
KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

TENTANG

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang : a. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di pasar
tradisional telah berdampak pada estetika, kebersihan
dan fungsi sarana dan prasarana kawasan  serta
terganggunya kelancaran lalu lintas, maka perlu
dilakukan penataan pedagang kaki lima;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Penataan Pedagang Kaki Lima;

Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4932);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
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6. Peraturan  Presiden  Nomor  125  Tahun  2012 tentang
Koordinasi  Penataan dan  Pemberdayaan PKL
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2012
Nomor 291);

7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang
Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);

8. Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  41  Tahun
2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 607);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU

dan

BUPATI PRINGSEWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PEDAGANG
KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahandaerah.

3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pringsewu.



5. Pedagang  Kaki  Lima  yang  selanjutnya  disingkat
PKL  adalah  pelaku usaha  yang  melakukan  usaha
perdagangan  dengan  menggunakan sarana  usaha
bergerak  maupun  tidak  bergerak,  menggunakan
prasarana kabupaten, fasilitas sosial, fasilitas umum,
lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau
swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

6. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh
pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan
untuk melakukan penetapan, pemindahan,
penertibandan penghapusan lokasi PKL dengan
memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika,
kesehatan, ekonomi,keamanan, ketertiban, kebersihan
lingkungan dan sesuaidengan peraturan perundang-
undangan.

7. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha
PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik
pemerintah daerah dan/atau swasta.

8. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disebut
TDUadalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang
ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL
sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan
dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

9. Satuan Polisi Pamong Prajayang selanjutnya disingkat
Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pringsewu.

10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya
disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang
diberi wewenang khusus oleh  undang-undang untuk
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pihak terkait
melakukan penataan  PKL di Pasar Tradisional.

BAB II
PENATAAN PKL

Pasal 3

(1) Koordinasi penataan PKL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, dilaksanakan melalui:
a. pendataan dan pendaftaran PKL;
b. penetapan lokasi PKL;
c. pemindahan dan penghapusan lokasi PKL;



d. peremajaan lokasi PKL; dan
e. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.

(2) Pendataan dan pendaftaran PKL sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. lokasi;
b. jenis tempat usaha;
c. bidang usaha;
d. modal usaha.

(3) Penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, merupakan lokasi binaan yang terdiri
atas lokasi permanen dan lokasi sementara yang
ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

(4) Pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan
pada lokasi PKL yang bukan peruntukkannya.

(5) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, merupakan upaya perbaikan kualitas
lingkungan pada lokasi yang sesuai dengan
peruntukkannya.

(6) Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
merupakan penyediaan ruang untuk kegiatan PKL
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan bidang penataan ruang.

Pasal 4

(1) Bupati menetapkan Pedoman Penataan PKL.

(2) Dalam penetapan Pedoman Penataan PKL sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),  Bupati berkoordinasi dengan
SKPD terkait.

Pasal 5

(1) Bupati melaksanakan penataan PKL di wilayahnya
dengan berpedoman pada Kebijakan Penataan PKL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
meliputi:
a. penetapan kebijakan penataan PKL;
b. penetapan lokasi dan/atau kawasan tempat

berusaha PKL di dalam Rencana Detail Tata Ruang;
c. pengembangan kemitraan dengan dunia usaha; dan
d. penyusunan program dan kegiatan penataan PKL ke

dalam dokumen perencanaan pembangunan
daerah.



BAB  III
TIM  PENATAAN PKL

Pasal 6

(1) Pelaksanaan penataan PKL, didukung oleh Tim
Koordinasi Penataan PKL.

(2) Tim Penataan PKL berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 7

Tim Penataan PKL  bertugas:
a. menyusun kebijakan dan program pembinaan PKL

yang dituangkan dalam dokumen rencana
pembangunan daerah;

b. merekomendasikan lokasi dan/atau kawasan tempat
berusaha PKL;

c. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha; dan
d. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

program dan kegiatan PKL.

Pasal 8

(1) Susunan keanggotaan Tim Penataan PKL terdiri atas
ketua, sekretaris dan anggota.

(2) Keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Bupati yang berunsurkan kepala satuan kerja
perangkat daerah, pelaku usaha dan asosiasi terkait.

(3) Tim Penataan PKL dibantu sekretariat yang secara
fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten.

Pasal 9

Tim Penataan PKL melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya
kepada Bupati.

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penataan
PKL dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak
mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



BAB IV
PENETAPAN LOKASI PKL

Bagian Kesatu
Penetapan

Pasal 11

(1) Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib
memberikan kesempatan yang sama tanpa
diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi
untuk menggunakan menara secara bersama-sama
sesuai kemampuan teknis menara.

