




2 
 

 

 

Pengantar hirARCHi 

 

Jurnal hirARCHi volume 12 No.1 yang terbit pada bulan Maret 2015, sebagai wadah untuk 

mempelajari, mengembangkan dan menyebarluaskan untuk menampung karya-karya tulisan di 

bidang Arsitektur baik dari ilmu Arsitektur murni, teoritas, hasil penelitian, korelasi ilmu-ilmu lain 

dilihat atau melihat dari sudut pandang Arsitektur maupun aplikasi (terapan) Arsitektural. 

Pada terbitan ini, kami tampilkan 10 buah makalah yang telah diseleksi untuk dapat tampil pada 

hirARCHi terbitan bulan Maret 2015 ini. Semoga sumbangan-sumbangan tulisan ini dapat 

bermanfaat bagi para pembaca terhormat.  

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pendukung 

hirARCHi. Semoga hirARCHi dapat diterima di masyarakat umumnya dan para pemerhati ilmu 

Arsitektur khususnya. 

 

Salam Redaksi 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

DAFTAR ISI 

 

Editorial        Hal. 1 

Pengantar hiARCHi       Hal. 2 

Daftar isi        Hal. 4 

Halaman 
5 - 13 

REVITALISASI KAWASAN KAMPUNG LUAR BATANG 
DI PENJARINGAN JAKARTA UTARA 
Harry Kresna 

Halaman 
14 - 26 

PENGEMBANGAN KAWASAN SEKITAR BANDAR UDARA 
INTERNASIONAL KUALA NAMU SUMATERA UTARA 
Nadia Rahmitha 

Halaman 
27 - 34 

RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBATDI DEPOK – JAWA BARAT 
AgusWidodo 

Halaman 
35 - 46 

TAHAP PERSIAPAN DAN KONSEPTUAL DALAM DESAIN 
Anedya Wardhani 
 

Halaman 
47 - 56 

MUSEUM ARISTEKTUR TRADISIONAL INDONESIA DI JAKARTA 
Enggar Riski Meiningtyas 

Halaman 
57 - 65 

KAJIAN KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN  
SETU BABAKAN 
Atri Prautama Dewi 

Halaman 
66 - 77 

BANGUNAN MULTIFUNGSI DI SENTUL, KABUPATEN BOGOR 
Fitra Aluzvi 

Halaman 
78 - 89 

CONVENTION CENTER DI DEPOK, JAWA BARAT 
Alex Wibowo 
 

Halaman 
90 - 110 

PERENCANAAN TERMINAL PENUMPANG BANDAR UDARA 
INTERNASIONAL DI JAWA BARAT 

Soiman  

Halaman 
111 - 119 

RUMAH SUSUN SEBAGAI RELOKASI PENGHUNI BANTARAN KALI 
CILIWUNG DI BUKIT DURI, JAKARTA SELATAN 
Panji Pratama Putra 

 

Tentang Penulis       Halaman 120 

 



57 
 

KAJIAN KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN SETU BABAKAN 
 

Oleh : 
 

Atri Prautama Dewi, Siti Rachima, Titi Wijayanti 
 

Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Pancasila 
 

Abstrak 
 

Perubahan pola kegiatan pada suatu kawasan, salah satunya diakibatkan dari berkembangnya 
kegiatan pedagang kaki lima yang tidak tertata. Banyaknya pedagang yang menempati ruang-
ruang publik yang bisa mengakibatkan perubahan fungsi pada ruang tersebut. Ruang yang 
seharusnya dipergunakan bagi pejalan kaki, dipergunakan juga bagi pedagang tersebut untuk 
berjualan. Sehingga, sirkulasi pejalan kaki menjadi terganggu. Selain itu, pemanfaatan badan 
jalan oleh para pedagang kaki lima menimbulkan kemacetan lalu lintas. Pemanfaatan ruang di 
atas saluran drainase oleh para pedagang kaki lima dapat menimbulkan genangan air, serta 
berkurangnya ruang terbuka hujau. Begitu banyak perubahan fungsi ruang yang diakibatkan oleh 
pedagang kaki lima. 
 
