
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengarkan 

suara permohonanku ” 

( Mazmur 28 : 6 ) 
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Universitas Brawijaya, Desember 2014, Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan 

Perdagangan dan Jasa Kupang, Kota Kupang, Dosen Pembimbing : Fauzul Rizal 
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Kawasan Perdagangan dan Jasa Kupang merupakan kawasan perdagangan dan 

jasa yang terletak di Kota Kupang,  Nusa Tenggara Timur. Kawasan Perdagangan dan 

Jasa Kupang merupakan pusat perdagangan dan jasa yang terbesar di Kota Kupang saat 

ini. Sebagai pusat perdagangan dan jasa, kawasan ini juga tidak terlepas dari yang 

namanya aktifitas Pedagang Kaki Lima (PKL). Berdasarkan data dari Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, pada tahun 2013 terdapat 249 PKL yang 

berusaha di Kawasan Perdagangan dan Jasa Kupang. PKL tersebut menempati 

sepanjang Jalan Siliwangi dan juga Pasar Senggol. PKL yang menempati Jalan 

Siliwangi merupakan PKL ilegal dikarenakan PKL tersebut menempati jalur pejalan 

kaki dan badan jalan yang dimana merupakan area publik yang telah dilarangoleh 

Pemerintah Kota Kupang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang N0mor 56 Tahun 

2002.  Akibat dari kondisi tersebut maka Pemerintah Kota Kupang berencana akan 

melakukan relokasi PKL yang menempati sepanjang jalan Siliwangi menuju lokasi lain 

yang dianggap lebih strategis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

karakteristik PKL dan konsumen PKL serta merumuskan konsep dan arahan penataan 

bagi aktifitas PKL. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kebijakan terkait penataan PKL, analisis tabulasi silang, analisis tingkat pelayanan jalur 

pejalan kaki, analisis kebutuhan ruang, analisis tapak, analisis IPA untuk mengetahui 

persepsi PKL, dan analisis statistik deskripsi untuk persepsi konsumen PKL. Hasil akhir 

dari penelitian ini adalah konsep dan arahan berupa arahan penataan lokasi dagang dan 

persebaran, arahan penataan tempat usaha, arahan penataan sarana fisik berdagang, 

arahan pola sirkulasi, arahan penataan struktrual terkait denda yang akan diberikan, dan 

arahan program. 

 

Kata kunci : Kawasan Perdagangan dan Jasa Kupang, relokasi, penataan, konsep dan 

arahan 
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