(2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya,
estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan,
kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan
Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan lokasi binaan yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dilengkapi dengan
papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang
menerangkan batasan jumlah PKL.

Pasal 12

(1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (4), terdiri atas:
a. lokasi permanen; dan
b. lokasi sementara.

(2) Lokasi  PKL  yang  bersifat  permanen  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf a  dilengkapi  dengan
aksesabilitas dan  sarana  serta  prasarana  umum.

(3) Lokasi  permanen  sebagaimana  dimaksud  pada ayat
(1) huruf  a  diarahkan  untuk  menjadi  kawasan  atau
pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan
daerah.

(4) Lokasi  sementara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(1) huruf  b merupakan  lokasi  tempat  usaha  PKL
yang terjadwal  sampai  jangka  waktu  yang
ditetapkan  oleh Pemerintah Daerah.



Pasal 13

Jadwal  usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 14

(1) PKL  yang  sudah  memiliki  TDU,  yang  lokasinya
sudah tidak sesuai peruntukannya, dilakukan
pemindahan atau relokasi ke tempat/ruang yang
sesuai peruntukannya.

(2) Penghapusan  lokasi  tempat  berusaha PKL  yang
telah dipindahkan, ditertibkan  dan  ditata  sesuai
dengan  fungsi peruntukannya.

(3) Pemindahan dan penghapusan lokasi PKL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Larangan Bertransaksi

Pasal 15

(1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi
perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas  umum
di pasar tradisional yang dilarang untuk tempat usaha
atau lokasi usaha PKL.

(2) Fasilitas  umum  yang  dilarang  untuk  tempat  usaha
PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat  atau
lokasi usaha PKL.

BAB V
Hak dan Kewajiban PKL

Pasal 16

PKL mempunyai kewajiban antara lain:
a. memiliki TDU;
b. membayar retribusi daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah  ditetapkan

oleh Bupati;
d. memelihara  keindahan,  ketertiban,  keamanan,

kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;



e. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau
jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan
teratur;

f. tidak mengganggu lalu lintas pasar dan kepentingan
umum;

g. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa
menuntut  ganti  rugi  dalam  bentuk  apapun, apabila
lokasi usaha  tidak  ditempati  selama  1  (satu)  bulan
atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh
pemerintah daerah; dan

h. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah
ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang
dimiliki PKL.

Pasal 17

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. melakukan  kegiatan  usahanya  di  ruang  umum
yang  tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;

b. merombak,  menambah  dan  mengubah  fungsi  serta
fasilitas  yang  ada  di  tempat  atau  lokasi  usaha  PKL
yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;

c. menempati  lahan  atau  lokasi  PKL  untuk  kegiatan
tempat tinggal;

d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau
memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan
dan seizin Bupati;

e. menelantarkan  dan/atau  membiarkan  kosong  lokasi
tempat  usaha  tanpa kegiatan  secara  terus-menerus
selama 1 (satu) bulan;

f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan
barang ilegal;

g. melakukan  kegiatan  usaha  dengan  cara  merusak
dan/atau mengubah bentuk fasilitas umumdan/atau
bangunan di sekitarnya;

h. menggunakan badan jalan di dalam pasar tradisional
untuk tempat usaha;

i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan  kendaraan
dilarang berdagang di tempat-tempat  parkir,
pemberhentian sementara, atau fasilitas umum lainnya
yang ada di dalam pasar tradisional;

j. memperjualbelikan atau  menyewakan  tempat  usaha
PKL kepada pedagang lainnya.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
padatanggal 22 Februari 2016

BUPATI PRINGSEWU,

SUJADI

Diundangkan diPringsewu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

A. BUDIMAN PM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2016 NOMOR



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) telah banyak menyita perhatian
pemerintah. Karena PKL sering kali dianggap mengganggu ketertiban
lalu lintas, jalanan menjadi tercemar, menimbulkan kerawanan sosial
dan tata ruang kota yang kacau. Sebagai pembuat kebijakan pemerintah
harus besikap arif dalam menentukan kebijakan.

Keberadaan PKL menjadi hal yang paling penting bagi pemerintah
untuk segera dicarikan solusinya. Seringnya terjadi penggusuran
terhadap keberadaan PKL menuntut pemerintah untuk segera
mencarikan tempat atau alternatif lokasi bagi para PKL untuk
menjalankan usahanya. Jika pemerintah tidak mampu untuk
mencarikan solusi tentang keberadaan PKL tersebut, artinya pemerintah
secara tidak langsung menelantarkan masyarakatnya serta mematikan
usaha dari masyarakat untuk bagaimana mempertahankan hidupnya.
Pemerintah harus segera menyelamatkan keberadaan PKL tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.



Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR


