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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang Faktor-Faktor  kegagalan Program Relokasi PKL di area Stadion Tambaksari 

Surabaya. Yang melatar belakangi penelitian ini, berdasarkan pada awal Tahun 2013 sebenarnya para PKL sudah direlokasi dari tempat 

berjualan semula yakni sekitar Stadion Tambaksari menuju Pasar Krampung.Namun faktanya, para PKL banyak yang kembali berjualan 

di sekitar Satdion Tambaksari.Oleh karena itu dengan kondisi yang demikian peneliti ingin mengetahui faktor-faktor kegagalan 

implementasi yang dilakukan Pemkot Surabaya dalam merelokasi PKL. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti memakai metode 

penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan tehnik snowball. Data 

diperoleh melalui proses observasi dan wawancara mendalam, serta memanfaatkan sumber data dokumen. Keabsahan data diuji melalui 

triangulasi sumber data sehingga data yang disajikan merupakan data yang absah.Analisis dan interpretasi data dilakukan dengan 

menelaah sumber data dokumen. Hasil yang didapatkan dari kesimpulan ini menunjukkan bahwa secara umum implementasi program 

relokasi pedagang kaki lima di sekitar Stadion Tambaksari Surabaya belum berjalan dengan baik karena belum mencapai tujuan awal 

program relokasi. Hal ini dipengaruhi oleh faktor environmental, yakni kondisi tempat tujuan relokasi (Pasar Krampung) yang kurang 

kondusif sehingga menyebabkan penurunan pendapatan yang dialami oleh PKL.Serta pengaruh paguyuban sebagai kelompok penekan 

juga menyebabkan kegagalan program relokasi ini.Dalam menjalankan program ini pasti ditemukan kendala yang akhirnya menimbulkan 

tekanan yang dirasakan kedua belah pihak.Tekanan ini akan mengakibatkan terciptanya umpan balik (feedback) yang dilakukan dengan 

cara negosiasi antara kedua belah pihak. 

Kata Kunci: PKL, relokasi, implementasi program, factor environmental. 

LATAR BELAKANG MASALAH 

Kota Surabaya merupakan Kota Metropolitan 

terbesar setelah Ibu Kota Jakarta  yang dibagi dalam 31 

(tiga puluh satu) kecamatan dan 163 (seratus enam puluh 

tiga) kelurahan. Permasalahan yang dihadapi kota 

Surabaya terutama adalah kemacetan lalu lintas. Jumlah 

kendaraan di Surabaya menurut Kominfo Jatim  

(http://kominfo.jatimprov.go.id/watch/33955) pada 

November 2012 tercatat ada 4.166.847 unit. Jumlah itu 

terdiri 604.060 mobil penumpang, 220.712 mobil beban, 

7.185 bus, 945 kendaraan khusus dan 3.333.947 sepeda 

motor. Jumlah ini naik sekitar 138.837 unit dibandingkan 

2011 lalu. Faktor utama penyebab peningkatan tingkat 

kemacetan ini karena pertumbuhan kendaraan yang tidak 

sebanding dengan pertambahan ruas jalan yang 

panjangnya 2.102,48 kilometer. Kondisi tersebut terus 

menumbuhkan titik kemacetan baru. 

Faktor lainnya penyebab kemacetan di 

Surabaya ialah banyaknya pekerja yang bekerja di sektor 

informal. Istilah sektor informal pertama kali dilontarkan 

oleh Keith Hart (1971) dengan menggambarkan sektor 

informal sebagai bagian angkatan kerja kota yang berada 

diluar pasar tenaga terorganisasi. Sektor ini memiliki ciri  

tidak terorganisasi (unorganized), tidak teratur 

(unregulated), dan kebanyakan legal tetapi tidak terdaftar 

(unregistered). Pelaku informal seperti para Pedagang 

Kaki Lima merupakan suatu pelaku usaha yang 

memanfaatkan sarana dan prasarana umum, lahan dan 

bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat 

sementara ataupun menetap. 

Sikap pemerintah  terhadap para pekerja sektor 

informal khususnya para pedagang kaki lima terlihat 

memandang sebelah mata, PKL seringkali dianggap 

sebagai penyebab gangguan publik. Kehadiran Pedagang 

Kaki Lima di berbagai kota yang seringkali mengabaikan 

ketertiban, kebersihan, dan keindahan di kawasan-

kawasan strategis  perkotaan sehingga PKL dianggap 

sebagai gangguan. Mengabaikan keberadaan dan 

kepentingan pelaku ekonomi sektor informal yang 

keberadaannya semakin hari semakin bertambah banyak, 

adalah suatu hal yang mustahil dilakukan, apalagi 

maraknya Pedagang Kaki Lima ini dinilai banyak pihak 

sebagai bukti kegagalan pemerintah menyediakan 

lapangan kerja bagi masyarakat. Untuk menjembatani 

dua kepentingan yang berbenturan tersebut, maka 

pemerintah membuat kebijakan untuk penataan dan 

pemberdayaan PKL seperti yang tertuang dalam 

Permendagri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pada 

pasal 5 Permendagri tersebut menyebutkan bahwa 

penataan dan pemberdayaan (relokasi) pedagang kaki 

lima adalah: 
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a. memberikan kesempatan berusaha bagi 

Pedagang Kaki Lima melalui penetapan lokasi 

sesuai dengan peruntukannya; 

b. menumbuhkan dan mengembangkan 

kemampuan usaha Pedagang Kaki Lima 

menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan 

mandiri; dan 

c.untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, 

tertib dan aman dengan sarana dan prasarana 

perkotaan yang memadai dan berwawasan 

lingkungan. 

Kendati penataan PKL sudah dilakukan di 

berbagai titik, namun tidak selalu berhasil, sebagai 

contoh penataan PKL di depan Stadion Tambaksari 

Surabaya. Keberadaan PKL di depan Stadion Tambaksari 

sering membuat kemacetan lalu lintas. Para pedagang 

Kaki lima yang berjualan disana sebenarnya sudah 

direlokasi ke Pasar Krampung lantai 2, namun faktanya 

masih banyak yang tetap berjualan di depan stadion. 

