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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Adanya krisis ekonomi berkepanjangan telah menyebabkan 

terpuruknya perekonomian, sehingga masyarakat yang ikut merasakan 

imbasnya, dampaknya banyak perusahaan yang harus gulung tikar, kemudian 

mereka terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja yang menjadi pemicu 

meningkatnya angka pengangguran. Meningkatnya angka pengangguran 

berakibat pada meningkatnya jumlah penduduk miskin. Semakin kecilnya 

peluang kerja tersebut membuat sektor informal bertambah banyak. Ini 

disebabkan karena sempitnya lapangan pekerjaan formal dengan bertambah 

besarnya jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang mengakibatkan 

meningkatnya angka pengangguran. Tanpa disadari dalam kehidupan sehari-

hari sering kita jumpai bahwa banyak masyarakat yang kemudian ber-usaha 

atau bekerja pada sektor informal. 

Menurut UU No.12 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang, menyatakan bahwa sektor informal merupakan kegiatan 

usaha yang dilakukan tanpa bantuan, berusaha dengan dibantu uruh tidak 

tetap, pekerja bebas di sektor pertanian, dan pekerja tak dibayar. Pekerja 

sektor informal salah satunya seperti menjadi pedagang kaki lima. Pedagang 

Kaki Lima (PKL) adalah istilah untuk menyebut penjual dagangan yang 

menggunakan gerobak/ jongko semi permanen. Saat ini istilah PKL juga 

digunakan untuk pedagang di jalanan dengan memanfaatkan ruang terbuka 

umum seperti; trotoar dan bahu jalan, sehingga fasilitas umum, sarana 

olahraga dan bermain tidak dapat digunakan lagi. Penurunan kualitas itu 

antara lain dari tidak ditata dan kurang terawatnya ruang pejalan kaki, 

perubahan fungsi, bahkan telah menjadi tempat mangkal para PKL yang 

mengganggu kenyamanan akses jalan untuk menikmatinya. Setiadi dan Kolip 

(2011, hlm.853) menyebutkan bahwa. 
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Permasalahan sosial tidak hanya terbatas pada masalah pekerjaan dan 

penggannguran saja tetapi telah diringkas sebagai berikut: (1) masalah 

pencemaran dan sampah; (2) masalah pengangkutn dalam kota; (3) 

masalah pertumbuhan penduduk yang tinggi dan cepat; (4) masalah 

pemukiman yang tidak memenuhi persyaratan untuk hidup; dan (5) 

masalah kemasyarakatan yang timbul di kalangan penduduknya 

(pengangguran, kemiskinan, kejahatan dan hubungan antar kelompok 

etnis). 

 

Apabila pertumbuhan sektor informal seperti PKL tidak 

direncanakan dan ditempatkan pada lokasi yang tepat maka akan 

menimbulkan permasalahan seperti ketidak teraturan, penumpukan sampah, 

dan masalah-masalah lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Mubarok, Achmad (2012) yang berjudul “Karakterisitik Dan Permasalahan 

Pedagang Kaki Lima (PKL) Serta Strategi Penataan Dan Pemberdayaanya 

Dalam Kaitan Dengan Pembangunan Ekonomi Wilayah Kota Bogor” bahwa 

PKL memiliki karakteristik umum diantaranya berpendidikan rendah, bekerja 

dalam lingkungan kotor tanpa hari libur, modal kecil untuk menjadi PKL dari 

sisi biaya komponen biaya resmi seperti kebersihan dan restribusi lebih kecil 

dibandingkan biaya tidak resmi (keamanan). Maka dari itu, para PKL 

cenderung berusaha menempati lokasi-lokasi yang strategis dengan 

keramaian konsumen, sehingga cenderung tidak memperhatikan ruang-ruang 

publik dan berakibat menimbulkan permasalahan. Mereka cenderung 

menempati lokasi yang bukan peruntukannya, seperti trotoar atau badan jalan, 

apalagi saat turun hujan yang ditunjang oleh rusaknya sepanjang jalan pasti 

terdapat banyak genangan air yang kotor dan menimbulkan bau bahkan 

menjadikan ruang sekitarnya kumuh karena banyaknya sampah sehingga 

dapat mengganggu arus lalu lintas. 

