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ABSTRAK
Maraknya pedagang kaki lima yang berdagang di sekitar
Trotoar Masjid Agung Istiqlal Bandar Jaya menimbulkan berbagai
masalah bahwa keberadaan pedagang kaki lima yang tidak teratur
mengganggu ketertiban, serta kebersihan lingkungan. Fenomena
pedagang kaki lima di sekitar Trotoar Masjid Agung Istiqlal Bandar
Jaya tidak sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Lampung
Tengah. Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana
implementasi Pasal 18 ayat 2b Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Tengah Nomor 16 Tahun 2018 dalam proses pelaksanaan Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah
dan bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten
Lampung Tengah. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui implementasi Pasal 18 ayat 2b Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 dalam proses
pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di
Kabupaten Lampung Tengah dan pandangan Fiqh Siyasah terhadap
pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di
Kabupaten Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian
lapangan (field research), sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis
yaitu membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis
dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat tentang penertiban
pedagang kaki lima di Kabupaten Lampung Tengah sesuai Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 18
Ayat 2B Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder
diperoleh melalui studi pustaka (libarary research) berupa, Al-Quran,
Hadist, peraturan perundang-undangan, jurnal, dokumen serta buku
dan karya ilmiah lainnya. Data-data yang diambil sebagai rujukan
selanjutnya dianalisis dengan cara analisis kualitatif melalui metode
yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan deduktif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan dalam Perda
Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 18 ayat 2b,
dalam pandangan Fiqh Siyasah telah sesuai. Namun, dalam
pelaksanaannya di lapangan masih banyak hal yang kurang sesuai
dengan ketentuan Fiqh Siyasah. pemerintah daerah Kelurahan Bandar
Jaya telah mengupayakan beberapa cara dalam menangani
permasalahan pedagang kaki lima yang berdagang di sekitar Trotoar
Masjid tersebut, seperi relokasi tempat usaha kepada para pedagang
ii

kaki lima yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat yaitu
pasar Bandar Jaya. Namun, para pedagang kaki lima tersebut tidak
mengindahkan peraturan tersebut, dan lebih memilih berdagang di
Trotoar Masjid Agung Istiqlal Peraturan Daerah tersebut tidak
dijalankan dengan baik, sehingga tidak terjadinya ketertiban,
kenyamanan, kebersihan, serta sering terjadi kemacetan lalu lintas di
sekitar Masjid agung Istiqlal Bandar Jaya.
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MOTTO

            
              
(QS. An-Nisa [4] : 58)
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha Mendengar
lagi Maha Melihat”.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi
ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau
kesalahpahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang
istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini
berjudul : “Implementasi Pasal 18 Ayat 2b Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Perspektif
Fiqh Siyasah (Studi Pada Pedagang Kaki Lima di Trotoar
Masjid Istiqlal Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah)”.
Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:
Implementasi merupakan terjemahan bahasa Inggris yang
berasal dari kata Implementation yang artinya pelaksanaan1.
Sedangkan menurut bahasa Indonesia artinya adalah pelaksanaan,
penerapan2.
Peraturan Daerah adalah salah satu bentuk peraturan
pelaksanaan undang-undang3.Maksud peneliti peraturan daerah
adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk
diberlakukan di daerah-daerah atau kampung-kampung agar
pelaksanaan peraturan tersebut bisa dijalankan sesuai dengan
harapan pembuat peraturan daerah.
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah
suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah
dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram,
tertib, dan teratur.4

1
Jhon M. Echolas dan Hasan Shadaly, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2003), 313.
2
Departemen Pendidikan Nasional,Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi
Keempat (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), 529.
3
Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang (Jakarta: Raja Grafindo
Persada,2014), 190.
4
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018
Pasal 1

1

2
Perspektif adalah suatu pandangan atau gambaran dari
pendapat atau aturan untuk melihat dan menilai suatu objek yang
diteliti.5
Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek Hukum Islam yang
membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia
dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu
sendiri6.
B.

Latar Belakang Masalah
Pedagang kaki lima atau sering disebut dengan PKL
merupakan pedagang atau orang yang melakukan kegiatan atau
usaha kecil tanpa didasari atas izin dan menempati pinggiran
jalan (Trotoar) untuk menggelar dagangan.7
Pedagang kaki lima, yang selanjutnya disebut PKL adalah
pedagang yang berjualan di Serambi muka (emper) toko atau di
tepi jalan (Trotoar).8 pedagang kaki lima Umumnya bermodal
kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan
mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payah.
Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis sebagai
mahasiswa Hukum Tata Negara tertarik untuk mengadakan
penelitian Peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang tertib
pedagang kaki lima, pasal 18 ayat 2b bahwa pemerintah daerah
berkewajiban menyelenggarakan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat di daerah semestinya.
Pedagang kaki lima di sekitar Trotoar Masjid Istiqlal
Bandar Jaya Barat belum pernah ada kasus dengan aparat Satuan
Polisi Pamong Praja dengan peraturan daerah Lampung Tengah
pasal 18 ayat 2b nomor 16 tahun 2018.
Bentuk tindak lanjut dari pemerintah daerah adalah dengan
adanya kebijakan Ketertiban Umum dan Ketentraman

5
Agus Sulistyo dan Adi Mulyadi, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia
(Surakarta:Surakarta, 2008), 273.
6
Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam
(Jakarta: Pranamedia, 2014), 4.
7
Evers HD dan Rudiger Korff.Urbanisasi di Asia tenggara : Makna dan
kekuasaan dalam ruang-ruang sosial. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), 234.
8
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (On-line),
tersedia di kbbi.kemdikbud.go.id
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Masyarakat. Walaupun kenyataannya di lapangan kebijakan
tersebut belum tentu efektif, tetapi paling tidak pedagang
mengerti dan pemerintah akan lebih leluasa melakukan
penindakan keras terhadap pedagang yang nakal.
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian
Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah implementasi
pasal 18 ayat 2b Peraturan Daerah Lampung Tengah Tahun 2018
tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan yang
menjadi fokus sub-sub penelitian adalah pedagang kaki lima yang
berdagang di sekitar Trotoar Masjid Istiqlal Bandar Jaya Barat,
Kabupaten Lampung Tengah.
D. Rumusan Masalah
Permasalahan yang diajukan berdasarakan uraian dari latar
belakang diatas adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana implementasi Pasal 18 ayat 2b Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 dalam
proses pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten
Lampung Tengah?
E.

Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui implementasi peraturan daerah tentang
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten
Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 18 Ayat 2B dari
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16
Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dalam pandangan
Fiqh Siyasah.

F.

Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberi
pemahaman terkait Pasal 18 Ayat 2B dari Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten
Lampung Tengah dalam pandangan Fiqh Siyasah.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan memberikan
gambaran nyata yang terjadi di masyarakat terkait
pelaksanaan atau implementasi Pasal 18 Ayat 2B dari
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16
Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dalam pandangan
Fiqh Siyasah.
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
Setelah penulis melakukan telaah terhadap beberapa
referensi pustaka,baik dari buku, jurnal, karya penelitian, maupun
sumber online ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan
penelitian yang penulis lakukan.
Pertama, buku-buku yang berkaitan tentang pedagang kaki
lima, serta metode penelitian kualitatif diantaranya, “Makna dan
kekuasaan dalam ruang-ruang sosial” karya Evers HD dan
Rudiger Korff, “ Fiqh Siyasah” karya Muhammad Iqbal, “ Fiqh
Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam” Karya Paimin
Napitulu, “Menakar Urgensi Otonomi Daerah”, Karya Henny
Purwanti dan Misnarti, “Usaha Penertiban dan pembinaan
Pedagang Kaki Lima”, Karya Suharsini Arikunto, “Prosedur
Penelitian dan Suatu Pendekatan Praktik menggunakan buku
yang dapat menunjang penelitian penulis.
Kedua, karya penelitian yang berhasil penulis temukan
adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad
Harenggi (2019) yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomer 02 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki
Lima Menurut Fiqh Siyasah (Studi Pasar Tugu Bandar
Lampung). ”Penelitian ini menarik beberapa permasalahan
diantaranya: Bagaimana Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di
Pasar Tugu Bandar Lampung Berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 02 Tahun 2012 Tentang pedagang kaki lima.
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Ketiga, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian
penulis diantaranya, jurnal Hukum Fakultas Syariah UIN
RadenIntan Lampung seperti “Tinjauan Hukum Islam Tentang
Larangan Pedagang Kaki Lima Berjualan di Fasilitas Umum”
oleh Dwi Amita Budiarti, kemudian ada Jurnal dari berbagai
kampus seperti Jurnal“Implementasi Kebijakan Penertiban
Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Meulaboh” oleh Eka Darma
Suryadi, dan Jurnal “Dampak Yang Ditimbulkan Dengan Adanya
Pedagang Kaki Lima” oleh Giyarto.
Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan
penelitian terdahulu adalah penelitian penulis berdasarkan pada
Perda Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 pada
Pasal 18 Ayat 2B, penelitian yang penulis teliti berlokasi di
Sekitar Trotoar Masjid Istiqlal Bandar Jaya Barat Kabupaten
Lampung Tengah, penelitian ini ditinjau dari perspektif fiqh
siyasah. Adapun persamaannya dengan penelitian terdahulu yaitu
yang menjadi objek wawancaranya ialah pedagang kaki lima,
metode-metode pada penelitiannya, dan berdasarkan dengan
Perda dan Pasal tertentu.
Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan maka
kesimpulannya adalah pedagang kaki lima secara fiqh siyasah
belum terlaksana dengan baik, akan tetapi peneliti menjelaskan
terkait adanya sebuah sistem peraturan daerah yang masih belum
sesuai dengan fiqh siyasah karena ada peraturan daerah
ditemukan sebuah kejanggalan yang terjadi pada pedagagang
kaki lima. Yakni tidak memindahkan atau membongkar sarana
dagangannya dari lokasi tempat usahanya setelah selesai
melakukan aktivitas usahanya sehingga masalah yang terjadi
belum bisa teratasi sampai saat ini.
H. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian ini termasuk penelitian lapangan
atau Field Research, yaitu penelitian yang langsung
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dilakukan dilapangan atau pada responden9. Data yang
diteliti adalah data proses seleksi dan proses Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat di Bandar Jaya Barat
Kabupaten Lampung Tengah. Hal tersebut dilakukan
sebagai pemenuhan data primer, sedangkan untuk data
sekunder penulis mencarinya dari buku-buku fiqih dan
buku-buku lainnya yang secara langsung maupun tidak
langsung ada hubungannya dengan pokok permasalahan.
b. Sifat Penelitian
Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif,
yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan
pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan datadata.10
2. Informan Penelitian
Informan adalah orang-orang yang dapat memberikan
informasi.11 Dari jumlah populasi yang ada yakni 38 orang,
penulis akan mengidentifikasi informan yang mewakili jumlah
populasi yang ada, yang berjumlah 6 orang di antaranya yaitu,
Bapak H. Muhammad Husein sebagai ketua koordinator
Pedagang Kaki Lima, Ibu Tiyas, Ibu Lili dan Bapak Heri
selaku PKL, Bapak Musa dan Ibu Eva sebagai
masyarakatyang bertempat tinggal dekat dengan PKL
disekitaran Masjid Istiqlal Bandar Jaya Barat Lampung
Tengah.
3. Data dan Sumber Data
a. Data Primer
Yaitu suatu data yang diperoleh atau bersumber
langsung dari objek penelitian atau responden.12 Data
primer yang diperoleh peneliti dengan melakukan
observasi, wawancara dan dokumentasi dengan para
responden, yaitu koordinator pedagang kaki lima, pelaku
9

Susiadi, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan
Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12.
10
Cholid Narbuko, Abu Achmad, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara,
2013), 44.
11
Sukadarrumidi, Metodelogi Penelitian (Yogyakarta: UGM Press, 2002),
65.
12
Ibid, 98.
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pedagang kaki lima dan masyarakat yang ada di Bandar
Jaya Barat, Kabupaten Lampung Tengah.
b. Data Sekunder
Yaitu sumber bahan kajian yang dikemukakan oleh
orang atau tokoh yang hadir pada saat terjadinya peristiwa
atau tidak mengalami langsung peristwa itu, seperti buku
buku teks.13
4. Metode Pengumpulan Data
a. Observasi
Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan
data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara
sistematik gejala-gejala yang diselidik.14 Observasi yang
dilakukan yaitu dengan mengamati terkait implementasi
Pasal 18 ayat 2b Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Tengah Nomor 16 Tahun 2018 dalam proses pelaksanaan
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarkarat di
Kabupaten Lampung Tengah. Waktu yang dihabiskan oleh
penulis dalam menyelesaikan penelitian ini yaitu 6 bulan.
b. Wawancara (Interview)
Wawancara adalah proses tanya jawab dalam
penelitian yang berlangsung secara secara lisan dimana
antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan
secara langsung informasi-informasi atau keteranganketerangan.15 Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan
informasi-informasi yang hanya dapat diperoleh dengan
jalan bertanya langsung kepada responden. Data semacam
itu merupakan tulang punggung suatu penelitian survey. 16
Adapun yang diwawancarai atau dimintakan data atau
sumber adalah koordinator pedagang kaki lima, pelaku
pedagang kaki lima dan masyarakat yang ada di Bandar
Jaya Barat Kabupaten Lampung Tengah agar peneliti
13

Ibid, 98.
Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara,

14

2005), 70.

15

Cholid Narbuko, Abu Achmad, Metode Penelitian…., 83.
Mastri Sangarimbun, Sofian Effendi, Metodologi Penelitian Survei
(Jakarta: Pustaka LP3ES, 1995), 192.
16
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mendapatkan data dan informasi yang valid terkait tentang
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang ada
di Bandar Jaya Barat Kabupaten Lampung Tengah.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data-data
yang tidak langsung ditujukan kepada subjek peneliti
namun melalui dokumen17.Metode ini digunakan untuk
mendapatkan data berupa arsip-arsip dan dokumendokumen tertulis dalam Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat di Bandar Jaya Barat Kabupaten
Lampung Tengah.
5. Metode Pengolahan Data
a. Editing
Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data
yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang
masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak logis dan
meragukan. Selain itu juga editing adalah salah satu cara
untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat
pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi sehingga
kekurangan data dilengkapi atau diperbaiki.18.
b. Sistemazing
Yaitu bertujuan untuk merapihkan dan menempatkan
data-data yang telah diperoleh dalam suatu kerangka
sistematika penulisan, atau bahasa berdasarkan urutan
masalag dengan cara melakukan pengelompokkan data,
yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut
kategori-kategori dan urutan masalah.
6. Metode Analisis Data
Data yang diperoleh dan yang telah dikumpulkan
melalui alat pengumpul data tersebut, selanjutnya akan
dianalisa sehinnga diperoleh suatu kesimpulan penelitian.
Dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan digunakan
cara berfikir induktif, yaitu penarikan kesimpulan atau fakta17

Susiadi, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan
Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 170.
18
Susiadi, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan
Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12.
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fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit
kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang khusus itu
ditarik generalisasi yang bersifat umum. 19
Langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan
menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode analisis
data yang terkumpul untuk kemudian digambarkan dengan
kata-kata atau kalimat, dipisah-pisah menurut kategori
sehingga diperoleh kesimpulan akhir.20
I. Sistematika Pembahasan
Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi
dalam beberapa bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa
sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan
permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak
masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah
sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari penegasan
judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian
penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.
BAB II : Kajian Teori, terdiri dari teori-teori yang
digunakan. Fungsi Bab II adalah memaparkan aspek-aspek
teoritis tentang fenomena atau masalah yang diteliti dan juga
sebagai pemaparan yang lebih menegaskan kerangka
pemikiran penelitian dalam memunculkan konteks penelitian
yang diteliti.
BAB III : Laporan Hasil Penelitian, berisi tentang
gambaran umum objek penelitian. Fungsi dari Bab III adalah
sebagai gambaran terkait pendeskripsian hasil penelitian yang
diperoleh. Pendeskripsian yang dilakukan menyangkut data
hasil penelitian, seperti gambaran lokasi penelitian dan datadata mengenai responden.

19

Ibid., 4.
Ibid., 5.

20
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BAB IV : Analisis Data, berisi tentang analisis peneliti
terkait hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam Bab III
dan merujuk teori pada Bab II. Analisis data tersebut
membahas mengenai rumusan masalah serta pertanyaan dari
penelitian yang dilakukan, atau dengan kata lain berisi
mengenai analisa dari permasalahan yang diteliti.
BAB V : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan
saran. Fungsi Bab V adalah menyimpulkan hasil penelitian dan
pembahasan pada Bab IV dan memuat saran yang aspeknya
merujuk pada kegunaan atau manfaat penelitian.

