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1 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA PERSEPSI PEDAGANG KAKI 

LIMA DALAM PENATAAN KAWASAN PASAR 
 

Bab ini menjelaskan konsep, teori, pendapat para pakar, kutipan dari 

jurnal/paper/buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Beberapa konsep/teori 

yang digunakan dalam penelitian ini mengenai persepsi, PKL, penataan, JPM atau 

sky bridge, pasar beserta definisi pasar rakyat dan persyaratan teknis (spesifikasi) 

bangunan atau fisik pasar, teori kebijakan publik, serta indikator pemilihan tempat 

lokasi usaha. 

 

2.1 Persepsi 

 Menurut Porteous (1997), persepsi adalah gambaran dan penjelasan 

seseorang yang melihat objek, terutama bagaimana orang tersebut menghubungkan 

informasi yang dilihatnya dengan dirinya sendiri atau orang lain. Hilgard dkk 

(1978) berpendapat bahwa persepsi merupakan proses interaksi aktif antara orang 

yang melihat objek dan lingkungan sekitarnya. Allport (1962) mengatakan bahwa 

persepsi seseorang terhadap lingkungan tergantung kepada seberapa jauh suatu 

objek membuat suatu arti terhadap pribadi dirinya, sehingga akan muncul suatu 

persepsi berupa pengertian kesadaran atau suatu penghargaan untuk objek tersebut. 

 

2.2 Pedagang Kaki Lima 

 Pedagang kaki lima merupakan istilah untuk menyebut penjaja dagangan 

yang menggunakan gerobak. Istilah PKL sering ditafsirkan karena jumlah kaki 

pedagangnnya ada lima kaki. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang dan tiga 

kaki gerobak (Mc Gee dkk, 1997). Saat ini istilah PKL digunakan untuk pedagang 

yang berdagang di pinggir jalan, biasanya mereka berdagang atau bertempat di 

tempat umum yang ramai, seperti pertokoan/area perdagangan, pasar, trotoar di 

depan sekolah dan lain sebagainya. 
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 Pedagang kaki lima merupakan salah satu usaha dalam perdagangan dan salah 

satu wujud dari sektor informal. Pedagang kaki lima yaitu orang yang dengan modal 

yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-

jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat. Usaha 

tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana 

lingkungan yang informal (Sinambela, 2014). Pedagang kaki lima pada umumnya 

ialah self-employed, yang berarti mayoritas PKL hanya terdiri dari satu tenaga kerja 

(Budi, 2016). Self-employed dapat didefinisikan sebagai organisasi bisnis yang 

paling sederhana dan terkecil. Modal yang dimiliki relatif kecil dan biasanya 

berasal dari sumber dana sendiri atau dari pemasok yang menyuplai komoditas 

(supplier), sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis 

dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah. Pedagang kaki lima 

biasanya menyediakan makanan atau barang lain dengan harga lebih rendah dari 

yang dibeli di toko. 

 Pedagaang kaki lima diartikan sebagai penjual yang menjual produknya 

dengan menempati fasilitas umum tanpa izin (ilegal). Menurut Mc Gee dkk (1977), 

yang dimaksud dengan PKL sama dengan “hawker” yaitu didefinisikan orang yang 

menjual barang dan jasa di ruang kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan 

trotoar. Berdasarkan teori di atas, dapat dipahami bahwa PKL adalah pekerja yang 

mendistribusikan barang di tempat umum, tidak memiliki izin usaha, modal usaha 

kecil, tempat jualan yang dapat dibongkar pasang, dan tidak memerlukan 

alat/tempat penjualan yang sangat terampil. 

 

2.3 Penataan 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penataan berasal dari kata “tata” 

yang berarti aturan. Penataan merupakan hal, cara atau hasil pekerjaan menata. 

Menata adalah mengatur atau menyusun yang sesuai dengan aturan dan sistem. Hal 

ini sepadan dengan kata to manage yang artinya mengatur. Apabila dalam sebuah 

proses, penataan dapat langsung diarahkan pada pengertian manajemen. Suatu 

penataan tersebut dilakukan untuk meningkatan keteraturan, ketertiban dan 

keamanan. 
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 Kamus Tata Ruang Edisi I (1997) menjelaskan penataan merupakan suatu 

proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang 

untuk semua kepentingan secara terpadu, efektif, serasi, seimbang, berkelanjutan, 

terbuka, adil dan perlindungan hukum. Penataan membutuhkan proses yang 

panjang, karena dibutuhkan perencanaan dan implementasi yang lebih teratur untuk 

mencapai tujuan. Penataan merupakan bagian dari proses penyelenggaraan 

pemerintahan, yang mana proses penataan tersebut dapat menjamin tercapainya 

tujuan pembangunan nasional. 