Kata kunci : Pedagang Kaki Lima, Kawasan Setu Babakan 
 
PENDAHULUAN 
 
I.1 LATAR BELAKANG 

 Dalam perancangan kota, pedagang kaki lima dapat dikategorikan sebagai elemen 
perancangan kota, apa yang disebut activity support. Menurut Hamid Sirvani (1985), aktifitas 
pendukung (activity support) dapat meliputi semua penggunaan dan kegiatan yang membantu 

memperkuat ruang publik perkotaan, karena aktifitas dan ruang fisik selalu menjadi ruang 
pelengkap satu sama lain. 
 Pada proses perencanaan tata ruang, sering sekali belum mempertimbangkan keberadaan 
dan kebutuhan ruang untuk PKL pada produk perencanaannya. Ruang-ruang kota yang tersedia 
hanya difokuskan untuk kepentingan kegiatan dan fungsi yang bersifat formal saja. Tidak adanya 
perhatian maupun perlakuan khusus dalam memberikan ruangkepada para pedagang kaki lima. 
Kondisi ini yang menyebabkan para pedagang kaki lima menempati tempat-tempat yang tidak 
terencana dan tidak difungsikan untuk mereka. Seperti ruang-ruang publik untuk menjalankan 
usahanya. Sebagai konsekuensi logisnya adalah menjadikan pola kegiatan suatu kawasan 
menjadi campur aduk dan tidak tertib. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kehadiran pedagang kaki lima di suatu 
kawasan selain sesuatu yang sulit dihindari juga menimbulkan permasalahan-permasalahan yang 
tentunya mengganggu ketertiban, kebersihan, serta kenyamanan dari suatu kota itu sendiri. Oleh 
karena itu, sudah sewajarnya apabila permasalahan yang ditimbulkan oleh pedagang kaki lima ini 
dapat ditangani bersama dengan cara melakukan penertiban tanpa mengilangkan pedagang kaki 
lima itu sendiri. 

Situ Babakan adalah sebuah tempat wisata atau hiburan yang lebih tepatnya berlokasi di 
wilayah Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kawasan Situ 
Babakan merupakan kawasan hunian yang memiliki nuansa kuat dan murni baik dari sisi budaya, 
seni pertunjukan maupun bentuk arsitektur tradisional rumah Betawi. Dari perkampungan yang 
luasnya 289 Hektar. 
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Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Lembaga Pengelola 

Perkampungan Budaya Betawi 
 

 Pada peta peruntukan Perkampungan Budaya Betawi, area perdagangan direncanakan 
pada zona B dengan luas 0,37 hektar, pada kenyataannya sekarang area perdagangan berada 
hampir di sekeliling situ, yang mana kondisi eksisting area perdagangan pada titik tertentu dapat 

mengganggu sirkulasi serta dapat merusak keindahan situ itu sendiri. 
Kemunculan pedagang-pedagang ini juga memunculkan pola aktifitas yang baru dan 

berbeda dengan pola perencanaan eksisting dari pemerintah. Pola aktifitas area tersebut menjadi 
beragam sekaligus bercampur tanpa batasan fisik maupun non fisik yang jelas, sebagai 
dampaknya terlihat dan terasa tidak tertib. Dengan latar belakang tersebutlah kajian ini dibuat dan 
disusun. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
II.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima 

Pengertian PKL dalam Peraturan Daerah Kota Jakarta nomor 8 tahun 2007 yang tertera 
pada pasal 1, yaitu pedagang kaki lima : seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan 
dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat 
izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain 
badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.  

Rumusan tersebut mengindikasikan bahwa PKL dibedakan dari pedagang lain berdasar 
jenis peruntukan dan status kepemilikan lokasi usaha mereka bukan berdasar kekuatan modal, 
cara kerja ataupun status legalitas mereka.  
 
II.2 Karakteristik PKL 

Karakteristik aktivitas PKL dapat ditinjau baik dari sarana fisik, pola penyebaran dan pola 
pelayanan dalam ruang perkotaan. Karakteristik dari PKL dijabarkan oleh Simanjutak (1989: 44) 
sebagai berikut: 

 Aktivitas usaha yang relatif sederhana dan tidak memiliki sistem kerjasama yang rumit dan 
pembagian kerja yang fleksibel. 

