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ABSTRAK 

Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah pedagang kaki lima di Surabaya, maka 

pemerintah berkewajiban untuk menata pedagang kaki lima yang ada. Salah satu cara untuk 

menata pedagang kaki lima agar berjualan tidak mengganggu keamanyan, kenyamanan dan 

lingkungan adalah dengan menerbitkan Perda Nomor 9 Tahun 2014 yang mengharuskan 

pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran menyediakan ruang kosong untu pedagang kaki 

lima. Namun jalannya Perda tersebut tidak berjalan dengan yang diharapkan sehingga 

menimbulkan resistensi dari pedagang kaki lima itu sendiri. Penelitian ini membahas upaya 

resistensi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dan dibantu oleh Organisasi Pemuda 

Pancasila. Studi ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan dari Grindle. Data diperoleh 

melalui indepth interview dengan beberapa narasumber yaitu paguyuban Pedagang Kaki 

Lima Kecamatan Wiyung, Satpol PP, Pemuda Pancasila Kota Surabaya, dan warga sekitar 

Pedagang Kaki Lima Kecamatan Wiyung berjulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan 

pedagang kaki lima di Kecamatan Wiyung melakukan resistensi karena masih belum 

disediakannya tempat relokasi yang layak dan menolak disebut menjadi penyebab banjir yang 

dituduhkan oleh Pemerintah. Penelitian ini menjelaskan bagaimana gagalnya implementasi 

kebijakan dari pemerintah melalui Perda Nomor 9 Tahun 2014 dan tentang upaya dan strategi 

Paguyuban Pedagang Kaki Lima Kecamatan Wiyung bersama Organisasi Pemuda Pancasila 

dalam melakukan resistensi terhadap kebijakan pemerintah. 

 

Kata kunci: Resistensi, Paguyuban, Pemuda Pancasila, Pedagang Kaki Lima Kecamatan 

Wiyung, Teori Implementasi Kebijakan. 

 

ABSTRACT 

Along with the increasing number of street vendors in Surabaya, the government is obliged to 

set up existing street vendors. One way to organize street vendors in order not to disturb 

security, comfort and the environment is to issue Local Regulation No. 9 of 2014 which 

requires shopping centers and office bu ildings to provide vacant space for street vendors. 

But the way the law does not go with the expected so as to cause resistance from street 

vendors themselves. This study discusses the resistance efforts conducted by street vendors 

and is assisted by the Pancasila Youth Organization. This study uses Grindle Policy 

Implementation Theory. The data is obtained through indepth interview with some speakers, 

namely Paguyuban Pedagang Kaki Lima Kecamatan Wiyung, Satpol PP, Pemuda Pancasila 

Kota Surabaya, and the residents around the street vendors of Wiyung District. The result of 

this research shows that street hawkers in Wiyung sub - district are resisting because they 

have not yet provided a proper relocation place and refused to be called the cause of the 

flood alleged by the Government. This research explains how the failure of policy 

implementation from the government through Local Regulation No. 9 of 2014 and about the 

efforts and strategy of Paguyuban Pedagang Kaki Lima Kecamatan Wiyung together with 

Pancasila Youth Organization in doing resistance against government policy. 
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PENDAHULUAN 
 

Sebagai negara yang termasuk dalam salah satu paling banyak populasi penduduknya di 
dunia dan ditambah angka strata pendidikan yang kurang menjanjikan, membuat masyarakat 
Indonesia terasa sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Populasi penduduk yang cukup banyak 
dan minimnya lapangan pekerjaan sehingga harus membuat lapangan pekerjaan bagi mereka 
sendiri. Menjadi pedagang kaki lima dianggap salah satu cara yang paling masuk akal demi bertahan 
hidup terutama di kota – kota besar. Arus urbanisasi yang semakin tak terkontrol juga ikut andil 
dalam perkembangan pedagang kaki lima yang walaupun sering ditertibkan tetapi sama sekali tidak 
mengurangi jumlah mereka, melainkan keberadaan Pedagang Kaki Lima semakin banyak dan 
semakin berkembang. Tidak perlu modal yang banyak dan skill yang khusus untuk menjadi seorang 
pedagang kaki lima, melihat hal itu tidak terkejut rasanya jika keberadaan pedagang kaki lima 
jumlahnya semakin tidak terkontrol. Melihat pertumbuhan pedagang kaki lima yang sangat pesat 
maka tidak dipungkiri dengan itu semakin terbatas pula tempat untuk mereka berjualan. Tempat 
yang semakin terbatas maka mau tidak mau pedagang kaki lima akan berjualan yang tidak 
semestinya diperuntukkan untuk berjualan.  

Pedagang Kaki Lima sendiri adalah individu atau sekelompok orang yang berjualan di 
tempat yang tidak semestinya, paling banyak ditemui di trotoar – trotoar jalan besar atau di jalur 
hijau yang semestinya tidak diperuntukan untuk berjualan. Permasalahan timbul pada saat 
pedagang kaki lima semakin tidak bisa diatur untuk tidak berjualan di tempat yang memang tidak 
boleh, hal ini juga melibatkan pihak Pemerintah Kota sebagai pemangku kebijakan. Mengatasi 
pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya, langkah Pemerintah membuat kebijakan 
yang tujuannya adalah mengatur pedagang kaki lima agar berjualan di tempat yang benar dan tidak 
mengganggu lingkungan, ketertiban dan kenyamanan. Pemerintah menerbitkan Perda Nomor 9 
Tahun 2014 agar pedagang kaki lima menjadi lebih teratur dan tidak mengganggu lingkungan. Cara 
tersebut diharapkan mampu untuk mengatur pedagang kaki lima agar berjualan dengan tertib 
karena dengan setiap pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran diwajibkan menyediakan lahan 
untuk pedagang kaki lima akan membuat pedagang kaki lima tidak perlu kesusahan untuk mencari 
tempat yang tepat untuk berjualan.  

Namun pada prakteknya jalannya perda tersebut tidak berjalan baik, masih banyak pusat 
perbelanjaan dan gedung perkantoran belum menyediakan tempat yang layak untuk pedagang kaki 
lima, bahkan ada yang tidak menyediakan sama sekali lahan untuk pedagang kaki lima. Hal tersebut 
membuat pedagang kaki lima masih berjualan di tempat yang tidak seharusnya sehingga pemerintah 
mau tidak mau melakukan penertiban agar pedagang kaki lima yang berjualan melanggar aturan 
akan merakasan efek jera dan tidak berjualan pada tempat yang tidak seharusnya kembali. 
Pemerintah yang melakukan tugasnya mau tidak mau sering berbenturan dengan kepentingan para 
pedagang kaki lima yang berniat untuk mencari nafkah dengan cara berjualan. Hal tersebut 
membuat sering terjadi gesekan antara pedagang kaki lima dan Pemerintah yang diwakili oleh 
Satpol PP. 

Seringnya terjadi gesekan antara pedagang kaki lima dengan Pemerintah juga banyak 
ditemui di kota – kota besar yang umumnya dibuat para pedagang tempat untuk mencari 
peruntungan. Surabaya yang notabene adalah salah satu Kota terbesar di Indonesia menjadi sasaran 
para penduduk desa untuk meraantau dan mencari peruntungan. Tak hayal dengan hal tersebut 
jumlah pedagang kaki lima di Kota Surabaya jumlahnya semakin banyak dan membuat semakin 
besar kemungkinan untuk bergesekan dengan kepentingan pemerintah kota yang tugasnya 
menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan tidak sesuai tempatnya, ditambah dengan belum 
berjalan secara optimalnya Perda yang mengatur tentang pedagang kaki lima di Surabaya ini. Seperti 
yang terjadi pada pedagang kaki lima di Kecamatan Wiyung yang mengalami gesekan dengan 
Pemerintah. Pemerintah yang diwakili oleh Satpol PP berpendapat jika wilayah pedagang kaki lima 
disana berjualan sangat tidak layak dan tidak boleh dibuat untuk tempat berjualan karena tempat 
pedagang kaki lima disana berjualan berada diatas saluran air yang dikhawatirkan akan 
menghambat saliran air dan menyebabkan banjir.  