 

2.4 Jembatan Penyeberangan Multiguna atau Jembatan Udara (Sky Bridge) 

 Jembatan penyeberangan multiguna atau jembatan udara ialah salah satu jenis 

jembatan yang memiliki fungsi seperti jembatan pada umumnya yaitu sebagai 

lintasan. Perbedaan JPM atau jembatan udara dengan jembatan biasanya terletak 

pada fungsi dan lintasan yang dilewati. Jembatan penyeberangan multiguna atau 

jembatan udara dapat menghubungkan dari beberapa tempat ke tempat lainnya dari 

ketinggian suatu gedung yang saling berdekatan (Pratama, 2019). Tujuan JPM ini 

untuk efektivitas waktu dan kenyamanan pejalan kaki dalam berpindah dari gedung 

satu ke gedung lainnya. Jembatan penyeberangan multiguna atau jembatan udara 

termasuk salah satu jenis jembatan pejalan kaki tertutup, karena melindungi pejalan 

kaki dari cuaca yang tidak mendukung. 

 

2.5 Pasar 

 Pasar adalah tempat pembeli dan penjual bertemu untuk membeli dan menjual 

barang dan jasa. Menurut Kuntowijoyo (1994), pasar merupakan mekanisme yang 

bukan hanya tempat, tetapi juga kepentingan pembeli dan penjual. Mekanisme ini 

harus dimaknai sebagai urutan dari berbagai bagian, seperti pembeli dan penjual, 

barang yang diperdagangkan, aturan main yang disepakati oleh peserta, aturan 

tertulis dan tidak tertulis, dan peraturan pemerintah yang saling terkait dan 

berinteraksi. 

 Pasar adalah kegiatan ekonomi karena merupakan salah satu dari berbagai 

sistem, kelembagaan, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur. Tujuannya 
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adalah untuk menjual barang, jasa dan tenaga kerja kepada orang-orang dengan 

imbalan uang. Pasar memiliki variasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, 

lokasi, jenis dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang 

diperdagangkan. 

 Pasar memiliki tiga fungsi, yaitu : fungsi distribusi, fungsi pembentukan 

harga, dan fungsi promosi. Menurut fisiknya, jenis pasar dibagi menjadi pasar 

konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret merupakan tempat bertemunya pembeli 

dan penjual melakukan transaksi secara langsung. Komoditi yang diperjualbelikan 

juga dapat diperoleh di pasar tersebut. Pasar abstrak adalah pasar yang tidak nyata. 

Transaksi antara pembeli dan penjual hanya dilakukan melalui telepon, internet dan 

media sosial. 

 

2.5.1 Pasar Rakyat 

 Menurut SNI 8152: 2015, pasar rakyat merupakan tempat bertemunya 

pembeli dan penjual, dan proses jual beli masih di toko, kios, warung atau 

bentuk tawar menawar lainnya. Pasar rakyat adalah tempat yang sering 

dikunjungi setiap hari, sehingga banyak interaksi yang akan terjadi. Interaksi 

tersebut tidak hanya antara pembeli dan penjual, tetapi juga antara pihak lain 

seperti pengelola. Banyaknya interaksi menuntut pengelola untuk 

melaksanakan pengelolaan aktivitas secara tepat, efektif dan efisien. 

 

2.5.2 Persyaratan Teknis Pasar Rakyat 

 Menurut SNI 8152:2015, persyaratan teknis pasar rakyat merupakan 

persyaratan yang mengatur teknis (spesifikasi) bangunan atau fisik pasar. 

Persyaratan teknis pasar rakyat ini meliputi : 

A. Ruang Dagang 

Ruang dagang terdiri atas toko/kios, los dan jongko/konter/pelataran 

yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1) Toko/kios dibuat tidak menutupi arah angin. 

2) Los harus dibuat modular. 
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3) Jongko/konter/pelataran berada di area yang ditentukan sehingga 

tidak akan mengganggu ruang lingkup masuk dan keluar pasar, dan 

tidak menutupi pandangan toko/kios atau los. 