 Skala usaha relatif kecil dengan modal usaha, modal kerja dan pendapatan yang 
umumnya relatif kecil. 
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 Aktivitas yang tidak memiliki izin usaha 
Berikut ini akan dijabarkan mengenai karakteristik aktivitas PKL yang dilihat dari segi sarana 

fisik, sarana usaha, pola penyebaran dan pelayanan PKL yaitu sebagai berikut. 
a. Sarana Fisik Berdagang PKL 

 Menurut McGee dan Yeung (1997: 82-83) bahwa di kota-kota Asia Tenggara 
mempunyai bentuk dan sarana fisik dagangan PKL umumnya sangat sederhana dan 
biasanya mudah untuk dipindah-pindah atau mudah dibawa dari satu tempat ke tempat 
lainnya. Jenis sarana dagangan yang digunakan PKL sesuai dengan jenis dagangan yang 
dijajakan. Sarana fisik PKL ini terbagi lagi menjadi jenis barang dagangan dan jenis sarana 
usaha. Secara detail mengenai jenis dagangandan sarana usaha dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 

 Jenis Dagangan Menurut McGee dan Yeung (1997: 81-82), jenis dagangan PKL sangat 
dipengaruhi oleh aktivitas yang ada di sekitar kawasan dimana PKL tersebut beraktivitas. 
Sebagai contoh di kawasan perdagangan, maka jenis dagangannya beraneka ragam 
seperti makanan atau minuman, kelontong, pakaian dan lain-lain.  
 

b. Sarana Usaha 

 Sesuai dengan pengertian PKL yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota 
Jakarta nomor 8 tahun 2007 yang tertera pada pasal 1, PKL adalah pedagang yang 
didalam usahanya mempergunakan sarana yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan. 
Berdasarkan pengertian tersebut, berarti bentuk fisik dagangan bagi PKL bukan 
merupakan bangunan permanen tetapi bangunan yang mudah untuk dibongkar pasang 
dan dipindahkan. 
 Menurut Waworoentoe (dalam Widjajanti, 2000: 39-40), sarana fisik pedagang PKL 
dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

 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. 

 Warung semi permanen : Terdiri dari beberapa gerobak yang diatur berderet yang 
dilengkapi dengan meja dan bangkubangku panjang. Bentuk sarana ini beratap dari bahan 
terpal atau plastik yang tidak tembus air. PKL dengan bentuk sarana ini dikategorikan PKL 
menetap dan biasanya berjualan makanan dan minuman. 

 Gerobak/Kereta dorong : Bentuk sarana berdagang ini ada 2 jenis, yaitu gerobak/kereta 
dorong yang beratap sebagai pelindungan untuk barang dagangan dari pengaruh panas, 
debu, hujan dan sebagaianya serta gerobak/kereta dorong yang tidak beratap. Sarana ini 
dikategorikan jenis PKL yang menetap dan tidak menetap. Biasanya untuk menjajakan 
makanan, minuman serta rokok. 

 Jongkok/Meja : Bentuk sarana berdagang seperti ini dapat beratap atau tidak beratap. 
Sarana seperti ini dikategorikan jenis PKL yang menetap. 

 Gelaran/Alas : Pedagang menjajakan barang dagangannya diatas kain, tikar dan lainnya 
untuk menjajakan barang dagangannya. Bentuk sarana ini dikategorikan PKL yang semi 
menetap dan umumnya sering dijumpai pada jenis barang kelontong. 

 Pikulan/Keranjang : Sarana ini digunakan oleh para pedagang yang keliling (mobile 
hawkers) atau semi menetap dengan menggunakan satu atau dua buah keranjang dengan 
cara dipikul. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah untuk dibawa 
berpindah-pindah tempat. 
 

II.3 Pola penyebaran PKL 

Menurut Mc Gee dan Yeung (1977:76) pola penyebaran PKL dipengaruhi oleh aglomerasi dan 
aksesibilitas. Aglomerasi, aktivitas PKL selalu akan memanfaatkan aktivitas-aktivitas di sektor 
formal dan biasanya pusat-pusat perbelanjaan menjadi salah satu daya tarik lokasi sektor informal 
untuk menarik konsumennya. Adapun cara PKL menarik konsumen dengan cara berjualan 
berkelompok (aglomerasi). Para PKL cenderung melakukan kerjasama dengan pedagang PKL 
lainnya yang sama jenis dagangannya atau saling mendukung seperti penjual makanan dan 
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minuman. Pengelompokan PKL juga merupakan salah satu daya tarik bagi konsumen, karena 
mereka dapat bebas memilih barang atau jasa yang diminati konsumen. 

