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PENDAHULUAN 

 

 

 

1. 1. Latar Belakang 

Negara modern merupakan personifikasi dari tata hukum.1 Dalam konteks ini, 

negara hukum dapat dimaknai bahwa seluruh aktifitas yang dilakukan oleh negara 

harus senantiasa didasarkan kepada hukum. Hukum harus dibuat serta dipakai guna 

peningkatan kepentingan umum seluas-luasnya.2 Hakikatnya keberadaan hukum di 

tengah kehidupan manusia sebagai perangkat aturan yang memiliki sanksi-sanksi 

dan bertujuan mengatur setiap perilaku dari pada manusia yang pada dasarnya ingin 

meningkatkan kepuasannya. Sebagaimana hal tersebut merupakan bagian dari eko-

nomi. 

Pemikiran yang berkembang terkait negara hukum yakni negara hukum formil serta 

negara hukum materiil. Adapun negara hukum formil adalah dimana negara lebih 

bersifat pasif kepada kepentingan rakyat dalam pengertian  negara membatasi ruang 

geraknya. Sementara sebaliknya, negara akan bersifat aktif dan mandiri dalam 

membangun kesejahteraan rakyat dalam konteks negara hukum materiil atau negara 

kesejahteraan (Welfare state), dalam pengertian bahwa pemerintah memiliki kele-

luasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga negara dengan dasar peme-

rintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. 

                                                           
1  Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Se-

bagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Alih bahasa oleh, Soemardi. Cet, III, Bee Media Indonesia, 

Bandung, 2010, hlm. 225 

2  Fajar Sugianto, Economic Analysis of Law, Seri I, Cet.2, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 47 
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Indonesia merupakan negara yang menggunakan konsep welfare state sebagai kon-

sep dasar pembentukan negara. Dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state) 

dapat dimaknai bahwa dengan tujuan menciptakan kesejahteraan untuk segenap 

rakyat, negara mengintregrasikan kebijakan sosial dan ekonomi kedalam serang-

kaian kebijakan publik dalam sebuah upaya pencapaian kemakmuran rakyatnya.3 

Target-target ataupun arah negara dalam mensejahterakan rakyat, dapat digunakan 

sebagai pijakan moral politik pemerintah di bidang pembangunan ekonomi,4 hal 

tersebut tentu nya selaras terhadap konsep Welfare State (negara kesejahteraan). 

Kebijakan yang dibuat pemerintah harus selaras dengan harapan atau yang dicita-

citakan dalam tujuan di bentuknya negara kesatuan RI seperti tertuang dalam Pan-

casila dan pembukaan UUD NRI tahun 1945 terutama alenia keempat yang me-

nyatakan: 

“.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indo-

nesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamai-

an yang abadi, dan keadilan sosial....” 

Kebijakan-kebijakan publik yang berbentuk aturan perundang-undangan dibentuk 

baik oleh pemerintahan pusat maupun hingga pemerintahan daerah guna mencapai 

tujuan tersebut. Pemerintah daerah otonom, dengan diberlakukannya UU Nomor 9 

Tahun 2015 perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

                                                           
3  TIM Peneliti PSIK, Negara Kesejahteraan dan Globalisasi, Pengembangan dan Perbandi-

ngan Pengalaman, Universitas Paramadina, Jakarta, 2008, hlm. 6, (diakses via internet 12 Juli 2019) 

4  Didiek R Mawardi, Hukum Usaha Mikro, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, hlm. 20 
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Daerah memiliki wewenang mengurus juga mengatur kepentingan masyarakat serta 

urusan pemerintahan di daerah sesuai aspirasi masyarakat serta prakarsa nya sendiri 

sepanjang dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salahsatu diantara 

potensi pengembangan pembangunan daerah adalah usaha di sektor informal seper-

ti pedagang kaki lima.5 Potensi tersebut, akan memberikan kontribusi yang besar 

dalam aktifitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dengan 

baik. 