B. Aksesibilitas dan Zonasi 

1) Aksesibilitas 

Aksesibilitas harus memenuhi persyaratan, antara lain : semua 

fasilitas harus dapat diakses oleh semua orang (termasuk 

penyandang cacat dan manula), akses untuk kendaraan bongkar 

muat harus ditempatkan di lokasi yang tidak menyebabkan 

kemacetan, serta pintu masuk dan sirkulasi harus disediakan untuk 

menjamin ketercapaian semua fasilitas di dalam pasar, baik ruang 

dagang maupun fasilitas umum, termasuk untuk menanggulangi 

bahaya kebakaran. 

2) Zonasi 

Penataan zonasi harus dikelompokan secara terpisah untuk bahan 

pangan kering, bahan pangan basah, non pangan, siap saji dan 

pemotongan unggas hidup. Selain itu, harus memiliki jalur yang 

mudah dijangkau oleh semua konsumen dan tidak menyebabkan 

penumpukan orang di lokasi tertentu, serta terdapat papan nama 

yang menunjukkan keterangan lokasi zonasi. 

3) Area Parkir 

Area parkir harus memenuhi persyaratan dengan tersedia luas 

parkir yang proporsional dengan luas pasar, terdapat pemisahan 

yang jelas antara area parkir dengan wilayah ruang dagang, 

membedakan antara jalur masuk dan keluar beserta tanda masuk 

dan keluar kendaraan yang jelas. Selain itu, area parkir dibagi 

menurut jenis angkutannya, seperti: mobil, sepeda motor, sepeda, 

gerbong/truk dan/atau becak, serta memiliki area yang rata 

sehingga tidak menyebabkan genangan air dan mudah dibersihkan. 

4) Area Bongkar Muat 

Area bongkar muat harus dipisahkan dari area parkir pengunjung, 

seperti area bongkar muat barang, hewan dan lain sebagainya. 
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5) Koridor/Gangway 

Koridor/gangway harus dapat memberikan kemudahan untuk 

sirkulasi pedagang dan pembeli, termasuk penyandang cacat, 

dalam melakukan kegiatan transaksi, serta keluar masuk barang 

dari area bongkar muat ke toko/kios, los, maupun 

jongko/konter/pelataran. 

C. Pos Ukur dan Sidang Tera 

Pos ukur ulang dan sidang tera harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut : 

1) Tersedia alat ukur, takar, dan timbang yang sudah ditera/tera ulang 

dan masih berlaku, serta ada penandaan untuk digunakan 

konsumen dan/atau pedagang secara mandiri guna memeriksa 

barang yang dibeli dan/atau diperdagangkan. 

2) Tersedia ruangan permanen atau menggunakan fasilitas lainnya 

dengan lantai datar dan terlindung dari hujan untuk 

menyelenggarakan kegiatan sidang tera/tera ulang. 

D. Fasilitas Umum 

1) Kantor Pengelola 

Kantor pengelola pasar harus memenuhi persyaratan dengan 

memiliki ruang permanen yang dapat ditempatkan di dalam area 

pasar atau di luar area pasar, lokasi kantor pengelola harus dapat 

diakses oleh pengunjung dan pedagang, memberikan Prosedur 

Operasi Standar (SOP) untuk mendeskripsikan tugas, metode kerja 

dan alur kerja masing-masing posisi. Prosedur operasi standar 

didokumentasikan dengan baik dan mudah diperiksa oleh pihak 

berwenang. 

2) Toilet 

Toilet harus memenuhi persyaratan dengan terdapat toilet pria dan 

wanita terpisah dengan tanda atau simbol dengan memperhatikan 

kebersihan toilet tetap terjaga dan ditempatkan terpisah dari lokasi 

penjualan. Selain itu, tersedia jamban angsa yang dilengkapi 

dengan tempat penampungan air, terdapat ventilasi dan penerangan 
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yang memadai, bak air yang disediakan harus bersih dan bebas 

jentik, tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun 

dan air mengalir, limbah dari toilet ke dalam septic tank atau 

lubang penetrasi yang tidak mencemari air tanah, lantai tidak licin 

dan mudah dibersihkan, tersedia tempat sampah kedap air, tertutup 

dan mudah diangkat. 