BAB II
LANDASAN TEORI
A. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 16
Tahun 2018
1. Peraturan Daerah
Dalam sistem hukum nasional Indonesia berdasarkan
UUD 1945, hukum perundang-undangan meliputi UUD, Tap
MPR, UU, Perpu, PP, Keppres, Keputusan Menteri,
Keputusan Kepala LNPD, dan Keputusan Direktur Jenderal
dan seterusnya. UUD dan Tap MPR ditetapkan oleh MPR,
sedangkan undang-undang dibentuk oleh Presiden dengan
persetujuan DPR.21 Sementara itu, (Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang) ditetapkan oleh Presiden, tetapi
dalam masa sidang berikutnya harus sudah mendapat
persetujuan DPR. Jika disetujui Perpu meningkat statusnya
menjadi undang-undang, dan jika ditolak oleh DPR, maka
perpu itu harus dicabut dan tidak dapat lagi diajukan ke DPR
dalam masa persidangan berikutnya. Peraturan Pemerintah
(PP) ditetapkan sendiri oleh Pemerintah tanpa harus disetujui
DPR. PP biasanya dibuat atas perintah UU atau untuk
melaksanakan suatu UU.22 Oleh karena itu, PP tidak bisa
berdiri sendiri tanpa pendelegasian materiil dari UU yang
sudah ada lebih dahulu. Adapun Keputusan Presiden,
dibentuk sendiri oleh Presiden tanpa perlu dikaitkan dengan
pendelegasian materiil dari UU. Artinya, materi yang dimuat
dalam Kepres dapat sepenuhnya bersifat mandiri dalam
rangka kewenangan Presiden, baik sebagai Kepala Negara
maupun Kepala Pemerintahan. Keputusan Presiden dapat saja
dibuat untuk melaksanakan perintah UUD, perintah GBHN,
perintah undang-undang, ataupun perintah PP. Di bawah
Kepres, ada Keputusan Menteri, Keputusan Kepala LPND,
dan Keputusan Direktur Jenderal yang semuanya bersifat

21

Ibid.
Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra
Aditya Bhakti, 2004), 89.
22

11

12
operasional dalam rangka pelaksanaan tugas menteri menurut
bidang tugasnya masing-masing.23
Di tingkat daerah, ada pula Peraturan Daerah Provinsi,
Peraturan Daerah Kabupaten atau Kelurahan, Keputusan
Gubernur, Keputusan Bupati, Keputusan Wali Kelurahan, dan
sebagainya. Ketentuan mengenai pembuatan hukum di tingkat
daerah ini, seyogyanya juga mengikuti pola di tingkat pusat.
Misalnya, Peraturan Daerah dibuat oleh Gubernur dengan
persetujuan DPRD. Akan tetapi, DPRD sendiri dapat pula
berinisiatif mengajukan Rancangan Perda seperti hak inisiatif
DPR pusat untuk mengajukan RUU tertentu kepada
pemerintah. Akan tetapi karena rekstrukturisasi pemerintahan
daerah dalam rangka kebijaksanaan desentralisasi dan
otonomi daerah di masa yang akan datang, ketentuan
mengenai pembuatan hukum seperti ini masih harus
disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan kebijaksanaan
desentralisasi itu nantinya.24
Dalam Pasal 18 ayat 6 UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa “pemerintah daerah
berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan
lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.
Dengan mengacu pada ketentuan UUD NRI Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2014 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(beserta perubahannya Undang-undang No. 23 Tahun 2014),
Natabaya merumuskan bahwa peraturan daerah memiliki
fungsi :
a. Pengaturan (regelling) sebagaimana lazimnya suatu
perundang-undangan, karena peraturan daerah termasuk
salah satu jenis peraturan perundang-undangan.
b. Otonomi dan tugas pembantuan, sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
23

Ibid., 90.
Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi
(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 7-8.
24
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c. Delegasi, karena peraturan daerah juga merupakan aturan
delegasi dari peraturan perundang-undangan tingkat pusat
yang hirarkinya lebih tinggi dari peraturan daerah.
d. Transformasi, sesuai dengan prinsip peraturan daerah
sebagai alat rekayasa sosial (a tool of social engineering)
masyarakat daerah dalam rangka menuju kehidupan yang
lebih baik dari kehidupan sebelumnya.
e. Aspirasi, yaitu menangkap aspirasi masyarakat yang
bersifat khusus, baik yang bersifat sosial keagamaan
maupun kebudayaan setempat, yang merupakan ciri khas
daerah yang bersangkutan.25
Peraturan daerah merupakan peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh DPRD (Provinsi atau
Kabupaten/Kelurahan) dengan persetujuan bersama kepala
daerah, termasuk Peraturan Desa atau peraturan yang
setingkat, yakni peraturan yang dibuat oleh Badan Perwakilan
Desa atau nama lainnya. Contoh peraturan tersebut salah
satunya adalah penyelenggaraan kelembagaan Satuan Polisi
Pamong Praja yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam
mewujudkan kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur
melalui penegakan kebijakan daerah yang tertuang dalam
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Sejarah dan Latar Belakang Terbentuknya Peraturan
Daerah
Dalam pembentukan peraturan daerah sangat
diperlukan keterbukaan pemerintah. Dengan adanya
keterbukaan pemerintah terhadap publik dimungkinkan
keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi, baik dari proses
perancangan peraturan sampai dengan diberlakukannya suatu
peraturan. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang
Nomor 10 tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (beserta perubahannya
25

Muamar Arafat, Aspek Hukum (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 64.
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Undang-undang No. 23 Tahun 2014), bahwa masyarakat
berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan secara
lisan dan/atau sebagaimana dimaksud tersebut dapat
dilakukan melalui rapat dengan pendapat umum, kunjungan
kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi.
Adanya kegiatan jual beli yang dilakukan oleh
pedagang kaki lima di trotoar Masjid Agung Istiqlal Bandar
Jaya menjadi salah satu sebab terbentuknya Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat. Pedagang kali lima tersebut tidak
hanya masyarakat berasal dari daerah tersebut tetapi juga
masyarakat yang berasal dari luar daerah ikut terlena akan
dagangan yang diperjualbelikan oleh PKL tersebut. Setiap
harinya banyak PKL yang melakukan kegiatan jual beli di
sekitar Trotoar Masjid Agung Istiqlal Bandar Jaya. Hal ini
menimbulkan kegaduhan di sekitar Masjid tersebut, tidak
hanya itu para pedagang kaki lima itu pun menimbulkan
masalah terkait kebersihan lingkungan. Lingkungan Masjid
yang seharusnya dijaga kebersihan dan kesuciannya, justru
kotor karena sampah-sampah yang berasal dari barang
dagangan para PKL tersebut. Selain itu, tempat para PKL juga
tidak beraturan, yang menyebabkan tempat di sekitar Masjid
Agung Istiqlal Bandar Jaya tidak sedap dipandang dan
terkesan kumuh.
Keberadaan pedagang kaki lima di sekitar Trotoar
Masjid Agung Istiqlal Bandar Jaya menarik perhatian
pemerintah daerah. Setelah diadakannya musyawarah untuk
mengatasi masalah tersebut, maka dibuatlah suatu aturan yang
tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat, agar terciptanya ketertiban dan
keteraturan para PKL dalam melakukan kegiatan Jual beli di
sekitar Masjid Agung Istiqlal Bandar Jaya. Dalam Peraturan
Daerah tersebut juga mengatur terkait perizinan berdagang
untuk para PKL. Penertiban yang tercantum dalam Pasal 18
Ayat 2B, penertiban dilakukan kepada para pedagang kaki
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lima di sekitar Masjid Agung Istiqlal Bandar Jaya yang
melakukan kegiatan berdagangnya, agar para PKL berdagang
dengan tertib dan tidak menimbulkan masalah, seperti
masalah kebersihan, masalah perizinan berdagang dan
keteraturan tempat berdagang.
3. Landasan Peraturan Daerah
Dalam pembentukan peraturan daerah paling sedikit
harus memuat 3 (tiga) landasan yaitu:
a. Landasan filosofis, adalah landasan yang berkaitan
dengan dasar atau ideologi Negara;
b. Landasan sosiologis, adalah landasan yang berkaitan
dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam
masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang
dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan
masyarakat; dan
c. Landasan yuridis, adalah landasan yang berkaitan dengan
kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis
dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi.26
Mengingat peraturan daerah adalah merupakan
produk politis maka kebijakan daerah yang bersifat politis
dapat berpengaruh terhadap substansi peraturan daerah. Oleh
karena itu, perlu dipertimbangkan kebijakan politis tersebut
tidak menimbulkan gejolak masyarakat.
4. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah
Dalam pembentukan peraturan daerah selain didasarkan
pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber
hukum Negara dan Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar dalam
peraturan perundang-undangan, juga didasarkan pada asas26
Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Direktorat
Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
R.I, 15 November 2009, 13.
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asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai
mana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
juncto Pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah, yang meliputi asas:
a. Kejelasan tujuan.
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
d. Dapat dilaksanakan.
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
f. Kejelasan rumusan.
g. Keterbukaan.27
5. Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat
Kelurahan menjadi pusat pembangunan sektor formal,
maka Kelurahan dipandang lebih menjanjikan bagi
masyarakat desa. Kelurahan bagaikan mempunyai kekuatan
magis yang mampu menyedot warga desa, sehingga terjadi
perpindahan penduduk dari desa ke Kelurahan. Kondisi
tersebut di atas dikenal dengan teori faktor pendorong (push
factor) dan faktor penarik (pull factor) dalam urbanisasi. Akan
tetapi Kelurahan tidak seperti apa yang diharapkan kaum
migran. Tenaga kerja yang banyak tidak bisa sepenuhnya
ditampung sektor formal. Lapangan kerja formal yang tersedia
mensyaratkan kemampuan dan latar belakang pendidikan
tertentu yang sifatnya formal, sehingga tenaga kerja yang
tidak tertampung dalam mempertahankan kelangsungan
hidupnya memilih sektor informal.
Fakta
yang
dapat
dilihat adalah adanya
ketidakmampuan sektor formal dalam menampung tenaga
kerja, serta adanya sektor informal yang bertindak sebagai
pengaman antara pengangguran dan keterbatasan peluang
kerja, sehingga dapat dikatakan adanya sektor informal dapat

27

Ibid., 13-14.
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meredam kemungkinan keresahan sosial sebagai akibat
langkanya peluang kerja.
Salah satu sektor informal yang menjadi fenomena di
perKelurahanan adalah pedagang kaki lima (PKL). Dengan
adanya keterbatasan lapangan kerja di sektor formal,
pedagang kaki lima menjadi pilihan yang termudah untuk
bertahan hidup. Hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri dari sektor
informal yaitu mudah dimasuki, fleksibel dalam waktu dan
tempat, bergantung pada sumber daya lokal dan skala usaha
yang relatif kecil. Kehadiran pedagang kaki lima sering
dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan
perKelurahanan, dengan munculnya kesan buruk, kotor,
kumuh dan tidak tertib. Hal ini ditunjukkan oleh penempatan
sarana perdagangan yang tidak teratur dan tertata serta sering
menempati tempat yang menjadi tempat umum.
B. Fiqh Siyasah
1. Pengertian Fiqh Siyasah
Kata Fiqh berasal dari fuqaha-yafqahu-fiqhan. Secara
bahasa pengertian Fiqh adalah “paham yang mendalam”.28
Fiqh secara etimologi adalah keterangan tentang pengertian
atau pemahaman dari maksud ucapan si pembicara, atau
paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan
dan perbuatan.29 Secara terminologis fiqh adalah pengetahuan
tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal
amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fashil
(terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang
diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur‟an dan sunnah).30 Selain
itu, fiqh juga dimaknai sebagai pemahaman mendalam yang
untuk sampai padanya diperlukan pengerahan pemikiran

28
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secara sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, pemahaman di sini
tidak hanya pemahaman secara lahir tapi juga batin.31
Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa fiqh adalah
upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk
menggali hukum hukum syara‟ sehingga dapat diamalkan
oleh umat islam. Fiqh juga dapat disebut sebagai hukum
Islam, karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap
hukum syara‟ tersebut pun mengalami perubahan dan
perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan
situasi dan kondisi manusia.
Secara etimologis (bahasa) kata Siyasah merupakan
bentuk masdar (asal) dari sasa, yasusu yang artinya
“mengatur,
mengurus,
mengemudikan,
memimpin,
memerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan”.32 Kata
“siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur,
mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan
pembuat kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini
mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur,
mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang
bersifat politis untuk mencakup sesuatu.33 Siyasah menurut
bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur,
mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan,
pemerintahan, dan politik.
Siyasah secara terminologis dalam lisan Al Arab,
siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara
membawa kepada kemaslahatan.34 Terdapat macam perbedaan
menurut pendapat dikalangan ahli hukum Islam, antara lain
yaitu:
a. Ibnu Manzhur, menurut beliau siyasah berarti mengatur
sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.35
31
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b. Abdul Wahhab Khalaf, menurut beliau definisi dari
siyasah yaitu sebagai Undang-Undang yang dibuat untuk
memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur
berbagai hal.36
c. Abdurrahman, menurut beliau siyasah sebagai hukum dan
peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan
hubungan luar dengan Negara lain.37
d. Imam al-Bujairimi, yang dimaksud dengan fiqh siyasah
adalah memperbagus permsalahan rakyat dengan cara
mengatur dan memerintah mereka dengan tujuan
membuat maslahah untuk mereka sendiri. Kemaslahatan
ini terwujud dengan sebab ketaatan mereka terhadap
pemerintahan.38
Dari uraian tentang fiqh dan siyasah maka dapat
ditarik kesimpulan yakni, fiqh siyasah adalah ilmu yang
mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat
dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang
ada.39
2. Objek Kajian Fiqh Siyasah
Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam
menentukan ruang lingkup fiqh siyasah, di antaranya ada yang
membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat
bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian
ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah
menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu
prinsip, karena hanya bersifat teknis. Menurut Imam alMawardi, di dalam kitabnya yang berjudul alAhkam al-
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Sulthaniyyah, lingkup kajian fiqh siyasah yang mencakup
kebijaksanaan pemerintah tentang:40
a. Siyasah Dusturiyyah (Peraturan Perundang-undangan).
b. Siyasah Maliyyah (Ekonomi dan Moneter).
c. Siyasah Qadha‟iyyah (Peradilan).
d. Siyasah Harbiyyah (hukum perang).
e. Siyasah Idariyyah (Administrasi Negara).
Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat
bagian, yaitu:41
a. Siyasah Qadha‟iyyah (Peradilan).
b. Siyasah Idariyyah (Administrasi Negara).
c. Siyasah Maliyyah (Ekonomi dan Moneter).
d. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah (Hubungan
Internasional).
Sementara Abd al-Wahhab Khallaf didalam kitabnya yang
berjudul al-Siyasah al-Syar‟iyah lebih mempersempitnya
menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:
a. Siyasah Qadha‟iyyah (Peradilan).
b. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah (Hubungan
Internasional).
c. Keuangan negara.
Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama
terkemuka di Indonesia T.M Hasbi Ash-Shiddieqy malah
membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang,
yaitu:42
a. Siyasah Dusturiyyah Syar‟iyyah (Politik Pembuatan
Perundang-undangan).
b. Siyasah Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah (Politik Hukum).
c. Siyasah Qadha‟iyyah Syar‟iyyah (Politik Peradilan).
d. Siyasah Maliyyah (Politik Ekonomi dan Moneter).
e. Siyasah Idariyyah Syar‟iyyah (Politik Administrasi
Negara).
40
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f.

Siyasah
Dauliyyah/Siyasah
Kharijiyyah
(Politik
Hubungan Internasional).
g. Siyasah Tanfidziyyah Syar‟iyyah (Politik Pelaksanaan
Perundang-undangan).
h. Siyasah Harbiyyah Syar‟iyyah (Politik Peperangan).43
Adapun objek kajian fiqh siyasah yang berlaku secara
formal sebagai kajian ilmiah, adalah siyasah di bidang
ekonomi atau siyasah maliyah (politik ekonomi), di bidang
pemerintahan disebut sebagai siyasah dusturiyah, di bidang
kenegaraan atau siyasah dauliyah, yang juga siyasah yang
berhubungan secara langsung dengan peraturan perundangundangan yang berlaku atau hukum ketatanegaraan yang
bersumber kepada Al-Quran, As-Sunnah dan ajaran-ajaran
yang diambil dari perilaku politik dan pemerintahan di masa
Rasulullah dan para sahabat, terutama Khalifah yang empat.
Salah satu objek kajian fiqh siyasah adalah siyasah
dusturiyah. Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti
dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas,
baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam
perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk
menunjukkan anggota kependekatan (pemuka agama)
Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam
bahasa arab, kata duturiyah berkembang pengertiannya
menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah
berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan
kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah
Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang
tertulis (konstitusi). Siyasah dusturiyyah merupakan bagian
dari siyasah syar‟iyyah yang membahas masalah perundangundangan Negara secara umum. Di samping itu, bagian ini
juga membahas konsep Negara hukum dalam shar‟iyyah,
tujuan dan tugas-tugas Negara dalam fiqh siyasah.44
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Sumber fiqh dusturiyah pertama adalah Al-Qur‟an
yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip
kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat
ajaran Al-Qur‟an. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang
berhubungan
dengan
imamah,
dan
kebijaksanaankebijaksanaan Rasulullah Saw. di dalam menerapkan hukum
di negeri Arab. Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan Khulafa
Al-Rasyidin di dalam mengendaikan pemerintahan meskipun
mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya
sesuai dengan pembawa masing-masing, tetapi ada kesamaan
alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada
kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil para ijtihad
ulama, di dalam masalah fiqh dusturiyah hasil ijtihad ulama
sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh
dusturiyah.45
Pembahasan utama dari siyasah dusturiyah meliputi
hal-hal sebagai berikut:
a. Kajian tentang konsep imamah, khalifah, imarah,
mamlakah, berikut hak dan kewajibannya;
b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya;
c. Kajian tentang bai‟ah dari zaman ke zaman;
d. Kajian tentang waliyul ahdi;
e. Kajian tentang perwakilan atau wakalah;
f. Kajian tentang ahl al-halli wa al-aqd;
g. Kajian tentang wazarah, sistem pemerintahan presidential
dan parlementer; dan
h. Kajian tentang pemilihan umum.46
Kajian-kajian di atas mengacu pada dalil kully
yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta
maqasid syari‟ah yang menjadi ide dasar pengetahuan
tentang pengaturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya
dengan pemerintahan. Untuk melengkapi tujuan
45
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fundamental, berkaitan dengan kajian siyasah dusturiyah,
upaya kajian dilengkapi dengan mempertimbangkan
berbagai teori pemerintahan dan kehidupan kenegaraan
yang terus menerus berkembang sesuai dengan situasi dan
kondisi, di antaranya menjadikan fatwa ulama dan ijtihadijtihadnya sebagai bagian dari sumber rujukan. Dalam
siyasah dusturiyah, dikaji secara mendalam hal-hal yang
berhubungan dengan perwakilan rakyat, hubungan orang
muslim dengan non muslim dalam suatu pemerintahan
dan negara, partai politik, pemilihan umum, dan sistem
pemerintahan yang dianut suatu negara tertentu. Bidang
yang berkaitan dengan hal ini disebut dengan siyasah
tasri‟iyah.47
Persoalan kepemimpinan dalam suatu negara
berkaitan pula dengan adanya janji kepala negara dengan
pemerintahan, dan janji-janji pemimpin pada umumnya yang
diikrarkan secara sakral, sebagaimana dikatakan sebagai
bai‟at. Adapun yang berkaitan dengan sistem pemerintahan
dan kabinet serta waliyul ahdi disebut sebagai siyasah
taufidiyah.48
3. Dasar Hukum Fiqh Dusturiyyah
Berikut ini adalah dasar hukum siyasah dusturiyah :
a. Al-Qur‟an
Al-Qur‟an, adalah sumber pokok aturan Islam
yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum.
Landasan semua pemikiran umat Islam tentang agama,
sudah barang tentu adalah Al-Qur‟an.49 Al-Qur‟an
merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah
dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena AlQur‟an diyakini berasal dari Allah dan ayat-ayatnya
47
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dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui
sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para
tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya AlQur‟an merupakan satu-satunya sumber yang paling
tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena
Al-Qur‟an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan
apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.50
Adapun ayat Al-Qur‟an yang berkenaan dengan
pemimpin terkait dengan siyasah dusturiyah ialah:
Firman Allah Swt. dalam surat An-Nisaa [4] : 58
           