Padahal Pemkot Surabaya memberi janji kepada para 

pedagang kaki lima seperti berikut “barang siapa yang 

bersedia pindah ke Pasar Krampung akan dibebaskan 

harga sewa stan selama 1 tahun, namun untuk biaya 

listrik dan keamanan ditanggung pedagang sendiri”. 

Program relokasi yang diadakan Pemkot Surabaya mulai 

diterapkan pada awal Tahun 2013 atau tepatnya bulan 

Januari 2013. 

Menurut rencana, kawasan stadion akan 

ditetapkan menjadi daerah bebas pedagang kaki lima dan 

diubah menjadi taman kota. Salah satu informan 

menjelaskan bahwa PKL yang berjualan baju, aksesoris, 

ataupun sandal/sepatu (kecuali yang berjualan makanan) 

dilarang berjualan di daerah tersebut.Pedagang-pedagang 

tersebut direlokasi ke tempat yang baru yaitu Pasar 

Krampung. Namun faktanya mereka masih tetap 

berjualan di depan stadion. Berikut ini tabel mengenai 

jumlah PKL: 

Tabel 1.2 data PKL Stadion Tambaksari 

Sumber: data olahan dari Paguyuban Mawar 

Merah, 2014 

PKL  direlokasi PKL yang 

kembali ke 

area Stadion  

PKL yang tetap 

bertahan di tempat 

relokasi 

72 PKL 68 PKL 4 PKL 

 

Oleh karena itu dengan kondisi yang demikian 

peneliti ingin mengetahui faktor-faktor kegagalan 

implementasi yang dilakukan Pemkot Surabaya dalam 

merelokasi pedagang kaki lima tersebut. Mengingat 

peningkatan jumlah pedagang kaki lima telah berdampak 

pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan 

kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan 

maka diperlukan penataan pedagang kaki lima. Selain 

itu, rencananya kawasan stadion akan ditetapkan menjadi 

daerah bebas pedagang kaki lima dan diubah menjadi 

taman kota.  

RUMUSAN MASALAH  

Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan 

implementasi program relokasi Pedagang Kaki 

Lima tersebut gagal?  

 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan perumusan masalah yang 

dikemukakan di atas, maka tujuan utama yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah:  

Untuk mengetahui faktor-faktor yang 

menyebabkan implementasi program relokasi 

Pedagang Kaki Lima tersebut gagal. 

 MANFAAT PENELITIAN  

Adapaun manfaat yang diharapkan dengan adanya 

penelitian ini adalah: 

1.Bagi Pemerintah 

Sebagai masukan bagi pemerintah baik di tingkat daerah 

maupun di tingkat pusat dalam mengatasi kegagalan 

program relokasi PKL.Serta memberi solusi-solusi yang 

berguna bagi pemerintah agar untuk ke depannya 

program relokasi khusunya relokasi pedagang kaki lima 

dapat diterima dengan tangan terbuka oleh pedagang. 

2.Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan dalam menemukan faktor-

faktor kegagalan relokasi pedagang kaki lima dan 

mencari upaya-upaya apa saja yang dapat membantu 

Pemkot dalam mengatasi permasalahan tersebut.  

3.Bagi Fisip Unair 

Untuk menambah koleksi hasil-hasil penelitian, 

khususnya yang menyangkut faktor-faktor kegagalan 

relokasi PKL. 
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KERANGKA TEORI 

Pada penelitian ini, untuk menjawab rumusan 

masalah yang berupa untuk mengetahui faktor-faktor 

kegagalan implementasi suatu kebijakan, maka penelitian 

ini menggunakan Model Alur atau Proses yang digagas 

oleh Adam Smith. Model proses atau alur Smith (1973) 

merupakan salah satu model implementasi yang paling 

klasik. Menurut Smith, dalam proses implementasi ada 

empat variabel yang perlu diperhatikan. Keempat 

variabel tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan 

merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan 

berinteraksi secara timbal balik, oleh karena itu jika salah 

satu variabel ada yang tidak bersinergi maka akan 

menyebabkan ketidakseimbangan diantara beberapa 

variabel. Ketidakseimbangan tersebut akan menimbulkan 

ketegangan-ketegangan (tensions) yang bisa munculnya  

diskresi seperti aksi fisik ataupun protes-protes dimana 

dalam hal ini diperlukan berdirinya institusi-institusi baru 

untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kebijakan. Jadi 

pola-pola interaksi dari keempat variabel dalam 

implementasi kebijakan memunculkan ketidaksesuaian, 

ketegangan dan tekanan-tekanan.Pola-pola interaksi 

tersebut mungkin menghasilkan pembentukan lembaga-

lembaga tertentu, sekaligus dijadikan umpan balik untuk 

mengurangi ketegangan dan dikembalikan ke dalam 

matriks dari pola-pola transaksi dan kelembagaan. Ada 4 

variabel yang terkait dalam proses implementasi, yakni 

Idealized Policy, Target Groups, Implementing 

Organization, dan Environmental Factors. Berikut ini 

akan dijelaskan lebih jelasnya. 

1. Badan Pelaksana (Implementing 

Organization) 

Badan Pelaksana (Implementing 

Organization)yaitu badan pelaksana yang bertanggung 

jawab dalam proses implementasi kebijakan. Pelaksana 

tersebut dapat berupa organisasi ataupun perorangan 

yang melaksanakan kebijakan di lapangan dengan 

bertugas sebagai pengelola, pelaksanaan serta 

pengawasan. Karakteristik lembaga pelaksana sangat 

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. 

Dengan melihat karakteristik lembaga-lembaga 

pelaksana, maka pembahasan ini tidak lepas oleh struktur 

birokrasi. Struktur birokrasi diidentifikasi sebagai 

karakteristik-karakteristik, norma-norma, serta pola-pola 

hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-

badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik 

potensial maupun nyata sebagai titik acuan dasar dalam 

menjalankan kebijakan. 