Kawasan Kecamatan Wiyung sendiri dikenal sebagai wilayah yang rawan banjir dan padat 
akan penduduk, hal itu semakin mendorong Pemerintah untuk melakukan penertiban pada 
pedagang kaki lima di Kecamatan Wiyung. Namun bak gayung yang bersambut pedagang kaki lima 
di kecamatan wiyung berpendapat jika mereka bukanlah penyebab banjir di Kecamatan Wiyung, 

tudingan Pemerintah yang menyebutkan jika tempat berjualan mereka menjadi 
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menghambat laju air karena berjualan diatas selokan yang terbuka juga mereka bantah 
dengan argumen mereka sama sekali tidak menghambat laju air karena mereka membuat 
semacam jembatan untuk berjualan sehingga tidak mengganggu laju air dibawah tempat 
mereka berjualan. Pedagang kaki lima juga berpendapat jika di Kecamatan wiyung sering 
terjadi banjir itu bukan terjadi karena keberadaan mereka namun memang dari dulu pun 
wilayah tersebut memang dikenal daerah langganan banjir, bahkan sebelum pedagang kaki 
lima disana berjualan wilayah tersebut memang wilayah rawan banjir. Gesekan antara 
pedagang kaki lima dengan pemerintah memang tidak bisa dihindarkan. 

Keadaan yang semakin tidak menentu membuat pedagang kaki lima semakin risau dan 
mulai berani berjualan di tempat yang tidak semestinya, ditambah belum adanya tempat relokasi 
dari pemerintah membuat pedagang kaki lima mulai memikirkan upaya-upaya untuk melakukan 
resistensi yaitu dengan membentuk Paguyuban yang gunanya untuk memperjuangkan kepentingan 
mereka untuk tetap bisa berjualan di Kecamatan Wiyung. Paguyuban tersebut dicetuskan oleh salah 
satu tokoh yang cukup berpengaruh di lingkungan Pedagang Kaki Lima berjualan, tepatnya di 
Kecamatan Wiyung. Tokoh tersebut ialah Bapak Pendik yang menjabat pula sebagai ketua PAC 
Pemuda Pancasila di kecamatan Wiyung. Dengan begitu otomatis timbul lah kedekatan antara 
Paguyuban Pedagang Kaki Lima Kecamatan Wiyung dengan Pemuda Pancasila. Dengan kedekatan 
yang terjalin tersebut membuat Pemuda Pancasila mau membantu Pedagang Kaki Lima di 
kecamatan Wiyung dengan segala kepentingannya, ntah itu kepentingan paguyuban maupun 
kepentingan Pemuda Pancasila itu sendiri. Ormas Pemuda Pancasila juga menjadikan PKL di Wiyung 
sebagai PKL binaan yang terdaftar dalam MPC Pemuda Pancasila Surabaya. Bisa dikatakan hal 
tersebut juga sebagai strategi pengkaderan yang dilakukan oleh Ormas Pemuda Pancasila. Peran 
kelompok kepentingan dalam hal ini juga dimainkan oleh Organisasi Pemuda Pancasila. Kelompok 
kepentingan adalah sekelompok manusia yang mengadakan persekutuan yang didorong oleh 
kepentingan-kepentingan tertentu. Kepentingan ini dapat berupa kepentingan umum atau 

masyarakat luas ataupun kepentingan untuk kelompok tertentu (Ornstein, 1978).  
Terjalinnya komunikasi antara pihak pedagang kaki lima dengan Ormas Pemuda 

pancasila semakin membuat “mesrah” hubungan antara kedua pihak untuk melakukan 
resistensi kepada kebijakan pemerintah kota Surabaya, yaitu dengan menolak penggusuran 
tempat mereka berjualan sebelum disediakan tempat relokasi yang layak. Namun dengan 
syarat pedagang kaki lima disana harus menjaga lingkungan sekitar dengan rutin 
membersihkan gorong – gorong dibawah tempat mereka berjualan. Syarat lain juga 
diajukan oleh Satpol PP yang meminta pedagang kaki lima disana menjaga lingkungan tetap 
aman serta bersih dari sampah. Kesepakatan dari kedua belah pihak yang di tanda tangan 
oleh pihak Satpol PP dan juga pihak paguyuban pedagang kaki lima disana.  