             
  
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa [4] : 58)
b. Sunnah
Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek
kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku
yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang
meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi.
Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh
beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya
tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak
jaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan
dengan
meneliti
sederetan
perawi
yang
50
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berkesinambungan.51 Adapun hadist yang menerangkan
tentang sunnah yakni:

ِ ِ ِ
يل َحدَّثَنَا ُُمَ َّم ُد بْ ُن
ٍّ َحدَّثَنَا َعلِ ُّي بْ ُن ََْب ِر بْ ِن بَِّر
َ ي َحدَّثَنَا َحاِتُ بْ ُن إ ْْسَع
ٍ ِعج ََل َن عن نَافِ ٍع عن أَِِب سلَمةَ عن أَِِب سع
َّ ي أ
ول اللَّ ِو
ْ يد
َ َن َر ُس
ِّ اْلُ ْد ِر
َْ َ َ
َْ
َْ ْ َ
َ
ِ
َح َد ُى ْم
َ
َ صلَّى اللَّوُ َعلَْيو َو َسلَّ َم قَ َال إِ َذا َخَر َج ثَََلثَةٌ ِِف َس َف ٍر فَ ْليُ َؤِّمُروا أ

“Apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu
perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah
seorang dari mereka sebagai pemimpin.” (HR. Abu Daud
No. 2241).
c. Ijma‟
Ijma‟ menurut ahli ushul, diartikan dengan

ُممد صلّى اهلل عليو وسلّم ىف عصر من العصور
ّ اتّقاق اجملتهدين من ّأمة
52

شرعي
ّ بعد وفاة
ّ الرسول على حكم

Dalam hukum Islam ijma merupakan suatu
keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang
baik demi kemasalahatan umat dengan cara musyawarah.
Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama
Mufti, ahli fiqh maupun jajaran pemerintahan. Apabila di
dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang
tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta
musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan batal.53
Dalam Kitab al-Ahkam Sulthaniyah, Imam al-Mawardi
mengatakan bahwa kepemimpinan adalah satu tema yang
bertujuan menggantikan kenabian. Fungsinya adalah
menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Oleh karena
itu, mengangkat pemimpin bagi orang yang tinggal dalam
suatu negara hukumnya wajib berdasar ijma (kesepakatan
ulama).54
51
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d. Qiyas
Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk
memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan
legalitas suatu bentuk prilaku tertentu dengan cara
menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk
prilaku yang satu dengan bentuk prilaku yang lainnya
dengan suatu prinsip umum.55 Metode qiyas ini biasanya
digunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada
berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas
biasanya menggunakan dalil-dalil al-qur‟an maupun hadis
yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang
dihadapi. Adapun qiyas terbagi menjadi 3 yaitu :
1) Qiyas al-aulawi
Qiyas al-aulawi adalah analogi yang illat
hukum cabangnya (far‟u) lebih kuat dari pada illat
pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah
dijelaskan dalam nash al-qur‟an atau hadis tentang
keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit, maka
keharaman melakukannya dalam jumlah banyak
adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji
apabila dilakukan, maka melakukan ketaatan yang
banyak lebih patut dipuji. Suatu yang diperolehkan
(mubah) dilakukan dalam jumlah yang banyak, maka
lebih utama apabila dilakukan dalam jumlah sedikit.56
Maksud dari pernyataan ini adalah qiyas yang
mempunyai kesamaan illat pada hukum cabang dan
hukum al-asal. Dari pernyataan Imam al-Ghazali
tampaknya setuju mengkategorikan kesimpulan ini
dalam bahasan qiyas. Sebagaimana disebutkan dalam
Kitab Al-Mustashfa. “Tingkatan yang kedua adalah
kandungan makna padanash yang tersirat illat sama
dengan yang tersurat, yakni tidak lebih kuat atau lebih
rendah”. Sehingga disebut juga sebagai qiyas fi ma‟na
55
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al-asal. Namun para ulama masih berbeda pendapat
seputar pemahaman qiyas ini.57
2) Qiyas al-adna
Qiyas al-adna adalah analogi yang illat pada
hukum cabangnya (far‟) lebih lemah daripada illat
pada hukum dasarnya. Dalam kitab arrisalah, Imam
Syafi‟i
berkata,
“sebagian
ulama
enggan
menyebutkan
sebagian
qiyas,
kecuali
ada
kemungkinan kemiripan yang dapat ditetapkan dari
dua makna yang berbeda. Lalu dianalogikan terhadap
salah satu makna tersebut, bukan kepada yang
lainnya.”58
Menurut imam ar-Rizi, Imam Syafi‟i telah
membagi qiyas jenis kedua ini ke dalam dua bagian,
yakni qiyas al ma‟na (analogi yang didasarkan sebab
hukum) dan qiyas alsyaba (analogi yang didasarkan
pada kemiripan). Dalam kitab Manaqib Asy-Syafi‟i ia
menegaskan adanya illat pada hukum cabang lebih
lemah dari pada illat pada hukum asal.59 „Illat
memiliki makna:
60