3) Ruang Menyusui 

Ruang menyusui harus memenuhi persyaratan dengan tersedia 

ruang terpisah, nyaman dan tertutup. Terdapat fasilitas untuk 

penyimpanan ASI, terdapat wastafel dengan air mengalir untuk 

cuci tangan dan cuci peralatan, permukaan lantai ruangan datar, 

tidak licin, tidak mudah retak, mudah dibersihkan, dan terbuat dari 

bahan kedap air, adanya ventilasi dan sirkulasi udara, serta 

pencahayaan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan. 

4) Closed-Circuit Television (CCTV) 

Ditempatkan di lokasi yang dapat memantau semua aktivitas pasar. 

Pemantauan CCTV hanya dapat diakses oleh pengelola pasar dan 

tidak diletakan di area pribadi, seperti : toilet, kamar mandi dan 

ruang menyusui. 

5) Ruang Peribadatan 

Terdapat ruang untuk melakukan ibadah yang memadai pada area 

pasar. 

6) Ruang Bersama 

Terdapat ruang bersama yang digunakan untuk kegiatan komunitas 

pasar. 

7) Pos Kesehatan 

Terdapat fasilitas pelayanan kesehatan untuk pengguna pasar 

dalam menanggulangi keadaan darurat, minimal Pertolongan 

Pertama Pada Kecelakaan (P3K). 

8) Pos Keamanan 

Terdapat pos keamanan yang memadai pada area pasar. 
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9) Area Merokok 

Terdapat ruang untuk merokok yang memenuhi syarat kesehatan. 

10) Ruang Disinfektan 

Terdapat ruang untuk membersihkan sarana pengangkutan dan 

peralatan yang digunakan untuk unggas. 

11) Area Penghijauan  

Area penghijauan yang memadai harus tersedia pada area pasar. 

E. Elemen Bangunan 

Elemen bangunan pasar harus mengikuti persyaratan bangunan terkait 

yang sudah ditetapkan, dengan memenuhi ketentuan khusus untuk pasar 

rakyat yaitu : 

1) Pertemuan lantai dengan dinding, serta pertemuan dua dinding 

harus berbentuk lengkung (conical). 

2) Bangunan yang berlantai dua memiliki ketinggian anak tangga 

maksimal 18 cm. 

3) Lantai yang selalu terkena air harus mempunyai kemiringan ke 

arah saluran pembuangan air sehingga tidak terjadi genangan. 

4) Meja tempat penjualan mempunyai permukaan yang rata, tepi meja 

berbentuk lengkung, mudah dibersihkan dan dilengkapi dengan 

lubang pembuangan air sehingga tidak menimbulkan genangan. 

5) Meja tempat penjualan untuk zonasi pangan harus memiliki tinggi 

minimal 60 cm dari lantai, serta terbuat dari bahan tahan karat dan 

bukan dari kayu. 

F. Keselamatan Dalam Bangunan 

1) Memiliki prosedur keselamatan bagi pengguna gedung dalam 

situasi darurat. 

2) Terdapat jalur evakuasi dan titik pertemuan darurat sesuai dengan 

standar keamanan gedung. 

3) Terdapat sistem proteksi kebakaran. 

4) Apabila merencakan bangunan baru, perencanaan bangunan harus 

mengakomodasi kemungkinan melokalisasi bagian bangunan yang 

terbakar untuk melindungi bagian bangunan lainnya. 
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G. Pencahayaan 

Bangunan harus memiliki penerangan alami atau buatan, termasuk 

penerangan darurat dengan persyaratan khusus penerangan umum pada 

area sekitar tangga, area toilet, serta area kamar mandi yang sesuai 

dengan fungsinya. 

H. Sirkulasi Udara 

1) Bangunan harus memiliki ventilasi alami atau buatan sesuai 

dengan fungsinya. 

2) Bukaan saluran ventilasi harus dirancang untuk menghindari 

gangguan dari hewan. 

3) Teknis sistem ventilasi harus mencakup bukaan permanen, seperti 

jendela, pintu atau perangkat lain yang dapat dibuka. 

I. Drainase 

1) Ditutup dengan kisi sehingga saluran mudah dibersihkan. 

2) Memiliki kemiringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

sehingga dapat mencegah genangan air. 

3) Tidak ada bangunan los/kios di atas saluran drainase. 

J. Ketersediaan Air Bersih 

1) Jaringan air bersih harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan 

pengguna dan kapasitasnya harus dihitung berdasarkan jenis dan 

jumlah pengguna. 

2) Tersedia air bersih dan/atau tandon air yang dilengkapi keran 

supaya air dapat mengalir. 