Pedagang kaki lima adalah istilah bagi sekumpulan pelaku usaha (pedagang) yang 

dalam usaha perdagangan nya menggunakan sarana bergerak atau tidak bergerak, 

menggunakan fasilitas umum (public facility), fasilitas sosial (social facility), ba-

ngunan dan lahan milik pemerintah dan atau swasta juga prasarana kota, serta tidak 

menetap (bersifat sementara)  seperti berjualan di tepi jalan umum dan trotoar serta 

juga jauh dari kesan bersih dan rapih. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pe-

dagang kaki lima adalah orang yang berusaha di bidang produksi dan penjualan 

barang guna memenuhi kebutuhan dengan modal relatif kecil, serta dilakukan di 

tempat-tempat yang dianggap strategis.6 

Salahsatu menjadi faktor penyebab bermunculannya pedagang kaki lima baru yang 

makin hari semakin memadati kota sehingga banyak menimbulkan dampak bagi 

                                                           
5   WJS, Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 

30. Menurut Poerwadarminta pedagang kaki lima atau yang biasa disingkat PKL adalah istilah untuk 

menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Dahulu namanya pedagang emperan jalan, 

kini berubah menjadi pedagang kaki lima, tetapi sekarang istilah pedagang kaki lima memiliki arti 

yang lebih luas, sebutan pedagang kaki lima digunakan juga untuk para pedagang di jalanan umum-

nya, (diakses via internet 18 Juli 2019) 

6  Nurul, Perlindungan Pedagang Kaki Lima di Indonesia, Universitas Negeri, Surakarta, 

Surakarta, 2008, hlm.11, (diakses via internet 18 Juli 2019) 
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masyarakat sekitar maupun bagi pemerintah daerah, karena untuk menjadi peda-

gang kaki lima (PKL) tidak harus berpendidikan tinggi sehingga masyarakat seba-

gian besar menganggap menjadi pedagang kaki lima suatu jalan yang mudah. Selain 

memberikan manfaat/dampak positif terhadap masyarakat, keberadaan para peda-

gang kaki lima juga telah memberikan dampak negatif terhadap tatanan kota. Jika 

keberadaan para pedagang kaki lima ini tidak diatur dan tidak dibina maka akan 

menyebabkan permasalahan dalam bidang pembangunan, tata ruang maupun gang-

guan ketertiban umum.  

Upaya penghargaan pemerintah7 yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan 

UKM serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada pedagang kaki 

lima sebagai pelaku ekonomi mandiri diantara nya dengan melakukan sosialisasi 

istilah pedagang kreatif lapangan sebagai pengganti istlah pedagang kaki lima, me-

lalui Kementerian Koperasi dan UKM ketika itu sudah memberikan instruksi ter-

hadap pimpinan dinas terkait agar istilah pedagang kaki lima diganti menjadi peda-

gang kreatif lapangan. Namun pemakaian istilah pedagang kreatif lapangan belum 

dapat di gunakan secara formal dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 

125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki 

Lima. 

                                                           
7    Kompas.com, 6 Desember 2011. MoU antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian 

Perdagangan, dan Kementerian Koperasi dan UKM telah dibahas mengenai model dan konsep pe-

dagang kreatif lapangan. Atas inisiatif Mari Elka Pangestu, istilah Pedagang Kaki Lima diganti 

dengan istilah pedagang kreatif lapangan guna meningkatkan martabat PKL. (diakses via internet 

18 Juli 2019) 
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Keberadaan pedagang kaki lima disejumlah daerah di Indonesia sering menjadi per-

masalahan yang tidak ada habisnya. Sampai saat ini image yang muncul dalam pe-

nataan pedagang kaki lima hanya terbatas pada aspek penertiban saja, belum mem-

punyai “sense of crisis”. Tidak jarang mereka dituding mengganggu keindahan dan 

ketertiban umum, sehingga keberadaannya mengundang stigma negatif di mata 

masyarakat.8 Kehadiran pedagang kaki lima terkadang tidak memperhatikan dam-

pak terhadap kesesuaian tatanan fisik masa dan ruang kota yang telah ada sebelum-

nya. Hal ini berakibat timbulnya ketidakserasian lingkungan kota, dengan ruang 

publik yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, pada akhirnya keberadaan me-

reka mengurangi nilai estetika wajah kota pada umumnya dan ruang publik itu 

sendiri pada khususnya. Masalah tata kota serta gangguan ketertiban umum akan 

timbul akibat dari keberadaan para pedagang kaki lima, kehadiran mereka akan 

menghadapi dua sisi dilematis, pertentangan antara kepentingan hidup dan kepenti-

ngan pemerintah akan berbenturan kuat serta dapat menimbulkan friksi diantara 

keduanya. Pedagang kaki lima yang umumnya minim bahkan tidak memiliki keah-

lian khusus sehingga membuat mereka harus bertahan dalam suatu kondisi yang 

memprihatinkan, begitu banyak kendala yang harus di hadapi antara lain modal 

yang sangat terbatas, tempat berdagang yang tidak menentu, ditambah juga dengan 

berbagai aturan seperti adanya peraturan daerah yang melarang keberadaan mereka. 

