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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul “Pola Pembinaan Satpol PP terhadap Pedagang Kaki 

Lima di Pasar Aceh (Studi Pendekatan Metode Dakwah)” Pedagang Kaki 

Lima atau PKL merupakan sebuah komunitas pedagang yang berjualan di badan 

jalan. Masalah utama dalam penelitian ini adalah masih terdapat banyak  

pedagang kaki lima yang melanggar aturan yang terdapat di dalam Qanun Nomor 

3 Tahun 2007 Pemerintah Kota Bnda Aceh tentang sistematika peraturan 

berkaitan pedagang kaki lima, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pola 

pembinaan dalam bentuk pendekatan dakwah terhadap pedagang kaki lima, 

strategi dan perencanaan di masa yang akan datang dan peluang serta tantangan 

dalam membina pedagang kaki lima di pasar Aceh, Kota Banda Aceh. Penelitian 

ini bersifat Kualitatif yang berbasis  lapangan (Field Research) dengan teknik 

pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, dokumentasi dan observasi. 

Adapun jumlah informan yang di wawancarai terdiri dari Pimpinan, kepala 

pembinaan, anggota petugas dan pedagang kaki lima di pasar Aceh.  Adapun hasil  

penelitian  menunjukkan bahwa Pola pembinaan di pasar Aceh secara umum 

sudah bagus dalam menjalankan tugasnya, dimana petugas Satpol PP memiliki 

pendekatan dalam menertib serta memberi penjelasan kepada pedagang kaki lima. 

Dalam menertibkan dan membina pedagang, Satpol PP cenderung bersikap tegas, 

serta professional.  Satpol PP mengutamakan ketenteraman dan keamanan daerah, 

sehingga pembinaan tersebut melahirkan masyarakat yang berdisiplin dan teratur. 

Satuan Pamong Praja membina dan menertibkan para pedagang kaki lima dengan 

melakukan beberapa tahap teguran. Strategi yang telah direncanakan oleh Satuan 

Polisi Pamong Praja adalah dengan melaksanakan program pembinaan yang 

menggunakan pendekatan dakwah bil hal, selain menerapkan pendekatan dakwah 

bil hal dan dakwah lain yang lebih efektif. Pedagang kaki lima ditertibkan oleg 

Satpol PP yang bertindak diatas perlanggaran aturan yang telah dilakukan oleh 

pedagang kaki lima. Tantangan yang dihadapai yaitu dana yang diperoleh dari 

pemerintah masih terbatas, dan pedagang kaki lima yang tidak memahami baik 

aturan yang telah ditetapkan.  

 

Kata kunci: Pembinaan Satpol PP, Pedagang kaki lima, Dakwah bil hal  
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pedagang kaki lima atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah 

komunitas pedagang, yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area 

pinggir jalan raya. Mereka menggelar dagangannya, atau gerobaknya, di pinggir 

perlintasan jalan raya. Pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan usaha 

berdagang termasuk menggunakan sarana usaha bergerak seperti becak, gerobak, 

mobil dan lainnya. Manakala, sarana tidak bergerak seperti kios kecil, serta 

tempat tempat umum lainnya. 

Dewasa ini, di beberapa kota besar termasuk Banda Aceh, pedagang kaki 

lima identik dengan masalah kemacetan lalu lintas dan gangguan kenderaan, 

karena kelompok pedagang ini memanfaatkan trotoar dan fasilitas umum lainnya 

sebagai media berdagang. Namun bagi sekelompok masyarakat lain, justeru 

menganggap pedagang kaki lima sebagai solusi untuk mendapatkan barang dan 

jualan yang murah.
1
 

Masalah pedagang kaki lima merupakan masalah kehidupan masyarakat 

banyak yang tidak pernah selesai dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi dampak 

negatif yang ditimbulkan dari keberadaan pedagang kaki lima, maka diperlukan 

bimbingan pemahaman dan pendekatan yang baik antara pihak pimpinan 

pemerintah dan dan pedagang kaki lima itu sendiri. Artinya, sikap pimpinan 

______________ 
1
 Aris Ananta, Ekonomi Sumber Daya Manusia, (Jakarta: LPFE UI, 2000), Hal. 37 
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pemerintah sudah seharusnya tidak anti pedagang kaki lima dan lebih bertindak 

persuasif, begitupun juga sebaliknya, para pedagang harus memiliki kesadaran 

dalam menentukan lokasi usaha dengan tidak mengesampingkan kepentingan 

masyarakat banyak terhadap fasilitas umum. 

Walau bagaimana, salah satu factor banyaknya pedagang kaki lima yang 

tidak tertib dan melanggar aturan adalah disebabkan kurangnya pendedahan yang 

jelas tentang mengapa pemerintah melarang sedangkan telah menyediakan tempat 

yang lebih bagus untuk berdagang.  

Melalui Qanun No.3 tahun 2007 pemerintah Kota Banda Aceh telah 

mengatur tentang sistematika peraturan yang berkaitan dengan pedagang kaki 

lima. Secara singkat para pedagang kaki lima dianjurkan untuk tak berjualan di 

trotoar jalan, bahu jalan dan taman hijau agar tidak mengganggu masyarakat 

sekitar. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur 

dalam Qanun ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan 

dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.-(Lima puluh juta rupiah).
2
 

Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota padat dan mobilitas ekonomi 

yang tinggi sehingga menjadi daerah tujuan sebagian penduduk untuk mengadu 

nasib. Pedagang kaki lima juga banyak ditemukan di sekitar Pasar Aceh. 

Kebanyakan dari mereka membuka jualan seperti jajanan jalanan, jualan 

cenderamata, jualan pakaian, bakso, buah-buahan, jualan rujak, dagangan sepatu,  

dan sebagainya. 

 

______________ 
2
 Qanun No.3 tahun 2007 Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Banda 

Aceh: Biro Hukum Sekretariat Aceh, 2007 
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Maka oleh demikian, para pedagang kaki lima memerlukan bimbingan dan 

pendekatan agar pesan dakwah dapat disampaikan dengan baik untuk melahirkan 

masyarakat pedagang yang berdisiplin dan berakhlak. Dalam menuntun pedagang 

kaki lima unutk lebih baik itu adalah merupakan tanggungjawab Satuan Polisi 

Pamong Praja atau Satpol PP. 

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah khususnya Pasal 255 ayat (1) menyebutkan bahwa Satuan polisi pamong 

praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan daerah dan Peraturan kepala daerah, 

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan 

pelindungan masyarakat.
3
 

Tanggungjawab tersebut termasuk juga mengawal, membina dan 

menertibkan gangguan fasilitas umum oleh para pedagang kaki lima. Penegakkan  

Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP tertubuh pada setiap negri di 

Indonesia, termasuk Aceh, Kota Madani.
4
 

 Walau bagaimanapun, penyampaian dakwah ditujukan kepada manusia. 

Sementara manusia bukan hanya mempunyai telinga dan mata tetapi manusia 

merupakan makhluk yang berjiwa, yang berpikir dan merasa, yang bisa menerima 

dan bisa menolak sesuai dengan persepsinya terhadap dakwah yang diterima. 

Sebagai suatu peristiwa komunikasi, aktivitas dakwah dapat menimbulkan 

berbagai peristiwa di tengah masyarakat, mungkin saja peristiwa yang harmonis, 

______________ 
3
 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong 

Praja. Pasal 1 
4
 Wikipedia Ensiklopedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja diakses 13 

September 2017  
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yang menegangkan, yang kontroversial, bisa juga melahirkan berbagai pemikiran, 

baik pemikiran yang moderat maupun yang ekstrem.  

Tuntutan kewajiban dakwah berarti mengajak umat manusia kepada 

kebaikan, sesuai dengan tuntutan ayat berikut ini
5
 

Firman Allah SWT dalam al-Quran Surat Ali Imran ayat 104, 

ٞة يَۡذُعىَن إِلَى  َوۡلتَُكه نُكۡم أُمَّ  ۡلُمنَكِر  ٱَويَۡنهَۡىَن َعِه  ۡلَمۡعُروفِ ٱَويَۡأُمُروَن بِ  ۡلَخۡيرِ ٱمِّ

ئَِك هُُم 
َٰٓ   ٤٠١ ۡلُمۡفلُِحىنَ ٱَوأُْولَ 

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari 

yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung’(Surat Ali Imran 

ayat 104)
6
 

 

Dalam pelaksanaan dakwah ini, selayaknya harus mengetahui metode-

metode dalam penyampaiannya, yang mana Al-Quran telah mengisyaratkan 

sebagai tuntunan dalam metode tersebut. 

Dalam menerangkan cara-cara berdakwah tersebut, Allah SWT berfirman dalam 

Q.S An Nahl:125, 

ِذۡلهُم بِ  ۡلَحَسنَِة  ٱ ۡلَمۡىِعظَةِ ٱوَ  ۡلِحۡكَمةِ ٱإِلَى  َسبِيِل َربَِّك بِ  ۡدعُ ٱ ِهَي أَۡحَسُه  إِنَّ َربََّك  لَّتِيٱَوَج 

  ٤٢١ ۡلُمۡهتَِذيهَ ٱَوهَُى أَۡعلَُم بِ  ۦهَُى أَۡعلَُم بَِمه َضلَّ َعه َسبِيلِهِ 

______________ 
5
 M. Ja’far Puteh, Dakwah di Era Globalisasi; Strategi Menghadapi Perubahan Sosial, 

(Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal.142. 
6
  Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya, Al-Quran Terjemah Mujamma’ Malik Fahd, 

(Jakarta, Lembaga Al-Iman, 1971), hal. 63. 
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Artinya: “Serulah kepada jalan tuhanmu dengan hikmah, mauidzah 

hasanah, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik, 

Tuhanmu Maha Mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-

Nya dan ia Maha Mengetahui siapa yang mendapat 

petunjuk”.
7
 

 

Sebagai seorang juru dakwah, haruslah memperhatikan metode-metode 

tersebut sehingga visi dan misi dalam berdakwah dapat tercapai, yang mana 

susunan metode tersebut disajikan sebagai acuan dalam berdakwah sesuai kondisi 

dan situasi. 

 Dari beberapa pengertian dan penjelasan diatas, dapat dikaitkan dengan 

realitas masyarakat pada hari ini yang sangat perlu dipimpin jalan dakwah mereka 

secara bijaksana. Di antara fokus utamanya adalah kepada masyarakat luar yang 

kurang mendapat perhatian khusus tentang ilmu agama, supaya lebih berdisiplin 

dan mematuhi garis panduan Syariat Islam dengan lebih sempurna seperti yang 

ingin diteliti oleh penulis berkaitan dengan pedagang kaki lima di Pasar Aceh, 

Kota Banda Aceh.  

Berdasarkan huraian masalah diatas, maka di pandang perlu dilakukan 

suatu penelitian tentang pola pembinaa terhadap pedagang kaki lima dalam 

mengembangkan efektivitas pesan dakwah. Adapun penelitian yang telah 

dilakukan oleh penulis adalah yang berjudul “Pola Pembinaan Satpol PP 

Terhadap Pedagang Kaki Lima di Pasar Aceh (Studi Pendekatan Menurut 

Metode Dakwah)” 

______________ 
7
Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya, Al-Quran…, 16:125, hal. 281 
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B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pola pembinaan Satpol PP yang digunakan terhadap pedagang 

kaki lima di Pasar Aceh? 

2. Bagaimana strategi dakwah yang dilakukan oleh Unit Pembinaan Satpol 

PP, Banda Aceh terhadap pedagang kaki lima di Pasar Aceh? 

3. Apa saja peluang dan tantangan dalam proses pembinaan pedagang kaki 

lima? 

 

C. Tujuan penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengkaji dan mengetahui pola pembinaan Satpol PP terhadap 

pedagang kaki lima di Pasar Aceh, Kota Banda Aceh. 

2. Untuk mengetahui strategi dan keberhasilan dakwah Satpol PP terhadap 

pedagang kaki lima di Pasar Aceh. 

3. Untuk mengetahui peluang dan tantangan proses pembinaan oleh Satpol 

PP terhadap pedagang kaki lima di Pasar Aceh. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan 

bermanfaat: 
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1. Manfaat teoritis 

a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan tentang metode dakwah yang 

disebutkan dalam al-Quran.  

b. Untuk fakultas dan jurusan bahwa skripsi ini sebagai khazanah 

keilmuan bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin melanjutkan 

penelitian. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi para da’i masa kini, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

rujukan tambahan dan pengetahuan tentang bagaimana menghadapi 

mad’u di zaman modern ini melalui metode dakwah yang tepat.  

E. Penjelasan Istilah 

Berdasarkan judul penelitian “Pola Pembinaan Satpol PP Terhadap 

Pedagang Kaki Lima (Studi Pendekatan Metode Dakwah)” ditegaskan maknanya 

secara singkat: 

1.  Pembinaan: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa 

pembinaan berarti usaha, tindakan dan kegiatan yang diadakan secara 

berdaya guna dan berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
8
 

Pembinaan juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang 

mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada sesuai 

dengan apa yang diharapkan.
9
  

______________ 
8
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:  

Balai Pustaka, 1990), hal. 37 
9
 Hendyat Soetopo dan Wanty Soemanto, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum, 

(Jakarta: Bina Aksara, 1982), hal. 43 
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2.  Satpol PP: Berasal dari dua kata yaitu ”pamong” dan ”praja”. Pamong 

menurut kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pengurus, 

pengasuh atau pendidik. Sedangkan Praja memiliki arti kota, negeri 

atau kerajaan. Sehingga secara harfiah Pamong Praja dapat diartikan 

sebagai pengurus kota atau pegawai negeri yang mengurus 

pemerintahan Negara.
10

 

3. Pedagang Kaki Lima: Merupakan sebuah komunitas pedagang yang 

berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya untuk mengais 

rezeki dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya. Pedagang 

kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit 

berusaha di bidang produksi dan penjualan barang barang (jasa-jasa) 

untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, 

usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap 

strategis dalam suasana lingkungan yang informal.
11

 

 

F.    Sistematika Penulisan 

Agar memudahkan pembahasan dan uraian yang menyangkut dengan 

masalah yang akan dibahas maka skripsi ini dibagi atas beberapa bab dan 

sub bab, yaitu : Bab I merupakan bab pendahuluan yang didalamnya 

tercakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat 

Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.   

______________ 
10 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 817  
11

 Wikipedia Ensiklopedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima diakses 9 

November 2017. 
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Bab II ini memberi huraian dan gambaran teori-teori serta konsep yang 

relevan dengan permasalahan. Landasan teori tersebut akan digunakan 

sebagai kerangka dan bersumber dari buku-buku pustaka. Tinjauan pustaka 

berisi tentang penelitian sebelumnya,  permasalahan yang sama atau serupa 

sebagai dasar kajian penelitian ini. 

 

3. BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang jenis penelitian yang akan digunakan, lokasi 

penelitian, informan dan karakteristik informan, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data. 

 

4. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas lebih detail dari data-data yang sudah terkumpul dan 

dianalisis selanjutnya dilaporkan dengan pendekatan penelitian kualitatif. 

 

5. BAB V: PENUTUP      

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari peneliti yang bermanfaat bagi diri 

peneliti sendiri, subjek dan objek yang diteliti berdasarkan pada hasil penelitian 

yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 



 

 BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

1. Pengertian Pola Pembinaan 

Pola diartikan sebagai model, cara, metode, suatu set peraturan atau 

sebuah sistem yang digunakan dalam suatu hal. Dalam lingkup ini pola yang 

dimaksudkan adalah model, metode atau cara yang digunakan oleh Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Banda Aceh dalam melaksanakan pembinaan dakwah kepada 

para pedagang kaki lima. Dalam arti kata lainnya yaitu untuk membuat atau untuk 

menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu, khususnya jika sesuatu yang 

ditimbulkan cukup mempunyai suatu yang sejenis untuk pola dasar yang dapat 

ditunjukkan atau terlihat yang mana sesuatu itu dikatakan memamerkan pola. 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola artinya adalah “gambar, 

corak, model, sistem, cara kerja, bentuk, dan struktur”.
1
 Sedangkan pembinaan 

dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan 

sebagaimana seharusnya. Pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau 

program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak 

menyimpang dari hal yang telah direncanakan. Hal tersebut di atas dikaitkan 

dengan masalah pembinaan, yang dijelaskan oleh pendapat para ahli yaitu:
2
  

a) Menurut Soetopo, H. dan Soemanto, W. bahwa “pembinaan berarti suatu 

kegiatan mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada”. 

______________ 
1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai 

Pustaka, Jakarta, 2008), hal. 1088. 
2
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus…, hal. 1088. 

10 
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b) Menurut Pamudji, S. bahwa, “pembinaan berasal dari kata bina, yang 

berarti sama dengan “bangun”, jadi pembinaan dapat diartikan sebagai 

kegunaan yaitu: merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki 

nilai-nilai yang tinggi. 
3
 

c) Menurut Hidayat, S bahwa “pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan 

dengan sadar, berencana, teratur, dan terarah untuk meningkatkan sikap 

dan keterampilan anak didik dengan tindakan-tindakan, pengarahan, 

pembimbingan, pengembangan dan stimulasi  dan pengawasan untuk 

mencapai suatu tujuan.
4
 

d) Menurut Mathis, S , bahwa “pembinaan adalah bantuan dari seseorang 

atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok 

orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan 

kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.”
5
 

Kata pembinaan merupakan terjemahan dari kata bahasa inggeris yaitu 

training, yang berarti latihan, pendidikan, pembinaan, proses pembaharuan, 

penyempurnaan atau usaha tindakan yang dilakukan secara efisien dan efektif 

untuk memperoleh hasil yang baik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia 

pembinaan diartikan pembangunan atau usaha, tindakan, dan kegiatan yang 

dilakukan  secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. 

Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, terencana, teratur, 

______________ 
3 Hendyat Soetopo dan Wanty Soemanto, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum, 

(Jakarta: Bina Aksara, 1982), hal. 40 
4 Hendyat Soetopo dan Wanty Soemanto, Pembinaan…, hal. 44  
5 Hendyat Soetopo dan Wanty Soemanto, Pembinaan…, hal. 44 
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dan terarah untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan.
6
 Sedangkan 

menurut beberapa ahli dan sumber tentang pembinaan antara lain: Pelaksanaan 

sebuah pembinaan institut ini lebih kepada keagamaan yaitu meliputi beberapa 

komponen yaitu organisasi, program latihan, sarana dan prasarana, pendanaan, 

dukungan dan lingkungan. 

Selain itu, pembinaan juga mengandung makna pembaharuan, yaitu: 

melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai atau cocok 

dengan kebutuhan dan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Berdasarkan 

pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan dapat dilihat dari 

dua sudut pandang, yaitu berasal dari sudut pembaharuan yaitu mengubah sesuatu 

menjadi yang baru dan memiliki nilai-nilai lebih baik bagi kehidupan masa yang 

akan datang. Sedangkan pembinaan yang berasal dari sudut pengawasan yaitu 

usaha untuk membuat sesuatu lebih sesuai dengan kebutuhan yang telah 

direncanakan.  

Sedangkan menurut Walgito,
7
 bimbingan adalah bantuan atau pertolongan 

yang di berikan kepada individu atau sekumpulan individu untuk menghindari 

atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya sehingga individu atau 

sekumpulan individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya. Sesuai dengan 

teori-teori bimbingan, penulis menyimpulkan yang disebut bimbingan adalah 

proses membimbing, maka selanjutnya di tulisan penulis menggunakan istilah 

pembinaan. 

______________ 
6
 http://belajarpsikologi.com/pengertian-bimbingan-dan-konseling diakses pada 15 

Disember 2017 
7
 Hendyat Soetopo dan Wanty Soemanto, Pembinaan…, hal. 48 
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Pada hakikatnya manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial 

maupun makhluk religious menghadapi berbagai tantangan dan perubahan 

kehidupan dan tidak pernah terlepas dari masalah. Untuk itu seorang manusia 

kadang membutuhkan bantuan orang lain untuk memecahkan masalahnya. 

Pembinaan berdasarkan Islam adalah layanan bimbingan yang berdasarkan ajaran 

islam yang tertuang dalam al-Qur‟an. Dengan demikian pembinaan yang 

berdasarkan Islam adalah layanan bimbingan yang mengembangkan potensi akal 

pikirannya kejiwaannya, keimanan dan keyakinan serta dapat menjalani 

kehidupannya dengan baik dan benar berdasarkan al Qur‟an.    

1. Pengertian Satpol PP 

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu perangkat yang dimiliki 

oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum 

serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi 

Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat 

berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah atau Kota.  

1) Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui 

Sekretaris Daerah  

2) Di Daerah atau Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau 

Walikota melalui Sekretaris Daerah.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pamong yang berasal dari kata 

Among yang  mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh, mengurus atau mendidik.. 
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Mengasuh atau mengurus anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai 

mengemong anak kecil, Sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh 9 Praja 

atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong 

Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara.
8
 

Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan 

Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau 

pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan. Sedangkan menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong dijelaskan 

Satpol PP adalah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki 

kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggrakan 

ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat.
9
 

 Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan 

dinamis yang dimana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah 

dapat melakukan kegiatanya dengan tentram, tertib, dan teratur. Berdasarkan 

definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong 

Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di 

wilayah kerjanya. 

2. Pengertian Metode Dakwah  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara teratur yang 

digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang 

______________ 
8 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 817 
9 Muhammad Ikhsan Zainal Abidin, “Pelaksanaan Pasal 6 Huruf E Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja”, dalam Jurnal Hukum, 

(2016), 170. 
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dikehendaki; ataupun cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan 

sesuatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditentukan.
10

  

Dari segi bahasa metode berasal dari dua kata yaitu “meta” (melalui) dan 

“hodos” (jalan/ cara). Dengan demikian, dapat diartikan bahwa metode adalah 

cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan. Sumber yang lain 

menyebutkan bahwa metode berasal dari bahasa Jerman methodicay artinya ajaran 

tentang metode. Dalam bahasa Yunani metode berasal dari kata methodos artinya 

jalan yang dalam bahasa Arab disebut Thariq. Metode berarti cara yang telah 

diatur dan melalui proses pemikiran untuk mencapai suatu maksud.
11

  

Sedangkan arti dakwah adalah penyiaran agama Islam dan 

pengembangannya di kalangan masyarakat, seruan untuk memeluk, mempelajari, 

dan mengamalkan ajaran Islam.
12

  

Dari pendapat di atas dapat diambil pengertian bahwa, metode dakwah 

adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang da’i kepada mad’u untuk 

mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang. Hal ini mengandung 

arti bahwa pendekatan dakwah harus bertumpu pada suatu pandangan human 

oriented menempatkan penghargaan yang mulia atas diri manusia.
13

   

Apabila ditinjau dari segi keseluruhan definisi metode dan dakwah 

sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode 

dakwah adalah aktivitas sekelompok manusia yang dilaksanakan secara sadar dan 

______________ 
10

 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 740.   
11 Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2012), hal. 242.  
12 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar…, hal. 232. 
13

Wahidin Saputra, Pengantar…, hal. 243.  
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terencana, bertujuan untuk mengubah pola pikir dan tingkah laku manusia secara 

dinamis ke arah yang lebih baik, sehingga dengan aktivitas tersebut dapat 

mewujudkan kebahagiaan dan keamanan manusia baik di dunia maupun di 

akhirat.  

3. Bentuk-bentuk Metode Dakwah 

Dalam menyampaikan seruan dan panggilan dakwah kepada mad’u, 

berbagai macam cara yang dapat diaplikasikan sesuai dengan sasaran dakwah itu 

sendiri. Berikut dijelaskan macam-macam metode dakwah yaitu:  

a. Dakwah billisan  

Dakwah billisan yaitu dakwah yang dilaksanakan melalui lisan, yang 

dilakukan antara lain dengan ceramah-ceramah, khotbah, diskusi, nasihat dan lain-

lain.
14

 Ia merupakan dakwah dengan penyampaian kata-kata, perkataan yang 

lemah-lembut dan perkataan yang bagus untuk menarik minat mad’u. Antara 

contoh dakwah dengan lisan adalah:  

1) Ceramah  

Ceramah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pidato oleh 

seseorang di hadapan banyak pendengar, mengenai suatu hal pengetahuan.
15

 

Metode ceramah adalah metode yang dilakukan dengan maksud untuk 

menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, dan penjelasan tentang sesuatu 

kepada pendengar dengan menggunakan lisan.
16

 Ia juga dikenali dengan 

komunikasi publik (public communication) yaitu komunikasi yang melibatkan 

______________ 
14 Munir Amin, Ilmu Dakwah, Cetakan Ke- 2, (Jakarta: AMZAH, 2013), hal. 11. 
15

 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar…, hal. 209.    
16

 Munir Amin, Ilmu…, hal. 101.  
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seorang pembicara dengan sejumlah besar orang (khalayak), yang tidak bisa 

dikenali satu persatu.
17

 

Metode ceramah merupakan suatu teknik dakwah yang banyak diwarnai 

oleh ciri-ciri karakteristik bicara oleh seseorang da’i pada suatu aktivitas dakwah. 

Metode ini harus diimbangi dengan kepandaian khusus tentang retorika, diskusi, 

dan faktor-faktor lain yang membuat pendengar merasa simpatik dengan 

ceramahnya.
18

  

Demikian dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa metode dakwah 

melalui cara menyampaikan ceramah ini memerlukan kemahiran yang khusus 

dalam bidang komunikasi agar setiap yang diucapkan oleh pembicara  atau da’i 

berkesan terhadap para mad’u. Metode ceramah juga merupakan komunikasi 

secara langsung ataupun secara tatap muka di antara da’i dan mad’u. Hal ini bisa 

terjadi di tempat umum, misalnya di auditorium, kelas, lapangan dan mesjid 

melalui lingkungan usrah dan halaqah, atau tempat lainnya yang dapat dihadiri 

oleh sejumlah besar orang, demikian juga metode ceramah dapat disampaikan 

melalui media massa seperti radio dan televisi dengan penyampaian dakwah atau 

tabligh dari beberapa da’i terkenal seperti KH. Abdullah Gymnastiar atau Aa 

Gym, Ust H. Yusuf Mansur, KH. Zainuddin MZ, H. Arifin Ilham dan lain-lain. 

 

  

______________ 
17

Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Cetakan Ke-12, (Bandung:           

PT Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 82.  
18 Munir Amin, Ilmu…, hal. 101.  
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2) Khotbah 

Khotbah merupakan pidato (terutama yang menguraikan ajaran agama).
19

 

Khotbah itu terbagi kepada beberapa macam khotbah, di antaranya khotbah dua 

hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, khotbah nikah dan khotbah yang menjadi 

suatu aktivitas rutin perminggu umat Islam yaitu khotbah Jum‟at. Di dalam 

khotbah, disampaikan tentang isu-isu terkini dan permasalahan penting yang 

terjadi di tengah-tengah masyarakat, misalnya khotbah hari raya Idul Adha, di 

dalam khotbah itu diceritakan mengenai kisah-kisah pengorbanan Nabi Ibrahim 

dan anaknya Nabi Ismail. Di dalam khotbah juga disampaikan mengenai dakwah 

kepada masyarakat di antaranya seruan supaya bertaqwa kepada Allah dengan 

sebenar-benar taqwa. Seruan untuk bertaqwa merupakan salah satu rukun di 

antara rukun-rukun khotbah.  

Metode dakwah melalui khotbah dianggap salah satu metode yang paling 

sering digunakan oleh setiap da’i dalam  menyampaikan seruan-seruan 

keagamaan kepada masyarakat Islam masa kini.   

3) Diskusi 

Diskusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertemuan ilmiah 

untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah.
20

 Diskusi sering dimaksudkan 

sebagai pertukaran pikiran (gagasan, pendapat, dan sebagainya) antara sejumlah 

orang secara lisan membahas suatu masalah tertentu yang dilaksanakan dengan 

teratur dan bertujuan untuk memperoleh kebenaran. Dakwah dengan 

menggunakan metode diskusi dapat memberikan peluang peserta diskusi untuk 

______________ 
19

 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar…, hal. 564.     
20

 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar…, hal. 269.   
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ikut memberi sumbangan pemikiran terhadap suatu masalah dalam materi 

dakwah.
21

 

Melalui metode diskusi  da’i dapat mengembangkan kualitas mental dan 

pengetahuan agama para peserta dan dapat memperluas pandangan tentang materi 

dakwah yang didiskusikan. Dakwah dengan menggunakan metode diskusi ini 

dapat menjadikan peserta terlatih menggunakan pendapat secara tepat dan benar 

tentang materi dakwah yang didiskusikan, dan mereka akan terlatih berpikir 

secara kreatif dan logis (analisis) dan objektif.
22

  

Berdasarkan kenyataan, diskusi adalah merupakan suatu usaha untuk 

saling bertukar pandangan dan coba mempertahankan argumen untuk menghadapi 

lawan bicaranya. Ia juga dapat dikatakan sebagai cara membandingkan berbagai 

dalil atau landasan antara dua pihak untuk mencari yang paling tepat. Oleh karena 

itu, tujuan diskusi bukanlah untuk mencari kemenangan atau menghancurkan 

lawan bicara semata-mata, tetapi supaya pihak mad’u patuh dan tunduk terhadap 

kebenaran dan pengamalan ajaran agama yang sebenar. Diskusi juga harus sesuai 

dengan ajaran agama dan berlangsung dalam kondisi kondusif, tidak memaksakan 

kehendak antara kedua pihak dan memahami pandangan masing-masing 

sebagaimana firman Allah:  

َُربَِّكُبُُِٱۡدعُُ َُسبٍِِم ةُِإِنَٰى ًَ ۡىِعظَةُِوَُُٲۡنِحۡك ًَ ُبُُِٱۡنَحَسَُِةُ ُٱۡن ِدۡنهُى ُُٲنَّتًَِوَجٰ ٌَّ ُإِ
ٍُُۚ ُأَۡحَس ًَ ِه

َُعٍَُسبٍِهِهُِ ًٍََُضمَّ ٍََُوهَُىُأَۡعهَُىُبُُِۦَربََّكُهَُىُأَۡعهَُىُبِ ۡهتَِدٌ ًُ ٥٢٥ُُُٲۡن

______________ 
21

 Munir Amin, Ilmu…, hal. 102.   
22 Munir Amin, Ilmu…, hal. 103 
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Artinya: “Serulah(manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang baik, 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalanNya dan Dialah yang lebih mengetahui orang 

yang mendapat petunjuk. ”
23

. (QS. An-Nahl 16: 125) 

 

b. Dakwah bilhal  

Seterusnya, dakwah bilhal adalah dakwah dengan perbuatan nyata yang 

meliputi keteladanan. Misalnya dengan tindakan amal karya nyata. Hasil karya 

nyata tersebut dapat dirasakan secara konkret oleh masyarakat sebagai objek 

dakwah.
24

  

Dakwah bilhal juga dikenal dengan dakwah berdasarkan keperibadian atau 

perbuatan yang baik. Dakwah seperti ini akan lebih berkesan daripada 

menggunakan cara dakwah lainnya, karena kebanyakan mad’u akan melihat siapa 

sosok da’i itu yang sebenarnya. 

Kemajuan dan kemunduran umat islam sangat berhubungan erat dengan 

dakwah yang dilakukannya. Al-Qur‟an menyebutkan kegiatan dakwah dengan 

Ahsanul Qaula (ucapan dan perbuaan yang baik). Sebagaimana firman Allah 

SWT didalam surat Fussilat:33 yaitu: 

ٍُۡ ًٍََُّدَعآُإِنَىَُُوَي ُيِّ ُقَۡىٗلا ٍُ ُِأَۡحَس ُُٱّللَّ ٍَ ًُِِي َُّ اَُوقَاَلُإَِ هِحا َمَُصٰ ًِ ٍََُوَع ٍ ًِ ۡسهِ ًُ  ٣٣ُُٱۡن

Artinya: “Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru    

kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: 

"Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang menyerah diri?” 

______________ 
23

 Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya, Al-Quran…, 16:125, hal.281 
24 Munir Amin, Ilmu dakwah , hal. 11.   
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(Fussilat: 33)
25 

Pengertian di atas, menunjukkan bahwa dengan perbuatan amal soleh yang 

dikerjakan, ibadat yang diajar Nabi dan amalan lainnya. Seperti contoh, amalan 

bersedekah, membantu manusia lain dan sebagainya itu juga merupakan amal 

yang soleh kerana ianya juga telah dianjurkan dalam Islam. Apabila mad’u 

melihat da’i buat perkara-perkara ini, para mad’u akan nampak kesungguhan da’I 

dalam beribadah, mereka pasti akan hormat dan percaya dengan apa yang 

didakwahkan oleh para da’i  karena beramal dengan apa yang disampaikan. 

 

c. Dakwah bilqalam  

Al-Qalam menurut kamus adalah bermaksud pena, dalam penulisan.
26

 

Dakwah bilqalam, yaitu dakwah melalui tulisan yang dilakukan dengan keahlian 

menulis baik di surat kabar, majalah, buku, maupun di internet.  

1. Penulisan 

Jangkauan yang dapat dicapai oleh dakwah bilqalam ini lebih luas 

daripada melalui media lisan, demikian pula metode yang digunakan tidak 

membutuhkan waktu secara khusus untuk kegiatannya. Kapan saja dan di mana 

saja mad’u atau objek dakwah dapat menikmati sajian dakwah bilqalam ini. 

Dalam dakwah bilqalam ini diperlukan kepandaian khusus dalam hal menulis, 

yang kemudian disebarluaskan melalui media cetak. Bentuk tulisan dakwah      

bil-qalam antara lain bisa berbentuk artikel keIslaman, tanya jawab hukum Islam, 

rubrik dakwah, rubrik pendidikan agama, kolom keIslaman, cerita religius, cerpen 

______________ 
25 Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya, Al-Quran…, 41:33, hal.480 
26

Hafifi dan Rusyadi, Kamus Arab, Inggris, Indonesia, Cetakan Pertama, (Jakarta:              

PT Rineka Cipta, 1994), hal. 513.  
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religius, puisi keagamaan, publikasi khutbah, pamflet keIslaman, buku-buku dan 

lain-lain.
27

   

Sebenarnya metode dakwah melalui penulisan ini berhubungan 

dengan wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw 

dalam surat Al- „Alaq: 

ٍََُخهََق٥َُُخهََقُُٱنَِّذيَربَِّكُُٲۡسىُِبُُِٱۡقَزأُۡ ََسٰ َُعهٍَقُُٱۡۡلِ ٍۡ ُٱنَِّذي٣ُُُٱۡۡلَۡكَزوَُُوَربَُّكُُٱۡقَزأ٢ُُِۡي

ٍََُُعهَّى٤َُُُٲۡنقَهَىَُِعهََّىُبُِ ََسٰ  ٥َُُياُنَۡىٌَُۡعهَىُُۡٱۡۡلِ

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia 

telah menciptakan manusia dari 'Alaq, Bacalah, dan Tuhanmulah yang 

paling Pemurah, Yang mengajar manusia dengan pena, Dia mengajarkan 

kepada manusia apa yang belum diketahuinya”
28

 (Surat Al- Alaq ayat 1-5) 

Berdasarkan ayat di atas, Allah swt sangat menekankan pentingnya 

membaca untuk mendapatkan ilmu Allah yang begitu luas. Ayat tadi juga 

menerangkan bahwa manusia itu sebenarnya tidak mempunyai pengetahuan 

apapun melainkan ilmu pemberianNya. Selain membaca kalamullah seorang da’i 

juga seharusnya mempunyai kemahiran dalam bidang penulisan untuk 

menerbitkan buku-buku yang bernafas Islam.  