  

2. Kelompok sasaran 

Kelompok sasaran yaitu sekelompok orang atau 

organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang 

atau jasa atas dampak implementasi suatu kebijakan. 

Mereka merupakan bagian dari stakeholders yang 

diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan terhadap 

pola iteraksi yang ditentukan oleh kebijakan.  

Keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan dilihat 

dari bagaimana respon atau daya tanggap kelompok 

sasaran, jika kelompok sasarannya berlapang hati untuk 

menerima dan menjalankan kebijakan yang ditetapkan 

tanpa ada yang mengeluh maka kebijakan tersebut akan 

berhasil. Adapun yang mempengaruhi kelompok sasaran 

untuk  dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap 

kebijakan yang diimplementasikan bergantung kepada 

(1) kesesuaian isi kebijakan dengan harapan mereka; (2) 

partisipasi PKL dalam menjalankan program relokasi.  

 

3. Kebijakan yang diidealkan 

Kebijakan yang diidealkan (Ekowati 2009:61) 

yaitu pola interaksi yang diidealkan oleh perumus dengan 

tujuan mendorong target group untuk melaksanakan 

kebijakan.  Prospek implementasi kebijakan yang efektif, 

sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para 

pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten 

(accuracy and consistency). Disamping itu, koordinasi 

merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi 

kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara 

pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, 

maka kesalahan akan semakin kecil, demikian 

sebaliknya. Dalam konteks organisasi tunggal, atasan 

mencari mekanisme proses implementasi.  

 

4. Faktor Enviromental  

Faktor enviromental (Sugandi, Yogi 2011:90) 

yaitu unsur lingkungan yang dapat mempengaruhi 

implementasi. Lingkungan eksternal yang tidak 

mendukung atau tidak kondusif dapat menjadi sumber 

masalah dari kegagalan proses implementasi kebijakan. 

Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan 

kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pada skripsi ini, dijelaskan bahwa metode 

penelitian ini berisi tentang langkah-langkah penelitian, 

dengan menggunakan pendekatan berupa tipe atau jenis  

penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, metode 

pengambilan informan, data dan instrument data, metode 

pengumpulan data, metode pengujian validitas dan 

keabsahan data serta metode analisis data.  

1. Tipe/jenis penelitian  

 

Penelitian tentang faktor-faktor kegagalan 

implementasi program relokasi PKL ini menggunakan 

pendekatan kualitatif, karena seperti yang diungkap oleh 

Dr. Lexy (Moleong 2011: 52). Pertama, bertujuan 

memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik 

dan memperbanyak pemahaman mendalam. Kedua, 

berasumsi bahwa „subject matter‟ suatu ilmu social 

adalah amat berbeda dengan „subject matter‟ dari ilmu 

fisik/alamiah. Maksudnya, perilaku seseorang terikat 
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konteks dimana hal itu terjadi dan kenyataan sosial tidak 

bisa direduksi menjadi kenyataan fisik.Ketiga, penelitian 

tentang tindakan individu dalam masyarakat merupakan 

ciri penelitian kualitatif karena yang dikaji merupakan 

fenomena yang berada di dalam diri masing-masing. 

Selain itu, Strauss dan Corbin (Strauss & Corbin 2009: 4) 

juga mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dapat 

berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan 

perilaku seseorang, disamping juga peranan organisasi, 

pergerakan sosial atau hubungan timbal balik. Pada 

penelitian ini akan menjelaskan lebih rinci tentang 

faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan kegagalan 

relokasi PKL.  

 

2. Lokasi penelitian  

Lokasi penelitian ini ditetapkan di area  Stadion 

Tambaksari. Lokasi ini dipilih oleh peneliti dengan 

pertimbangan asumsi peneliti terhadap realita yang 

mungkin tampak di lapangan dengan realita yang ada 

secara administratif dan mendesaknya program yang 

harus ditangani. Lokasi penelitian yang lain juga 

dilakukan di Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian, Satuan Polisi Pamong 

Praja, serta Kelurahan Tambaksari yang dipilih dengan 

pertimbangan sebagai pihak pelaksana atau implementor 

program relokasi PKL. 

3 Tehnik Pemilihan Informan 

 Penentuan informan dalam penelitian ini  

menggunakan tehnik snowball (Moleong 2011: 224) 

dimana pemilihan informan lanjutan dalam rangka 

penggalian data untuk mendapatkan variasi dan 

kedalaman informasi yang diperoleh atas rekomendasi 

dari informan utama yang telah ditentukan. Informan 

pada penelitian ini meliputi dari Dinas Koperasi dan 

UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Satuan 

Polisi Pamong Praja, Kelurahan Tambaksari sebagai 

pihak implementor.Informan dari Dinas Koperasi dan 

UMKM diperoleh melalui rekomendasi dari pihak Tata 

Usaha dan Kepala Dinas, yaitu bagian UMKM.Informan 

dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian diperoleh 

melalui rekomendasi dari pihak Tata Usaha, yaitu bagian 

Perdagangan khususnya Seksi Perdagangan Dalam 

Negeri.Informan dari Satuan Polisi Pamong Praja 

diperoleh melalui rekomendasi dari pihak Tata Usaha, 

yaitu bidang Pengendalian Operasional khususnya Seksi 

Operasi dan Pengawasan.Informan dari Kelurahan 

Tambaksari diperoleh melalui rekomendasi dari Bapak 

Lurah Tambaksari, yaitu Sekretaris Lurah 

Tambaksari.Adapun informan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Supardi, BA sebagai Sekretaris Lurah di 

Kelurahan Tambaksari Surabaya; 

2. Drs. Rudianto, SE sebagai Staf Seksi Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi 

dan UMKM Kota Surabaya; 

3. Ratmawati, BA sebagai Kepala Seksi Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi 

dan UMKM Kota Surabaya; 

