Luas lapak 

Pola Pelayanan 

Sifat Pelayanan 

2 

Pola Penyebaran 

PKL (Street 

Vendor 

Concentration) 

Market Focus 

Aglomeration 

(mengelompok) 

Pola penyebaran 

PKL merupakan 

variabel penting 

dalam penentuan 

arahan penataan 

PKL di kawasan 

perkotaan. 

McGee, T. G., & 

Yeung, Y. M. 

(1977). Hawkers 

in Southeast Asian 

cities: Planning for 

the bazaar 

economy. IDRC, 

Ottawa, ON, CA. 

Street 

Concentration 

(linier mengikuti 

jalan) 

3 
Tipe Pelayanan 

PKL 

Mobile (Tidak 

menetap) 

Dalam fokus 

penelitian ini yang 

diutamakan adalah 

sub variabel unit 

PKL setengah 

menetap, karena 

penataan dan 

pengembangan 

diperuntukkan untuk 

Semi mobile 

(setengah 

menetap) 
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No

. 
Variabel Sub Variabel Justifikasi Sumber 

Permanent 

(menetap) 

unit PKL yang 

memiliki pola 

pelayanan setengah 

menetap. 

4 
Preferensi 

Masyarakat 

Alasan berbelanja 

Preferensi 

masyarakat penting 

untuk diamati dalam 

penelitian karena 

masyarakat berperan 

sebagai konsumen 

para PKL yang ada, 

sehingga preferensi 

masyarakat dapat 

digunakan sebagai 

variabel dalam 

penelitian ini. 

Budi, Ari Sulistyo. 

2006. Kajian 

Lokasi Pedagang 

Kaki Lima 

Berdasarkan 

Preferensi PKL 

serta Persepsi 

Masyarakat 

Sekitar di Kota 

Pemalang. Tesis 

tidak diterbitkan. 

Program Studi 

Magister 

Pembangunan 

Wilayah dan Kota, 

Pascasarjana 

Universitas 

Diponegoro, 

Semarang. 

Manfaat PKL 

Gangguan yang 

ada 

Pengelompokkan 

PKL 

Pengaturan PKL 

Hal yang perlu 

diatur  

Fasilitas umum 

yang perlu 

ditambah 

Kesesuaian lokasi 

PKL 
Sumber: Hasil analisis, 2019. 

 

 

 

  