Pada umumnya pedagang kaki lima bermodal kecil, dimana terkadang mereka 

                                                           
8   Hanif, Nurcholis, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakar-

ta, 2005, hlm 43 (diakses via internet, 05 Agustus 2019) 
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hanya merupakan alat bagi pemilik modal, mereka hanya sekedar mendapatkan ko-

misi sebagai imbalan atas jerih payahnya.9 

Kawasan Kotabumi sebagai Ibu Kota Kabupaten di Provinsi Lampung dalam per-

kembangannya juga demikian, keberadaan pedagang kaki lima (selanjutnya disebut 

PKL) di salahsatu pasar tertua yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Lam-

pung Utara tersebut terlihat tidak teratur dan terkesan kumuh. Hal ini menghadap-

kan pemerintah daerah pada kondisi yang dilematis, disatu sisi keberadaannya dapat 

menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bi-

dang ekonomi, sedangkan dilain pihak keberadaan PKL yang tidak diperhitungkan 

dalam perencanaan tata ruang telah jadi beban pemerintah daerah. Secara tidak 

langsung kondisi ini mengambarkan kurangnya kesiapan serta kematangan konsep 

yang jelas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam pengelolaan tata 

ruang. Telah terjadi distorsi fungsi dari ruang publik akibat dari para PKL tanpa 

mengindahkan kepentingan umum yang banyak beraktivitas di ruang-ruang ter-

sebut. Dampak daripada kondisi ini tentunya kesesuaian tatanan fisik masa dan 

ruang dalam menciptakan keserasian lingkungan sering tidak sejalan dengan seperti 

apa yang telah direncanakan.  

Selaras dalam konsep welfare state (negara kesejahteraan) yang mempunyai cita-

cita atau tujuan untuk penciptaan kesejahteraan sosial bagi segenap rakyat Indo-

nesia maka dalam menjalankan pemerintahan perlu dilakukan serangkaian kebija-

                                                           
9  Henny Purwanti dan Misnarti, Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di 

Kabupaten Lumajang, Jurnal Hukum Argumentum Vol. 10 No. 1, Desember 2010, hlm. 1 (diakses 

via internet, 05 Agustus 2019) 
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kan yang diwujudkan dalam satu kegiatan yang akan mempermudah dalam pelak-

sanaan rencana/rancangan program pemerintah dengan salah satunya adalah mem-

buat suatu kebijakan. Mengenai apa yang akan menjadi tujuan (capaian), hendak-

nya pemerintah Kabupaten Lampung Utara memiliki arah jelas yang dalam hal ini 

diwujudkan kedalam rumusan kebijakan (peraturan) atau peraturan daerah.   

Patut dicermati serta dikaji terkait dengan kebijakan pemerintah daerah10 dalam 

menata dan memberdayakan PKL yang harus diperlakukan secara adil serta mem-

beri kepastian hukum dalam keamanan dan kenyamanan berusaha mengingat PKL 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari ekonomi rakyat. Bagaimana tanggung-

jawab tersebut diakomodir dalam tugas pokok dan fungsi serta bagaimana kesemua 

itu diimplementasikan. 

Pelarangan bagi para PKL tidak berdagang di tempat-tempat yang bukan peruntuk-

kannya sebenarnya telah ada,11 namun pemerintah daerah Kabupaten Lampung 

Utara masih belum mampu memberikan jaminan perlindungan dan memenuhi hak-

                                                           
10  1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Lampung Utara, Pasal 3 huruf d, angka 22, Dinas Perdagangan Tipe B menye-

lenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan. angka 3, Dinas Pekerjaan Umum Dan Pena-

taan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan 

ruang. 

2. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara, Pasal 74 (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan 

terdiri dari: huruf d, Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi: 1) Seksi Pengembangan Sarana Pra-

sarana Pasar; huruf e, bidang Pemeliharaan dan Ketertiban: 1) Seksi Pembinaan dan Kebersihan; 2) 

Seksi Penataan dan Pengendalian Pasar; dan 3) Seksi Ketertiban dan Keamanan. Pasal 94, (1) Susu-

nan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari; huruf g, Bidang Penataan 