Allah SWT berfirman: 

ةُِإِنَٰىَُسبٍِِمَُربَِّكُبُُِٱۡدعُُ ًَ ۡىِعظَةُِوَُُٲۡنِحۡك ًَ ِدۡنهُىُبُُِٱۡنَحَسَُِةُ ُٱۡن َُربََّكُُٲنَّتًَِوَجٰ ٌَّ ُإِ
ٍُُۚ ُأَۡحَس ًَ ِه

َُعٍَُسبٍِهِهُِ ًٍََُضمَّ ٍََُوهَُىُأَۡعهَُىُبُُِۦهَُىُأَۡعهَُىُبِ ۡهتَِدٌ ًُ ٥٢٥ُُُٲۡن

______________ 
27

 Munir Amin, Ilmu dakwah, hal. 12.  
28

 Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya, Al-Quran…, 96:19, hal. 597 
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Artinya: “Serulah(manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang 

baik, Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui 

tentang siapa yang tersesat dari jalanNya dan Dialah yang lebih 

mengetahui orang yang mendapat petunjuk. ”
29

. (QS. An-Nahl 16: 

125) 

 

Adapun metode-metode dakwah yang terdapat di dalam Al-Qu‟ran surat 

An- Nahl ayat 125 diatas sebagaimana berikut:   

1) Hikmah  

Hikmah berasal dari perkataan arab (حكًة), yang membawa 

maksudkebijaksanaan, kearifan atau hikmat.
30

 Dalam bahasa Melayu (Indonesia), 

kata hikmah lazim diterjemahkan dengan kebijaksanaan.Seorang yang bijaksana 

bukan hanya dilihat dari sudut pandang luasnya ilmu pengetahuannya, 

kemampuan bicara dan memilih inti pembicaraan yang sesuai dengan taraf 

kecerdasan lawan bicara, tetapi dilihat juga dari sudut pandang perilaku orang itu 

dalam hidup bermasyarakat. Jadi, kata hikmah mengandung pengertian lebih luas 

daripada sekedar ilmu pengetahuan sehingga dakwah dengan hikmah boleh 

dipergunakan kepada semua golongan atau lapisan masyarakat.
31

 

______________ 
29

 Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya, Al-Quran…, 16:125, hal.281 
30

Abd Rauf Hassan, Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab/ Bahasa Arab-Bahasa Melayu, 

Cetakan Pertama, (Selangor: Penerbit Fajar Bakti, 2005), hal. 108. 
31

Syabuddin Gade, Pemikiran Pendidikan dan Dakwah; Kontribusi A. Hasjmy 

Menghadapi Multi Kritis di Aceh, Cetakan Pertama, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2012), hal. 

109. 



24 

 

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hikmah merupakan 

kebijaksanaan seseorang manusia menghadapi manusia lainnya baik dari segi 

kebijaksanaannya dalam bercakap, berakhlak, maupun dalam tingkah lakunya.  

2) Maw’idzhah hasanah 

Maw’idzhah berasal dari kata arab (وعظ) yang berarti menasehati, 

manakala (يىعظة) berarti peringatan.
32

  

Dan hasanah (حسُة) pula bermakna kebaikan atau kebajikan.
33

 Maka yang 

dimaksudkan dengan maw’idzhah hasanah adalah suatu peringatan atau nasehat 

yang berunsur kebaikan bukannya  celaan ataupun hinaan.  

3) Mujadalah  

Mujadalah berarti perdebatan
34

 atau pun kata asalnya jidal yang bermakna 

pertengkaran, atau perbalahan.
35

 

Namun perdebatan yang dimaksudkan dalam QS. An-Nahl/ 16: 125 ini 

adalah perdebatan yang baik dan memenuhi ciri dan akhlak seorang Muslim, 

karena setelah daripada perkataan mujadalah atau wa jadilhum di dalam ayat 

tersebut, Allah menyambung dengan kata billati hiya ahsan yang berarti dengan 

cara yang baik.  

4. Pengertian Pedagang Kaki Lima. 

______________ 
32

Abd Rauf Hassan, Kamus Bahasa Melayu…, hal. 388. 
33

 Abd Rauf Hassan, Kamus Bahasa Melayu…, hal. 100.  
34

 Syabuddin Gade, Pemikiran Pendidikan…., hal. 64. 
35

Syabuddin Gade, Pemikiran Pendidikan...., hal. 64 
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Pedagang Kaki Lima adalah salah satu jenis perdagangan dalam sektor 

informal yang merupakan suatu unit produksi dengan modal yang relatif kecil 

dengan jiwa wirausaha yang tinggi dan memiliki kegiatan perdagangan yang 

bersifat kompleks dengan memberikan masalah baik lingkungan, tata ruang, dan 

lain sebagainya yang terdapat dikota-kota besar di Indonesia. Faktor lokasi sangat 

penting dalam menentukan aktifitas dagang dari pedagang kaki lima tersebut, 

karena karakteristik pedagang kaki lima sangat sensitif terhadap lingkungan 

terutama bagi para pelaku aktifitas dan harus bersinggungan langsung dengan 

konsumen.
36

 

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 

tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dijelaskan 

bahwa pengertian Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut: Pedagang Kaki 

Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha 

per-dagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak 

bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan 

bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementaral tidak menetap 

(Perpres RI No. 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan 

Pedagang Kaki Lima).
37

 Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Banda Aceh 

Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima 

dijelaskan bahwa: 

______________ 
36 Adityawan Tumenggung Zees & Sugiantoro, Sensitifitas Pedagang Kaki Lima 

Terhadap Lokasi Pada Skala Mikro, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota B SAPPK V2N3, H. 

777 kamis tanggal 8 Februari 2018. 
37

 https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima (19 Februari 2017) 
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“Pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang 

di dalam usahanya menggunakan tempat usaha atau sarana atau perlengkapan 

usaha yang mudah dibongkar-pasang/dipindahkan yang menempati tanah yang 

dikuasai Pemerintah Kota atau pihak lain.”(Perda Kota Banda Aceh No.3 Tahun 

2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima).
38

 

Berdasarkan beberapa defenisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pedagang kaki lima adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan 

menggunakan sarana usaha bergerak, seperti becak, gerobak, mobil, dan lainnya, 

maupun sarana tidak bergerak seperti kios kecil, serta menempati tempat-tempat 

umum seperti trotoar di jalan raya, taman kota, dan lain-lain
39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 
38 Qanun Kota Banda Aceh, Nomor 3 Tahun 2007, kamis tanggal 8 Februari 2018 
39

  Saiful Uthman, “Persepsi Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Banda Aceh”, 

dalam Jurnal Ilmiah, vol.1 2016 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif yaitu 

penelitian yang berupa kata-kata tertulis, maupun lisan dan perilaku dari orang-

orang yang diteliti. Untuk lebih jelasnya maka di kemukakan beberapa pengertian 

metode kualitatif yang dikemukakan oleh beberapa para ahli yaitu: 

Lexy J Moleong mengutip pendapat menurut Bogdan dan Taylor yang 

mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang diamati. Sejalan dengan definisikan tersebut Kirk dan Miler mendefinisikan 

bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial 

yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam 

kawasannya maupun dalam peristilah.
1
 

Metode ini adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme.
2
 Digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah,(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci.  

 

______________ 
1
 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakrya, 

2005), hal. 4. 
2
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2014) hal. 9  
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a) Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, 

dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi lansung dengan 

menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.
3
 Data primer dapat 

berupa opini subjek, hasil observasi terhadap suatu perilaku atau kejadian, dan 

hasil pengujian. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan 

secara terperinci. 

b) Data Skunder  

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak 

langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: struktur 

organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lainnya 

yang berkaitan dengan penelitian ini. Data skunder dapat diperoleh dari studi 

kepustakaan berupa data dan dokumentasi.
4
  

Metode untuk mengkaji data skunder yang sering dipergunakan adalah 

metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah penelaahan terhadap beberapa 

dokumen yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dengan mengumpulkan 

data dan informasi  

B. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang lebih akurat peneliti 

menggunakan motode penelitian lapangan (Fiel reseach) metode ini dilakukan 

______________ 
3
 Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis, Edisi Pertama, 

(Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010 ) hal. 79  
4 Wahyu Purhantara, Metode Penelitian… hal. 79 
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dengan mengobservasi langsung  kelokasi penelitian sehingga data yang diperoleh 

lebih akurat dan objektif.  Untuk membantu kelancaran dalam penelitian penulis 

menggunakan metode penelitian perpustakaan (Library Research),  yaitu dengan 

menggunakan beberapa literatur atau bahan perpustakaan yang mendukung 

penyusunan skripsi ini.
5
 

C. Lokasi Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda 

Aceh yang terletak di Jl. Tgk.Abu Lam U No.7, Kp. Baru, Kecamatan 

Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dan lebih difokuskan terhadap Pola Pembinaan 

Satpol PP terhadap Pedagang Kaki Lima.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber,dan 

berbagai cara. bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting 

alamiah, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya,  maka 

pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber data sekunder. 

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan datanya kepada 

pengumpulan data,  dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpulan data,  misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, 

maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), 

(dokumentasi), observasi (pengamatan) dan gabungan ketiganya. 

______________ 
5
 Djunaidi Ghoni, Fauzan Almanshur, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media), hal. 95. 
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Data-data yang dikumpulkan untuk menunjang penelitian ini, dikumpulan 

dengan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya: 

1. Observasi  

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan 

data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang 

berkaitan dengan ruang, tempat, perilaku, kegiatan, benda-benda, waktu, 

peristiwa,  tujuan, dan  perasaan.  Metode observasi merupakan cara yang sangat 

baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam 

lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu.
6
 

Adapun yang menjadi sasaran observasi dalam Penelitian adalah:  kegiatan 

berdagang para peniaga yang berdagang di badan jalan yang menganggu lalu 

lintas dan melanggar undang-undang Qanun nomor 6 tahun 2010. Selain itu tidak 

menjaga dan membersihkan kawasan disekeliling gerobak dan dagangannya. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab lisan 

yang berlangsung satu arah, artinya datang dari pihak yang mewancarai dan 

jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancara.
7
 

Adapun informan dalam penelitian ini adalah pemimpin di Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Banda Aceh,  2 orang pegawai dari unit bidang pembinaan, 1 

orang anggota unit bidang ketertiban dan ketenteraman, 1 orang sekretaris 

administrasi unit pembinaan dan 5 orang pedagang kaki lima.. Semua informan 

______________ 
6
 James A. Black, Dean J. Champion, Metode dan Penelitian Sosial, (Bandung: PT 

ERESCO, 1992),  hal. 285. 
7
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Penerbit 

Alfabeta, 2014),  hal. 137. 
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dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan sengaja dipilih 

karena dianggap lebih mengetahui masalah yang diteliti.  

Teknik  wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewancara 

dengan  informan. 

Dalam penelitian ini wawancara yang dimaksud adalah sebagai teknik 

pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dari penelitian yang dilakukan 

dengan cara wawancara langsung antara peneliti dengan Pemimpin Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Banda Aceh. Untuk mendapatkan informasi yang akurat 

peneliti melakukan wawancara mendalam berbentuk pertanyaan terbuka dan 

secara bebas dengan menggunakan pedoman atau instrument dalam mengajukan 

pertanyaan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan 

cara mengumpulkan data, yang mempelajari dokumen yang ada, baik berupa 

buku-buku atau catatan penting yang berkaitan dengan program kerja atau 

kegiatan yang dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh. 

E. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian kualitatif relasi metode 

pengumpulan data dan teknik-teknik analisis data, karena suatu metode 

pengumpulan data adalah metode dan teknik analisis. Metode pengumpulan data 

sebagai suatu metode independen terhadap metode analisis data atau bahkan 

menjadi alat utama metode dan teknik analisis data. Dalam penelitian kualitatif, 
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analisis data ditekankan bagaimana peneliti melihat isi komunikasi secara 

kualitatif.
8
 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori. Analisis data kualitatif 

bersifat induktif,  yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. 

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya 

ke dalam pola. Memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Hal ini dilakukan agar dapat menggambarkan data yang ada gunanya 

untuk memperoleh hal yang nyata dari responden, sehingga lebih mudah 

dimengerti oleh peneliti atau orang lain yang tertarik dari hasil penelitian yang 

dilakukan. 

Proses analisis data dapat dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

ditemui dilapangan dari berbagai sumber,  yaitu wawancara,  observasi dilapangan 

yang telah ditentukan dalam catatan lapangan dan sebagainya. Setelah dibaca, 

dipelajari,  dan ditelaah,  maka langkah selanjutnya adalah mengadakan reduksi 

data yang dilakukan dengan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat 

rangkuman dari setiap permasalahan, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang 

perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah 

menyusun dalam satu kesatuan. Tahap terakhir dari analisis data penelitian ini 

adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. 

______________ 
8
 Burhan Bungin. Penelitian Kualitatif, (Jakarta:  Prenada  Media Group, 2007),  hal. 161. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja 

Satuan Polisi Pamong Praja pertama dibentuk di Yogyakarta pada 3 Maret 

1950 dengan motto Praja Wibawa, untuk membantu mengatasi persoalan 

keamanan pasca kemerdekaan yang belum menentu. 

Payung hukum yang mengatur keberadaan Satpol PP adalah Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun pada tahun 

2010, pemerintah menggagas dibuatnya Peraturan Pemerintah baru untuk 

mengatur peran dan fasilitas satpol PP.
1
 

Walau bagaimanapun, Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh terbentuk 

melalui Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 1983 tentang 

pembentukan organisasi dan tatakerja dinas penertiban peraturan daerah 

kotamadya daerah tingkat II Banda Aceh dengan nama Dinas Penertiban 

Peraturan Daerah (PEPERDA), dan yang menjadi kepala dinas pada saat itu 

adalah Letkol. Inf. Pakeh Ibrahim, selanjutnya diubah dengan Qanun Kota Banda 

Aceh nomor 10 tahun 2001. 

  Di Kota Banda Aceh, pemerintah Aceh mengamanatkan pembentukan 

Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja, maka terbentuk 

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan 

______________ 
1 Sumber data: Dokumentasi di Satpol PP dan WH Banda Aceh, 2017 
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Tata kerja perangkat daerah Kota Banda Aceh pada tanggal 30 Oktober Tahun 

2008 menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang disingkat 

dengan Satpol PP dan WH.
2
 

Satuan Polisi Pamong Praja bertugas untuk memelihara ketentraman dan 

ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Sejarah berdirinya satpol  

pp adalah pada tanggal 3 Maret 1950.
3
 

 

2. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja 

Objektif Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk adalah untuk  memastikan 

usaha dan upaya dilaksanakan berterusan kepada masyarakat yaitu : 

1- Meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan agar mampu 

melaksanakan tugas professional. 

2- Memelihara dan mencegah dari timbulnya gangguan keamanan dan 

ketertiban. 

3- Mendidik dalam membangun kesadaran masyarakat untuk mewujudkan 

suasana aman dan tertib secara swakarsa.
4
 

Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja merencana untuk menjadikan 

Satpol PP WH Kota Banda Aceh berkomitmen untuk terus berkontribusi dan 

bekerja keras dalam mewujudkan Banda Aceh  sebagai kota yang tenteram, tertib, 

nyaman, humanis dan Islami.
5
 Antara Visi dan Misi Satpol PP WH yaitu: 

______________ 
2
Laman Web Rasmi SatpolPP: http://www.satpolpp-wh.bandaac;ehkota.go.id Diakses 30 

Disember 2017
  

3
 Sumber data: Dokumentasi di Satpol PP dan WH Banda Aceh, 2017 

4
 Sumber data: Dokumentasi di Satpol PP dan WH Banda Aceh, 2017 

5
 Laman Web Rasmi Satpol PP: http://www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id Diakses 30 

Disember 2017 

https://id.wikipedia.org/wiki/3_Maret
https://id.wikipedia.org/wiki/1950
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Visi :  Banda Aceh Model Kota Madani Yang Tertib Dan Nyaman. 

Misi :  

- Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta dunia usaha 

- Meningkatkan peran serta msyarakat dalam penanganan gangguan 

ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan syariat Islam. 

- Meningkatkan kapasitas kelembagaan, sarana-prasarana dan kemampuan 

personil dalam penangganan gangguan tramtibmas.
6
 

 

3- Objektif dan Tugas 

Tugas  penyelenggaraan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Banda Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat serta perlindungan masyarakat; 

2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Walikota; 

3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat di kota; 

4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; 

5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik 

Pegawai Negeri, dan aparatur lainnya. 

______________ 
6
 Sumber data: Dokumentasi di Satpol PP dan WH Banda Aceh, 2017 
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6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar 

mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Walikota.
7
 

Satpol PP juga merencanakan dengan terperinci agar ia terlihat lebih 

teratur dengan beberapa strategi dan kebijakan kepada masyarakat adalah seperti 

berikut: 

1- Bekerja keras dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban Kota Banda 

Aceh. 

2- Memperhatikan kondisi internal dan eksternal. 