3) Air bersih harus tersedia di area bahan pangan basah. 

4) Pemeriksaan kualitas air bersih dilakukan melalui pengujian secara 

berkala. 

K. Pengelolaan Air Limbah 

1) Saat merencanakan, pertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya, 

dan memisahkan pembuangan air limbah yang mengandung zat 

beracun dan berbahaya dari air limbah rumah tangga/domestik. 

2) Limbah cair harus menjalani pengolahan tertentu sebelum dibuang 

ke saluran pembuangan umum. 
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3) Tersedia saluran pembuangan tertutup yang tidak melewati area 

penjualan. 

4) Pemeriksaan kondisi limbah cair dilakukan melalui pengujian 

secara berkala. 

L. Pengelolaan Sampah 

1) Sistem pembuangan sampah direncanakan dan dipasang dengan 

mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya. 

2) Tersedia fasilitas pewadahan yang memadai agar tidak 

mengganggu kesehatan dan kenyamanan. 

3) Terdapat tempat sampah tahan air, tertutup, mudah diangkat, dan 

dipisahkan antara sampah organik dan non-organik. 

4) Tersedia tempat sampah terpisah yang cukup antara sampah kering 

dan sampah basah. 

5) Tempat sampah terbuat dari bahan yang tahan air, tidak mudah 

berkarat, kuat, kedap udara dan mudah dibersihkan. 

6) Terdapat alat pengangkut sampah yang kuat, mudah dibersihkan 

dan mudah dipindahkan. 

7) Sampah harus diangkut minimal 1 x 24 jam. 

8) Terdapat kegiatan pengelolaan sampah berdasarkan prinsip 3R 

reduce, reuse, dan/atau recycle (misalnya bank sampah, 

pembuatan kompos) yang mempunyai nilai ekonomi. 

M. Sarana Telekomunikasi 

Sarana telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang ketersediaan 

informasi harus tersedia di kantor pengelola. 

 

2.6 Kebijakan Publik 

 Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang ditentukan dan dilaksanakan 

oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat sepenuhnya, dengan fokus pada tujuan 

tertentu (Hidayati dkk, 2007). Kebijakan publik didasarkan pada hukum dan 

merupakan tindakan pengaturan. Kebijakan publik terhadap suatu keputusan yang 

dilakukan oleh pejabat dapat bersifat positif dan negatif. Keputusan Positif apabila 

terdapat kejelasan pemerintah dalam menangani masalah, sedangkan keputusan 
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negatif jika pemerintah tidak mengambil tindakan apapun ketika diperlukan 

intervensi pemerintah. 

 Kebijakan pada penataan PKL telah dimasukkan kedalam kebijakan publik. 

Hal tersebut karena isi kebijakan penataan PKL terkait dengan kepentingan umum. 

Ketentuan tentang PKL dirincikan dalam Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2000, 

yang menyatakan bahwa penataan PKL memiliki tujuan untuk mengatur dan 

menata PKL agar keberadaan PKL dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah 

dengan tetap menjaga dan memelihara lingkungan yang bersih, asri, tertib, aman 

dan nyaman. 

  Hidayati dkk (2013) mendeskripsikan bahwa penataan PKL dikaitkan 

dengan kriteria evaluasi kebijakan publik. Pertama yaitu kriteria efektivitas untuk 

melihat apakah alternatif tersebut mencapai hasil yang diharapkan. Berdasarkan 

kriteria efisiensi, yaitu melihat upaya dalam meningkatkan efektivitas tertentu. 

Efisiensi ini biasanya berkaitan dengan uang. Memiliki strategi yang mencapai 

efektivitas tertinggi dengan biaya terendah. Kriteria kesamarataan terkait dengan 

hak masing-masing pedagang untuk mendapatkan izin. Penyediaan tersebut 

mengatur ketentuan dan prosedur mengenai penyediaan tempat dan penerimaan 

peraturan dan pedoman. Kriteria kesetaraan ini berlaku untuk larangan dan 

kewajiban setiap PKL. Berdasarkan kriteria kecukupan yaitu melihat sejauh mana 

tingkat efektivitas dapat memenuhi permintaan dan menekankan pada kekuatan 

serta hasil yang diharapkan dari alternatif kebijakan. Kriteria responsivitas, yaitu 

sejauh mana kebijakan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan nilai kelompok 

masyarakat. Kriteria responsivitas ialah melibatkan ketentuan pidana untuk 

memastikan bahwa PKL melanggar izin, membayar biaya, dan melanggar larangan 

dan kewajiban. Berdasarkan kriteria ketepatan, hal ini terkait dengan nilai tujuan 

rencana dan kekuatan asumsi yang menjadi dasar tujuan rencana dengan melihat 

apakah lokasi PKL disesuaikan dengan fasilitas PKL dan tempat umum untuk 

memenuhi tujuan bersama dari pedagang, masyarakat dan pemerintah daerah. 