Ruang, membawahi; 1) Seksi  Perencanaan Ruang; 2) Seksi  Pemanfaatan Ruang; dan 3) Seksi  Pe-

ngendalian Ruang 

11   Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. 08 tahun 2009 tentang Kebersihan, Ke-

indahan, dan Ketertiban, Pasal 7, (1) menegaskan, “dilarang tanpa izin Bupati; Huruf k, meng-

gunakan trotoar  sebagai tempat berjualan dan mendirikan bangunan”. 
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hak ekonomi PKL sesuai Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bah-

wa segenap warga negara memiliki hak atas pekerjaan juga memiliki hak atas peng-

hidupan yang layak bagi kemanusiaan, pada pelaksanaannya permasalahan klasik 

ini timbul serta terus berlangsung tanpa ada solusi yang tepat. Sampai sejauh ini 

kebijakan tentang pengaturan khusus mengenai PKL di Kabupaten Lampung Utara 

belum tersedia. Pada tahun 2018 telah terbit Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 

tentang pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, namun demikian tampaknya 

substansi Pasal 1 angka 12 dan 13 Perda tersebut belum disentuh oleh pemerintah 

daerah bagi kepentingan PKL.12 Pedoman yang dapat dipergunakan dalam penataan 

dan pemberdayaan di Lampung Utara sebenarnya juga telah tersedia, yaitu Permen-

dagri No. 41 tahun 201213 serta Perpres No. 125 tahun 2012.14 

Berkaitan dengan permasalahan di atas, untuk dapat tersedianya ruang aktivitas 

yang memadai dan menata suatu ruang publik yang optimal baik kualitas ataupun 

kuantitas hingga dapat berfungsi nya ruang publik tersebut sebagaimana semestinya 

                                                           
12   Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No 2 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan 

Koperasi Dan Usaha Mikro, Pasal 1, menyatakan; Angka 12, Pemberdayaan koperasi dan usaha 

mikro adalah upaya menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dan pengembangan koperasi dan 

usaha mikro sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha yang kuat, tangguh dan mandiri 

serta dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Angka 13, Perlindungan usaha adalah upaya 

menjaga, mengayomi pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan usaha mikro dari hal-hal yang 

berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan usaha koperasi dan usaha 

mikro. 

13  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan 

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pasal 2, (2) “Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melakukan 

penataan dan pemberdayaan PKL”. 

14   Peraturan  Presiden  Nomor  125  tahun  2012  tentang  Koordinasi  Penataan  dan Pember-

dayaan Pedagang Kaki Lima. Pasal 2 menyatakan, “pemerintah bersama Pemerintah Daerah ber-

koordinasi melakukan penataan dan pemberdayaan PKL”. 
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dalam arti setiap orang sama memiliki kesempatan dalam menikmati serta me-

lakukan aktivitas diatasnya maka pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL di 

Lampung Utara secara bijaksana mutlak dibutuhkan. 

Meskipun terdapat beberapa kesamaan pada penelitian terdahulu, antara lain yang 

dilakukan oleh Fahrur Rozi yang berjudul Kebijakan Pemerintah Kota Bandar 

Lampung dalam penataan pedagang kaki lima,15 serta penelitian berikutnya Evalua-

si kebijakan penataan PKL di sentra PKL Manukan Lor Kota Surabaya  yang di-

lakukan oleh Areeza dan Tauran,16 diantaranya objek yang dijadikan penelitian 

serta peraturan yang digunakan sebagai salah satu sumber dalam penelitian, namun 

perbedaannya terletak pada fokus permasalahan yang dibahas serta lokasi peneli-

tian. 

Penelitian Fahrur Rozi fokus masalah pada pelaksanaan UU Nomor 20 tahun 2008 

tentang UMKM terkait kenyamanan serta keamanan dalam berusaha. Sementara 

pada penelitian Areeza dan Tauran fokus bahasan adalah evaluasi kebijakan penata-

an PKL di Sentra PKL Manukan Lor Kota Surabaya. Dalam penelitian ini dibahas 

mengenai bagaimana seharusnya konsep pemberdayaan serta penataan terhadap 

PKL (pedagang kaki lima) pada kawasan pasar pagi Kotabumi. 

                                                           
15  Fahrur Rozi, Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penataan Pedagang 

Kaki Lima, skripsi, Jurnal Digilib Unila, 2016 (diakses via internet, 11 April 2019) 

16  Areeza Dan Tauran, Evaluasi Kebijakan Penataan Pkl Di Sentra Pkl Manukan Lor 

Surabaya, Jurnal Mahasiswa Unesa, Vol. 01 No. 01, 2016 (diakses via internet, 14 April 2019) 
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Berdasarkan pemaparan pada latar belakang yang telah penulis jabarkan sebe-

lumnya, penelitian skripsi ini mengambil judul: KEBIJAKAN HUKUM PENA-

TAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL (PEDAGANG KAKI LIMA) (Study 

pada kawasan pasar pagi Kotabumi Kabupaten Lampung Utara) 