3- Melaksanakan tugas-tugas secara professional dan proposional.
8
 

Unit Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas 

memberikan bimbingan dan penertiban. Seperti yang telah tertulis di Pasal 2 ayat 

(1) dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang pengaturan dan 

pembinaan pedagang kaki lima seperti yang dinyatakan bahwa SatPol PP dengan 

kewenangannya dapat mengatur dan menata tempat untuk menertibkan pedagang 

kaki lima dengan alasan untuk ketertiban, kebersihan dan keindahan kota.
9
 

 

4- Struktur Organisasi dan Pengurusan Satpol PP dan WH 

Adanya empat bagian sub bidang dalam struktur organisasi  dan jabatan 

bidang administrasi Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Setiap sub bidang 

mempunyai peran masing-masing untuk melancarkan proses administrasi. Antara 

sub bidang tersebut adalah pada bagian sekretariat, yaitu bagian Program dan 

Pelaporan, bagian Keuangan dan bagian Umum, Kepegawaian dan Aset. Dimana 

______________ 
7
 Sumber data: Dokumentasi di Satpol PP dan WH Banda Aceh, 2017 

8
 Sumber data: Dokumentasi di Satpol PP dan WH Banda Aceh, 2017 

9
 Sumber data: Dokumentasi di Satpol PP dan WH Banda Aceh, 2017 
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setiap sub bagian ini diketuai oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh sebagai ketua dalam mengatur segala 

manajemen kerja di Satpol PP dan WH. Bagian Program dan Pelaporan adalah 

bagian yang bertanggungjawab mengkoordinasi program-program dan 

pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum 

dengan baik dan turut dibantu oleh sub bagian yang lain. Untuk gambaran lebih 

jelas, berikut adalah struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul 

Hisbah Kota Banda Aceh.
10

 

Berikut adalah Gambar Struktur Organisasi Satpol PP dan WH: 

 

______________ 
10

 Sumber data: Dokumentasi di Satpol PP dan WH, 2017 
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5- Data Dan Laporan Kegiatan Penertiban Pedagang Kaki Lima. 

Sebelum penulis menghuraikan hasil penelitian, ada baiknya sekiranya 

penulis mengemukakan terlebih dahulu data para pedagang kaki lima yang 

berdagang di Pasar Aceh. 

 

Gambar 5.1: Menunjukkan Rekapitulasi Jumlah Pedagang Kaki Lima pada 

tahun 2015 sampai dengan tahun 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 550 pedagang 

kaki lima yang tercatat pernah melakukan pelanggaran, masing- masing ada yang 

hanya diberi teguran, ada yang dikeluarkan surat panggilan dan ada yang pernah 

di sita barang dan kiosnya.
11

 

______________ 
11 Sumber data: Dokumentasi di Satpol PP dan WH, 2017 
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Namun walau bagaimanapun, para pedagang kaki lima di pasar Aceh 

meningkat dari tahun ke tahun terutama kasus pelanggaran aturan yang telah 

ditetapkan oleh badan pemerintah. Kebanyakan pedagang kaki lima yang 

berdagang di Pasar Aceh banyak pedagang musiman, yang sengaja mencari 

peluang berdagang di badan jalan untuk mendapatkan hasil. Pedagang musiman 

ada yang datangnya dari Sigli, Aceh Timur, Langsa dan sebagainya. Satpol PP 

bertindak mengamankan barang yang disita sehingga pemilik barang dagangan 

tersebut tampil dan memberi janji seperti yang telah mereka sepakati. 

Selain penertiban langsung dari pegawai Satpol PP, perlanggaran aturan 

dapat diperoleh juga dari laporan pengaduan masyarakat. Satpol PP Kota Banda 

Aceh telah menyusun garis panduan tata tertib layanan masyarakat, yang pertama 

adalah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat. Kedua, membuat 

laporan bertulis mengenai laporan masyarakat, seterusnya menyampaikan laporan 

kapada atasan dan yang terakhir menindak lanjuti laporan.  

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Azhari sebagai Kepala Seksi 

Hubungan Antar Lembaga yang mana menurut beliau pada umumnya, para 

pedagang kaki lima di pasar Aceh, tergolong dari usia remaja, dewasa dan 

banyaknya golongan orang tua. Menurut beliau lagi, factor pendorong 

peningkatan pedagang kaki lima di sekitar pasar Aceh adalah dikarenakan wilayah 

tersebut sering menjadi tumpuan para wisata yang datang ke Banda Aceh, 

terutama Masjid Raya Baiturrahman.
12

 

______________ 
12

 Hasil Wawancara dengan Bapak Azhari, Kepala Seksi Unit Pembinaan Satpol PP , 

tanggal 1 Disember 2017  
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Para pedagang kaki lima di Pasar Aceh mencari sumber rezki di badan 

jalan ini mnasing-masing dengan menjual barang dagangan mereka seperti, jualan 

Bakso, jualan buah, jualan peci, jualan makanan dan minuman, sepatu dan 

sebagainya. Kegiatan jual beli kebiasaannya beroperasi seawal jam 10:00 WIB 

sampai dengan jam 18:00 WIB. 

6- Pasar Aceh secara ringkas. 

Pasar Aceh merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Banda Aceh. Pasar 

Aceh terletak di tengah tengah pusat kota dan kedudukannya sangat strategis. 

Tempatnya terletak dibelakang Masjid Raya atau Masjid Baiturrahman. Pasar 

Aceh terkenal di kalangan masyarakat Aceh dan menjadi tumpuan ramai 

pengunjung untuk berbelanja.
13

 

Pasar Aceh atau dikenal sebagai pasar tradisional ini terbina sejak sebelum 

tsunami. Namun, pemerintah telah membangun gedung baru khusus buat para 

pedagang yang berdagang di pasar Aceh. Tetapi, gedung pasar Aceh tersebut 

belum di resmi oleh banyak pedagang kaki lima. Malah, ramai pedagang kaki 

lima memilih untuk berjualan di badan jalan dan akses public.  

Setelah diobservasi, peningkatan jumlah pedagang kaki lima di pasar Aceh 

telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan 

kebersihan serta fungsi prasarana. Pasar Aceh didominasi oleh pedagang yang 

berjualan makanan seperti bakso, rujak buah, buah potong dan sebagainya. Selain 

______________ 
13 Sumber data: Dokumentasi di Satpol PP dan WH Banda Aceh, 2017 
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makanan, terdapat juga gerobak yang menjual peci, baju siap jadi, sepatu, 

cenderamata, jualan obat dan lain-lain. 
14

 

Menurut penulis, kegiatan jual beli yang berjalan di pasar Aceh 

terutamanya di seputar Masjid Raya tidak wajar di  teruskan. Ini karena Masjid 

Raya merupakan Masjid yang menjadi tumpuan dan kunjungan para wisata di 

dalam dan di luar Negara. Dengan keramaian masyarakat dan kesesakan lalu 

lintas, akan memberi kesan yang kurang nyaman kepada para wisata dan 

masyarakat Aceh sendiri.  

 

B. Hasil Penelitian 

a. Pola Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh 

terhadap Pedagang Kaki Lima di Pasar Aceh. 

  Ketika peneliti melakukan penelitian, peneliti menemukan berbagai  

maklumat dari hasil wawancara responden. Setelah kita mengetahui secara detail 

tugas pokok dari penubuhan Satpol PP ini adalah membantu kepala daerah untuk 

menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Ini juga 

termasuk dalam tugas pembinaan dan penertiban para pedagang kaki lima. Namun 

disini, penulis ingin lebih memfokuskan kepada para pedagang kaki lima yang 

perlu diberi pembinaan dan pendekatan dakwah yang baik supaya menjadi muslim 

yang tidak hanya pintar bermuamalah, tapi juga cerdas dalam mengaplikasikan 

nilai-nilai seorang muslim di dalam diri masing- masing.
15

 

______________ 
14

Hasil Observasi peneliti yang dilakukan pada bulan disember 2017  
15

 Sumber data: Dokumentasi di Satpol PP dan WH Banda Aceh, 2017 
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Penulis ingin menjelaskan secara terperinci tentang bentuk pembinaan 

yang digunakan oleh Unit Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

melaksanakan pembinaan kepada para pedagang kaki lima maupun pembaharuan 

metode yang dilaksanakan. Atau usaha-usaha yang dibuat secara berperingkat 

agar mampu dilihat bagaimana pola pembinaan yang dikelola oleh Satpol PP, ia 

juga wajar diberi penghargaan karena pihak  ini bertanggungjawab secara total 

dalam membantu untuk memastikan para pedagang kaki lima tidak melanggar 

ketertiban supaya keamanan dan ketenteraman daerah umumnya serta menjaga 

ketertiban masyarakat yang berdagang di badan jalan sekitar Pasar Aceh 

khususnya.
16

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andry, menyatakan bahwa 

penertiban Unit Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh yang 

dipimpin oleh Bapak Hardi Karmy, beliau sudah menjalankan tugasnya dengan 

baik, karena dengan berkat keseriusan dan ketegasan Bapak Hardi, beliau 

menciptakan sistem pelatihan khusus yang diberikan kepada anggota dan petugas-

petugas untuk membina para pedagang kaki lima yang melanggar ketertiban. 

Beliau juga mengontrol para anggota dan para petugas dalam menjalankan 

amanah,  sehingga para anggota dan petugas terasa segan kepada beliau.
17

 

Setelah penulis mengobservasi dan mewawancara para anggota, dapat 

dinyatakan disini, model pembinaan yang diaplikasikan oleh Unit Pembinaan 

Satpol PP mampu penulis nyatakan bahwa mereka amat memberi komitmen yang 

baik dengan tanggungjawab, karena mereka ingin mencapai target yang 

______________ 
16

 Sumber data: Dokumentasi di Satpol PP dan WH Banda Aceh, 2017 
17

 Hasil Wawancara dengan Bapak Andry, anggota penertiban pegawai , Tanggal 25 

Disember 2017 
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cemerlang agar mampu menertibkan sekaligus memberi pembinaan nilai-nilai 

islam kepada para pedagang kaki lima supaya bisa memahami asas-asas islam 

secara sistematis dan sempurna.
18

  

Maka dengan demikian dari unit pembinaan Satpol PP telah menyusun dan 

membuat kebijakan kepada pelanggaran para pedagang kaki lima adalah seperti 

berikut: 

1. Sosialisasi dengan menggunakan pengeras suara dari pintu ke pintu kepada 

toko yang melanggar aturan. 

2. Peringatan Pertama - 7 hari 

3. Peringatan Kedua – 3 hari 

4. Peringatan Ketiga – 3 hari 

5. Mengeluarkan surat pemanggilan  

Dan apabila surat sudah diterima maka dan pedagang tersebut hadir, 

kemudian akan dikeluarkan surat pernyataan sebagai peringatan dan teguran 

secara bertulis untuk pembinaan supaya tidak lagi berdagang ditempat yang salah. 

Surat pernyataan tersebut juga berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
19

 

Walau bagaimanapun, apabila surat pernyataan tersebut juga tidak diindahkan, 

maka barang dan kiosnya akan diambil atau diamankan oleh petugas-petugas unit 

pembinaan Satpol PP.
20

 

Oleh demikian, Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima adalah 

dengan menggunakan pendekatan dakwah bil lisan dan bil hal. Dakwah bil lisan 

yang dimaksudkan oleh penulis terhadap penertiban yang dilakukan adalah 

______________ 
18

 Sumber data: Dokumentasi di Satpol PP dan WH Banda Aceh, 2017 
19

 Sumber data: Dokumentasi di Satpol PP dan WH Banda Aceh, 2017 
20

 Sumber data: Dokumentasi di Satpol PP dan WH Banda Aceh, 2017 
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dengan memberi teguran secara langsung dari anggota petugas Satpol PP kepada 

pedagang kaki lima. Teguran yang diberikan berupa nasihat dan peringatan ini 

diberikan secara bertahap, teguran pertama dengan memberi kesempatan selama 7 

hari manakala teguran kedua dan seterusnya memberi peluang dan kesempatan 

kepada pedagang kaki lima selama 3 hari untuk mereka berpindah tempat 

berdagang yang salah kepada kawasan berdagang yang dibenarkan oleh 

Pemerintah Kota Banda Aceh. 

Selain itu, dakwah bil hal yang diterapkan oleh Satpol PP kepada 

pedagang kaki lima adalah dengan langsung bertindak dalam mengamankan 

barang dagangan mereka apabila pelanggaran masih dilakukan dan setelah 3 kali 

teguran yang dilaksanakan. Namun, pendekatan bil hal yang diberikan oleh Satpol 

PP kepada pedagang kaki lima masih perlu dipertingkatkan dan diberi penekanan 

yang baik.
21

  

Ketika mewawancarai Bapak Andry, beliau turut menjelaskan bahwa 

berdasarkan pengalamannya menjalankan tanggungjawab, para pedagang yang 

berdagang di seputaran Masjid Raya dan pasar Aceh banyak dari pedagang 

musiman, mereka hanya berdagang pada waktu dan saat tertentu sahaja, tidak 

sebagai sumber pendapatan utama.  

Menurut beliau lagi, tugas membina pedagang kaki lima bukanlah suatu 

hal yang mudah. Mereka tidak mengetahui bahwa berdagang di tempat tersebut 

adalah suatu kesalahan. Para pedagang kaki lima mempunyai sikap dan cara 

mereka masing-masing, termasuk pedagang yang bandel sehingga anggota Satpol 

______________ 
21 Sumber data: Dokumentasi di Satpol PP dan WH Banda Aceh, 2017  
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PP terpaksa berkejaran ketika operasi dijalankan.
22

 Oleh demikian, ide-ide metode 

dakwah dalam membentuk pribadi Islami serta akhlak yang baik kepada para 

pedagang kaki lima amat dibutuhkan pada saat ini. 

Kata Bapak Hardi lagi bahwa: 

“Mereka(pedagang kaki lima) banyak yang belum faham, namun apabila 

sudah diberi pemahaman, mereka sadar. Pemerintah sudah menyediakan tempat 

yang nyaman, tapi masih ramai yang tidak ingin memanfaatkannya.”
 23

 

Menurut Bapak Azhari, sebagian besar pedagang kaki lima berjualan di 

seputaran Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh, badan jalan, gerbang, 

akses public dan sebagainya. Ini karena para pedagang kaki lima berasumsi bahwa 

dagangan atau jualannya laku karena kawasan tersebut menjadi tumpuan ramai.
24

 

Keberhasilan dari usaha yang telah dilaksanakan oleh unit pembinaan 

Satpol PP adalah dengan hasil yang positif yaitu sebanyak 90 peratus di beberapa 

lokasi. Namun, hanya pada beberapa waktu para pedagang kaki lima aktif 

berjualan yaitu diketika anggota petugas Satpol PP melakukan pergantian atau 

istirahat. Ditegaskan lagi oleh Bapak Hardi bahwa, masih ada beberapa lokasi 

yang masih belum bisa diamankan dan tidak bisa dikontrol baik. Beliau 

beranggapan bahwa, pedagang kaki lima belum faham jelas.
25

 

______________ 
22

Hasil Wawancara dengan Bapak Andry, Anggota Penertiban Pegawai Satpol PP Banda 

Aceh, tanggal 25 Disember 2017  
23 Hasil Wawancara dengan Bapak Hardi, Kepala Bidang Penertiban Umum Satpol PP , 

Tanggal 7 Disember 2017 
24 Hasil Wawancara dengan Bapak Azhari, Kepala Seksi Unit Pembinaan Satpol PP , 

tanggal 7 Disember 2017 
25

 Hasil Wawancara dengan Bapak Azhari, Kepala Seksi Unit Pembinaan Satpol PP , 

tanggal 7 Disember 2017 
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Berdasarkan hasil penelitian diatas, menunjukkan bahwa pola pembinaan 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh sudah bagus seperti adanya sistem 

pelatihan khusus kepada anggota. Dimana sistem tersebut sangat baik untuk 

diteruskan supaya petugas dan anggota mampu melaksanakan tugas dengan lebih 

professional.  

Kemudian pola pembinaan yang telah dilaksanakan oleh unit pembinaan 

Satpol PP adalah melalui pendekatan dengan memberi sosialisasi dari toko ke 

toko, kemudian memberi peringatan pertama selama 7 hari, seterusnya peringatan 

kedua dan ketiga jika masih melanggar aturan adalah selama 3 hari, selanjutnya 

jika masih tidak diendahkan, akan dikeluarkan surat pemanggilan dari bidang 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.  

Dan apabila surat sudah diterima dan pedagang tersebut hadir, kemudian 

akan dikeluarkan surat pernyataan sebagai peringatan dan teguran secara bertulis 

untuk pembinaan supaya tidak lagi berdagang ditempat yang salah. Surat 

pernyataan tersebut juga berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 

Walaubagaimanapun, apabila surat pernyataan tersebut juga tidak diendahkan, 

maka barang dan kios nya akan diambil atau diamankan oleh petugas-petugas unit 

pembinaan Satpol PP. 

 Jadi dari peringkat teguran dan peringatan oleh unit pembinaan Satpol PP 

berdasarkan hasil perlaksanaan tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa pola 

pembinaan yang dijalankan memberi hasil yang diharapkan, sehingga melahirkan 

pedagang yang berdisiplin. 
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C. Strategi dakwah oleh Unit Pembinaan Satpol PP Kota Banda Aceh 

terhadap pedagang kaki lima di Pasar Aceh.  

Setiap organisasi pasti ada mengatur strategi masing-masing untuk 

mencapai apa yang telah ditargetkan untuk mencapai tujuan yang efektif dan 

efisien. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh lebih fokus kepada 

pembinaan rohaniah aqidah para pedagang kaki lima. Walaupun mereka lebih 

fokus kepada ketertiban masyarakat tetapi mereka juga punya strategi untuk 

mengembangkan dakwah dan berusaha memastikan tujuan mereka tercapai demi 

agama Islam tercinta. 

Dalam wawancara penulis dengan pihak unit pembinaan, penulis juga 

menanyakan beberapa soalan terkait dengan strategi tersebut. Matlamat mereka 

bukan hanya terkait dari sudut pembinaan akhlak atau ketertiban masyarakat 

tetapi juga ingin lebih kreatif dan professional dalam menjalankan tanggungjawab 

sekaligus mendakwahkan pedagang kaki lima dengan metode dakwah yang 

bersesuaian dengan kondisi dan situasi.  