 Berdasarkan keterkaitan dengan kriteria yang telah dijelaskan di atas, maka 

dalam menggambarkan dampak kegiatan PKL terhadap kondisi pengaturan PKL 

menurut teori Hidayati dkk (2013), ialah sebagai berikut : 
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1) Lokasi aktivitas PKL, mengetahui lokasi resmi dan lokasi larangan bagi 

PKL. 

2) Kelompok aktivitas sesuai lokasi, mengetahui kelompok aktivitas berjualan 

yang legal dan aktivitas berjualan yang ilegal. 

3) Penarikan retribusi, mengetahui ketentuan pungutan retribusi dari pihak 

pengelola. 

4) Kebijakan terkait sarana usaha, mengetahui terkait teknis bangunan atau 

fisik lapak jualan. 

 

2.7 Indikator Pemilihan Tempat Lokasi Usaha 

 Rahayu dkk (2012) mengemukakan bahwa untuk menjadikan penataan PKL 

sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat 

perlu dicari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penataan PKL. Faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan tersebut tidak hanya dari sudut pandang 

pengambil kebijakan saja, melainkan juga dari sisi penerima yaitu PKL. Oleh 

karena itu, perlu diketahui faktor-faktor yang dianggap penting oleh PKL dalam 

penataannya, sehingga komponen-komponen dalam program penataan PKL dapat 

dilaksanakan secara tepat, efektif dan efektif. Maka demikian, terdapat 19 variabel 

yang dapat diuji sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan penataan PKL, 

antara lain : 

1)  Luas Lapak PKL 

2)  Kondisi Sarana Dagang  PKL 

3)  Pengaturan Waktu Pelayanan 

4)  Pola Pengelompokan 

5)  Tingkat Kestrategisan Lokasi 

6)  Keterjangkauan Transportasi 

7)  Kondisi Sarana/Fasilitas Pendukung 

8)  Parkir 

9)  Penerangan 

10)  Air Bersih 

11)  Pembuangan Sampah 

12)  Estetika Lingkungan 
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13)  Kedekatan Dengan Fungsi Utama Kota 

14)  Keamanan 

15)  Kebersihan 

16)  Pembinaan Terhadap PKL 

17)  Legalitas 

18)  Aglomerasi 

19)  Modal Usaha 

 Hamdan dkk (2002) berpendapat bahwa dalam pemilihan tempat atau lokasi 

usaha memerlukan pertimbangan cermat terhadap faktor-faktor : 

1) Aksesibilitas, yaitu lokasi yang dilalui atau mudah dijangkau sarana 

transportasi umum. 

2) Visibilitas, yaitu lokasi atau tempat yang dapat dilihat dengan jelas dari 

jarak pandang normal. 

3) Ekspansi, yaitu tersedianya tempat yang cukup luas apabila ada perluasan 

di kemudian hari. 

4) Lingkungan, yaitu daerah sekitar mendukung produk yang ditawarkan. 

5) Tempat parkir, yaitu memiliki tempat parkir yang luas, nyaman, dan aman, 

baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat. 

6) Peraturan pemerintah, yaitu ketentuan yang melarang PKL berjualan di 

kawasan tertentu. 

 Menurut Hamdan dkk (2005), terdapat beberapa kriteria pemilihan lokasi 

yang harus diperhatikan dalam pengalokasian kegiatan PKL. Kriteria yang 

dimaksud yaitu pemilihan lokasi harus strategis dan nilai tanah yang sangat rendah. 

Selain kedua aspek tersebut, faktor lainnya ialah : 

1) Lokasi PKL berdekatan dengan kegiatan primer, karena PKL cenderung 

untuk mendekati konsumen yang tidak terjangkau oleh sektor formal, 

sehingga kegiatan PKL memberikan alternatif bagi konsumen. 

2) Sirkulasi penduduk yang relatif tinggi, karena kegiatan PKL biasanya 

cenderung mendatangi konsumen, sehingga lokasi yang mempunyai 

konsentrasi peduduk yang tinggi akan menjadi daya tarik bagi PKL dengan 

harapan mendapatkan konsumen. 
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2.8 Sintesa Variabel 

 Sintesa variabel diambil dari hasil temuan yang telah dijelaskan di atas 

mengenai teori persepsi, PKL, penataan, JPM atau sky bridge, pasar beserta definisi 

pasar rakyat dan persyaratan teknis (spesifikasi) bangunan atau fisik pasar, teori 

kebijakan publik, serta indikator pemilihan tempat lokasi usaha. Sintesa variabel ini 

berfungsi untuk mendapatkan variabel dari teori dan hasil penelitian terdahulu 

sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan survey di lapangan. Variabel yang 

digunakan yaitu variabel yang memiliki keterkaitan dengan sasaran yang telah 

ditentukan sebelumnya. Berikut merupakan tabel hasil ringkasan variabel :   
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TABEL II.1 

SINTESA VARIABEL 

 

No Sasaran Variabel Sub Variabel Sumber  Teori 

1 

Kondisi Pengaturan 

PKL di Kawasan 

Pasar Tanah Abang 

 Lokasi Aktivitas 

PKL 

 Kelompok Aktivitas 

Sesuai Lokasi 

 Penarikan Retribusi 

 Kebijakan Terkait 

Sarana Usaha 

  
(Nurani Nurul Hidayati 

dan Hadi Wahyono, 2007) 

Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang 

ditentukan dan dilaksanakan oleh pemerintah 

untuk kepentingan rakyat sepenuhnya, 

dengan fokus pada tujuan tertentu. 

Penataan PKL memiliki tujuan untuk 

mengatur dan menata PKL agar keberadaan 

PKL dapat mendukung pertumbuhan 

ekonomi daerah dengan tetap menjaga dan 

memelihara lingkungan yang bersih, asri, 

tertib, aman dan nyaman. 

Penataan PKL dikaitkan dengan kriteria 

evaluasi kebijakan publik, antara lain :  

efektivitas, efesiensi, kesamaraataan, 

kecukupan, responsivitas dan ketepatan. 

2 

Karakteristik 

Kawasan Pasar 

Tanah Abang, 

Jakarta Pusat 

 Aksesibilitas dan 

Zonasi 

 Fasilitas Umum 

 Drainase 

 Air Bersih 

 Persampahan 

  SNI 8152:2015 

Pasar rakyat sebagai tempat bertemunya 

pembeli dan penjual dimana proses jual beli 

masih tawar-menawar pada toko, kios, los 

atau bentuk lainnya. 

Persyaratan teknis pasar rakyat merupakan 

persyaratan yang mengatur teknis 

(spesifikasi) bangunan atau fisik pasar. 
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Lanjutan Tabel II.1 

No Sasaran Variabel Sub Variabel Sumber  Teori 

3 

Persepsi PKL 

Terhadap 

Penataan 

Kawasan Pasar 

Tanah Abang 

Melalui JPM 

Fisik 

• Luas Lapak PKL 

• Kondisi Sarana Dagang 

PKL 

• Kondisi Sarana/Fasilitas 

Pendukung 

• Parkir 

• Penerangan 

• Air Bersih 

• Persampahan 

• Lingkungan 

• Aksesibilitas 

• Kestrategisan Lokasi 

Murtanti Jani Rahayu, 

RR. Ratri Werdiningtyas 

& Musyawaroh, 2012) 

 

(Alifal Hamdan, Agung 

Witjaksono & Arief 

Setiyawan, 2002) 

 

SNI 8152:2015 

Terdapat 19 variabel penataan yang diuji 

sebagai faktor yang mempengaruhi  

keberhasilan. 

 

Pemilihan tempat atau lokasi usaha 

memerlukan pertimbangan cermat terhadap 

faktor-faktor aksesibilitas, visibilitas, 

ekspansi, lingkungan, tempat parkir dan 

peraturan pemerintah. 

 

Terdapat beberapa kriteria pemilihan lokasi 

yang harus diperhatikan dalam 

pengalokasian kegiatan PKL, kriteria yang 

dibahas yaitu pada pemilihan lokasi harus 

strategis dan nilai tanah yang sangat rendah. Non Fisik 

• Pengaturan Waktu 

Pelayanan 

• Keamanan 

• Kebersihan 

• Legalitas 

• Modal Usaha 

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2021 