Kawasan yang dipenuhi PKL biasanya menimbulkan kemacetan lalu 

lintas, karena trotoar atau badan jalan menjadi berubah fungsi, kumuh dan 

tidak tertata, air selokan tercemar sampah sehingga kotor dan menimbulkan 

bau, karena air tidak mengalir dengan sempurna tersumbat oleh sampah 

menjadi persoalan yang tidak kunjung selesai. Jika musim kemarau debu 

beterbangan dan apabila musim hujan tiba genangan air terjadi dimana-

mana/becek. Dengan demikian keberadaan PKL dapat memunculkan 
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permasalahan sampah yang dapat menggangu kebersihan, keindahan dan 

ketertiban sekitarnya. Sampah dapat membawa dampak yang buruk, bila 

sampah dibuang secara sembarangan atau ditumpuk tanpa ada pengelolaan 

yang baik, maka akan menimbulkan berbagai dampak. Kehadiran PKL 

memang bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya bagi konsumen untuk 

memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus naik kendaraan, terutama bagi 

sebagian masyarakat yang dengan status perekonomian menengah kebawah. 

Akan tetapi dengan keberadaanya PKL, menimbulkan kerugian bagi sebagian 

masyarakat, karena untuk mendapatkan kenyamanan baik untuk pejalan kaki 

maupun pengendara menjadi terganggu. Tidak dapat dipungkiri saat ini 

banyak kualitas ruang-ruang umum semakin menurun dan masih jauh dari 

standar minimum sebuah akses jalan yang nyaman, terutama pemanfaatan 

ruang terbuka yang kurang dan tidak sesuai dengan fungsinya. Fenomena 

tersebut tidak hanya ada dan terjadi di kota-kota besar (kota Bandung) saja 

melainkan seperti daerah pinggiran kota yang disebut Kabupaten. 

Cicalengka merupakan salah satu Kecamatan yang berada di 

Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Cicalengka dihubungkan dengan 

tiga jalan utama, memiliki sarana transfortasi yang cukup mudah untuk 

didapatkan dan memiliki potensi yang cukup besar apabila dikembangkan. 

Sarana transfortasi menuju Cicalengka dapat menggunakan jasa Angkutan 

Kota atau menggunakan jasa Kereta Api Lokal Bandung Raya. Berdasarkan 

Perda No. 05 Tahun 2015, tentang penyelenggaraan Trantibum dan Linmas 

IV Pasal 19 Ayat 1 tentang tertib bangunan. Cicalengka siap menjadi daerah 

penyangga Kota Bandung, mengingat jarak menuju Kota Bandung hanya 

sekitar 27 Km dengan waktu tempuh kurang lebih satu jam. Salah satu sarana 

untuk melayani masyarakat dari pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari 

terdapat Pusat Perbelanjaan yaitu Pasar Baru Cicalengka yang tidak jauh dari 

Kantor Pusat Kecamatan. 

Pusat Perbelanjaannya yang cukup luas dan lebih besar 

dibandingkan dengan pasar yang ada di Kabupaten Bandung maupun 

diperbatasan Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil pra-penelitian diperoleh 

informasi bahwa, pasca penggusuran di Pasar Baru Cicalengka sebagai 
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tempat relokasi merupakan salah satu tempat pilihan terakhir para PKL 

berjualan karena letaknya yang strategis dan sarana transportasi mudah 

didapatkan. Setelah menempuh proses yang cukup lama, akhirnya pemerintah 

dapat melaksanakan pembangunan pasar Cicalengka, setelah terjadi musibah 

kebakaran yang menimpa pasar tersebut beberapa tahun yang lalu (tahun 

2012). Pembaruan bangunan pasar yang terbakar sejak beberapa tahun lalu 

akan diperbarui dan dibangun kembali untuk dijadikan sebuah bangunan yang 

dapat menampung ratusan jongko pedagang pasar sekaligus tempat untuk 

relokasi para PKL. 