Apa yang pentingnya, unit pembinaan ingin para pedagang kaki lima 

mengerti dan mendapatkan pemahaman untuk menjadi muslim yang baik dalam 

menjalani kehidupan yang lebih mencabar ini dengan meningkatkan produktivitas 

dan kecerdasan agar  meraka mampu untuk menilai diantara yang hak dengan 

yang batil. Seterusnya melahirkan generasi yang berwawasan serta mengamalkan 
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ajaran Islam dengan lebih sempurna serta berupaya menjadi contoh terbaik kepada 

manusia lain.
26

 

Selain itu, unit pembinaan Satpol PP masing menyusun dan merencanakan  

suatu program atau kegiatan  untuk mencapai visi dan misi Satpol PP yaitu 

menjadikan Banda Aceh yang tertib dan nyaman. Maka dengan tu, mereka 

bertanggungjawab untuk membina pedagang kaki lima yang berdisiplin sehingga 

tercapai visi dan misi tersebut. Selain membantu dalam memberikan kelebihan 

kepada pedagang kaki lima dari sudut peningkatan ekonomi mereka. 

Seperti yang telah direncana, unit pembinaan menyusun beberapa program 

lainnya dengan menggunakan metode dakwah bil lisan, perlaksanaan yang telah 

dijelaskan oleh Bapak Hardi ketika diwawancara, beliau merencana untuk 

mengumpul para pedagang kaki lima supaya hadir bersama pada program kajian 

khusus dengan beberapa materi yang bersesuaian untuk disampaikan secara jelas 

dan berhikmah.
27

 

Selain perlaksanaan program tersebut, beliau berhasrat agar dapat 

bekerjasama dengan mahasiswa yang ingin berpatisipasi untuk turun bersama ke 

lapangan dalam membantu program dan kegiatan, seperti contoh memberi 

motivasi atau memberi ide-ide kreatif untuk bersama membina pedagang kaki 

lima yang berwawasan. Menurut Bapak Azhari lagi, Mahasiswa harus lebih aktif 

dalam bersosialisasi untuk saling bantu serta prihatin dengan masalah ummah 

termasuk masalah pedagang kaki lima yang semakin meningkat.  

______________ 
26

 Hasil Wawancara dengan Bapak Azhari, Seksi Hubungan Antar Lembaga Satpol PP 

Banda Aceh , tanggal 2 Januari 2018 
27

 Hasil Wawancara dengan Bapak Hardi, Kepala Bidang Penertiban Umum Satpol PP 

Banda Aceh , tanggal 7 Januari 2018 
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Dari hasil wawancara dengan Bapak Azhari, beliau menegaskan hadith 

Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam, dari Abu Hurairah Radhiyallahu „anhu, 

bahwa Baginda Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: 

لَيَأْتِيَهَّ َعلَى النَّاِس َزَماٌن ََل يُبَالِي اْلَمْرُء بَِما أََخَذ اْلَماَل أَِمْه َحََلٍل أَْم ِمْه 

 َحَرامٍ 

Artinya:“Akan datang suatu masa pada umat manusia, mereka tidak lagi peduli 

dengan cara untuk mendapatkan harta, apakah melalui cara yang halal 

ataukah dengan cara yang haram”. [HR Bukhari].
28

 

Menurut beliau lagi: 

“Apabila pedagang kaki lima berdagang ditempat yang salah dan 

menganggu akses publik dan mempersulit masyarakat lain, itu merupakan suatu 

jalan mendapatkan rezki yang pada zahirnya baik, tetapi hakikatnya haram dan 

tidak dibenarkan dalam Islam. Meskipun rezki tersebut mendapat hasil yang 

menguntungkan, tetapi apabila digunakan itu tetap haram. Suatu saat apabila 

Allah akan mencoba kita, kenapa tidak didengar doa. Ini adalah karena didalam 

tubuh punya rezki yang haram.”
29

 

Pedagang kaki lima yang diberi peringatan dan ketertiban banyak yang 

beremosi dan tidak mahu mendengarkan. Menurut mereka cara pencarian rezki 

individu tidak boleh diganggu, tetapi dengan kebijakan dan kesantunan dari 

anggota Satpol PP membantu menjelaskan dan memahamkan pedagang kaki lima 

tersebut. 

______________ 
28

 Prof. Dr, Shalah ash-Shawii., Fikih Ekonomi Islam (Jakarta, Darul Haq 2015) hal.74
  

29
 Hasil Wawancara dengan Bapak Azhari, Seksi Hubungan Antar Lembaga Satpol PP 

Banda Aceh , tanggal 2 Januari 2018 



50 

 

Peneliti juga bertindak mewawancara 5 orang pedagang kaki lima di Pasar 

Aceh bagi mengukuhkan lagi data –data yang telah dikumpul melalui para 

responden.  Hasil dari wawancara dengan Ibu Safiya yang sudah 3 tahun 

berdagang peci dan tasbih di seputar Masjid Raya menyatakan bahwa tindakan 

Satpol PP dalam menertibkan dan membina itu wajar. Namun, beliau berharap 

agar Satpol PP  memberi kesempatan agar pedagang kaki lima bisa mendapatkan 

rezki di tempat tersebut.
30

 

Seterusnya, menurut Bapak Bakhtiar yang menjual sireh dibadan jalan  

selama 7 tahun dan beliau memuji dan menyokong tindakan pemerintah dan 

Satpol PP dalam menertibkan pedagang yang membuat perlanggaran. Beliau 

berkata lagi, pedagang kaki lima tersebut yang salah kerna salah menggunakan 

tempat dengan hanya mengikut kepentingan peribadi, padahal sudah diberi 

sosialisasi dan teguran awal. Walau bagaimana, beliau berharap Satpol PP dan 

pemerintah lebih tegas dan prihatin dengan keadaan masyarakat di Aceh hari ini.
31

 

Hasil dari wawancara dengan Bapak Anwar, beliau berkata walaupun 

belum pernah beri peringatan atau surat panggilan, namun dia merasa tindakan 

Satpol PP tidak begitu wajar untuk dijalankan sekarang. Alasan beliau adalah 

karena penertiban tidak perlu lagi dikenakan ke atas pedagang kaki lima, karena 

jalan yang digunakan adalah untuk umum dan kawasan merah sudah ditutup 

pagar.
32

 

______________ 
30

Hasil Wawancara dengan Ibu Safiya, pedagang kaki lima di pasar Aceh, 3 Januari 2018.  
31 Hasil Wawancara dengan Bapak Bakhtiar, pedagang kaki lima di pasar Aceh, 5 Januari 

2018. 
32

 Hasil Wawancara dengan Bapak Anwar, pedagang kaki lima di pasar Aceh, 3 Januari 

2018.  
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Selain itu, penulis turut mewawancara pedagang sepatu, yaitu Bapak Irfan. 

Beliau sudah 10 tahun berdagang di pasar Aceh dan pernah diberi amaran 

sebanyak 3 kali dan pernah diamankan barang dagangannya. Menurut beliau, 

bimbingan dan nasihat dari Satpol PP amat positif jika diteruskan, pedagang yang 

di bimbing dinasihati untuk tidak membuat perlanggaran dan menjaga kebersihan 

kawasan. Namun, kata beliau lagi pendekatan dakwah tidak diberikan kepada para 

pedagang kaki lima yang dipanggil. Menurut beliau lagi, Satpol PP perlu 

membina dan memberi dakwah yang baik kepada para pedagang kaki lima. 
33

 

Walau bagaimanapun, penulis juga ada mewawancara Bapak Muslim, 

orang awam di pasar Aceh. Beliau berpendapat bahwa Satpol PP dalam 

menertibkan pedagang kaki lima adalah tidak wajar, ini karena Satpol PP tidak 

menggunakan metode dakwah yang baik malah bersikap kasar terhadap pedagang 

kaki lima termasuk juga pedagang wanita. Tetapi, seperti yang kita ketahui bahwa 

akhlak Nabi Muhammad SAW dalam memberi bimbingan dan nasihat seharusnya 

dengan berlemah lembut walau dibantah dengan tingkah yang kasar. Selain itu, 

beliau tidak menafikan, sikap bandel para pedagang kaki lima  juga sebenarnya 

salah, karena aturan tetap aturan. Perdagangan mereka menggaggu ketentraman 

para pengguna jalan. 

 Oleh demikian, berdasarkan hasil wawancara bersama para pedagang kaki 

lima dan orang awam, dapat disimpulkan bahwa mereka menyokong baik 

tindakan dan penertiban itu diteruskan. Namun haruslah dengan pendekatan, sikap 

serta penjelasan yang berhikmah kepada para pedagang tersebut.  

______________ 
33

Hasil Wawancara dengan Bapak Irfan, pedagang kaki lima di pasar Aceh, 5 Januari 

2018.  
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D. Peluang dan Tantangan dalam Proses Pembinaan Satpol PP terhadap 

pedagang kaki lima di pasar Aceh. 

Peluang merupakan kesempatan yang baik serta kesempatan dalam 

memanfaatkan sesuatu. Peluang yang ada di Satpol PP yaitu memanfaatkan dana 

yang diperoleh dari pemerintah dengan sebaik-baiknya dan membuat program dan 

kegiatan seperti bengkel serta kursus yang memfokuskan ekonomi dan 

pembangunan masyarakat. 
34

 

Manakala, tantangan yang dihadapi oleh Satpol PP adalah para pedagang 

kaki lima kurang mengerti dengan jelas akan kesalahan. 

Dalam melakukan suatu aktivitas tentu ada tantangan yang akan dihadapi 

oleh sebuah instansi atau lembaga,  tantangan merupakan salah satu bentuk yang 

dapat menghambat proses berjalannya suatu program,  apabila tantangan tersebut 

tidak segera di atasi maka dampaknya akan dirasakan pada hasil dari suatu 

program, begitu juga yang terjadi di Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh.  

Lembaga ini juga menghadapi ketika menjalankan tugasnya, diantaranya: 

a. Anggaran yang diberikan oleh pemerintah masih kurang  untuk  membuat 

sebuah kegiatan pembinaan yang lebih bersifat pembangun. 

Anggaran merupakan salah satu penunjang dalam melakukan berbagai 

aktifitas,  program ataupun kegiatan dalam suatu instansi atau lembaga. Alokasi 

anggaran yang cukup adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh lembaga 

______________ 
34

Hasil Wawancara dengan Bapak Azhari, Seksi Hubungan Antar Lembaga Satpol PP 

Banda Aceh, 7 Januari 2018  
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pelaksanaan program sehingga berbagai program yang direncanakan dapat 

berjalan dengan baik.  

b. Para pedagang kaki lima di Pasar Aceh tidak mengerti dengan baik apa 

yang telah dilarang oleh pemerintah dan Satpol PP. Salah satu Contohnya Apabila 

pedagang tersebut bersikap kasar terhadap anggota petugas Satpol PP kerana 

berasumsi bahwa Satpol PP mahu mematikan ekonomi masyarakat. Namun, 

apabila dipanggil, beliau dapat menerima dengan baik dan tidak lagi mengulangi 

pelanggaran tersebut .
35

 Kesalahan dan ketertiban yang harus dipatuhi tidak 

diendahkan.  

c. Kurangnya lahan yang sesuai dari pemerintah untuk pedagang kaki lima. 

Menurut Bapak Azhari, lahan dari pemerintah untuk pedagang kaki lima berjualan 

tidak banyak dibuat. Itu adalah tantangan dan hambatan yang menjadikan para 

pedagang kaki lima masih tetap berdagang di akses public dan badan jalan.
36

 

d. Tantangan dari dalam seperti dilema saat melakukan penertiban dan sarana 

prasarana yang kurang serta tantangan dari masyarakat luar. 

Pedagang kaki lima yang memberi tantangan seperti contoh, mengancam 

dengan senjata tajam kepada para anggota petugas Satpol PP ketika melakukan 

operasi. Namun, menurut Bapak Yusuf ancaman tersebut terjadi hanya ketika 

waktu bekerja tidak berlarutan sehingga ke rumah atau mengancam keluarga 

beliau.  

______________ 
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 Hasil Wawancara dengan Bapak Azhari, Seksi Hubungan Antar Lembaga Satpol PP 

Banda Aceh, 7 Januari 2018 
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 Hasil Wawancara dengan Bapak Azhari, Seksi Hubungan Antar Lembaga Satpol PP 

Banda Aceh, 7 Januari 2018 
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Adapun pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan, yaitu terjadinya 

perbedaan konsep diantara pedagang kaki lima dan Satpol pp. Penulis membuat 

kesimpulan bahwa Satpol PP dalam membina pedagang kaki lima ternyata kurang 

berhikmah sehingga membuat para pedagang kaki lima merasa tindakan Satpol PP 

dalam menertibkan pedagang kaki lima adalah dengan kekerasan dan paksaan 

sehingga keberhasilan yang diperoleh tidak seperti yang diharapkan.  

Sebagaimana hasil wawancara penulis bersama Satpol PP dan pedagang 

kaki lima jelas menunjukkan bahwa terdapat konsep yang diguna pakai oleh 

Satpol PP dalam menertib serta membina pedagang kaki lima adalah kurang 

efektif. Walau bagaimanapun, Satpol PP berusaha melaksanakan tanggungjawab 

agar ketentraman dan keamanan daerah dapat dipelihara dengan baik tanpa ada 

sebarang gangguan lalu lintas atau keselamatan masyarakat. Begitu juga apa 

terhadap apa yang telah terjadi kepada pedagang kaki lima sehingga dikasari dan 

diusir seperti orang asing sehingga membuat para pedagang kaki lima malah 

menentang tindakan Satpol PP kepada mereka.  

Hasil analisa penulis terhadap respond dari pihak Satpol PP dan pedagang 

kaki lima adalah, mereka masing-masing mahu mempertahankan hak mereka 

tetapi tidak bersesuaian dengan tindakan dan sikap sesame manusia. 

Memandangkan pedagang kaki lima kebanyakannya bukanlah dari lingkungan 

masyarakat yang berpendidikan tinggi. Malah mereka banyak yang tidak bisa 

membaca dan masih belum jelas tentang peraturan yang terlah ditetapkan oleh 

pemerintah Kota Banda Aceh.   
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Maka adapun kesimpulan yang dapat diambil dari analisi penulis diatas 

adalah pendekatan yang diberikan kepada pedagang kaki lima haruslah sesuai 

dengan kondisi dan keadaan pedagang supaya, pendekatan dakwah juga dapat 

disampai dan diterima baik oleh para pedagang kaki lima. Satpol PP dan pedagang 

kaki lima harus saling menghormati antara satu dengan lainnya supaya segala 

urusan dan perjalanan komitmen masing masing terlaksana dengan professional 

dan baik. 

 

 



 

BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARANAN 

A. Kesimpulan 

Dalam bab terakhir ini peneliti mencoba untuk mengambil beberapa 

kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan serta menyampaikan beberapa 

saran yang dianggap perlu. 

1. Pola pembinaan yang diberikan oleh petugas-petugas Satpol PP kepada para 

pedagang kaki lima mempunyai pendekatan dan bimbingan yang masih 

sederhana yaitu memberikan sosialisasi dan beberapa tahapan lain termasuk 

mengeluarkan surat pemanggilan dan surat pernyataan dengan cara memberi 

nasihat dan peringatan agar para pedagang kaki lima yang berdagang tidak 

melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Banda 

Aceh. Walaubagaimanapun, Satpol PP juga telah menjalankan penertiban 

dan penataan kepada para pedagang kaki lima di pasar aceh untuk 

dipindahkan ke pasar modern di gedung yang lebih nyaman. 

2. Strategi dakwah oleh Unit Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

memberikan ketertiban dan pembinaan kepada para pedagang kaki lima 

adalah masih di dalam perencanaan untuk melaksanakan kegiatan khas yaitu 

Program Mingguan, Bulanan, Tahunan dan lain-lain. Program yang 

direncana oleh Satpol PP dengan bertujuan untuk memberi tausiyah 

,pengisian dan pemahaman yang bermanfaat supaya pedagang kaki lima 

dapat ditertibkan dengan baik serta mengukuhkan aqidah, roh dan jiwa. 

Disamping itu juga program jasmani yang membantu dalam mendidik 

kesadaran kepada pedagang kaki lima. 
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3. Peluang dan tantangan dalam membina para pedagang kaki lima di pasar 

aceh, yaitu memanfaatkan dana yang diberikan oleh pemerintah dengan 

sebaik-baiknya. Manakala, tantangan yang dihadapi oleh Satpol PP adalah 

para Pedagang kaki lima kurang mengerti dengan jelas dengan kesalahan 

dan ketertiban yang harus dipatuhi serta masih tetap berjualan di badan 

jalan sehingga apabila ditegur, anggota unit pembinaan satpol pp akan di 

marahi. Selain itu, kurangnya lahan yang sesuai dari pemerintah untuk 

pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima memberi pendapat dan saran 

supaya Satuan Polisi Pamong Praja memberi bimbingan dan penjelasan 

yang berhikmah. Selain berharap metode pendekatan dakwah dapat 

diterapkan kepada pedagang kaki lima. 

 

B. Saran-Saran 

1. Satuan Polisi Pamong Praja seharusnya lebih professional dalam 

menertibkan dan membina para pedagang kaki lima. Pembinaan yang lebih 

berhikmah dalam pendekati para pedagang kaki lima agar mereka faham 

jelas dan menerima baik setiap nasihat serta teguran agar lebih mematuhi 

arahan.  

2. Pihak Satpol PP harus lebih banyak merencana aktivitas dan program 

dakwah kepada pedagang kaki lima yang bisa memberikan wawasan dan 

kesadaran agar mereka tidak hanya memikirkan kepentingan peribadi 

sahaja. 

3. Anggota Satpol PP harus tegas dalam menyampaikan pesan dan nasihat 

kepada pedagang kaki lima supaya proses pembinaan dapat diterima baik 
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dan haruslah berakhlak dalam melaksanakan tanggungjawab serta 

menghindari dari kalimat  yang kurang bagus. 

4. Mendapatkan bantuan pemerintah agar dapat mengalokasikan dana yang 

memadai sehingga program atau kegiatan yang direncanakan dapat berjalan 

dengan baik.. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pedagang kaki lima atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah 

komunitas pedagang, yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area 

pinggir jalan raya. Mereka menggelar dagangannya, atau gerobaknya, di pinggir 

perlintasan jalan raya. Pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan usaha 

berdagang termasuk menggunakan sarana usaha bergerak seperti becak, gerobak, 

mobil dan lainnya. Manakala, sarana tidak bergerak seperti kios kecil, serta 

tempat tempat umum lainnya. 