4. Joko Wiyono, SE sebagai Kepala Seksi Operasi di 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya; 

5. Saiful, SE sebagai Kepala Seksi Pengawasan di 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya; 

6. Nurdin Trisno, SE sebagai Staff Perdagangan 

Dalam Negeri di Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kota Surabaya; 

Selain informan dari pihak implementor, adapula 

informan dari pihak penerima kebijakan.Pihak penerima 

kebijakan ini seperti paguyuban mawar merah dan para 

PKL di sekitar Stadion Tambaksari. Berikut ini nama-

nama informan dari pihak penerima kebijakan: 

1. Bapak Ahmad sebagai Ketua Paguyuban Mawar 

Merah di depan Stadion Tambaksari; 

2. Bapak Irvan sebagai Penasehat Paguyuban Mawar 

Merah sekaligus  PKL di depan Stadion Tambaksari; 

3. Bapak Sukir sebagai Sekretaris Paguyuban Mawar 

Merah sekaligus  PKL di depan Stadion Tambaksari; 

4. Bapak Kamil sebagai Bendahara Paguyuban Mawar 

Merah sekaligus  PKL di depan Stadion Tambaksari; 

5. Bapak Slamet sebagai PKL di Sekitar Stadion 

Tambaksari; 

6. Ibu Masinah sebagai PKL di Sekitar Stadion 

Tambaksari; 

7. Bapak Tohir sebagai PKL di Sekitar Stadion 

Tambaksari; 

8. Bapak Agus sebagai PKL di Sekitar Stadion 

Tambaksari. 

 

4.Tehnik Pengumpulan Data 

Demi mendukung kebenaran pada penelitian ini 

maka diperlukan data-data relevan yang berasal dari 

sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dapat diuji 

kebenarannya. Selain itu diperlukan metode 

pengumpulan data yang dapat membantu proses 

mendapatkan data yang relevan. Kegiatan pengumpulan 

data didahului oleh penentuan tehnik, penyusunan dan 

pengujian instrument pengumpulan data yang akan 

digunakan. Tehnik pengumpulan data pada penelitian ini 

meliputi pengamatan di lapangan dan wawancara. 

 

 

5.Tehnik Pemeriksaan Keabsahan Data  

Pemeriksahan keabsahan data didasarkan atas 

kriteria tertentu. Kriteria itu terdiri atas derajat 

kepercayaan (kredibilitas), keteralihan, ketergantungan, 

dan kepastian.Masing-masing kriteria tersebut 

menggunakan tehnik pemeriksaan sendiri-sendiri.Kriteria 
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derajat kepercayaan pemeriksaan datanya dilakukan 

dengan tehnik perpanjangan keikut-sertaan, ketekunan 

pengamatan, triangulasi, serta pengecekan 

anggota.Kriteria kebergantungan dan kepastian 

pemeriksaan dilakukan dengan tehnik auditing. Masing-

masing tehnik tersebut diuraikan dengan prinsip dan cara 

pemanfaatannya.  

 

6.Tehnik analisis data  

Pada metode analisis data ini data dikumpulkan 

menjadi satu kemudian dianalisis dan diolah 

menggunakan analisis diskriptif.Data dianalisis secara 

diskriptif yang sebagian besar data diperoleh berasal dari 

wawancara dan catatan pengamatan.Catatan dianalisis 

untuk memperoleh tema dan pola-pola yang 

dideskripsikan dan diilustrasikan dengan contoh-contoh, 

termasuk kutipan-kutipan dan rangkuman 

dokumen.Proses pengumpulan dan analisis data 

dilakukan secara terus-menerus melalui proses cek dan 

re-cek, analisis dan re-analisis, sehingga ditemukan 

kenyataan-kenyataan yang sesungguhnya secara 

menyeluruh.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan bottom 

up yang digagas oleh Adam Smith. Dimana pendekatan 

tersebut menjelaskan tentang 4 faktor, antara lain 

Idealized Policy, Target Groups, Implementing 

Organization, dan Environmental Factors yang dapat 

dijelaskan melalui bagan di bawah ini: 

Proses Implementasi Kebijakan dalam Tahjan 2006:38

 

 

 

Penelitian ini menggunakan Teori Smith sebagai 

pedoman dalam menjawab rumusan masalah 

sebagaimana yang tertera pada Bab Pendahuluan. 

Adapun beberapa alasan mengapa penelitian ini 

menggunakan Teori Smith, antara lain: Pertama,  

program relokasi menggunakan pendekatan bottom up, 

dimana para pelaksana kebijakan terdiri dari tingkat 

bawah; Kedua, teori ini cocok untuk mengetahui 

fenomena yang berproses secara terus menerus sebab 

sebuah kebijakan awal (yang telah dianggap ideal) bisa 

berubah bentuk dalam proses implementasinya sebagai 

tanggapan ataskondisi dan situasi di lapangan sehingga 

menjadi “idealized policy”, yakni policy yang setidaknya 

dapat dipandang sebagai policy yang untuk sementara 

memuaskan semua pihak yang terlibat. Proses-proses 

dapat terus berlangsung antara tekanan (tension) dan 

negoisasi, sehingga kondisi ideal yang memuaskan 

semua pihak (win-win solution) tercapai; Ketiga,program 

ini juga menjelaskan bahwa tidak semua program atau 

kebijakan berjalan secara linier. Jika program ini berjalan 

dengan linier, maka para implementor pasti melakukan 

penggusuran kepada PKL yang kembali berjualan ke area 

Stadion Tambaksari agar kembali ke tempat yang telah 

disepakati semula yakni di Pasar Krampung. Namun 

faktanya, para PKL diperbolehkan berjualan kembali ke 

tempat semula walau dengan berbagai kesepakatan.  

Hasil penelitian di lapangan tentang faktor-

faktor kegagalan dalam program  relokasi PKL di area 

Stadion Tambaksari jika dikaitkan dengan teori Smith 

maka dipetak-petakkan ke dalam bagan dibawah ini: 

Bagan hasil penelitian jika dipetakkan ke dalam Teori 

Smith 

 

1. Badan Pelaksana 

Menurut Teori Smith, Badan pelaksana 

bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan. 