Teori implementasi kebijakan dari Grindle yang mengatakan untuk mencapai suatu 
kebijakan perlu adanya implementasi – implementasi untuk mencapai tujuan dari kebijakan 
tersebut. Implementasi kebijakan dibagi menjadi dua veriabel yaitu konten dan konteks. 
Variabel konten sendiri lebih berisi tentang pembuatan kebijakan itu sendiri, jika variabel 
konteks lebih melihat bagaimana kondisi lingkungan sekitar tempat kebijakan tersebut 
dijelaskan. Grindle juga mengatakan jika suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh 
lingkungan sekitar, contohnya kekuatan politik, kepentingan – kepentingan dan aktor 
politik. (Grindle, Merilee S. 1980). 

Ada kajian terdahulu yang membahas resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan 
Pemerintah. Pertama, penelitian dengan lokasi dan obyek yang berbeda yaitu di sekitar Pasar Waru 
Sidoarjo. Namun fokus penelitian hampir sama, yang membedakan adalah dalam penelitian 
sebelumnya tidak ada kepentingan pihak ke-3 dalam upaya pedagang kaki lima melakukan reisitensi 
(Dewi,2015). Hasil penelitian menunjukan bahwa pedagang kaki lima di Pasar Waru Sidorjo 
menolak relokasi karena belum jelasnya tempat relokasi dan fasilitas – fasilitas di tempat relokasi 
yang baru. Kedua, penelitian yang membahas resistensi pedagang kaki lima dalam upaya kebijakan 
penertiban yang terjadi di Jalan Kokrosono dan Jalan Kartini Timur Kota Semarang (Septiana,2011). 

Penelitian ini membahas upaya pemerintah dalam melaksanakan kebijakan penertiban dengan 
mempertimbangkan aspek keindahan, ketertiban, dan kepentingan pedagang kaki lima itu 
sendiri. 
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Beberapa kasus mengenai resistensi pedagang kaki lima dalam kebijakan pemerintah 

dengan fokus dan obyek penelitian yang berbeda, membuat penulis mencoba untuk melengkapi 
penelitian sebelumnya dengan penelitian kali ini tentang resistensi pedagang kaki lima kecamatan 
Wiyung. Penelitian yang penulis lakukan berbeda dari kedua contoh penelitian yang sudah 
disebutkan diatas, Bagaimana pada penelitan ini yang membuat menarik ialah adanya pihak ketiga 
yang ikut campur dalam permasalahan resistensi pedagang kaki lima. Kepentingan pedagang kaki 
lima untuk melakukan resistensi dibantu oleh Organisasi Pemuda Pancasila dengan segala 
kepentingannya. Hal tersebut tidak ditemukan dalam penelitian sebelumnya yang lebih terfokus 
dalam perlawanan pedagang kaki lima itu sendiri terhadap pemerintah. 

Hasil penelitian yang penulis temui di lapangan adalah belum berjalan dengan 
baiknya Perda Nomor 9 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap pusat perbelanjaan dan 
gedung perkantoran untuk menyediakan tempat bagi pedagang kaki lima berjualan 
membuat pedagang kaki lima masih berjulan di tempat yang tidak seharusnya. Pemerintah 
dengan itu mau tidak mau akan melakukan penertiban untuk pedagang kaki lima yang 
berjualan di tempat yang tidak semestinya. Pedagang kaki lima dengan itu semakin 
terdesan dan mulai memikirkan cara-cara untuk melakukan resistensi, salah satunya adalah 
dengan membentuk paguyuban. Pedagang kaki lima di kecamatan Wiyung yang memiliki 
keterbatasan dalam bidang pendidikan memandang Pemuda Pancasila sebagai organisasi 
yang dapat menolong mereka, terutama dalam masalah advokasi ke Pemerintah Kota 
Surabaya. Penelitian ini juga membahas gagalnya implementasi kebijakan pemerintah 
hingga menimbulkan resistensi dan strategi Paguyuban bersama Pemuda Pancasila dalam 
upayanya untuk melakukan resistensi terhadap kebijakan pemerintah. 
 