Aksesibilitas, para PKL lebih suka berlokasi di sepanjang pinggir jalan utama dan tempat-
tempat yang sering dilalui pejalan kaki Menurut Mc.Gee dan Yeung (1977:37-38), pola penyebaran 
aktivitas PKL, ada dua kategori, yaitu:  

 Pola penyebaran PKL secara mengelompok (focus aglomeration), biasa terjadi pada mulut 
jalan, disekitar pinggiran pasar umum atau ruang terbuka. Aktivitas pedagang dengan pola 
ini dijumpai pada ruang-ruang terbuka (taman, lapangan, dan lainnya).  

 Pola penyebaran memanjang (linier aglomeration), pola penyebaran ini dipengaruhi oleh 

pola jaringan jalan. Pola penyebaran memanjang ini terjadi di sepanjang/pinggiran jalan 
utama atau jalan penghubung. Pola ini terjadi berdasarkan pertimbangan kemudahan 
pencapaian, sehingga mempunyai kesempatan besar untuk mendapatkan konsumen.  

 
III. PEMBAHASAN 
 
III.1 Karakteristik Umum Pedagang di Situ Babakan 

 Analisis karakteristik umum pedagang bertujuan untuk mengetahui karakteristik umum dari 
pedagang itu sendiri. Analisis ini meliputi klasifikasi umur, tingkat pendidikan, asal suku, modal 
dalam buka usaha, serta tingkat penghasilan perhari sebagai gambaran dari kondisi pedagang 
pada kawasan Situ Babakan. Dari hasil analisis menunjukan bahwa sebagian besar pedagang 
berusia 40 - 58 tahun, tingkat pendidikan terbanyak adalah SMP, para pedagang di daerah area 
rekreasi mayoritas berasal dari suku Betawi. Sedangkan, di daerah dekat pintu air berasal dari 
suku campuran (Sunda, Jawa, Betawi). Sulitnya mencari pekerjaan itulah yang memotivasi 
mereka untuk bertahan hidup serta mendorong mereka membuka lapangan pekerjaan sendiri 
yaitu sebagai pedagang. Rendahnya tingkat pendidikan menunjukan bahwa usaha didalam sektor 
informal tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus. Dari banyaknya pedagang yang 
berpendidikan rendah bahkan ada yang tidak pernah merasakan pendidikan formal menyebabkan 
terjadinya kesalahpahaman dalam memahami peraturan pemerintah. 
pada kawasan situ babakan ini memiliki pola penyebaran memanjang. Dimana para pedagang 
berjualan disepanjang situ dengan alasan kemudahan aksesibilitas sehingga para konsumen lebih 
mudah untuk mencapainya. 

  
 
III.2 Karakteristik Aktifitas Pedagang di Situ Babakan 

 Analisis karakteristik aktifitas pedagang meliputi jenis usaha pedagang, sarana dagang, 
dan lama aktifitas berdagang para pedagang. Di Wawasan Situ Babakan, mayoritas para 
pedagang memilih jenis usaha makanan khas Betawi serta non-makanan dengan sarana dagang 
mayoritas adalah kios semi permanen. Lama waktuberaktifitas para pedagang di Kawasan Situ 
Babakan relatif 10 jam dari pukul 08.00-18.00 WIB. Jenis usaha makanan yang banyak diperjual 
belikan adalah makanan Khas Betawi sedangkan jenis usaha non-makanan yang banyak diperjual 
belikan adalah jenis usaha pakaian, aksesoris khas Betawi, mainan, binatang.  