احلكم يدورمع العلّة وجودا وعدما

“Hukum itu beredar bersama dengan, illatnya
(sebabnya) ada maupun tidak ada.”
Fiqh Siyasah Dusturiyyah adalah merupakan bagian
fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan
negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep
Konstutusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya
perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi
(bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga
demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam
57
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perundang-undangan tersebut.61 Sehingga dapat dinyatakan
bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan
bagian dari Fiqh Siyasah dalam pembahasan Fiqh dusturiyah
yang mengkaji permasalahan perundang-undangan. Adapun
perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018
tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
4. Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah
Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam
dinyatakan dengan istilah ul al-amr dan dikepalai oleh
seseorang Amir atau khalifah, istilah ul al-amr tidaklah hanya
terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk
lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti
yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek
pemerintahan islam tidak menyebut istilah khusus untuk
badan-badan dibawah kepala negara yang bertugas mengexecute ketentuan perundang-perundangan seperti Diwan alKharaj (Dewan Pajak), Diwan al-Ah,Das (kepolisian), wali
untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, Diwan alJund (militer), sahib al-bait al-mal (pejabat keuangan), dan
sebagainya yang note bene telah terstruktur dengan jelas
sejak masa kekhilafahan umar bin khattab maka untuk hal ini
istilah ul al-amr mengalami penyempitan makna untuk
mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai
eksekutif. Sedang untuk kepala keluarga negara, al-Maududi
menyebutnya sebagai amir dan dikesempatan lain sebagai
khalifah.
Berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah, umat islam
islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa
lembaga eksekutif ini mentaati allah dan rasul-Nya serta
menghindari dosa dan pelanggaran.
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C. Konsepsi Pedagang Kaki Lima
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima
Pedagang kaki lima adalah pedagang perorangan yang
melakukan kegiatan berdagang barang atau jasa yang
menggunakan ruang milik public yang bersifat sementara
dengan menggunakan peralatan bergerak atau tidak
bergerak.62
Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa
penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu
itu menetapkan bahwa setiap jalanraya yang dibangun hendak
nya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk
pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter.
Pedagang kaki lima (PKL) merupakan pedagang atau orang
yang melakukan kegiatan atau usaha kecil tanpa didasari atas
izin dan menempati pinggiran jalan (Trotoar) untuk menggelar
dagangan.63 Hukum dagang adalah hukum yang mengatur
tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan
dalam usahanya memperoleh keuntungan. Dapat juga
dikatakan, Hukum dagang ialah hukum yang mengatur
hubungan hukum antar manusia-manusia dan badan-badan
hukum satu sama lain, dalam lapangan perdagangan.64
Menurut seorang tokoh Indonesia William Liddle,
aturan Trotoar pedagang kaki lima justru berasal dari bahasa
Inggris, five foot (lima kaki).65 Bapak Liddle mempercayai
bahwa yang membuat aturan tentang pembangunan Trotoar di
Indonesia bukanlah Belanda, tetapi Inggris. Inggris memang
pernah mengambil alih kekuasaan atas Indonesia dari
Belanda. Sebenarnya yang membuat trotoar di Indonesia
adalah Sir Stamford Raffles ia merupakan Gubernur Inggris.
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Sementara itu, sumber lain istilah pedagang kaki lima
adalah untuk menyebut pedagang yang menggunakan gerobak
beroda. Jika roda gerobak ditambahkan dengan kaki
pedagang, maka berjumlah lima, maka disebutlah pedagang.
Pedagang Kaki Lima (trotoar/pedestrian) yang
keberadaannya tidak boleh mengganggu fungsi publik, baik
ditinjau dari aspek sosial, fisik, visual, lingkungan dan
peristiwa. Banyak penjelasan yang dapat ditemui jika
membahas mengenai pedagang kaki lima. Keberadaan
pedagang kaki lima di sini sangat menarik untuk dibahas satu
persatu, misalnya mengenai cara pemerintah untuk menata
pedagang kaki lima tersebut. Sekilas pedagang kaki lima
hanyalah pedagang biasa yang menggelar dagangannya di
pinggiran jalan, akan tetapi keberadaannya sangat
mengganggu kenyamanan pengguna fasilitas umum dan juga
mengganggu ketertiban Kelurahan. Seperti penjelasan tentang
pedagang kaki lima di atas, dalam hal ini dapat dijelaskan
bahwa istilah pedagang kaki lima kaitannya dengan istilah di
Perancis untuk pejalan kaki di sepanjang jalannya, yaitu
Trotoar. Di sepanjang jalan raya kebanyakan berdiri
bangunan bertingkat. Pada lantai paling bawah biasanya
disediakan ruang untuk pejalan kaki.
Pada perkembangan berikutnya para pedagang
informal akan menempati trotoar tersebut, sehinga disebut
dengan istilah Pedagang Lima Kaki, sedangkan di Indonesia
disebut Pedagang Kaki Lima atau PKL, merupakan kelompok
tenaga kerja yang banyak di sektor informal. Pekerjaan
pedagang kaki lima merupakan jawaban terakhir yang
berhadapan dengan proses urbanisasi yang berkaitan dengan
migrasi dari desa ke Kelurahan yang besar, pertumbuhan
penduduk yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang
lambat di sektor industri, dan penyerapan tekonologi yang
padat moral, serta keberadaan tenaga kerja yang berlebihan.
Pedagang kaki lima merupakan salah satu sektor
informal di perKelurahanan. Jumlahnya sangat besar dan
seringkali lebih mendominasi dibanding jenis usaha sektor
informal lainnya. Secara etimologi atau bahasa, pedagang bisa
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diartikan sebagai jenis pekerjaan jual dan beli. Pedagang
adalah orang yang bekerja dengan cara membeli barang dan
kemudian menjualnya kembali dengan mengambil
keuntungan dari barang yang dijualnya kembali. Kaki lima
diartikan sebagai lokasi berdagang tidak permanen atau tetap.
Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai
pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen
atau tetap.
Pengelompokkan Pedagang Kaki Lima Menurut
Sarana
Fisiknya
Sebenarnya
ada
banyak
sekali
pengelompokkan jika dilihat dari sarana fisiknya, di bawah ini
akan dijelaskan beberapa dari Pedagang Kaki Lima menurut
sarana fisiknya:
a. Kios Pedagang yang menggunakan bentuk sarana ini
dikategorikan pedagang yang menetap, karena secara fisik
jenis ini tidak dapat dipindahkan. Biasanya merupakan
bangunan semi permanen yang dibuat dari papan.
b. Warung Semi Permanen Terdiri dari beberapa gerobak
yang diatur berderet yang dilengkapi dengan meja dan
bangku-bangku panjang. Bentuk sarana ini beratap dari
bahan terpal atau plastik yang tidak tembus air. Pedagang
kaki lima ini dikategorikan Pedagang kaki lima menetap
dan biasanya berjualan makanan dan minuman.
c. Gerobak atau kereta dorong bentuk sarana berdagang ini
ada 2 jenis, yaitu gerobak atau kereta dorong yang beratap
sebagai perlindungan untuk barang dagangan dari
pengaruh panas, debu hujan dan sebagainya serta gerobak
atau kereta dorong yang tidak beratap. Sarana ini
dikategorikan jenis pedagang kaki lima yang menetap dan
tidak menetap.
d. Jongkok atau meja bentuk sarana berdagang seperti ini
dapat beratap dan tidak beratap. Sarana seperti ini
dikategorikan jenis pedagang kaki lima yang menetap.66

66

Ibid, h. 112

32
2. Ciri-Ciri Pedagang Kaki Lima
Ciri-ciri umum pedagang kaki lima, yaitu:
a. Pedagang kaki lima pada umumnya mempunyai modal
kecil dan tidak mempunyai usaha menetap, berdagang di
emperan depan toko, di pinggiran jalan, trotoar, di atas
got, di taman, bantaran kali, dan di areal parkiran dan
tempat-tempat ramai.
b. Jam berdagang tidak tentu, ada pagi, siang, sore, dan
malam hari, bahkan ada yang dari pagi sampai sore hari
dengan berbagai macam jenis dagangan.
c. Jenis dagangan beraneka ragam, ada jajanan (makanan
proses), tanaman hias, pakaian, barang-barang konsumsi
lainnya yang tidak lama secara eceran.
d. Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan ciri
yang khas pada usaha pedagang kaki lima.
e. Tempatnya dalam bentuk bangunan ada yang tertutup,
terbuka, menggunakan payung, gelaran, gerobak, pikulan,
meja, konstruksi bangunan darurat, semi permanen dan
tanpa bangunan.
f. Pada umumnya pedagang kaki lima menimbulkan
gangguan terhadap lingkungan, lalu lintas, ketertiban dan
kebersihan.67
Pedagang kaki lima mempunyai ciri-ciri yang tidak
jauh berbeda dengan ciri-ciri pokok sektor informal, karena
dalam hal ini pedagang kaki lima merupakan bagian dari
sektor informal. Keberadaan pedagang kaki lima sedikit
banyak didorong karena keinginan mereka untuk
mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Meskipun pada
kenyataannya tidak seperti yang diharapkan, akan tetapi pada
prakteknya banyak dari mereka yang tidak berkesempatan
bekerja di sektor formal lebih memilih berusaha menjadi
pedagang kaki lima. Mereka beranggapan jika menjadi
pedagang kaki lima merupakan langkah terakhir yang dapat
ditempuh mengingat latar belakang pendidikan yang relatif
67
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rendah. Hubungan Sektor Informal dan Sektor Formal, Sektor
informal sebenarnya banyak manfaatnya bagi kehidupan
Kelurahan, hal ini dapat terlihat dari sebagian besar pekerja
sektor formal tergantung pada dagangan dan jasa dari sektor
informal.
Fungsi sektor ini sebagai ujung tombak pemasaran
bebagai produk sektor fomal tidak dapat diabaikan dalam
perputaran ekonomi Kelurahan. Sektor informal ternyata juga
sering dijadikan pekerjaan sampingan oleh orang-orang yang
telah berada dalam sektor formal seperti pemilik toko yang
sore hari menjual bakmi di halaman tokonya, toko pakaian
yang mejual dagangannya di Trotoar, dll. Alasan dilakukan
cara ini, karena mudah dijalankan tanpa perlu prosedur
macam-macam dan sering kali lebih efektif menarik pembeli.
Meskipun demikian, pedagang kaki lima merupakan suatu
bentuk sektor yang dapat dikatakan mandiri dalam
menjalankan usaha. Mereka menggerakkan sendiri usahanya,
dengan modal dan kreatifitas yang dikeluarkan serta dibangun
oleh mereka sendiri. Pada mulanya mereka juga
mempublikasikan usahanya dengan cara mereka sendiri.
banyaknya saingan usaha tidak membuat pedagang kaki lima
putus asa dalam mengembangkan usahanya. Mereka justru
akan memunculkan inovasi baru agar usahanya semakin
dilirik dan diminati para pelanggan.
3. Syarat Izin Usaha Pedagang Kaki Lima
Pedagang Kaki Lima dalam melakukan perdagangan
haruslah melalui izin. Izin membuka dagangan di Trotoar
Masjid pada dasarnya pedagang kaki lima tidak boleh
mengganggu ketertiban dan keamanan serta kenyamanan di
sekitarnya.
Pedagang kaki lima di Trotoar Masjid Istiqlal Bandar Jaya
Barat selama ini tidak mempunyai tempat atau lokasi untuk
berdagang, Mereka menggunakan trotoar yang dipergunakan
untuk pejalan kaki. Maka dari itu pedagang kaki lima tidak
mendapat izin berjualan di trotoar dari Pemerintah Daerah
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Kabupaten Lampung Tengah. Tetapi pada faktanya selama ini
para pedagang kaki lima di Trotoar Masjid Istiqlal Bandar
Jaya Barat tersebut mendapat izin tersendiri dengan meminta
izin secara lisan kepada pedagang yang ada disekelilingnya
atau dengan Koordinator Pedagang Kaki Lima yang terkait.
Syarat meminta izin usaha pedagang kaki lima secara
Hukum Islam dijelaskan dalam Al-Qur‟an dan Al-Hadist.
Oleh karena itu, ketika berbicara tentang hukum Islam yang
tak pernah lepas dari Al-Qur‟an dan Al-Hadist yang memiliki
tujuan agar bisa mengatur dan membatasi tingkah laku
pedagang kaki lima agar bisa lebih baik lagi.
a. Dasar Hukum dalam Al-Quran
Dalam surat An-Nur [24] : 27, Allah SWT. berfirman:
         
         
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta
izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang
demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu)
ingat.” (QS. An-Nur [24] : 27)
Ayat lain yang berkaitan tentang mengurus
proses perizinan usaha sebagai ketaatan kepada Allah dan
Rasul-Nya.
Dalam surat An-Nisa [4] : 59, Allah SWT. berfirman:
         
            
       
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah
dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu.
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,
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maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman
kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. AnNisaa [4] : 59)
Firman Allah di atas memerintahkan seorang
muslim
untuk
taat
kepada
Ulil
Amri
(Pemimpin/Pemerintah).
Terkait
dengan
usaha
perdagangan, Pemerintah mewajibkan perlunya memiliki
surat izin perdagangan bagi pedagang kaki lima, Oleh
karena itu, sangat pantas bagi seorang muslim
mentaatinya. Insya Allah, Jika proses mengurus izin
usaha diniatkan untuk taat kepada Allah dan Rosul-Nya,
Amalan tersebut akan bernilai ibadah dan memberikan
keberkahan pada rezeki yang didapatkannya.
Ayat di atas menegaskan bahwai setiap kaum
muslimin diwajibkan pertamai untuk menaati segalai
perintah yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur‟an dan
meninggalkan segalai larangannya, keduai kitai harus
menaati Rasulullah karenai Allah telah mengutus seorang
Rasul ke mukai bumi ini, kemudiani yang ketigai kitai
diwajibkan untuk taat kepadai pemerintah (ulil amri).
b. Al-Hadist
Ada beberapa hadist yang menerangkan bahwa
etika berdagang itu ada bagi kaum muslimin, di antara
sebagai berikut :

ِ
ِ
ِ
:َّارا َوَكا َن يَ ُق ْو ُل
َّ ص
َ َكا َن َر ُس ْو ُل اهلل
ً لى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم ََيُْر ُج إلَْي نَا َوُكنَّا ُُت
ِ
)ب (رواه الطرباين
َّ يَا َم ْع َشَر الت
َ  إِيَّا ُك ْم َواْل َكذ،ُّجا ِر