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat 

tergantung dari kemampuan badan pelaksana yang 

tersedia dalam menjalankan tugasnya. Pelaksana tersebut 
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dapat berupa organisasi ataupun perorangan yang 

melaksanakan kebijakan di lapangan dengan bertugas 

sebagai pelaksanaan dan pengawasan.  

Berdasarkan pernyataan-pernyataan dari 

informan di lapangan yang menjelaskan bahwa badan-

badan pelaksana yang menjalankan program relokasi 

PKL terdiri dari Dinas Koperasi dan UMKM, Satuan 

Polisi Pamong Praja, Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian, Bappeko, Dinas PU Cipta Karya, 

Kecamatan dan Kelurahan setempat. Dari hasil penelitian 

menujukkan bahwa badan-badan pelaksana tersebut 

sudah menjalankan tugasnya masing-masing sesuai 

dengan tupoksi. Badan pelaksana dalam melaksanakan 

implementasi kebijakan sangat bergantung pada proses 

pelaksanaan dan pengawasan.  

 

1.1 Pelaksanaan  

Pelaksanaan dalam hal ini sangat mempengaruhi 

proses implementasi suatu kebijakan atau program. 

Komunikasi antara pelaksana kebijakan (implementor) 

dengan penerima kebijakan (kelompok sasaran) dalam 

mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan akan sangat 

berperan. Komunikasi tersebut terpadu menjadi satu 

kesatuan yang disebut mekanisme atau keterpaduan 

kerja. Dalam menjalankan pengelolaan PKL, antar  

intansi terkait dalam  penataan PKL sangat memerlukan 

keterpaduan kerja yang efektif dan efisien. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pelaksanaan yang dilakukan oleh badan pelaksana sudah 

berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari intensitas 

pertemuan rapat yang diadakan oleh badan-badan 

pelaksana. Adanya rapat untuk membahas perkembangan 

program tersebut dan kendala apa saja yang dihadapi 

selama program tersebut diimplementasikan serta 

mencari solusi yang terbaik dalam pencapaian 

keberhasilan relokasi PKL ini. Sehingga dengan adanya 

mekanisme berupa kordinasi yang baik maka diharapkan 

hasil yang dicapai juga maksimal. 

 

1.2 Pengawasan 

Pengawasan bertujuan untuk mengawasi proses 

berjalannya suatu program yang dilakukan oleh badan 

pelaksana atau implementor. Pengawasan sangat 

berperan penting dalam memantau suau kondisi di 

lapangan setelah suatu program diterapkan ke kelompok 

sasaran. Pengawasan juga dilakukan agar para kelompok 

sasaran tetap mematuhi peraturan yang telah ditetapkan 

dan bersedia menjalankan program atau kebijakan yang 

telah dirumuskan oleh badan pelaksana.  

Badan pelaksana yang bertugas melakukan 

pengawasan pada program relokasi PKL yaitu Satuan 

Polisi Pamong Praja. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa  Satpol PP sangat ketat melakukan pengawasan 

terhadap para PKL. Hal ini bertujuan untuk menjaga 

fasilitas umum agar terbebas dari kemacetan dan para 

PKL tidak berbuat sewenang-wenang. Pengawasan yang 

dilakukan oleh Satpol PP juga bertujuan untuk menekan 

PKL-PKL yang nakal dan tidak bisa diatur. 

 

2. Kelompok Sasaran 

Dalam Teori Smith menjelaskan bahwa 

kelompok sasaran yaitu bagian dari policy stakeholders 

yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi 

sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. 

Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi 

kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-

pola perilakukan dengan kebijakan yang telah 

dirumuskan.Keberhasilan suatu proses implementasi 

kebijakan dilihat dari respon dan daya tanggap kelompok 

sasaran, jika kelompok sasarannya berlapang hati untuk 

menerima dan menjalankan kebijakan yang ditetapkan 

tanpa ada yang mengeluh maka kebijakan tersebut akan 

berhasil. Dengan demikian, penyebarluasan isi kebijakan 

melalui proses komunikasi yang baik akan 

mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi 

kebijakan. Dalam hal ini media komunikasi yang 

digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada 

kelompok sasaran akan sangat berperan. 

Pada penelitian ini kelompok sasaran dijelaskan 

lebih spesifik lagi dengan meninjau dari faktor 

kesesuaian isi kebijakan dengan harapan PKL dan 

partisipasi PKL. Kedua faktor tersebut dipandang penting 

untuk mengetahui daya tanggap kelompok sasaran dalam 

menjalankan kebijakan tersebut. Dibawah ini akan lebih 

dijelaskan tentang kedua aspek tersebut. 

 

2.1 Kesesuaian Isi Kebijakan dengan Harapan PKL 

Pada faktor kelompok sasaran salah satu hal 

yang mempengaruhi yaitu sudah sesuaikah isi kebijakan 

dengan harapan para PKL. Dari berbagai pendapat para 

informan dapat diketahui bahwa sebenarnya program ini 

belum sesuai harapan kelompok sasaran. Kurang 

sesuainya harapan PKL ini disebabkan karena tempat 

yang baru ternyata tidak kondusif untuk digunakan 

sebagai tempat berjualan. Para PKL direlokasi di Pasar 

Krampung lantai 2 dimana stan PKL berada di pojok 

belakang, ditambah lagi kurangnya penerangan di sekitar 

stan tersebut. Hal ini menyebabkan kurangnya minat 

pembeli sehingga menyebabkan penurunan pendapatan 

yang dialami oleh PKL. Oleh karena itu, para PKL 

berharap kepada Pemkot Surabaya untuk membangun 

sentra PKL di area sekitar Stadion Tambaksari.  