Isi 
 

Resistensi sendiri tidak timbul begitu saja, tentu ada faktor yang menyebabkan pedagang 
kaki lima di Kecamatan Wiyung melakukan resistensi terhadap kebijakan pemerintah. Faktor yang 
paling utama ialah belum belum terealisasinya tempat relokasi untuk pedagang kaki lima berjualan 
dan pedagang kaki lima di kecamatan Wiyung tidak merasa menjadi penyebab banjir yang 
dituduhkan oleh pemerintah kota Surabaya. Mereka berdalih jika tempat berjualan mereka sama 
sekali tidak mengganggu laju air di bawahnya. Pedagang kaki lima juga sering melakukan kerja bakti 
untuk membersihkan selokan di bawah mereka berjualan, dengan begitu mereka merasa telah turut 
andil dalam kebersihan lingkungan di area sekitar pedagang kaki lima berjualan. Masalah lain yang 
menyebabkan pedagang kaki lima di kecamatan Wiyung melakukan resistensi ialah mengenai 
tempat relokasi yang belum jelas. Sebenarnya dengan adanya Perda Nomor 9 Tahun 2014 itu sangat 
menguntungkan bagi pedagang, mengingat pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran akan selalu 
ramai sehingga sangat cocok tentunya digunakan untuk berjualan. Namun dalam kenyataannya 
masih sangat sedikit pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran di surabaya yang menyediakan 
tempat bagi pedagang kaki lima, bahkan kalu disediakan tentu fasilitasnya akan seadannya. Dengan 
demikian Pedagang Kaki Lima akan terus melakukan resistensi terutama jika tuntutan terakhir 
mereka mengenai tempat relokasi yang layak belum disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. 

Pedagang kaki lima juga tak serta – merta begitu saja melakukan resistensi, mereka juga 
mempertimbangkan masalah advokasi yang umumnya pedagang kaki lima disana rata – rata 
berpendidikan rendah tentu menyulitkan mereka dalam melakukan resistensi melalui tahap 
advokasi. Kehadiran Organisasi Pemuda Pancasila bak angin segar untuk mereka. Bagaimana 
kekurangan mereka dalam segi advokasi dan perlu adanya orang yang benar – benar paham atas 
permasalahan yang mereka alami semua terjawab dengan datangnya Organisasi Pemuda Pancasila. 
Pedagang kaki lima di kecamatan Wiyung juga sudah tidak asing lagi dengan Organisasi Pemuda 
Pancasila, bagaimana dikenal di daerah Wiyung sendiri merupakanan salah satu basis masa terbesar 
Pemuda Pancasila di Surabaya, terlebih ketua PAC Pemuda Pancasila sendiri merupakan ketua dari 
Paguyuban Pedagang Kaki Lima. 

Permasalahan pedagang kaki lima di Kecamatan Wiyung juga menarik simpati dari 
berbagai pihak yang ingin membantu mereka. Bukan hanya Pemuda Pancasila saja 
sebenarnya yang ingin membantu pedagang kaki lima disana, namun banyak juga pihak yng 
ingin membantu seperti organisasi – organisasi lain maupun individu. Terutama ketika jika 
akan dilaksanakan Pemilu atau sebagainya maka organisasi – organisasi lain atau individu 
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terus silih berganti berdatangan untuk menampung aspirasi pedagang kaki lima di 
kecamatan Wiyung. Namun seiring berjalannya waktu hal tersebut lantas hilang begitu saja 
tanpa adanya kejelasan. Dengan begitu semakin menjelaskan dimata pedagang kaki lima 
jika Pemuda Pancasila lah yang benar – benar mau dan mampu membantu mereka dalam 
menyelesaikan masalah dan melakukan resistensi terhadap kebijakan pemerintah. 