Tahun 2015 pencanangan pembangunan pasar Cicalengka dilakukan 

oleh Bupati Bandung H.Dadang M Naser, diperkirakan akan selesai dalam 

waktu satu tahun. Setelah diresmikannya Pembangunan Pasar Baru 

Cicalengka, pemerintah setempat telah beberapa kali mengadakan pertemuan 

dan mensosialisasikan dengan para PKL yang menggunakan fasilitas umum 

serta tidak teratur. Namun, dengan adanya sosialisasi tersebut hanya sebagian 

PKL saja yang mau untuk dipindahkan, sebagian besar lagi tetap bertahan di 

tempat yang lama menurutnya, dipindahkan ke tempat baru kurang ramai 

konsumen dan mahalnya biaya sewa. 

Menyimak kondisi dilapangan pasca dibangunnya Pasar Baru 

Cicalengka Kabupaten Bandung, secara kasat mata nampaknya kehadiran 

pasar tersebut belum menjadi solusi bagi penataan kawasan kota kecamatan 

tersebut. Rencana pengosongan lapak pedagang yang masih berjualan di 

tempat fasilitas umum (fasum) seperti terminal Cicalengka, trotoar jalan raya 

dan diatas drainase jalan pasar Cicalengka masih terkendala dan gagal 

dikosongkan. Pasalnya, para pedagang tidak tertampung dan mengaku akan 

tetap bertahan selama tidak ada kejelasan nasib mereka. Mendapat reaksi 

bermacam-macam dari pedagang, pada intinya para pedagang akan tetap 

bertahan untuk sementara. Meskipun telah dilayangkannya surat terkait 

pemberitahuan pengosongan lapak kepada para pedagang pasar. Menurut 

informasi yang dikumpulkan peneliti, alasan para pedagang akan bertahan 

dilokasi saat itu karena merasa belum terakomodir, lapak relokasi yang masih 

belum layak untuk berjualan, tidak meratanya kepindahan pedagang, terkait 
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dengan sampah dan keamanan pasar baru pada saat itu dalam keadaan tidak 

siap dan tidak memenuhi kapasitasnya. 

Pada akhirnya, tepatnya hari Selasa tanggat 14 Februari 2017 

dilakukanlah penggusuran paksa oleh pemerintah setempat. Dihancurkannya 

gerobak dan jongko-jongko semi permanen yang sempat menimbulkan 

kerusuhan dan aksi protes yang dilakukan oleh para PKL. Bagi sebagian 

besar para PKL tempat itu merupakan tempat yang strategis paling 

menguntungkan juga merupakan mata pencaharian dan sumber penghasilan 

terbesar. Akan tetapi saat ini semua fasilitas yang ditempati para PKL telah 

dimusnahkan dan di angkut aparat pemerintah untuk melakukan penggusuran, 

baik setuju atau tidak, mau tidak mau para PKL harus dapat menerima 

kenyataan dengan keadaan yang terjadi untuk rela dipindahkan ke tempat 

relokasi yang telah disedikan meskipun harus membayar uang sewa yang 

cukup mahal menurut sebagian besar para PKL. Sama halnya seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Tahir, Muchlas M (2015), yang berjudul 

“Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Menuju Makassar Kota Dunia” 

bahwa pemerintah menghadapi suatu tantangan besar untuk mampu mebuat 

kebijakan yang tepat untuk menangani masalah PKL. Belum menemukan 

solusi untuk menghasilkan kebijakan pengelolaan PKL yang bersifat 

manusiawi sekaligus efektif. Upaya pemerintah dalam penertiban dan 

pembinaan PKL masih belum sepenuhnya, terlihat dari banyaknya PKL yang 

masih bejualan di emperan toko Jalan Raya dan tempat umum lainnya. 