“Dahulu Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam
keluar menemui kami ketika kami berdagang. Beliau
bersabda, „Wahai sekalian pedagang, hati-hati kalian dari
dusta‟.” (HR. ath-Thabarani dalam al-Kabir. Kata Syaikh
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al-Albani dalam Shahih at-Targhib wat Tarhib, no. 1793,
“Shahih li ghairih.)68
4. Alat Perlengkapan Pedagang Kaki Lima
Alat perlengkapan pedagang kaki lima yang digunakan
oleh PKL dalam menjalankan aktivitasnya sangat bervariasi.
Kelurahan di Bandar Jaya Barat diketahui bahwa pada
umumnya bentuk sarana tersebut sangat sederhana dan
biasanya mudah untuk dipindah atau dibawa dari satu tempat
ke tempat lain dan dipengaruhi oleh jenis dagangan yang
dijual. Adapun bentuk sarana perdagangan yang digunakan
oleh pedagang kaki lima adalah sebagai berikut:69
a. Gerobak/kereta dorong, bentuk sarana ini terdiri dari 2
(dua) macam, yaitu gerobak/kereta dorong tanpa atap dan
gerobak/kereta dorong yang beratap untuk melindungi
barang dagangan dari pengaruh cuaca. Bentuk ini dapat
dikategorikan dalam bentuk aktivitas pedagang kaki lima
yang permanen (static) atau semi permanen (semi static),
dan umumnya dijumpai pada PKL yang berjualan
makanan, minuman, dan rokok.
b. Pikulan/keranjang, bentuk sarana perdagangan ini
digunakan oleh pedagang kaki lima keliling (mobile
hawkers) atau semi permanen (semi static), yang sering
dijumpai pada pedagang kaki lima yang berjualan jenis
barang dan minuman. Bentuk ini dimaksudkan agar
barang dagangan mudah dibawa atau dipindah tempat.
c. Warung semi permanen, terdiri dari beberapa
gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara
berderet dan dilengkapi dengan kursi dan meja. Bagian
atap dan sekelilingnya biasanya ditutup dengan pelindung
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yang terbuat dari kain plastik, terpal atau lainnya yang
tidak tembus air.70
Berdasarkan sarana usaha tersebut, pedagang kaki
lima ini dapat dikategorikan pedagang permanen (static) yang
umumnya untuk jenis dagangan makanan dan minuman.
a. Kios, bentuk sarana pedagang kaki lima ini menggunakan
papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga
menyerupai sebuah bilik semi permanen, yang mana
pedagang yang bersangkutan juga tinggal di tempat
tersebut. Pedagang kaki lima ini dapat dikategorikan
sebagai pedagang menetap (static).
b. Gelaran atau alas, pedagang kaki lima menggunakan alas
berupa tikar, kain atau lainnya untuk menjajakan
dagangannya. Berdasarkan sarana tersebut, pedagang ini
dapat dikategorikan dalam aktivitas semi permanen (semi
static). Umumnya dapat dijumpai pada pedagang kaki
lima yang berjualan barang kelontong dan makanan.
Berdasarkan sifat pelayanannya, pedagang kaki lima
dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:71
a. Pedagang menetap (static). Pedagang menetap adalah
suatu bentuk layanan yang mempunyai cara atau sifat
menetap pada suatu lokasi tertentu. Dalam hal ini setiap
pembeli atau konsumen harus datang sendiri ke tempat
pedagang dimana ia berada. Sarana fisik berdagang
dengan sifat seperti ini biasanya berupa kios atau jongko
atau roda atau kereta beratap.
b. Pedagang semi menetap (semi static). Pedagang semi
menetap merupakan suatu bentuk layanan pedagang yang
mempunyai sifat menetap yang sementara, yaitu hanya
pada saat-saat tertentu saja. Dalam hal ini pedagang kaki
lima akan menetap bila ada kemungkinan datangnya
pembeli yang cukup besar. Biasanya pada saat bubaran
bioskop, para pegawai masuk atau keluar kantor atau saat
70
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ramainya pengunjung di pusat Kelurahan. Apabila tidak
ada kemungkinan pembeli yang cukup besar, maka
pedagang tersebut berkeliling. Dengan kata lain ciri utama
pedagang kaki lima yang memilih pola pelayanan seperti
ini adalah adanya pergerakan pedagang kaki lima yang
menetap pada suatu lokasi pada periode tertentu, setelah
waktu berjualan selesai (pada sore atau malam hari).
Adapun sarana fisik yang dipergunakan untuk berdagang
berupa kios beroda, jongko atau roda atau kereta beratap.
c. Pedagang keliling (mobile). Pedagang keliling yaitu suatu
bentuk layanan pedagang yang dalam melayani
konsumennya mempunyai sifat yang selalu berusaha
mendatangi atau mengejar konsumen. Biasanya pedagang
yang mempunyai sifat ini adalah pedagang yang
mempunyai volume dagangan yang kecil. Aktivitas
pedagang kaki lima dalam kondisi ini ditunjukkan dengan
sarana fisik perdagangan yang mudah dibawa. Dengan
kata lain ciri utama dari unit ini adalah pedagang kaki
lima yang berjualan bergerak dari satu tempat ke tempat
lain. Biasanya bentuk sarana fisik perdagangan mereka
adalah kereta dorong dan pikulan atau keranjang.72
5. Karakteristik Lokasi Pedagang Kaki Lima
Pembangunan suatu tempat bagi kegiatan perdagangan
sangat tergantung pada lokasi. Begitu pula halnya dengan
munculnya kegiatan perdagangan sektor informal. Aktivitas
sektor ini akan muncul mendekati lokasi-lokasi strategis,
dimana terdapat tingkat kunjungan tinggi. Hal ini berkaitan
dengan salah satu fungsi dari pemasaran, yaitu mendekatkan
komoditi pada konsumen (place utility). Oleh karena aktivitas
kegiatan perdagangan sektor informal akan hadir di lokasilokasi keramaian seperti pada kawasan perdagangan,
perkantoran, pendidikan, perumahan, dan lokasi-lokasi
strategis lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Bromley,
berdasarkan hasil penelitiannya mengenai pedagang sektor
72
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informal di Cali, Colombo, bahwa para pedagang sektor
informal dijumpai di semua sektor Kelurahan, terutama
berpusat di tengah Kelurahan dan pusat-pusat hiburan lainnya
ketika ada pertunjukkan, sehingga menarik sejumlah besar
penduduk.73
Adanya kecenderungan penggunaan trotoar bagi
pedagang kaki lima tidak lepas dari adanya keberadaan sektor
formal di suatu lokasi. Atau dengan kata lain adalah ada
interaksi ekonomi antara sektor formal (perkantoran dan
pertokoan) dengan sektor informal (PKL). Rachbini dan
Hamid (1994: 90-91) dalam observasinya mengenai PKL di
Jakarta dan Surabaya menemukan adanya kecenderungan
bahwa setiap berdirinya gedung bertingkat di Jalan Sudirman
Jakarta dapat disaksikan sejumlah pedagang kaki lima
berderet sepanjang jalan. Mereka melayani para karyawan
atau pegawai bergaji rendah. Mc. Gee dan Yeung menyatakan
bahwa pada umumnya pedagang kaki lima cenderung untuk
berlokasi secara mengelompok pada area yang memiliki
tingkat intensitas aktivitas yang tinggi, seperti pada simpulsimpul jalur transportasi atau lokasi-lokasi yang memiliki
aktivitas hiburan, pasar, maupun ruang terbuka.
Berdasarkan pemanfaatan ruang, aktivitas sektor
informal pedagang kaki lima pada umumnya menempati
ruang umum dan ruang privat atau pribadi yang ada. Ruang
umum merupakan jenis ruang yang dimiliki pemerintah yang
diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas. Contoh dari
ruang umum adalah taman Kelurahan, trotoar, ruang terbuka,
lapangan, dan sebagainya. Termasuk pula fasilitas-fasilitas
atau sarana-sarana yang terdapat di ruang umum tersebut,
seperti halte, jembatan penyeberangan, dan sebagainya.
Sedangkan ruang privat atau pribadi adalah jenis ruang yang
dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu. Misalnya lahan
pribadi yang dimiliki oleh pemilik pertokoan, perkantoran,
dan sebagainya. Karena penggunaan ruang-ruang inilah yang
akhirnya menimbulkan conflict of interest, karena lahan
73
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tersebut seharusnya dipergunakan oleh berbagai pihak dengan
berbagai kepentingan, tidak saja bagi pelaku sektor informal. 74
Suatu studi yang dilakukan oleh Joedo (berkaitan
dengan lokasi) yang diminati aktivitas perdagangan sektor
informal, diketahui beberapa ciri sebagai berikut:75
a. Terdapat akumulasi orang yang melakukan kegiatan
bersama-sama pada waktu yang relatif sama sepanjang
hari. Ciri ini bisa kita jumpai di lokasi-lokasi
perdagangan, pendidikan, dan perkantoran.
b. Berada pada kawasan tertentu yang merupakan pusat
kegiatan-kegiatan
perekonomian Kelurahan dan pusat non ekonomi
perKelurahanan, tetapi sering dikunjungi dalam jumlah
besar. Kondisi ini merupakan ciri dari suatu lokasi-lokasi
wisata atau ruang-ruang rekreatif Kelurahan, seperti
taman-taman Kelurahan dan lapangan olah raga yang
biasa ramai di hari libur.
c. Mempunyai kemudahan untuk terjadi hubungan antara
pedagang dengan calon pembeli, walaupun dilakukan
dalam ruang yang relatif sempit.
d. Tidak memerlukan ketersediaan fasilitas dan utilitas
pelayanan umum
6. Perilaku, Hak dan Larangan Pedagang Kaki Lima
Perilaku seseorang pedagang kaki lima ada dua hal
tindakan yang dijalankan oleh tubuh. Adapun dua perilaku
menjadi seorang pedagang sebagai berikut :
a. Perilaku Tertutup, Adalah respon seseorang dalam
stimulus dalam bentuk terselubung masih terbatas pada
perhatian, persepsi dan pengetahuan yang belum bisa
diamati secara jelas oleh orang lain.
b. Perilaku Terbuka, Adalah
respon seseorang dalam
stimulus dalam bentuk tindakan nyata yang bisa diamati
secara jelas oleh orang lain.76
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Hak seseorang pedagang kaki lima ada dua hal yakni
relokasi dan pembinaan, Kedua hal tersebut menjadi
permintaan mendasar bagi para pedagang kaki lima. Para
pedagang meminta diberikan solusi bukan hanya sebatas
peraturan saja.
Larangan seseorang pedagang kaki lima ada tiga hal adalah :
a. Setiap Orang atau Badan dilarang:
1) Berjualan dan/atau melakukan aktivitas usaha di
jalan, bahu jalan, trotoar, jembatan, bantaran sungai,
jalur hijau, dan taman Kelurahan, kecuali pada zona
yang telah ditetapkan sebagai kawasan usaha.
2) Berjualan atau menyediakan barang yang bersifat
pornografi.
3) Berjualan atau menyediakan minuman keras.77
b. Selain larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat
1 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, setiap
PKL dilarang:
1) Melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan
tempat usaha semi permanen dan/atau permanen.
2) Melakukan kegiatan usaha selain di tempat yang
telah ditetapkan dalam Surat Penempatan pedagang
kaki lima.
3) Meninggalkan sarana usahanya di lokasi usaha.78
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ayat 2B, dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak hal
yang kurang sesuai dengan ketentuan Fiqh Siyasah.
pemerintah daerah Kelurahan Bandar Jaya telah
mengupayakan beberapa cara dalam menangani permasalahan
pedagang kaki lima yang berdagang di sekitar Masjid tersebut,
seperti relokasi tempat usaha kepada para pedagang kaki lima
yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat yaitu pasar
Plaza Bandar Jaya Barat. Namun, para pedagang kaki lima
tersebut tidak mengindahkan peraturan tersebut, dan lebih
memilih berdagang di Area Masjid Agung Istiqlal. Peraturan
Daerah tersebut tidak dijalankan dengan baik, sehingga tidak
terjadinya ketertiban, kenyamanan, kebersihan, serta sering
terjadi kemacetan lalu lintas di sekitar Masjid Agung Istiqlal
Bandar Jaya.
B. Rekomendasi
Sebagai akhir dari tulisan ini, izinkan penulis memberikan
saran kepada berbagai pihak sebagai berikut:
1. Kepada Pemerintah Daerah Lampung Tengah diharapkan bisa
lebih merespon setiap keluhan dari masyarakat. Pemerintah
Daerah Lampung Tengah diharapkan untuk bisa lebih sering
terjun ke lapangan agar bisa melihat langsung setiap
kekurangan yang terjadi di lapangan. Mampu memberikan
sanksi yang tegas kepada setiap pelanggaran yang dilakukan
agar terciptanya kebersihan, kenyamanan di Masjid Istiqlal
Bandar Jaya Barat Lampung Tengah.
2. Kepada para Pedagang Kaki Lima diharapkan juga mau ikut
bekerja sama kepada para pihak yang terkait, masalah
kebersihan, kelayakan fasilitas, dan keamanan akan tercipta
dengan baik jika ada kesadaran bersama. Tidak menumpukkan
kepada satu pihak saja.
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