Dewasa ini, di beberapa kota besar termasuk Banda Aceh, pedagang kaki 

lima identik dengan masalah kemacetan lalu lintas dan gangguan kenderaan, 

karena kelompok pedagang ini memanfaatkan trotoar dan fasilitas umum lainnya 

sebagai media berdagang. Namun bagi sekelompok masyarakat lain, justeru 

menganggap pedagang kaki lima sebagai solusi untuk mendapatkan barang dan 

jualan yang murah.
1
 

Masalah pedagang kaki lima merupakan masalah kehidupan masyarakat 

banyak yang tidak pernah selesai dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi dampak 

negatif yang ditimbulkan dari keberadaan pedagang kaki lima, maka diperlukan 

bimbingan pemahaman dan pendekatan yang baik antara pihak pimpinan 

pemerintah dan dan pedagang kaki lima itu sendiri. Artinya, sikap pimpinan 

______________ 
1
 Aris Ananta, Ekonomi Sumber Daya Manusia, (Jakarta: LPFE UI, 2000), Hal. 37 



pemerintah sudah seharusnya tidak anti pedagang kaki lima dan lebih bertindak 

persuasif, begitupun juga sebaliknya, para pedagang harus memiliki kesadaran 

dalam menentukan lokasi usaha dengan tidak mengesampingkan kepentingan 

masyarakat banyak terhadap fasilitas umum. 

Walau bagaimana, salah satu factor banyaknya pedagang kaki lima yang 

tidak tertib dan melanggar aturan adalah disebabkan kurangnya pendedahan yang 

jelas tentang mengapa pemerintah melarang sedangkan telah menyediakan tempat 

yang lebih bagus untuk berdagang.  

Melalui Qanun No.3 tahun 2007 pemerintah Kota Banda Aceh telah 

mengatur tentang sistematika peraturan yang berkaitan dengan pedagang kaki 

lima. Secara singkat para pedagang kaki lima dianjurkan untuk tak berjualan di 

trotoar jalan, bahu jalan dan taman hijau agar tidak mengganggu masyarakat 

sekitar. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur 

dalam Qanun ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan 

dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.-(Lima puluh juta rupiah).
2
 

Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota padat dan mobilitas ekonomi 

yang tinggi sehingga menjadi daerah tujuan sebagian penduduk untuk mengadu 

nasib. Pedagang kaki lima juga banyak ditemukan di sekitar Pasar Aceh. 

Kebanyakan dari mereka membuka jualan seperti jajanan jalanan, jualan 

cenderamata, jualan pakaian, bakso, buah-buahan, jualan rujak, dagangan sepatu,  

dan sebagainya. 

 

______________ 
2
 Qanun No.3 tahun 2007 Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Banda 

Aceh: Biro Hukum Sekretariat Aceh, 2007 



Maka oleh demikian, para pedagang kaki lima memerlukan bimbingan dan 

pendekatan agar pesan dakwah dapat disampaikan dengan baik untuk melahirkan 

masyarakat pedagang yang berdisiplin dan berakhlak. Dalam menuntun pedagang 

kaki lima unutk lebih baik itu adalah merupakan tanggungjawab Satuan Polisi 

Pamong Praja atau Satpol PP. 

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah khususnya Pasal 255 ayat (1) menyebutkan bahwa Satuan polisi pamong 

praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan daerah dan Peraturan kepala daerah, 

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan 

pelindungan masyarakat.
3
 

Tanggungjawab tersebut termasuk juga mengawal, membina dan 

menertibkan gangguan fasilitas umum oleh para pedagang kaki lima. Penegakkan  

Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP tertubuh pada setiap negri di 

Indonesia, termasuk Aceh, Kota Madani.
4
 

 Walau bagaimanapun, penyampaian dakwah ditujukan kepada manusia. 

Sementara manusia bukan hanya mempunyai telinga dan mata tetapi manusia 

merupakan makhluk yang berjiwa, yang berpikir dan merasa, yang bisa menerima 

dan bisa menolak sesuai dengan persepsinya terhadap dakwah yang diterima. 

Sebagai suatu peristiwa komunikasi, aktivitas dakwah dapat menimbulkan 

berbagai peristiwa di tengah masyarakat, mungkin saja peristiwa yang harmonis, 

______________ 
3
 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong 

Praja. Pasal 1 
4
 Wikipedia Ensiklopedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja diakses 13 

September 2017  



yang menegangkan, yang kontroversial, bisa juga melahirkan berbagai pemikiran, 

baik pemikiran yang moderat maupun yang ekstrem.  

Tuntutan kewajiban dakwah berarti mengajak umat manusia kepada 

kebaikan, sesuai dengan tuntutan ayat berikut ini
5
 

Firman Allah SWT dalam al-Quran Surat Ali Imran ayat 104, 

ٌَ إِنَى  َوۡنتَُكٍ ٞة ٌَۡذُعى ُُكۡى أُيَّ زِ ٱيِّ ٍۡ ٌَ بِ  ۡنَخ ۡعُزوفِ ٱَوٌَۡأُيُزو ًَ ٍِ  ۡن ٌَ َع هَۡى ُۡ َُكِز  ٱَوٌَ ًُ  ۡن

ئَِك هُُى 
َٰٓ ٌَ ٱَوأُْونَ  ۡفهُِحى ًُ   ٤٠٤ ۡن

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari 

yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung’(Surat Ali Imran 

ayat 104)
6
 

 

Dalam pelaksanaan dakwah ini, selayaknya harus mengetahui metode-

metode dalam penyampaiannya, yang mana Al-Quran telah mengisyaratkan 

sebagai tuntunan dalam metode tersebut. 

Dalam menerangkan cara-cara berdakwah tersebut, Allah SWT berfirman dalam 

Q.S An Nahl:125, 

ةِ ٱإِنَى  َسبٍِِم َربَِّك بِ  ۡدعُ ٱ ًَ ۡىِعظَةِ ٱوَ  ۡنِحۡك ًَ ِذۡنهُى بِ  ۡنَحَسَُِة  ٱ ۡن ٌَّ َربََّك  نَّتًِٱَوَج   إِ
 ٍُ ًَ أَۡحَس ِه

ًٍَ َضمَّ َعٍ َسبٍِهِهِ  ٍَ ٱَوهَُى أَۡعهَُى بِ  ۦهَُى أَۡعهَُى بِ ۡهتَِذٌ ًُ   ٤٢٥ ۡن

______________ 
5
 M. Ja‟far Puteh, Dakwah di Era Globalisasi; Strategi Menghadapi Perubahan Sosial, 

(Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal.142. 
6
  Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya, Al-Quran Terjemah Mujamma’ Malik Fahd, 

(Jakarta, Lembaga Al-Iman, 1971), hal. 63. 



 
Artinya: “Serulah kepada jalan tuhanmu dengan hikmah, mauidzah 

hasanah, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik, 

Tuhanmu Maha Mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-

Nya dan ia Maha Mengetahui siapa yang mendapat 

petunjuk”.
7
 

 

Sebagai seorang juru dakwah, haruslah memperhatikan metode-metode 

tersebut sehingga visi dan misi dalam berdakwah dapat tercapai, yang mana 

susunan metode tersebut disajikan sebagai acuan dalam berdakwah sesuai kondisi 

dan situasi. 

 Dari beberapa pengertian dan penjelasan diatas, dapat dikaitkan dengan 

realitas masyarakat pada hari ini yang sangat perlu dipimpin jalan dakwah mereka 

secara bijaksana. Di antara fokus utamanya adalah kepada masyarakat luar yang 

kurang mendapat perhatian khusus tentang ilmu agama, supaya lebih berdisiplin 

dan mematuhi garis panduan Syariat Islam dengan lebih sempurna seperti yang 

ingin diteliti oleh penulis berkaitan dengan pedagang kaki lima di Pasar Aceh, 

Kota Banda Aceh.  

Berdasarkan huraian masalah diatas, maka di pandang perlu dilakukan 

suatu penelitian tentang pola pembinaa terhadap pedagang kaki lima dalam 

mengembangkan efektivitas pesan dakwah. Adapun penelitian yang telah 

dilakukan oleh penulis adalah yang berjudul “Pola Pembinaan Satpol PP 

Terhadap Pedagang Kaki Lima di Pasar Aceh (Studi Pendekatan Menurut 

Metode Dakwah)” 

______________ 
7
Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya, Al-Quran…, 16:125, hal. 281 



B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pola pembinaan Satpol PP yang digunakan terhadap pedagang 

kaki lima di Pasar Aceh? 

2. Bagaimana strategi dakwah yang dilakukan oleh Unit Pembinaan Satpol 

PP, Banda Aceh terhadap pedagang kaki lima di Pasar Aceh? 

3. Apa saja peluang dan tantangan dalam proses pembinaan pedagang kaki 

lima? 

 

C. Tujuan penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengkaji dan mengetahui pola pembinaan Satpol PP terhadap 

pedagang kaki lima di Pasar Aceh, Kota Banda Aceh. 

2. Untuk mengetahui strategi dan keberhasilan dakwah Satpol PP terhadap 

pedagang kaki lima di Pasar Aceh. 

3. Untuk mengetahui peluang dan tantangan proses pembinaan oleh Satpol 

PP terhadap pedagang kaki lima di Pasar Aceh. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan 

bermanfaat: 

 



1. Manfaat teoritis 

a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan tentang metode dakwah yang 

disebutkan dalam al-Quran.  

b. Untuk fakultas dan jurusan bahwa skripsi ini sebagai khazanah 

keilmuan bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin melanjutkan 

penelitian. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi para da’i masa kini, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

rujukan tambahan dan pengetahuan tentang bagaimana menghadapi 

mad’u di zaman modern ini melalui metode dakwah yang tepat.  

E. Penjelasan Istilah 

Berdasarkan judul penelitian “Pola Pembinaan Satpol PP Terhadap 

Pedagang Kaki Lima (Studi Pendekatan Metode Dakwah)” ditegaskan maknanya 

secara singkat: 

1.  Pembinaan: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa 

pembinaan berarti usaha, tindakan dan kegiatan yang diadakan secara 

berdaya guna dan berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
8
 

Pembinaan juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang 

mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada sesuai 

dengan apa yang diharapkan.
9
  

______________ 
8
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:  

Balai Pustaka, 1990), hal. 37 
9
 Hendyat Soetopo dan Wanty Soemanto, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum, 

(Jakarta: Bina Aksara, 1982), hal. 43 



2.  Satpol PP: Berasal dari dua kata yaitu ”pamong” dan ”praja”. Pamong 

menurut kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pengurus, 

pengasuh atau pendidik. Sedangkan Praja memiliki arti kota, negeri 

atau kerajaan. Sehingga secara harfiah Pamong Praja dapat diartikan 

sebagai pengurus kota atau pegawai negeri yang mengurus 

pemerintahan Negara.
10

 

3. Pedagang Kaki Lima: Merupakan sebuah komunitas pedagang yang 

berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya untuk mengais 

rezeki dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya. Pedagang 

kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit 

berusaha di bidang produksi dan penjualan barang barang (jasa-jasa) 

untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, 

usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap 

strategis dalam suasana lingkungan yang informal.
11

 

 

F.    Sistematika Penulisan 

Agar memudahkan pembahasan dan uraian yang menyangkut dengan 

masalah yang akan dibahas maka skripsi ini dibagi atas beberapa bab dan 

sub bab, yaitu : Bab I merupakan bab pendahuluan yang didalamnya 

tercakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat 

Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.   

______________ 
10 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 817  
11

 Wikipedia Ensiklopedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima diakses 9 

November 2017. 



Bab II ini memberi huraian dan gambaran teori-teori serta konsep yang 

relevan dengan permasalahan. Landasan teori tersebut akan digunakan 

sebagai kerangka dan bersumber dari buku-buku pustaka. Tinjauan pustaka 

berisi tentang penelitian sebelumnya,  permasalahan yang sama atau serupa 

sebagai dasar kajian penelitian ini. 

 

3. BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang jenis penelitian yang akan digunakan, lokasi 

penelitian, informan dan karakteristik informan, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data. 

 

4. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas lebih detail dari data-data yang sudah terkumpul dan 

dianalisis selanjutnya dilaporkan dengan pendekatan penelitian kualitatif. 

 

5. BAB V: PENUTUP      

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari peneliti yang bermanfaat bagi diri 

peneliti sendiri, subjek dan objek yang diteliti berdasarkan pada hasil penelitian 

yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORITIS 



 

1. Pengertian Pola Pembinaan 

Pola diartikan sebagai model, cara, metode, suatu set peraturan atau 

sebuah sistem yang digunakan dalam suatu hal. Dalam lingkup ini pola yang 

dimaksudkan adalah model, metode atau cara yang digunakan oleh Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Banda Aceh dalam melaksanakan pembinaan dakwah kepada 

para pedagang kaki lima. Dalam arti kata lainnya yaitu untuk membuat atau untuk 

menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu, khususnya jika sesuatu yang 

ditimbulkan cukup mempunyai suatu yang sejenis untuk pola dasar yang dapat 

ditunjukkan atau terlihat yang mana sesuatu itu dikatakan memamerkan pola. 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola artinya adalah “gambar, 

corak, model, sistem, cara kerja, bentuk, dan struktur”.
12

 Sedangkan pembinaan 

dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan 

sebagaimana seharusnya. Pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau 

program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak 

menyimpang dari hal yang telah direncanakan. Hal tersebut di atas dikaitkan 

dengan masalah pembinaan, yang dijelaskan oleh pendapat para ahli yaitu:
13

  

a) Menurut Soetopo, H. dan Soemanto, W. bahwa “pembinaan berarti suatu 

kegiatan mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada”. 

b) Menurut Pamudji, S. bahwa, “pembinaan berasal dari kata bina, yang 

berarti sama dengan “bangun”, jadi pembinaan dapat diartikan sebagai 

______________ 
12 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai 

Pustaka, Jakarta, 2008), hal. 1088. 
13

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus…, hal. 1088. 

11 



kegunaan yaitu: merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki 

nilai-nilai yang tinggi. 
14

 

c) Menurut Hidayat, S bahwa “pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan 

dengan sadar, berencana, teratur, dan terarah untuk meningkatkan sikap 

dan keterampilan anak didik dengan tindakan-tindakan, pengarahan, 

pembimbingan, pengembangan dan stimulasi  dan pengawasan untuk 

mencapai suatu tujuan.
15

 

d) Menurut Mathis, S , bahwa “pembinaan adalah bantuan dari seseorang 

atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok 

orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan 

kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.”
16

 

Kata pembinaan merupakan terjemahan dari kata bahasa inggeris yaitu 

training, yang berarti latihan, pendidikan, pembinaan, proses pembaharuan, 

penyempurnaan atau usaha tindakan yang dilakukan secara efisien dan efektif 

untuk memperoleh hasil yang baik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia 

pembinaan diartikan pembangunan atau usaha, tindakan, dan kegiatan yang 

dilakukan  secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. 

Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, terencana, teratur, 

dan terarah untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan.
17

 Sedangkan 

menurut beberapa ahli dan sumber tentang pembinaan antara lain: Pelaksanaan 

______________ 
14 Hendyat Soetopo dan Wanty Soemanto, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum, 

(Jakarta: Bina Aksara, 1982), hal. 40 
15 Hendyat Soetopo dan Wanty Soemanto, Pembinaan…, hal. 44  
16 Hendyat Soetopo dan Wanty Soemanto, Pembinaan…, hal. 44 
17

 http://belajarpsikologi.com/pengertian-bimbingan-dan-konseling diakses pada 15 

Disember 2017 



sebuah pembinaan institut ini lebih kepada keagamaan yaitu meliputi beberapa 

komponen yaitu organisasi, program latihan, sarana dan prasarana, pendanaan, 

dukungan dan lingkungan. 

Selain itu, pembinaan juga mengandung makna pembaharuan, yaitu: 

melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai atau cocok 

dengan kebutuhan dan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Berdasarkan 

pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan dapat dilihat dari 

dua sudut pandang, yaitu berasal dari sudut pembaharuan yaitu mengubah sesuatu 

menjadi yang baru dan memiliki nilai-nilai lebih baik bagi kehidupan masa yang 

akan datang. Sedangkan pembinaan yang berasal dari sudut pengawasan yaitu 

usaha untuk membuat sesuatu lebih sesuai dengan kebutuhan yang telah 

direncanakan.  

Sedangkan menurut Walgito,
18

 bimbingan adalah bantuan atau pertolongan 

yang di berikan kepada individu atau sekumpulan individu untuk menghindari 

atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya sehingga individu atau 

sekumpulan individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya. Sesuai dengan 

teori-teori bimbingan, penulis menyimpulkan yang disebut bimbingan adalah 

proses membimbing, maka selanjutnya di tulisan penulis menggunakan istilah 

pembinaan. 

Pada hakikatnya manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial 

maupun makhluk religious menghadapi berbagai tantangan dan perubahan 

______________ 
18

 Hendyat Soetopo dan Wanty Soemanto, Pembinaan…, hal. 48 



kehidupan dan tidak pernah terlepas dari masalah. Untuk itu seorang manusia 

kadang membutuhkan bantuan orang lain untuk memecahkan masalahnya. 

Pembinaan berdasarkan Islam adalah layanan bimbingan yang berdasarkan ajaran 

islam yang tertuang dalam al-Qur‟an. Dengan demikian pembinaan yang 

berdasarkan Islam adalah layanan bimbingan yang mengembangkan potensi akal 

pikirannya kejiwaannya, keimanan dan keyakinan serta dapat menjalani 

kehidupannya dengan baik dan benar berdasarkan al Qur‟an.    

1. Pengertian Satpol PP 

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu perangkat yang dimiliki 

oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum 

serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi 

Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat 

berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah atau Kota.  

1) Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui 

Sekretaris Daerah  

2) Di Daerah atau Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau 

Walikota melalui Sekretaris Daerah.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pamong yang berasal dari kata 

Among yang  mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh, mengurus atau mendidik.. 

Mengasuh atau mengurus anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai 

mengemong anak kecil, Sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh 9 Praja 



atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong 

Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara.
19

 

Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan 

Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau 

pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan. Sedangkan menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong dijelaskan 

Satpol PP adalah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki 

kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggrakan 

ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat.
20

 

 Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan 

dinamis yang dimana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah 

dapat melakukan kegiatanya dengan tentram, tertib, dan teratur. Berdasarkan 

definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong 

Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di 

wilayah kerjanya. 

2. Pengertian Metode Dakwah  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara teratur yang 

digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang 

______________ 
19 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 817 
20 Muhammad Ikhsan Zainal Abidin, “Pelaksanaan Pasal 6 Huruf E Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja”, dalam Jurnal Hukum, 

(2016), 170. 

 



dikehendaki; ataupun cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan 

sesuatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditentukan.
21

  

Dari segi bahasa metode berasal dari dua kata yaitu “meta” (melalui) dan 

“hodos” (jalan/ cara). Dengan demikian, dapat diartikan bahwa metode adalah 

cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan. Sumber yang lain 

menyebutkan bahwa metode berasal dari bahasa Jerman methodicay artinya ajaran 

tentang metode. Dalam bahasa Yunani metode berasal dari kata methodos artinya 

jalan yang dalam bahasa Arab disebut Thariq. Metode berarti cara yang telah 

diatur dan melalui proses pemikiran untuk mencapai suatu maksud.
22

  

Sedangkan arti dakwah adalah penyiaran agama Islam dan 

pengembangannya di kalangan masyarakat, seruan untuk memeluk, mempelajari, 

dan mengamalkan ajaran Islam.
23

  

Dari pendapat di atas dapat diambil pengertian bahwa, metode dakwah 

adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang da’i kepada mad’u untuk 

mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang. Hal ini mengandung 

arti bahwa pendekatan dakwah harus bertumpu pada suatu pandangan human 

oriented menempatkan penghargaan yang mulia atas diri manusia.
24

   

Apabila ditinjau dari segi keseluruhan definisi metode dan dakwah 

sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode 

dakwah adalah aktivitas sekelompok manusia yang dilaksanakan secara sadar dan 

______________ 
21

 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 740.   
22 Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2012), hal. 242.  
23 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar…, hal. 232. 
24

Wahidin Saputra, Pengantar…, hal. 243.  



terencana, bertujuan untuk mengubah pola pikir dan tingkah laku manusia secara 

dinamis ke arah yang lebih baik, sehingga dengan aktivitas tersebut dapat 

mewujudkan kebahagiaan dan keamanan manusia baik di dunia maupun di 

akhirat.  

3. Bentuk-bentuk Metode Dakwah 

Dalam menyampaikan seruan dan panggilan dakwah kepada mad’u, 

berbagai macam cara yang dapat diaplikasikan sesuai dengan sasaran dakwah itu 

sendiri. Berikut dijelaskan macam-macam metode dakwah yaitu:  

a. Dakwah billisan  

Dakwah billisan yaitu dakwah yang dilaksanakan melalui lisan, yang 

dilakukan antara lain dengan ceramah-ceramah, khotbah, diskusi, nasihat dan lain-

lain.
25

 Ia merupakan dakwah dengan penyampaian kata-kata, perkataan yang 

lemah-lembut dan perkataan yang bagus untuk menarik minat mad’u. Antara 

contoh dakwah dengan lisan adalah:  

1) Ceramah  

Ceramah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pidato oleh 

seseorang di hadapan banyak pendengar, mengenai suatu hal pengetahuan.
26

 

Metode ceramah adalah metode yang dilakukan dengan maksud untuk 

menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, dan penjelasan tentang sesuatu 

kepada pendengar dengan menggunakan lisan.
27

 Ia juga dikenali dengan 

komunikasi publik (public communication) yaitu komunikasi yang melibatkan 

______________ 
25 Munir Amin, Ilmu Dakwah, Cetakan Ke- 2, (Jakarta: AMZAH, 2013), hal. 11. 
26

 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar…, hal. 209.    
27

 Munir Amin, Ilmu…, hal. 101.  



seorang pembicara dengan sejumlah besar orang (khalayak), yang tidak bisa 

dikenali satu persatu.
28

 

Metode ceramah merupakan suatu teknik dakwah yang banyak diwarnai 

oleh ciri-ciri karakteristik bicara oleh seseorang da’i pada suatu aktivitas dakwah. 

Metode ini harus diimbangi dengan kepandaian khusus tentang retorika, diskusi, 

dan faktor-faktor lain yang membuat pendengar merasa simpatik dengan 

ceramahnya.
29

  

Demikian dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa metode dakwah 

melalui cara menyampaikan ceramah ini memerlukan kemahiran yang khusus 

dalam bidang komunikasi agar setiap yang diucapkan oleh pembicara  atau da’i 

berkesan terhadap para mad’u. Metode ceramah juga merupakan komunikasi 

secara langsung ataupun secara tatap muka di antara da’i dan mad’u. Hal ini bisa 

terjadi di tempat umum, misalnya di auditorium, kelas, lapangan dan mesjid 

melalui lingkungan usrah dan halaqah, atau tempat lainnya yang dapat dihadiri 

oleh sejumlah besar orang, demikian juga metode ceramah dapat disampaikan 

melalui media massa seperti radio dan televisi dengan penyampaian dakwah atau 

tabligh dari beberapa da’i terkenal seperti KH. Abdullah Gymnastiar atau Aa 

Gym, Ust H. Yusuf Mansur, KH. Zainuddin MZ, H. Arifin Ilham dan lain-lain. 

 

  

______________ 
28

Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Cetakan Ke-12, (Bandung:           

PT Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 82.  
29 Munir Amin, Ilmu…, hal. 101.  



2) Khotbah 

Khotbah merupakan pidato (terutama yang menguraikan ajaran agama).
30

 

Khotbah itu terbagi kepada beberapa macam khotbah, di antaranya khotbah dua 

hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, khotbah nikah dan khotbah yang menjadi 

suatu aktivitas rutin perminggu umat Islam yaitu khotbah Jum‟at. Di dalam 

khotbah, disampaikan tentang isu-isu terkini dan permasalahan penting yang 

terjadi di tengah-tengah masyarakat, misalnya khotbah hari raya Idul Adha, di 

dalam khotbah itu diceritakan mengenai kisah-kisah pengorbanan Nabi Ibrahim 

dan anaknya Nabi Ismail. Di dalam khotbah juga disampaikan mengenai dakwah 

kepada masyarakat di antaranya seruan supaya bertaqwa kepada Allah dengan 

sebenar-benar taqwa. Seruan untuk bertaqwa merupakan salah satu rukun di 

antara rukun-rukun khotbah.  

Metode dakwah melalui khotbah dianggap salah satu metode yang paling 

sering digunakan oleh setiap da’i dalam  menyampaikan seruan-seruan 

keagamaan kepada masyarakat Islam masa kini.   

3) Diskusi 

Diskusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertemuan ilmiah 

untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah.
31

 Diskusi sering dimaksudkan 

sebagai pertukaran pikiran (gagasan, pendapat, dan sebagainya) antara sejumlah 

orang secara lisan membahas suatu masalah tertentu yang dilaksanakan dengan 

teratur dan bertujuan untuk memperoleh kebenaran. Dakwah dengan 

menggunakan metode diskusi dapat memberikan peluang peserta diskusi untuk 

______________ 
30

 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar…, hal. 564.     
31

 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar…, hal. 269.   



ikut memberi sumbangan pemikiran terhadap suatu masalah dalam materi 

dakwah.
32

 

Melalui metode diskusi  da’i dapat mengembangkan kualitas mental dan 

pengetahuan agama para peserta dan dapat memperluas pandangan tentang materi 

dakwah yang didiskusikan. Dakwah dengan menggunakan metode diskusi ini 

dapat menjadikan peserta terlatih menggunakan pendapat secara tepat dan benar 

tentang materi dakwah yang didiskusikan, dan mereka akan terlatih berpikir 

secara kreatif dan logis (analisis) dan objektif.
33

  

Berdasarkan kenyataan, diskusi adalah merupakan suatu usaha untuk 

saling bertukar pandangan dan coba mempertahankan argumen untuk menghadapi 

lawan bicaranya. Ia juga dapat dikatakan sebagai cara membandingkan berbagai 

dalil atau landasan antara dua pihak untuk mencari yang paling tepat. Oleh karena 

itu, tujuan diskusi bukanlah untuk mencari kemenangan atau menghancurkan 

lawan bicara semata-mata, tetapi supaya pihak mad’u patuh dan tunduk terhadap 

kebenaran dan pengamalan ajaran agama yang sebenar. Diskusi juga harus sesuai 

dengan ajaran agama dan berlangsung dalam kondisi kondusif, tidak memaksakan 

kehendak antara kedua pihak dan memahami pandangan masing-masing 

sebagaimana firman Allah:  

ةِ إِنَى  َسبٍِِم َربَِّك بِ  ٱۡدعُ  ًَ ۡىِعظَةِ وَ  ٱۡنِحۡك ًَ ِذۡنهُى بِ  ٱۡنَحَسَُِة   ٱۡن ٌَّ  ٱنَّتًَِوَج   إِ
 ٍُ ًَ أَۡحَس ِه

ًٍَ َضمَّ َعٍ َسبٍِهِهِ  ٍَ َوهَُى أَۡعهَُى بِ  ۦَربََّك هَُى أَۡعهَُى بِ ۡهتَِذٌ ًُ   ٤٢٥ ٱۡن

______________ 
32

 Munir Amin, Ilmu…, hal. 102.   
33 Munir Amin, Ilmu…, hal. 103 



Artinya: “Serulah(manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang baik, 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalanNya dan Dialah yang lebih mengetahui orang 

yang mendapat petunjuk. ”
34

. (QS. An-Nahl 16: 125) 

 

b. Dakwah bilhal  

Seterusnya, dakwah bilhal adalah dakwah dengan perbuatan nyata yang 

meliputi keteladanan. Misalnya dengan tindakan amal karya nyata. Hasil karya 

nyata tersebut dapat dirasakan secara konkret oleh masyarakat sebagai objek 

dakwah.
35

  

Dakwah bilhal juga dikenal dengan dakwah berdasarkan keperibadian atau 

perbuatan yang baik. Dakwah seperti ini akan lebih berkesan daripada 

menggunakan cara dakwah lainnya, karena kebanyakan mad’u akan melihat siapa 

sosok da’i itu yang sebenarnya. 

Kemajuan dan kemunduran umat islam sangat berhubungan erat dengan 

dakwah yang dilakukannya. Al-Qur‟an menyebutkan kegiatan dakwah dengan 

Ahsanul Qaula (ucapan dan perbuaan yang baik). Sebagaimana firman Allah 

SWT didalam surat Fussilat:33 yaitu: 

 ٍۡ ًٍَّ َدَعآَٰ إِنَى  َوَي ٍُ قَۡىٗلا يِّ ِ أَۡحَس ٍَ  ٱّللَّ ًِ ِي َُّ ا َوقَاَل إَِ هِحا َم َص  ًِ ٍَ َوَع ٍ ًِ ۡسهِ ًُ   ٣٣ ٱۡن

Artinya: “Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru    

kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: 

"Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang menyerah diri?” 

______________ 
34

 Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya, Al-Quran…, 16:125, hal.281 
35 Munir Amin, Ilmu dakwah , hal. 11.   



(Fussilat: 33)
36 

Pengertian di atas, menunjukkan bahwa dengan perbuatan amal soleh yang 

dikerjakan, ibadat yang diajar Nabi dan amalan lainnya. Seperti contoh, amalan 

bersedekah, membantu manusia lain dan sebagainya itu juga merupakan amal 

yang soleh kerana ianya juga telah dianjurkan dalam Islam. Apabila mad’u 

melihat da’i buat perkara-perkara ini, para mad’u akan nampak kesungguhan da’I 

dalam beribadah, mereka pasti akan hormat dan percaya dengan apa yang 

didakwahkan oleh para da’i  karena beramal dengan apa yang disampaikan. 

 

c. Dakwah bilqalam  

Al-Qalam menurut kamus adalah bermaksud pena, dalam penulisan.
37

 

Dakwah bilqalam, yaitu dakwah melalui tulisan yang dilakukan dengan keahlian 

menulis baik di surat kabar, majalah, buku, maupun di internet.  

1. Penulisan 

Jangkauan yang dapat dicapai oleh dakwah bilqalam ini lebih luas 

daripada melalui media lisan, demikian pula metode yang digunakan tidak 

membutuhkan waktu secara khusus untuk kegiatannya. Kapan saja dan di mana 

saja mad’u atau objek dakwah dapat menikmati sajian dakwah bilqalam ini. 

Dalam dakwah bilqalam ini diperlukan kepandaian khusus dalam hal menulis, 

yang kemudian disebarluaskan melalui media cetak. Bentuk tulisan dakwah      

bil-qalam antara lain bisa berbentuk artikel keIslaman, tanya jawab hukum Islam, 

rubrik dakwah, rubrik pendidikan agama, kolom keIslaman, cerita religius, cerpen 

______________ 
36 Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya, Al-Quran…, 41:33, hal.480 
37

Hafifi dan Rusyadi, Kamus Arab, Inggris, Indonesia, Cetakan Pertama, (Jakarta:              

PT Rineka Cipta, 1994), hal. 513.  



religius, puisi keagamaan, publikasi khutbah, pamflet keIslaman, buku-buku dan 

lain-lain.
38

   

Sebenarnya metode dakwah melalui penulisan ini berhubungan 

dengan wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw 

dalam surat Al- „Alaq: 

ٍَ َخهََق  ٤َخهََق  ٱنَِّذيَربَِّك  ٱۡسىِ بِ  ٱۡقَزأۡ  ََس  ٍۡ َعهٍَق  ٱۡۡلِ  ٱنَِّذي  ٣ ٱۡۡلَۡكَزوُ َوَربَُّك  ٱۡقَزأۡ  ٢ِي

ٍَ  َعهَّىَ  ٤ ٱۡنقَهَىِ َعهََّى بِ  ََس    ٥ َيا نَۡى ٌَۡعهَىۡ  ٱۡۡلِ

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia 

telah menciptakan manusia dari 'Alaq, Bacalah, dan Tuhanmulah yang 

paling Pemurah, Yang mengajar manusia dengan pena, Dia mengajarkan 

kepada manusia apa yang belum diketahuinya”
39

 (Surat Al- Alaq ayat 1-5) 

Berdasarkan ayat di atas, Allah swt sangat menekankan pentingnya 

membaca untuk mendapatkan ilmu Allah yang begitu luas. Ayat tadi juga 

menerangkan bahwa manusia itu sebenarnya tidak mempunyai pengetahuan 

apapun melainkan ilmu pemberianNya. Selain membaca kalamullah seorang da’i 

juga seharusnya mempunyai kemahiran dalam bidang penulisan untuk 

menerbitkan buku-buku yang bernafas Islam.  

Allah SWT berfirman: 

ةِ إِنَى  َسبٍِِم َربَِّك بِ  ٱۡدعُ  ًَ ۡىِعظَةِ وَ  ٱۡنِحۡك ًَ ِذۡنهُى بِ  ٱۡنَحَسَُِة   ٱۡن ٌَّ َربََّك  ٱنَّتًَِوَج   إِ
 ٍُ ًَ أَۡحَس ِه

ًٍَ َضمَّ َعٍ َسبٍِهِهِ  ٍَ َوهَُى أَۡعهَُى بِ  ۦهَُى أَۡعهَُى بِ ۡهتَِذٌ ًُ   ٤٢٥ ٱۡن

______________ 
38

 Munir Amin, Ilmu dakwah, hal. 12.  
39

 Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya, Al-Quran…, 96:19, hal. 597 



Artinya: “Serulah(manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang 

baik, Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui 

tentang siapa yang tersesat dari jalanNya dan Dialah yang lebih 

mengetahui orang yang mendapat petunjuk. ”
40

. (QS. An-Nahl 16: 

125) 

 

Adapun metode-metode dakwah yang terdapat di dalam Al-Qu‟ran surat 

An- Nahl ayat 125 diatas sebagaimana berikut:   

1) Hikmah  

Hikmah berasal dari perkataan arab (حكًة), yang membawa 

maksudkebijaksanaan, kearifan atau hikmat.
41

 Dalam bahasa Melayu (Indonesia), 

kata hikmah lazim diterjemahkan dengan kebijaksanaan.Seorang yang bijaksana 

bukan hanya dilihat dari sudut pandang luasnya ilmu pengetahuannya, 

kemampuan bicara dan memilih inti pembicaraan yang sesuai dengan taraf 

kecerdasan lawan bicara, tetapi dilihat juga dari sudut pandang perilaku orang itu 

dalam hidup bermasyarakat. Jadi, kata hikmah mengandung pengertian lebih luas 

daripada sekedar ilmu pengetahuan sehingga dakwah dengan hikmah boleh 

dipergunakan kepada semua golongan atau lapisan masyarakat.
42

 

______________ 
40

 Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya, Al-Quran…, 16:125, hal.281 
41

Abd Rauf Hassan, Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab/ Bahasa Arab-Bahasa Melayu, 

Cetakan Pertama, (Selangor: Penerbit Fajar Bakti, 2005), hal. 108. 
42

Syabuddin Gade, Pemikiran Pendidikan dan Dakwah; Kontribusi A. Hasjmy 

Menghadapi Multi Kritis di Aceh, Cetakan Pertama, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2012), hal. 

109. 



Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hikmah merupakan 

kebijaksanaan seseorang manusia menghadapi manusia lainnya baik dari segi 

kebijaksanaannya dalam bercakap, berakhlak, maupun dalam tingkah lakunya.  