Pemerintah Kabupaten tidak bisa berbuat banyak melihat kondisi ini, 

namun pula tidak diam juga, meskipun terjadi pelanggaran Peraturan Daerah. 

Telah beberapa kali diadakannya himbauan kepada para PKL, namun tetap 

saja tidak di patuhi. Kondisi inilah membuat pemerintah setempat merasa 

sudah lelah dan akhirnya terpaksa memutuskan untuk melakukan tindakan 

yang menurut para PKL kurang enak. Pemerintah Kabupaten Bandung 

memberikan perhatian secara khusus terhadap perkembangan PKL dan 

memberikan fasilitas yang memadai. Dengan demikian diharapkan 

pengembangan sektor informal ini akan menjadi salah satu pengaman bagi 

masyarakat golongan bawah untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan 
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tidak merugikan lingkungan. Seperti yang dikatakan oleh Trisni Utami (2001, 

hlm.120) dalam penelitiannya yang berjudul “Pemberdayaan Komunitas 

Sektor Informal Pedagang Kaki Lima (PKL), Suatu Alternatif 

Penanggulangan Kemiskinan” menyebutkan bahwa, perpindahan lokasi usaha 

mengakibatkan perubahan pada mereka, dari komunitas PKL menjadi 

pedagang pasar sehingga mereka tergabung dalam komunitas atau himpunan 

pedagang pasar tradisional Notoharjo, perubahan ini juga mengaharuskan 

mereka untuk mampu ber-adaptasi. Pasca penggusuran PKL ke wilayah 

relokasi di Pasar Baru Cicalengka kabupaten Bandung ini tentu juga 

berdampak pada adaptasi sosialnya. 

Adaptasi sosial merupakan fakta penting bagi perkembangan 

seseorang atau sekelompok orang, karena adaptasi sosial merupakan cara 

seseorang untuk melakukan sosialisasi dan cara membaur diri agar tidak 

menjadi bagian minoritas di dalam lingkungan dimana dia berada. Pedagang 

yang dapat beradaptasi dengan baik, cenderung menjadi pedagang yang 

mudah bergaul dan banyak teman serta dapat menarik konsumen, bagaimana 

para PKL melakukan interaksi sosial dilingkungan baru, tentu saja perlu 

adaptasi terlebih dahulu karena lingkungan yang baru tentu saja berbeda 

dengan yang lama. Semuanya akan tergambar jelas dan dapat dilihat melalui 

observasi secara langsung. 

Keberdaan para PKL yang terhenti secara paksa dapat di relokasi ke 

tempat yang telah disediakan, merupakan fenomena yang sering terjadi di 

lingkungan sekitar dan menjadikan suatu permasalahan sosial. Berdasarkan 

latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka peneliti merasa tertarik untuk 

mengetahui lebih dalam bagaimana gambaran adaptasi sosial para PKL yang 

diharapkan dapat tertib, aman dan tidak menimbulkan permasalahan sampah 

yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan sekitarnya kumuh 

dan menimbulkan bau. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Pasar Baru 

Cicalengka Kabupaten Bandung. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 

judul “ADAPTASI SOSIAL PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PASCA 

PENGGUSURAN KE WILAYAH RELOKASI DI PASAR BARU 

CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG”. 
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1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang penulis uraikan, maka 

penulis mengajukan rumusan masalah pokok penelitian ini, yaitu: 

“Bagaimana Adaptasi Sosial Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasca Penggusuran 

Ke Wilayah Relokasi Di Pasar Baru Cicalengka Kabupaten Bandung?”. 

Agar penelitian ini terarah dan terfokus pada pokok permasalahan, 

maka masalah pokok tersebut penulis jabarkan dalam beberapa sub-sub 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi PKL di tempat relokasi? 