Di Kawasan Situ Babakan, para pedagang mendirikan kios-kios semi permanen pada 
sarana publik dan kegiatan usaha pedagang merupakan kegiatan yang tidak pernah berhenti. 
Dalam kurun waktu satu minggu sebagian besar pedagang mengungkapkan bahwa mereka t idak 
memiliki hari libur, bahkan di hari libur mereka tetap menjalankan usaha atau aktifitasnya yaitu 
berdagang karena, justru pada hari-hari  tersebut mereka mampu banyak menarik lebih banyak 
konsumen, disebabkan oleh pengunjung yang datang pada hari libur.  
 Dari yang kami buat menunjukan jumlah jenis usaha dan sarana dagang.  
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Tabel 1. 
Jumlah Jenis Usaha yang ada di Kawasan Situ Babakan 

Jenis Kios 
Warung 
Tenda 

Warung 
Gerobak 

Pikulan 

Makanan 20 203 88 26 

Non-Makanan 8 5 5 4 

Jumlah 28 208 93 30 

Total keseluruhan 
359 

pedagang 

 
 Banyaknya jumlah pedagang yang berjualan di area Situ Babakan tidak disesuaikan 
dengan fasilitas yang memadai. Pada kasus ini, para pedagang tidak mendapatkan penerangan 
atau aliran listrik serta air bersih. Sehingga banyak para pedagang yang menggunakan air situ 
untuk mencuci piring. 
 

  

 
Gambar 3: Foto Pedagang PKL gerobak (Sumber: Tim Peneliti, 3 April 2015) 

 
 

 
Gambar 4: Foto Pedagang Pikulan (Sumber: Tim Peneliti, 3 April 2015) 

 
 

 
Gambar 5: Foto Pedagang Tenda (Sumber: Tim Peneliti, 3 April 2015) 
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Gambar 6: Foto Pedagang Kios (Sumber: Tim Peneliti, 3 April 2015) 

 Dari hasil ini terdapat bentuk sarana dagang yang berhubungan dengan jenis dagangan 
yang dijual. 
 
III.3 Karakteristik Lokasi di Situ Babakan 

Seperti kegiatan perdagangan pada umumnya pedagang kaki lima menjalankan usahanya 
juga mempertimbangkan lokasi. Para pedagang akan mendekati diri pada konsumen, sehingga 
mereka akan beraktifitas pada lokasi-lokasi yang memiliki tingkat kunjungan tinggi. Aktifitas 
pedagang pada umumnya akan memilih lokasi secara berkelompok pada wilayah yang memiliki 
tingkat kunjungan tinggi, seperti pada simpul-simpul transportasi atau lokasi yang memiliki aktifitas 
hiburan, pasar, maupun ruang terbuka (Mc. Gee dan Yeung, 1997 dalam Budi, 2006). 
Berdasarkan hasil pengamatan, alasan para pedagang dalam memilih lokasi tempat usaha / 
berdagang yang paling dominan adalah karena tempat tersebut merupakan tempat yang ramai 
dan sering dikunjungi masyarakat. Selain itu, tempatnya yang strategis dan mudah dijangkau juga 
menjadi salah satu alasan mengapa para pedagang berdagang pada area tersebut. 

Berdasarkan aksesibilitas yang mudah dijangkau pada area 1 terdapat berbagai macam 
jenis barang dagangan.  
 

 

 
Gambar 7: Peta Situ Babakan (Sumber : Google, April 2015) 

 
 Hal tersebut di karenakan pada lokasi terdapat pintu masuk utama baik para pengunjung, 
kondisi tersebut ditangkap oleh pedagang dengan jenis dagangan makanan, pakaian, binatang, 
buah, aksesoris khas Betawi serta mainan anak. Selain itu, di dekat area tersebut juga terdapat 
sarana rekreasi dimanahal ini menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung. Namun, pada  area 
ini terdapat area khusus berdagang dan sarana bermain anak yang disediakan oleh pengelola.  
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Gambar 8: Foto Warung Riung dan Seban 22 

 (Area Pedagang yang di sediakan oleh Pengelola) Sumber: Tim Peneliti, 3 April 2015 
 

 

 
Gambar 9: Foto Area Permainan yang terdapat didalam 

Warung Riung dan Seban 22 (Sumber: Tim Peneliti, 3 April 2015) 
 

Tetapi pada kenyataannya area tersebut sepi oleh pengunjung di karenakan tempatnya 
terlalu tertutup sehingga pengunjung tidak bisa menikmati keindahan Situ Babakan itu sendiri. 
Sedangkan untuk area ke 2 yang berada di dekat pintu masuk dari arah Srengseng Sawah 
didominasi oleh pedagang makanan hal tersebut dikarenakan oleh letak area tersebut yang 
berjauhan dari objek wisata lainnya.  
 