 

2.2 Partisipasi PKL 

Faktor kelompok sasaran lainnya yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu partisipasi 

PKL. Partisipasi PKL dalam hal ini bertujuan untuk 
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mengetahui daya tanggap PKL untuk ikut berperan 

menjalankan kebijakan yang telah dirumuskan. Terdapat 

dua unsur dalam partisipasi PKL: Pertama, keterlibatan 

PKL dalam segala kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak 

implementor dan Kedua, kemauan PKL untuk merespon 

dalam menjalankan program relokasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perpindahan lokasi berjualan PKL atau program relokasi 

pada saat itu sebenarnya mengalami sedikit rasa terpaksa. 

Jadi para PKL kurang berpartisipasi dengan kebijakan 

ini, namun setelah diberi pengarahan dari implementor, 

akhirnya mereka bersedia untuk direlokasi.  Jika para 

PKL tidak ingin  direlokasi maka mereka sendiri yang 

akan menanggung resiko. 

 

 

 

 

 

3. Kebijakan yang Diidealkan 

Kebijakan yang diidealkan (Idealized policy) 

dalam Teori Smith yaitu pola interaksi yang digagas oleh 

perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, 

mempengaruhi dan merangsang kelompok sasaran untuk 

melaksanakannya. Pada pola interaksi ini ditentukan oleh 

bagaimana perumus kebijakan dapat berkomunikasi dan 

berkoordinasi dengan baik. Komunikasi dalam hal ini 

sangat penting, sebab: Pertama, Setiap pelaksana harus 

memahami apa yang dilakukan; Kedua, Pelaksana harus 

memahami dan konsiten terhadap peraturan yang 

berlaku; Ketiga, sering ditemukan hambatan dalam 

penyampaian informasi pada hierarkhi organisasi yang 

berlapis-lapis; Keempat, Semakin baik komunikasi akan 

semakin baik implementasi; dan yang terakhir yakni 

transparansi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kebijakan yang diidealkan (Idealized policy) dipengaruhi 

oleh komunikasi dan koordinasi yang dilaksanakan oleh 

pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terkait bisa 

seperti badan pelaksana ataupun penerima kebijakan. 

Pada faktor ini, komunikasi dan koordinasi dilakukan 

pada dua tahap. Tahap pertama komunikasi yang 

dilaksanakan antar pembuat kebijakan yang berjalan 

dengan baik dan tahap kedua komunikasi yang terjalin 

antara pembuat kebijakan dan kelompok sasaran 

dilakukan melalui cara pertemuan yang didalamnya 

terdapat sosialisasi. Pertemuan ini dilakukan kurang lebih 

sebanyak 2–3 kali.  

 

4. Faktor Environmental 

Faktor environmental pada teori Smith yaitu 

unsur lingkungan yang dapat mempengaruhi 

implementasi. Pada Environmental factors terdiri dari 

dua unsur yang mempengaruhi implementasi program 

ini, yakni keadaan tempat tujuan relokasi dan besarnya 

pengaruh paguyuban. Keadaan tempat tujuan relokasi 

akan sangat berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh 

dalam hal ini. Besarnya konstribusi paguyuban juga 

mempengaruhi dalam hal ini.  

Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan dalam 

menilai kinerja keberhasilan atau kegagalan 

implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan 

eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. 

Lingkungan eksternal yang tidak mendukung atau tidak 

kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan 

proses implementasi kebijakan. Karena itu, upaya 

implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi 

lingkungan eksternal yang kondusif. 

 

 

 

4.1 Kondisi Tempat Tujuan Relokasi (Pasar 

Krampung) 

Kondisi tempat tujuan relokasi (Pasar 

Krampung) merupakan salah satu faktor eksternal yang 

mempengaruhi  implementasi kebijakan. Kondisi tempat 

tujuan relokasi sangat menentukan keberhasilan atau 

kegagalan program relokasi. Jika tempat tujuan relokasi 

(Pasar Krampung) memiliki kondisi yang kondusif 

seperti ramai pembeli, lokasi stan yang strategis dan 

didukung oleh fasilitas tambahan lainnya maka program 

relokasi pasti akan berjalan dengan baik.  

Namun faktanya, berdasarkan hasil penelitian 

yang menujukkan bahwa keadaan tempat tujuan relokasi 

kurang kondusif sehingga tidak menguntungkan bagi 

kelompok sasaran. Kondisi pasar sangat sepi pengunjung, 

selain itu posisi stan para PKL yang berlokasi di pojok 

belakang. Hal ini yang menyebabkan ketidak nyamanan 

para PKL untuk berjualan disana sehingga pendapatan 

para PKL mengalami penurunan. Berbanding terbalik 

dengan kondisi di area Stadion Tambaksari dimana setiap 

harinya ramai pembeli. 

4.2 Pengaruh Paguyuban 

Paguyuban adalah suatu kelompok sosial atau 

perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, dengan 

didirikan oleh orang-orang yang sepaham (sedarah), 

memiliki ikatan batin yang bertujuan untuk membina 

persatuan (kerukunan) di antara para anggotanya. Ciri-

ciri kelompok paguyuban yakni: Pertama, terdapat ikatan 

batin yang kuat antaranggota dan kedua, hubungan antar 

anggota bersifat informal. Paguyuban Pedagang Kaki 

lima (PKL) bertujuan untuk mengorganisir dan 
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memperjuangkan kepentingan PKL dalam usaha 

mencapai kesejahteraan bersama.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pengaruh paguyuban dalam program ini sangat 

penting. Peran paguyuban yakni sebagai jembatan antara 

Pemkot dengan PKL. Peran paguyuban sangat diperlukan 

dalam program ini, terbukti mulai sebelum direlokasi dan 

sesudah direlokasi kontribusi peran paguyuban masih 

sangat dibutuhkan. Tujuan utama dibentuknya 

paguyuban ialah untuk melindungi PKL dan sebagai 

penyalur aspirasi para PKL. 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan 

 Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Relokasi PKL 

Dari uraian yang telah dijelaskan secara 

menyeluruh dan terinci serta mendasarkan pada kerangka 

pemikiran dan menggunakan analisa data kualitatif, maka 

penelitian ini telah memperoleh pemahaman mengenai 

faktor-faktor kegagalan relokasi PKL sesuai dengan 

kerangka pemikiran yang ada, maka faktor  penelitian ini 

mengacu pada pendapat Smith, yaitu implementing 

organization, target groups, idealized policy dan 

environmental factors. Berdasarkan data yang diperoleh 

peneliti selama kurun waktu penelitian, yang kemudian 

dianalisis dan diinterpretasikan pada bab sebelumnya, 

maka pada bab ini peneliti akan menyimpulkan hasil 

tersebut serta merekomendasikan saran-saran yang 

mungkin dapat dipertimbangkan untuk mengatasi 

permasalahan tersebut. Kesimpulan tersebut diantaranya: 

I.Proses Pertama: 

1. Badan Pelaksana 

Keberhasilan proses implementasi kebijakan 

sangat tergantung dari kemampuan badan 

pelaksana yang tersedia dalam menjalankan 

tugasnya. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa badan-badan pelaksana dalam program 

ini sudah menjalankan tugas masing-masing 

dengan baik. Pada Faktor ini badan-badan 

pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan 

atau program sangat bergantung pada proses 

pelaksanaan dan pengawasan. 

a. Pelaksanaan dilakukan dengan 

beberapa tahap, yakni: tahap sosialisasi 

yang berjalan dengan baik. Selanjutnya 

tahap pemindahan dari tempat semula 

(area  Stadion Tambaksari) menuju 

tempat tujuan relokasi (Pasar 

Krampung).  

b. Setelah tahap pelaksanaan dilakukan, 

tahap selanjutnya yakni tahap 

pengawasan guna mengatasi 

permasalahan diatas. Dalam hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa 

tahap pengawasan yang dilakukan oleh 

pihak implementor telah berjalan 

dengan baik. Pengawasan ini bertujuan 

agar para PKL tidak melanggar aturan 

yang disepakati bersama.  

 

2. Kelompok Sasaran 

Pada kelompok sasaran ini akan dijelaskan 

bagaimana kesesuaian isi kebijakan dengan 

harapan PKL dan partisipasi PKL dalam 

menjalankan program ini. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa program relokasi yang 

diimplementasikan di lapangan belum 

memenuhi atau bahkan tidak sesuai dengan 

harapan para PKL. Sebelum program ini 

dilaksanakan, para PKL berharap semoga 

program ini dapat memberi keuntungan, 

misalnya peningkatan pendapatan dan untuk 

memberikan ruang yang layak untuk berjualan 

sehingga dapat menghasilkan keuntungan untuk 

kelompok sasaran khusunya para PKL. Namun 

pada penelitian ini, program ini cenderung 

mempengaruhi penurunan pendapatan sehingga 

menimbulkan kerugian yang dialami oleh 

kelompok sasaran. Sedangkan partisipasi PKL 

pada penelitian ini menunjukkan bahwa awalnya 

PKL kurang berpartisipasi dengan kebijakan ini, 

namun setelah diberi pengarahan dari 

implementor, akhirnya mereka bersedia untuk 

direlokasi.   

3. Kebijakan yang Diidealkan 

Kebijakan yang Diidealkan  ini menjelaskan 

tentang perumus kebijakan dapat berkomunikasi 

dan berkoordinasi dengan baik. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa komunikasi dan 

koordinasi yang dilakukan dalam hal ini terbagi 

menjadi dua, yakni: Pertama, komunikasi yang 

dilaksanakan antar pembuat kebijakan yang 

berjalan dengan baik; Kedua, komunikasi yang 

terjalin antara pembuat kebijakan dan kelompok 

sasaran dilakukan melalui cara pertemuan yang 
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didalamnya terdapat sosialisasi. Pertemuan ini 

dilakukan kurang lebih sebanyak 2–3 kali.  

4. Faktor Environmental  

Pada penelitian ini environmental faktors 

ditinjau dari kondisi tempat tujuan relokasi 

(Pasar Krampung) dan  pengaruh paguyuban. 

Kedua kondisi ini termasuk kedalam kondisi 

eksternal dimana hal tersebut termasuk faktor 

diluar peraturan yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 

a) Pada penelitian ini menunjukkan 

bahwa keadaan suatu tempat tujuan 

relokasi kurang kondusif sehingga 

tidak menguntungkan bagi kelompok 

sasaran. Berbanding terbalik dengan 

kondisi di area Stadion Tambaksari 

dimana setiap harinya ramai pembeli. 

b) Pengaruh paguyuban dalam program 

ini sangat penting. Peran paguyuban 

yakni sebagai jembatan antara Pemkot 

dengan PKL. Jadi jika ada masukan 

atau saran yang ingin disalurkan oleh 

PKL, maka PKL tersebut bilang dahulu 

ke paguyuban yang kemudian akan 

disampaikan ke Pemkot.  

Dari keempat faktor diatas  dapat 

diketahui bahwa kegagalan program relokasi ini 

disebabkan oleh factor environmental, yakni 

ketidak sesuaian lokasi penempatan PKL 

dengan target pasar mereka, hal ini terbukti dari 

adanya kesenjangan antara harapan awal para 

PKL dengan kenyataan di lapangan setelah 

adanya program relokasi. 

5. Tekanan 

Tension atau ketegangan dan tekanan 

muncul saat setelah implementasi berjalan 3 

bulan dan para PKL berpindah lokasi berjualan. 

Ketegangan ini tampak pada protes-protes yang 

mereka sampaikan: 

a. PKL yang protes terhadap kondisi 

pasar yang sepi pengunjung. 

b. banyaknya PKL bingung untuk 

membiayai kehidupannya sehari-

hari karena berjualan merupakan 

penghasilan utama mereka. 

c. barang dagangan tidak dapat 

berkembang karena tidak ada 

barang yang laku, jadi para PKL 

tidak dapat menghabiskan stok 

yang lama dan merubah dengan 

stok yang baru, karena stok yang 

lama belum terjual. 

d. Karena tuntutan ekonomi dan 

tanggung-jawab keluarga harus 

terpenuhi maka  banyaknya PKL 

yang kembali berjualan di tempat 

semula. 

 Ketegangan yang timbul akibat 

kembalinya PKL ketempat berjualan semula ini 

dijembatani kembali oleh Paguyuban PKL untuk 

menyuarakan tuntutan dan kebutuhan para PKL, 

yang disampaikan kepada Pemkot. Dari 

ketegangan ini maka terciptanya suatu umpan 

balik (feedback).  

6. Umpan Balik 

Munculnya tekanan ini akan 

menimbulkan umpan balik (feedback) dalam 

proses implementasi program ini. Umpan balik 

ini dilakukan dengan cara negosiasi antara 

kedua belah pihak, baik pihak Pemkot dan PKL 

sebagai kelompok sasaran.  

 

II. Proses Kedua 

Proses negosiasi menghasilkan idealized policy 

antara PKL dengan pihak Pemkot. Idealized policy dalam 

hal ini berupa kesepakatan diantara kedua belah pihak.  

Kesepakatan tersebut  menjelaskan bahwa PKL 

diperbolehkan untuk kembali berjualan ke tempat 

semula, hal ini dikarenakan dari pihak implementor 

belum dapat menyediakan tempat sentra PKL karena 

adanya kendala pencarian lahan. Kesepakatan ini hanya 

bersifat sementara, karena kesepakatan ini belum bisa 

menjawab tujuan awal program ini dibentuk. 

Kesepakatan ini berlaku selama sentra PKL belum 

terwujud. Kesepakatan lain berupa: 

 

 

1. Berlakunya jam operasional berjualan yang 

terdiri dari dua sesi, antara lain sesi pertama 

mulai jam 05.00-11.00 dan sesi kedua mulai 

jam 17.00-23.00 

2. Disediakannya tenda untuk sarana berjualan 

para PKL. Tenda tersebut berukuran 2m x 

2m, dimana satu PKL berhak mendapatkan 

satu tenda (tidak boleh lebih karena 

jumlahnya terbatas) 

3. Meningkatkan kualitas  kebersihan di area 

Stadion Tambaksari. 

4. Jika ada pertandingan di Stadion 

Tambaksari, maka para PKL diwajibkan 

untuk tidak berjualan. Hal ini dikarenakan 

untuk mengurangi kepadatan yang terjadi di 

area tersebut. 

 

Dari beberapa uraian diatas maka dapat 

dikatakan bahwa secara umum implementasi program 

relokasi pedagang kaki lima di area Stadion Tambaksari 

Surabaya belum berjalan dengan baik karena belum 

mencapai tujuan awal program relokasi. Tujuan awal dari 

program ini yakni menata PKL agar lebih tertata rapi, 

mengurangi kemacetan lalu lintas dan menjaga 
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keindahan kota. Faktanya, PKL yang sudah direlokasi 

dari area Stadion Tambaksari menuju Pasar Krampung 

mengalami ketidaknyamanan dalam berjualan di tempat 

tujuan relokasi, sehingga para PKL memutuskan kembali 

berjualan di tempat semula (area Stadion Tambaksari).  

Namun kondisi ini belumlah merupakan kondisi 

akhir, sebab sebagaimana model implementasi yang 

diacu dalam penelitian ini, proses untuk mencapai 

idealized policy masih bisa berlanjut sampai mencapai 

kondisi win-win solution. Mengingat bahwa hakekat 

sebuah kebijakan adalah untuk mensejehterakan 

rakyatnya, bukan sekedar melaksanakan kepentingan elit 

politik.  

 

Saran 

Beberapa saran (masukan) yang ditawarkan 

peneliti untuk pihak-pihak dalam bahasan penelitian ini 

diantaranya ialah: 

Untuk Pemkot Surabaya: 

a. Jika ada anggaran, maka diharapkan Pemerintah 

Kota Surabaya segera mencari tempat untuk lokasi 

sentra PKL yang strategis. Pencarian lokasi   

berdagang yang baru, dengan pertimbangan 

menguntungkan pedagang kaki lima sebagai 

kelompok sasaran dan dari segi ketertiban tidak 

mengganggu aktivitas umum misalnya tidak 

menyebabkan kemacetan. Hal ini merupakan salah 

satu cara agar para PKL tidak berjualan di pinggir 

jalan. Keberadaan Sentra PKL merupakan salah satu 

harapan para PKL khususnya sebagai kelompok 

sasaran dalam program ini. Biaya sewa tempat di 

sentra PKL juga harus sesuai dengan kemampuan 

ekonomi para PKL. Biaya sewa yang mahal biasanya 

dijadikan alasan para PKL tidak mau direlokasi. 

Oleh karena itu pemerintah seharusnya meringankan 

biaya sewa tempat di sentra-sentra PKL. 

b. Adanya perhatian khusus dari Pemerintah untuk 

meningkatkan keberdayaan modal produksi, 

misalnya dengan pemberian modal untuk koperasi 

simpan pinjam serta kebijakan terkait lainnya. 

c. Diperlukan penindakan yang tegas terhadap 

pelanggaran yang disetujui oleh pelaksana kebijakan 

(implementor) dan penerima kebijakan (target 

groups) agar tercapai ketertiban bagi PKL dan 

lingkungan yang ditempatinya. Penindakan yang 

tegas ini dapat berupa sanksi berupa denda yang 

ditujukan untuk PKL yang  melanggar aturan. 

d. Program yang berjalan dengan sinergis ini dapat 

dijadikan bahan rekomendasi oleh Pemerintah Kota 

lain dalam menjalankan atau mengimplementasikan 

suatu program. Karena jika berjalan dengan sinergis, 

maka akan berpengaruh terhadap keputusan yang 

memihak kepada kedua belah pihak.  
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