Mayoritas pedagang kaki lima di kecamatan Wiyung juga mempunyai keterbatasan yaitu 
rata - rata dari mereka tidak menempuh pendidikan yang tinggi hingga mereka merasa awam dan 
sangat memerlukan bantuan dari pihal lain untuk menyelesaikan masalahnya. Hal ini semakin 
membuat pedagang kaki lima juga merasakan membutuhkan Permuda Pancasila. Walaupun dalam 
kenyataan nya Pemuda Pancasila juga memiliki tujuan atau kepentingan dalam bantuannya terhadap 
pedagang kaki lima di kawasan Wiyung yaitu masalah kaderisasi, eksistensi dan finansial. Salah satu 
cara agar organisasi ingin terus berkembang ialah kaderisasi dan eksistenti. Dengan merekrut kader 
yang semakin banyak maka akan menguatkan organisasi itu sendiri. Eksistensi juga sangat penting 
dalam perkembangan suatu organisasi bagaimana nafas dari organisasi ialah kegiatan, kegiatan 
tersebut yang semakin menambah eksistensi dalam masyarakat sehingga organisasi semakin dikenal 
dan semakin besar. Faktor yang tidak kalah pentingnya ialah masalah finansial. Masalah finansial 
akan menjadi sangat vital karena kebanyakan individu yang masuk dalam organisasi tidak 
dipungkiri memiliki pemikiran yang prakmatis dengan melihat apa saja keuntungan mereka masuk 
dalam organisasi itu sendiri. Dalam penelitian ini ditemukan fakta jika pedagang kaki lima disana 
juga dipungut biaya yang katanya “uang kebersihan” sebesar Rp. 2.000,00. Per hari tentu saja 
semakin menambah pundi – pundi pengurus Pemuda pancasila untuk kepentingan sendiri maupun 
kepentingan organisasi. 

Dalam upanyanya untuk melakukan resistensi paguyuban pedagang kaki lima 
bersama Pemuda pancasila juga merencanakan strategi – strategi agar kepentingan 
Paguyuban yang ingin mempertahankan wilayah berjualanya menjadi terwujud. Jika upaya 
untuk mempertahankan wilayah berjualan tersebut gagal maka paling tidak mereka bisa 
mendapatkan tempat relokasi yang layak dan memadai untuk mereka berjualan kembali 
demi menyambung hidup. Strategi pertama yang dilakukan oleh pedagang kaki lima beserta 
Pemuda Pancasila disini ialah dengan mengirim tim LPPH dari Pemuda Pancasila. LPPH 
sendiri adalah salah satu sayap dari Pemuda Pancasila yang tujuan dibentuk LPPH adalah 
membantu masyarakat kecil yang memerlukan lembaga perlindungan hukum jika 
mengalami masalah yang berkaitan dengan hukum. Dalam penelitian ini LPPH memiliki 
peran yang cukup besat yaitu dengan melakukan advokasi langsung ke Satpol PP kota 
Surabaya hingga menemukan kesepakatan yang di sepakati oleh kedua belah pihak yaitu 
pihak Pemerintah Kota Surabaya yang diwakili oleh Satpol PP dan pihak pedagang kaki lima 
yang diwakili oleh Organisasi Pemuda Pancasila. 

Selain menjalin hubungan dengan Organisasi Pemuda Pancasila strategi dari paguyuban 
disana ialah dengan menarik simpati dari masyarakat di sekitar pedagang kaki lima berjualan. Cara 
yang digunakan ialah pedagang kaki lima disana sering melakukan kerja bakti untuk membersihkan 
lingkungan sekitar, baik kerja bakti yang diadakan oleh pedagang kaki lima itu sendiri maupun kerja 
bakti yang diadakan oleh warga sekitar. Hal tersebut membuat membuat hubungan masyarakat 
dengan pedagang kaki lima jadi semakin baik dan dimata masyarakat pedagang kaki lima disana juga 
sangat perduli dari aspek lingkungan. Cara lain yang biasa dilakukan oleh Paguyuban Pedagang kaki 
Lima dengan PAC Pemuda Pancasila kecamtan Wiyung adalah disaat bulan puasa juga sering 
membagikan ta’jil gratis untuk pengguna jalan yang lewat. Dengan hasil patungan para pedagang 
yang dibantu dana juga dari Pemuda Pancasila mereka melakukan kegiatan bagi – bagi ta’jil 
bersama. Dengan begitu interaksi yang dilakukan untuk mendapatkan simpati dari masyarakat akan 
semakin baik demi kelancaran usaha untuk mempertahankan wilayah berdagang mereka. Jadi 

interaksi yang terjadi antara pedagang kaki lima dengan masyarakat juga sudah terjalin sangat 
baik sejak beberapa tahun lalu, terlebih dibantu juga dengan Ormas Pemuda Pancasila yang 
sangat mendukung agar Pedagang Kaki Lima disana tidak di relokasi namun juka hal 
tersebut tidak dapat diperjuangkan maka tuntutan mereka ialah mendapat ganti tempat 
berjualan yang layak dan yang pasti ramai akan pembeli. Sebagai mediator antara pedagang 
kaki lima dan masyarakat Pemuda Pancasila juga membantu mengadvokasi agar 
kepentingan dan keinginan Paguyuban Pedagang Kaki Lima juga terpenuhi. 
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Resistensi sendiri semakin mudah dilaksanakan dengan adanya kedekatan antara 

petinggi Satpol PP dengan petinggi dari Organisasi Pemuda Pancasila. Hal tersaebut turut 
diamini oleh narasumber lain yang semakin memperkuat temuan jika memang adanya 
kedekatan antara petinggi Satpol PP dengan Petinggi Pemuda Pancasila. Itu juga dianggap 
sebagai strategi oleh paguyuban pedagang kaki lima bersama Organisasi Pemuda Pancasila 
dalam rangka melakukan resistensi terhadap kebijakan Pemerintah. Dengan begitu akan 
melancarkan segala urusan yang berkaitan dengan pedagang kaki lima di kecamatan 
Wiyung untuk melakukan resistensi. Dimana semua PKL yang berjualan di area tersebut 
sekarang merupakan kader dari Pemuda Pancasila kecamatan Wiyung dan berperan aktif 
dalam eksistensi Pemuda Pancasila di daerah Wiyung dan sekitarnya. Dengan semakin 
banyak PKL yang berjualan di area Paguyuban maka akan semakin melancarkan strategi 
Pemuda Pancasila untuk semakin memperkuat basis masanya di kecamatan Wiyung. 