 

 
Gambar 10: Peta Situ Babakan (Sumber:  Google, April 2015) 
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Aktifitas pedagang cenderung menempati ruang publik yang tersedia seperti trotoar jalan. 
Kondisi lapangan pada keberadaan pedagang yang memiliki penyebaran memanjang.  
 

 

 
Gambar 11: Foto view yang tertutupi/terhalangi  

oleh pedagang di Setu Babakan (Sumber: Tim Peneliti, 25 April 2015) 
 

Penyebaran memanjang membuat pemandangan situ babakan tidak pernah terlihat utuh, 
karena terpotong oleh tampilan dari pedagang itu sendiri. 

 
III.4 Kecenderungan Pedagang di Situ Babakan 
 Analisis kecenderungan pedagang bertujuan untuk mengetahui kecenderungan para 
pedagang itu sendiri terhadap lokasi yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengamatan yang 
dilakukan, pola penyebaran pedagang di Kawasan Situ Babakan semua sama. 
 Dari hasil penelitian, menunjukan bahwa para pedagang memilih untuk berkelompok 
dengan pedagang lainnya dengan alasan agar mudah dicari konsumen. selain itu juga apabila 
pilihan semakin banyak dan beragam, maka konsumen akan banyak yang datang dikarenakan 
lebih banyak pilihan. Pada umumnya kegiatan para pedagang kaki lima ini belum terantisipasi 
dalam perencanaan tata ruang kota, sehingga sarana prasarana yang ada belum mendukung 
kegiatannya. Pada kasus di Kawasan Situ Babakan itu sediri sangat kurang atau bahkan belum 
ada fasilitas dan utilitas umum seperti air bersih, dan listrik. Fasilitas umum masih banyak yang 
perlu ditambah dan diperbaiki. Tempat sampah yang ada masih kurang, bahkan terkadang 
terdapat tempat sampah dan terkadang tidak.  
 Kecenderungan para pedagang terhadap kesesuaian lokasi saat ini yang mereka tempati 
sudah sesuai dengan pilihan. Alasan utama lokasi tersebut adalah dekat dengan keramaian, 
berada dipinggir situ dimana hal tersebut menjadi salah satu daya tarik bagi para pengunjung 
yang datang. Menurut hasil wawancara dengan pengunjug, mereka lebih menyukai makan 
dipinggir situ karena view yang ditawarkan lebih menarik. Walaupun seharusnya para pedagang 
tidak berjualan di area tersebut, dikarenakan dapat mengganggu ekosistem serta keindahan yang 
ada.  

  

 
Gambar 13: Foto Area Pedestrian  (Sumber : Tim Peneliti, 25 April 2015) 
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 Dan seharusnya area yang mereka tempati untuk berdagang bukan pada area pedestrian 
yang diperuntukan bagi pejalan kaki. 
 
IV. KESIMPULAN 
 Dari semua analisis diatas dapat disimpulkan bahwa: 

 Secara fisik, secara teoritis, keberadaan pedagang kaki lima ini mengganggu. Terlihat dari 
aspek zonasi keberadaan pedagang, dari aspek zonasi jenis pedagang, dari pengguna 
bahu jalan, serta dari aspek visual, itu semua menunjukan keberadaan pedagang kaki lima 
ini mengganggu. 

 Pedagang kaki lima oleh masyarakat di lingkungan Situ Babakan dibutuhkan, karena 
menurut hasil penelitian PKL ini membantu ekonomi Kawasan Situ Babakan yaitu sebagai 
aktifitas pedagang yang salah satu alternatif mata pencaharian bagi warga di Situ Babakan 
yang tidak dapat memasuki sektor formal karena mempunyai ciri-ciri mudah dimasuki, tidak 
membutuhkan pendidikan tinggi, tidak membutuhkan modal yang sangat besar, namun 
dapat menghasilkan pendapatan yang kadang melebihi sektor formal.  

 Keberadaan PKL mungkin tidak memberi gangguan yang berarti, tetapi perlu adanya 
penataan lebih lanjut. Misalkan sarana dan prasarana umum seperti jaringan listrik, air 
bersih, toilet, tempat sampah dan tempat parkir belum memenuhi kebutuhan kegiatannya. 
Sehingga sebagai Kawasan Cagar Budaya agar lebih baik dan sebagai objek wisata juga 
layak. 
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