1. 2. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. 2. 1. Perumusan permasalahan 

Arti dari permasalahan dapat dipahami sebagai kesenjangan yang terjadi antara ke-

inginan dengan keadaan (apa yang tersedia), harapan dengan pencapaian (yang 

menjadi kenyataan) atau singkatnya antara das sollen dengan das sein.17 Guna me-

mudahkan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan latar 

belakang yang penulis jabarkan sebelumnya, agar mudah, terarah serta pembaha-

sannya mendalam seperti dengan apa  yang menjadi sasaran yang sudah ditentukan, 

maka penulis merumuskan masalah : 

1. Bagaimana kebijakan hukum pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara ter-

hadap keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan pasar pagi Kotabumi 

Kabupaten Lampung Utara? 

2. Bagaimana seharusnya konsep penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang 

kaki lima di kawasan pasar pagi Kotabumi Kabupaten Lampung Utara? 

 

1. 2. 2. Ruang lingkup penelitian 

                                                           
17  Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, 

hlm 105-106 
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Sesuai dengan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, penulisan skripsi ini 

adalah kajian mengenai konsep penataan serta pemberdayaan PKL (pedagang kaki 

lima) pada kawasan pasar pagi Kotabumi, penulis membatasi ruang lingkup pene-

litian pada kawasan pasar pagi Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, penulis juga 

membatasi penelitian hanya mengenai kebijakan hukum pemerintah daerah Kabu-

paten Lampung Utara serta bagaimana seharusnya konsep penataan serta pember-

dayaan terhadap PKL (pedagang kaki lima) di kawasan pasar pagi Kotabumi pada 

tahun 2019. 

1. 3. Tujuan dan guna penelitian 

1. 3. 1. Tujuan Penelitian 

Ada pun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, dari gambaran permasala-

han yang sudah penulis sampaikan sebelumnya adalah: 

a. Guna mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lampung 

Utara terhadap penataan serta pemberdayaan PKL (pedagang kaki lima) pada 

kawasan pasar pagi Kotabumi. 

b. Untuk menawarkan konsep penataan serta pemberdayaan PKL (pedagang kaki 

lima) bagi masyarakat pasar pagi Kotabumi, Lampung Utara. 

1. 3. 2. Guna Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Bermaanfaat bagi pengembangan konsep penataan dan pemberdayaan pedagang 

kaki lima sehingga akan menjadi acuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung 
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Utara dalam membuat peraturan (kebijakan) sesuai kebutuhan untuk penataan dan 

pemberdayaan pedagang kaki lima. 

b. Secara Praktis 

Suatu  syarat yang wajib dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada Fakultas 

Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi Lampung untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Hukum. 

1. 4. Sistematika Penulisan 

Agar lebih mudah memahami isi penelitian, penulis menyusun sistematika penulis-

an skripsi ini menjadi V (lima) bab sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN, latar belakang masalah, rumusan permasalahan serta 

ruang lingkup, tujuan beserta kegunaan dari pada penelitian, juga uraian mengenai 

sistematika tulisan di uraikan dalam bab ini.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, mencakup materi keilmuan secara ilmu yang 

berhubungan dengan penulisan dan dibutuhkan sebagai bahan referensi dalam me-

mbantu memahami permasalahan yang sedang diteliti, diuraikan mengenai model 

kebijakan sosial, pemberdayaan ekonomi rakyat, keadilan ekonomi  dan keadilan 

sosial, serta hukum progresif yang responsif. 

BAB III METODE PENELITIAN, berisi uraian mengenai metode pendekatan 

terhadap masalah yang diteliti, macam serta asal data, cara menghimpun serta me-

ngolah data, lalu selanjutnya kegiatan analisis terhadap keseluruhan data yang telah 

diperoleh.  
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BAB IV PENYAJIAN SERTA PEMBAHASAN, mengenai hasil di lapangan ter-

hadap masalah yang diteliti meliputi  gambaran umum lokasi penelitian, konstruksi 

kebijakan pemerintah terhadap PKL, konsep kebijakan hukum penataan dan pem-

berdayaan PKL diuraikan pada bab ini. 

BAB V PENUTUP, setelah melakukan penelitian, di dalam bab terakhir ini penulis 

menarik kesimpulan serta memberikan masukan (saran) terkait hasil yang diteliti.  

DAFTAR PUSTAKA, adalah daftar bahan kepustakaan yang digunakan pada pe-

nyusunan skripsi ini. 

LAMPIRAN, adalah kesimpulan berkas yang berkaitan  dengan hasil penelitian di 

lapangan.