Strategi terakhir yang dilakukan oleh Paguyuban ialah dengan adanya surat perjanjian yang 
ditanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu dari pihak Satpol PP dan Pihak paguyuban yang 
diwakili oleh Pemuda Pancasila akan semakin menguntungkan pedagang kaki lima yang tujuannya 
ialah melakukan resistensi. Dengan adanya surat perjanjian tersebut juga dilampirkan materai di 
dalamnya dan dianggap memiliki kekuatan hukum membuat tujuan pedagang kaki lima untuk 
mempertahankan wilayah berjualannya semakin besar. Bagaimana dalam surat perjanjian tersebut 
menyebutkan kalau pedagang kaki lima di kecamatan Wiyung tidak akan digusur sampai di sediakan 
tempat untuk relokasi yang layak. Kata layak disini diperjelas harus layak sesuai kesepakatan kedua 
belah pihak. Dalam wawancara peneliti dengan Satpol PP kota Surabaya, pihak pemerintah kota 
Surabaya juga mengakui sangat kesulitan untuk memberikan tempat relokasi bagi para pedagang 
kaki lima. Bagaimana seperti yang kita ketahui, belum berjalan dengan baiknya Perda Nomor 9 
Tahun 2014 yang mewajibkan pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran menyediakan lahan 
untuk pedagang kaki lima membuat pemerintah memutar otak kembali bagaimana cara untuk 
pedagang kaki lima bisa berjualan di tempatnya dan laju pembangunan di kota Surabaya semakin 
lama semakin pesat, dengan demikian semakin sedikit pula lahan yang bisa digunakan untuk 
relokasi pedagang kaki lima di kota Surabaya. Jika sekelompok pedagang kaki lima di relokasi ke 
tempat yang layak maka semua pedagang kaki lima juga akan meminta tempat yang sama untuk 
syarat relokasi. Hal ini sangat tidak memungkinkan karena dari yang disebutkan sebelumnya selain 
masalah tempat juga masalah dana. Dana APBD kota Surabaya juga sangat tidak memungkinkan jika 
semua pedagang kaki lima meminta tempat relokasi hal itu membuat akan semakin sulit bagi 
pedagang kaki lima untuk mendapatkan tempat relokasi. Hal tersebut dianggap cara yang paling jitu 
oleh paguyuban bersama Pemuda Pancasila dalam melakukan resistensi, bagaimana sulitnya 
mendapatkkan lahan dan terbatasnya APBD kota Surabaya membuat kemungkinan mereka 
mendapatkan tempat relokasi akan semakin kecil dan hal tersebut semakin memuluskan tujuan dari 
peguyuban bersrta Pemuda Pancasila untuk melakukan resistensi, mengingat telah adanya 
kesepakatan antara pihak Satpol PP yang mewakili pemerintah kota dengan Pemuda Pancasila yang 
mewakili Pedagang Kaki Lima itu sendiri. 

 
Kesimpulan 
 

Kesimpulan dari yang diperoleh oleh peneliti adalah awal mula resistensi terjadi karena 
gagalnya impementasi kebijakan dari pemerintah yaitu melalui Perda Nomor 9 tahun 2014 
mengenai pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran untuk menyediakan tempat bagi pedagang 

kaki lima dan pedagang kaki lima di kecamatan Wiyung tidak merasa menjadi penyebab banjir 
seperti yang dikatakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Karena dari hasil wawancara 
peneliti dengan pedagang kaki lima dan hasil wawancara peneliti dengan warga sekitar 
tempat pedagang kaki lima berjualan, wilayah tersebut memang wilayah langganan banjir. 
Tudingan lain yang menyebutkan jika Tempat berjualan pedagang kaki lima disana 
menghambat saluran air juga dibantah oleh pedagang kaki lima disana dengan menyatakan 
jika mereka membuat semacam jembatan diatas selokan sehingga tidak mengganggu laju 
air di bawahnya.  

Kedua, kesimpulan yang ditemukan menunjukan bahwa pedagang kaki lima di 
Kecamatan Wiyung merasa tidak mampu jika berjalan sendiri tanpa dibantu oleh Ormas  
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Pemuda Pancasila, karena mereka yang rata – rata tidak memiliki tingkat pendidikan yang 
tinggi. Oleh karena itu pedagang kaki lima menyambut dengan sangat baik niat dari Ormas 
Pemuda Pancasila untuk membantu mereka dalam upayanya melakukan resistensi 
terhadap kebijakan penggusuran, walaupun tidah begitu saja Organisasi Pemuda Pancasila 
membantu pedagang kaki lima di kecamatan wiyung tetapi Pemuda Pancasila juga 
mempunyai kepentingan yaitu pengkaderan, eksistensi dan materi. Ketiga, peneliti juga 
menemukan kesimpulan bahwa belum adanya kejelasan tempat relokasi juga membuat 
Pedagang Kaki Lima melakukan resistensi. Adanya surat perjanjian yang menyatakan jika 
pedagang kaki lima di kecamatan Wiyung tidak akan digusur sebelum mendapatkan tempat 
relokasi yang layak juga membuat pedagang kaki lima di kecamatan Wiyung semakin kuat 
dalam rencananya untuk melakukan resistensi. 
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