2. Bagaimana respon PKL pada saat terjadi relokasi? 

3. Faktor apa yang membuat PKL tidak mau pindah ke tempat relokasi dan 

mau pindah ke tempat relokasi? 

4. Bagaimana adaptasi sosial PKL pasca penggusuran di tempat relokasi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam suatu penelitian, tentu terdapat tujuan-tujuan penulisannya. 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian terdiri dari tujuan 

umum dan tujuan khusus, diantaranya sebagai berikut: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Secara umum, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah mendapatkan gambaran mengenai adaptasi sosial pedagang kaki lima 

(PKL) pasca penggusuran ke wilayah relokasi di Pasar Baru Cicalengka 

kabupaten Bandung. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun secara khusus, tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan kondisi PKL di tempat relokasi. 

2. Untuk mendeskripsikan respon PKL pada saat terjadi relokasi. 
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3. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang membuat PKL tidak mau 

pindah ke tempat relokasi dan mau pindah ke tempat relokasi. 

4. Untuk mendeskripsikan adaptasi sosial PKL pasca penggusuran di 

tempat relokasi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini, yang terdiri dari manfaat teoretis 

dan juga manfaat praktis, diantaranya: 

1.4.1 Secara Teoretis 

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan serta 

bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Sosiologi 

pada umumnya (Sosiologi Pembangunan dengan Sosiologi Ekonomi) dan 

pada khususnya dalam kajian Sosiologi mengenai adaptasi sosial Pedagang 

Kaki Lima (PKL) pasca penggusuran ke wilayah relokasi di Pasar Baru 

Cicalengka kabupaten Bandung. 

1.4.2 Secara Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sebagai mahasiswa 

pendidikan sosiologi untuk menambah wawasan keilmuan. Agar lebih 

peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di sekitar fokus penelitian 

yang merupakan daerah asal dari peneliti sendiri. Sebagai bentuk 

kontribusi untuk membantu masyarakat dan pemerintah daerah, terutama 

yang terait dengan pembangunan ekonomi. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pelaku 

ekonomi di Pasar Baru Cicalengka dalam menyikapi kebijakan relokasi 

Pasar Baru Cicalengka. Serta, memberikan gambaran dalam rangka 

mengembangkan kegiatan perekonomiannya. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi masyarakat di 

Kecamatan Cicalengka juga sekitarnya dan Kabupaten Bandung pada 

umumnya. Sebagai upaya untuk mengembangkan perekonomian daerah 

dan supaya masyarakat mampu memberikan kontribusi nyata dalam 

proses mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 
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4. Penelitian dapat dijadikan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran 

sosiologi di sekolah pada materi tentang isu-isu sosial terkini dan pada 

materi lembaga-lembaga sosial terutama lembaga ekonomi. 

 

 

 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi atau sistematika penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang 

penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 

2. BAB II : Tinjauan pustaka. Pada bab ini diuraikan dokumen-dokumen atau 

data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian serta teori-teori yang 

mendukung penelitian penulis. 

3. BAB III: Metode penelitian. Pada bab ini penulis menjelaskan metode 

penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan lokasi penelitian, data dan 

sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, penyusunan 

alat dan bahan, teknik analisis data, dan validitas data. 

4. BAB IV: Temuan dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis 

mendeskripsikan temuan data tentang gambaran mengenai adaptasi PKL 

pasca penggusuran dalam lingkungan barunya, cara PKL untuk mampu 

beradaptasi seperti di lingkungan sebelumnya, dampak dari PKL terhadap 

lingkungan sosialnya dan tanggapan atau persepsi masyarakat Cicalengka 

terhadap PKL. 

5. BAB V : Simpulan, implikasi dan rekomendasi. Dalam bab ini penulis 

berusaha mencoba memberikan kesimpulan dan saran sebagai penutup dari 

hasil penelitian dan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji 

dalam skripsi. 

 