2) Maw’idzhah hasanah 

Maw’idzhah berasal dari kata arab (وعظ) yang berarti menasehati, 

manakala (يىعظة) berarti peringatan.
43

  

Dan hasanah (حسُة) pula bermakna kebaikan atau kebajikan.
44

 Maka yang 

dimaksudkan dengan maw’idzhah hasanah adalah suatu peringatan atau nasehat 

yang berunsur kebaikan bukannya  celaan ataupun hinaan.  

3) Mujadalah  

Mujadalah berarti perdebatan
45

 atau pun kata asalnya jidal yang bermakna 

pertengkaran, atau perbalahan.
46

 

Namun perdebatan yang dimaksudkan dalam QS. An-Nahl/ 16: 125 ini 

adalah perdebatan yang baik dan memenuhi ciri dan akhlak seorang Muslim, 

karena setelah daripada perkataan mujadalah atau wa jadilhum di dalam ayat 

tersebut, Allah menyambung dengan kata billati hiya ahsan yang berarti dengan 

cara yang baik.  

4. Pengertian Pedagang Kaki Lima. 

______________ 
43

Abd Rauf Hassan, Kamus Bahasa Melayu…, hal. 388. 
44

 Abd Rauf Hassan, Kamus Bahasa Melayu…, hal. 100.  
45

 Syabuddin Gade, Pemikiran Pendidikan…., hal. 64. 
46

Syabuddin Gade, Pemikiran Pendidikan...., hal. 64 
 



Pedagang Kaki Lima adalah salah satu jenis perdagangan dalam sektor 

informal yang merupakan suatu unit produksi dengan modal yang relatif kecil 

dengan jiwa wirausaha yang tinggi dan memiliki kegiatan perdagangan yang 

bersifat kompleks dengan memberikan masalah baik lingkungan, tata ruang, dan 

lain sebagainya yang terdapat dikota-kota besar di Indonesia. Faktor lokasi sangat 

penting dalam menentukan aktifitas dagang dari pedagang kaki lima tersebut, 

karena karakteristik pedagang kaki lima sangat sensitif terhadap lingkungan 

terutama bagi para pelaku aktifitas dan harus bersinggungan langsung dengan 

konsumen.
47

 

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 

tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dijelaskan 

bahwa pengertian Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut: Pedagang Kaki 

Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha 

per-dagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak 

bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan 

bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementaral tidak menetap 

(Perpres RI No. 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan 

Pedagang Kaki Lima).
48

 Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Banda Aceh 

Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima 

dijelaskan bahwa: 

______________ 
47 Adityawan Tumenggung Zees & Sugiantoro, Sensitifitas Pedagang Kaki Lima 

Terhadap Lokasi Pada Skala Mikro, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota B SAPPK V2N3, H. 

777 kamis tanggal 8 Februari 2018. 
48

 https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima (19 Februari 2017) 



“Pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang 

di dalam usahanya menggunakan tempat usaha atau sarana atau perlengkapan 

usaha yang mudah dibongkar-pasang/dipindahkan yang menempati tanah yang 

dikuasai Pemerintah Kota atau pihak lain.”(Perda Kota Banda Aceh No.3 Tahun 

2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima).
49

 

Berdasarkan beberapa defenisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pedagang kaki lima adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan 

menggunakan sarana usaha bergerak, seperti becak, gerobak, mobil, dan lainnya, 

maupun sarana tidak bergerak seperti kios kecil, serta menempati tempat-tempat 

umum seperti trotoar di jalan raya, taman kota, dan lain-lain
50

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

______________ 
49 Qanun Kota Banda Aceh, Nomor 3 Tahun 2007, kamis tanggal 8 Februari 2018 
50

  Saiful Uthman, “Persepsi Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Banda Aceh”, 

dalam Jurnal Ilmiah, vol.1 2016 



Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif yaitu 

penelitian yang berupa kata-kata tertulis, maupun lisan dan perilaku dari orang-

orang yang diteliti. Untuk lebih jelasnya maka di kemukakan beberapa pengertian 

metode kualitatif yang dikemukakan oleh beberapa para ahli yaitu: 

Lexy J Moleong mengutip pendapat menurut Bogdan dan Taylor yang 

mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang diamati. Sejalan dengan definisikan tersebut Kirk dan Miler mendefinisikan 

bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial 

yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam 

kawasannya maupun dalam peristilah.
51

 

Metode ini adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme.
52

 Digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah,(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci.  

 

a) Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, 

dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi lansung dengan 

______________ 
51

 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakrya, 

2005), hal. 4. 
52

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2014) hal. 9  



menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.
53

 Data primer dapat 

berupa opini subjek, hasil observasi terhadap suatu perilaku atau kejadian, dan 

hasil pengujian. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan 

secara terperinci. 

b) Data Skunder  

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak 

langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: struktur 

organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lainnya 

yang berkaitan dengan penelitian ini. Data skunder dapat diperoleh dari studi 

kepustakaan berupa data dan dokumentasi.
54

  

Metode untuk mengkaji data skunder yang sering dipergunakan adalah 

metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah penelaahan terhadap beberapa 

dokumen yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dengan mengumpulkan 

data dan informasi  

B. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang lebih akurat peneliti 

menggunakan motode penelitian lapangan (Fiel reseach) metode ini dilakukan 

dengan mengobservasi langsung  kelokasi penelitian sehingga data yang diperoleh 

lebih akurat dan objektif.  Untuk membantu kelancaran dalam penelitian penulis 

menggunakan metode penelitian perpustakaan (Library Research),  yaitu dengan 

______________ 
53

 Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis, Edisi Pertama, 

(Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010 ) hal. 79  
54 Wahyu Purhantara, Metode Penelitian… hal. 79 



menggunakan beberapa literatur atau bahan perpustakaan yang mendukung 

penyusunan skripsi ini.
55

 

C. Lokasi Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda 

Aceh yang terletak di Jl. Tgk.Abu Lam U No.7, Kp. Baru, Kecamatan 

Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dan lebih difokuskan terhadap Pola Pembinaan 

Satpol PP terhadap Pedagang Kaki Lima.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber,dan 

berbagai cara. bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting 

alamiah, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya,  maka 

pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber data sekunder. 

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan datanya kepada 

pengumpulan data,  dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpulan data,  misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, 

maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), 

(dokumentasi), observasi (pengamatan) dan gabungan ketiganya. 

Data-data yang dikumpulkan untuk menunjang penelitian ini, dikumpulan 

dengan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya: 

1. Observasi  

______________ 
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 Djunaidi Ghoni, Fauzan Almanshur, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media), hal. 95. 

 



Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan 

data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang 

berkaitan dengan ruang, tempat, perilaku, kegiatan, benda-benda, waktu, 

peristiwa,  tujuan, dan  perasaan.  Metode observasi merupakan cara yang sangat 

baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam 

lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu.
56

 

Adapun yang menjadi sasaran observasi dalam Penelitian adalah:  kegiatan 

berdagang para peniaga yang berdagang di badan jalan yang menganggu lalu 

lintas dan melanggar undang-undang Qanun nomor 6 tahun 2010. Selain itu tidak 

menjaga dan membersihkan kawasan disekeliling gerobak dan dagangannya. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab lisan 

yang berlangsung satu arah, artinya datang dari pihak yang mewancarai dan 

jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancara.
57

 

Adapun informan dalam penelitian ini adalah pemimpin di Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Banda Aceh,  2 orang pegawai dari unit bidang pembinaan, 1 

orang anggota unit bidang ketertiban dan ketenteraman, 1 orang sekretaris 

administrasi unit pembinaan dan 5 orang pedagang kaki lima.. Semua informan 

dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan sengaja dipilih 

karena dianggap lebih mengetahui masalah yang diteliti.  

______________ 
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 James A. Black, Dean J. Champion, Metode dan Penelitian Sosial, (Bandung: PT 

ERESCO, 1992),  hal. 285. 
57

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Penerbit 

Alfabeta, 2014),  hal. 137. 



Teknik  wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewancara 

dengan  informan. 

Dalam penelitian ini wawancara yang dimaksud adalah sebagai teknik 

pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dari penelitian yang dilakukan 

dengan cara wawancara langsung antara peneliti dengan Pemimpin Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Banda Aceh. Untuk mendapatkan informasi yang akurat 

peneliti melakukan wawancara mendalam berbentuk pertanyaan terbuka dan 

secara bebas dengan menggunakan pedoman atau instrument dalam mengajukan 

pertanyaan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan 

cara mengumpulkan data, yang mempelajari dokumen yang ada, baik berupa 

buku-buku atau catatan penting yang berkaitan dengan program kerja atau 

kegiatan yang dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh. 

E. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian kualitatif relasi metode 

pengumpulan data dan teknik-teknik analisis data, karena suatu metode 

pengumpulan data adalah metode dan teknik analisis. Metode pengumpulan data 

sebagai suatu metode independen terhadap metode analisis data atau bahkan 

menjadi alat utama metode dan teknik analisis data. Dalam penelitian kualitatif, 



analisis data ditekankan bagaimana peneliti melihat isi komunikasi secara 

kualitatif.
58

 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori. Analisis data kualitatif 

bersifat induktif,  yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. 

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya 

ke dalam pola. Memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Hal ini dilakukan agar dapat menggambarkan data yang ada gunanya 

untuk memperoleh hal yang nyata dari responden, sehingga lebih mudah 

dimengerti oleh peneliti atau orang lain yang tertarik dari hasil penelitian yang 

dilakukan. 

Proses analisis data dapat dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

ditemui dilapangan dari berbagai sumber,  yaitu wawancara,  observasi dilapangan 

yang telah ditentukan dalam catatan lapangan dan sebagainya. Setelah dibaca, 

dipelajari,  dan ditelaah,  maka langkah selanjutnya adalah mengadakan reduksi 

data yang dilakukan dengan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat 

rangkuman dari setiap permasalahan, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang 

perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah 

menyusun dalam satu kesatuan. Tahap terakhir dari analisis data penelitian ini 

adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. 
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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja 

Satuan Polisi Pamong Praja pertama dibentuk di Yogyakarta pada 3 Maret 

1950 dengan motto Praja Wibawa, untuk membantu mengatasi persoalan 

keamanan pasca kemerdekaan yang belum menentu. 

Payung hukum yang mengatur keberadaan Satpol PP adalah Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun pada tahun 

2010, pemerintah menggagas dibuatnya Peraturan Pemerintah baru untuk 

mengatur peran dan fasilitas satpol PP.
59

 

Walau bagaimanapun, Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh terbentuk 

melalui Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 1983 tentang 

pembentukan organisasi dan tatakerja dinas penertiban peraturan daerah 

kotamadya daerah tingkat II Banda Aceh dengan nama Dinas Penertiban 

Peraturan Daerah (PEPERDA), dan yang menjadi kepala dinas pada saat itu 

adalah Letkol. Inf. Pakeh Ibrahim, selanjutnya diubah dengan Qanun Kota Banda 

Aceh nomor 10 tahun 2001. 

  Di Kota Banda Aceh, pemerintah Aceh mengamanatkan pembentukan 

Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja, maka terbentuk 

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan 

______________ 
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Tata kerja perangkat daerah Kota Banda Aceh pada tanggal 30 Oktober Tahun 

2008 menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang disingkat 

dengan Satpol PP dan WH.
60

 

Satuan Polisi Pamong Praja bertugas untuk memelihara ketentraman dan 

ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Sejarah berdirinya satpol  

pp adalah pada tanggal 3 Maret 1950.
61

 

 

2. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja 

Objektif Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk adalah untuk  memastikan 

usaha dan upaya dilaksanakan berterusan kepada masyarakat yaitu : 

1- Meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan agar mampu 

melaksanakan tugas professional. 

2- Memelihara dan mencegah dari timbulnya gangguan keamanan dan 

ketertiban. 

3- Mendidik dalam membangun kesadaran masyarakat untuk mewujudkan 

suasana aman dan tertib secara swakarsa.
62

 

Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja merencana untuk menjadikan 

Satpol PP WH Kota Banda Aceh berkomitmen untuk terus berkontribusi dan 

bekerja keras dalam mewujudkan Banda Aceh  sebagai kota yang tenteram, tertib, 

nyaman, humanis dan Islami.
63

 Antara Visi dan Misi Satpol PP WH yaitu: 

______________ 
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Visi :  Banda Aceh Model Kota Madani Yang Tertib Dan Nyaman. 

Misi :  

- Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta dunia usaha 

- Meningkatkan peran serta msyarakat dalam penanganan gangguan 

ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan syariat Islam. 

- Meningkatkan kapasitas kelembagaan, sarana-prasarana dan kemampuan 

personil dalam penangganan gangguan tramtibmas.
64

 

 

3- Objektif dan Tugas 

Tugas  penyelenggaraan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Banda Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat serta perlindungan masyarakat; 

2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Walikota; 

3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat di kota; 

4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; 

5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik 

Pegawai Negeri, dan aparatur lainnya. 
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6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar 

mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Walikota.
65

 

Satpol PP juga merencanakan dengan terperinci agar ia terlihat lebih 

teratur dengan beberapa strategi dan kebijakan kepada masyarakat adalah seperti 

berikut: 

1- Bekerja keras dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban Kota Banda 

Aceh. 

2- Memperhatikan kondisi internal dan eksternal. 

3- Melaksanakan tugas-tugas secara professional dan proposional.
66

 

Unit Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas 

memberikan bimbingan dan penertiban. Seperti yang telah tertulis di Pasal 2 ayat 

(1) dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang pengaturan dan 

pembinaan pedagang kaki lima seperti yang dinyatakan bahwa SatPol PP dengan 

kewenangannya dapat mengatur dan menata tempat untuk menertibkan pedagang 

kaki lima dengan alasan untuk ketertiban, kebersihan dan keindahan kota.
67

 

 

4- Struktur Organisasi dan Pengurusan Satpol PP dan WH 

Adanya empat bagian sub bidang dalam struktur organisasi  dan jabatan 

bidang administrasi Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Setiap sub bidang 

mempunyai peran masing-masing untuk melancarkan proses administrasi. Antara 

sub bidang tersebut adalah pada bagian sekretariat, yaitu bagian Program dan 

Pelaporan, bagian Keuangan dan bagian Umum, Kepegawaian dan Aset. Dimana 
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setiap sub bagian ini diketuai oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh sebagai ketua dalam mengatur segala 

manajemen kerja di Satpol PP dan WH. Bagian Program dan Pelaporan adalah 

bagian yang bertanggungjawab mengkoordinasi program-program dan 

pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum 

dengan baik dan turut dibantu oleh sub bagian yang lain. Untuk gambaran lebih 

jelas, berikut adalah struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul 

Hisbah Kota Banda Aceh.
68

 

Berikut adalah Gambar Struktur Organisasi Satpol PP dan WH: 

 

______________ 
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5- Data Dan Laporan Kegiatan Penertiban Pedagang Kaki Lima. 

Sebelum penulis menghuraikan hasil penelitian, ada baiknya sekiranya 

penulis mengemukakan terlebih dahulu data para pedagang kaki lima yang 

berdagang di Pasar Aceh. 

 

Gambar 5.1: Menunjukkan Rekapitulasi Jumlah Pedagang Kaki Lima pada 

tahun 2015 sampai dengan tahun 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 550 pedagang 

kaki lima yang tercatat pernah melakukan pelanggaran, masing- masing ada yang 

hanya diberi teguran, ada yang dikeluarkan surat panggilan dan ada yang pernah 

di sita barang dan kiosnya.
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Namun walau bagaimanapun, para pedagang kaki lima di pasar Aceh 

meningkat dari tahun ke tahun terutama kasus pelanggaran aturan yang telah 

ditetapkan oleh badan pemerintah. Kebanyakan pedagang kaki lima yang 

berdagang di Pasar Aceh banyak pedagang musiman, yang sengaja mencari 

peluang berdagang di badan jalan untuk mendapatkan hasil. Pedagang musiman 

ada yang datangnya dari Sigli, Aceh Timur, Langsa dan sebagainya. Satpol PP 

bertindak mengamankan barang yang disita sehingga pemilik barang dagangan 

tersebut tampil dan memberi janji seperti yang telah mereka sepakati. 

Selain penertiban langsung dari pegawai Satpol PP, perlanggaran aturan 

dapat diperoleh juga dari laporan pengaduan masyarakat. Satpol PP Kota Banda 

Aceh telah menyusun garis panduan tata tertib layanan masyarakat, yang pertama 

adalah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat. Kedua, membuat 

laporan bertulis mengenai laporan masyarakat, seterusnya menyampaikan laporan 

kapada atasan dan yang terakhir menindak lanjuti laporan.  

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Azhari sebagai Kepala Seksi 

Hubungan Antar Lembaga yang mana menurut beliau pada umumnya, para 

pedagang kaki lima di pasar Aceh, tergolong dari usia remaja, dewasa dan 

banyaknya golongan orang tua. Menurut beliau lagi, factor pendorong 

peningkatan pedagang kaki lima di sekitar pasar Aceh adalah dikarenakan wilayah 

tersebut sering menjadi tumpuan para wisata yang datang ke Banda Aceh, 

terutama Masjid Raya Baiturrahman.
70
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Para pedagang kaki lima di Pasar Aceh mencari sumber rezki di badan 

jalan ini mnasing-masing dengan menjual barang dagangan mereka seperti, jualan 

Bakso, jualan buah, jualan peci, jualan makanan dan minuman, sepatu dan 

sebagainya. Kegiatan jual beli kebiasaannya beroperasi seawal jam 10:00 WIB 

sampai dengan jam 18:00 WIB. 

6- Pasar Aceh secara ringkas. 

Pasar Aceh merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Banda Aceh. Pasar 

Aceh terletak di tengah tengah pusat kota dan kedudukannya sangat strategis. 

Tempatnya terletak dibelakang Masjid Raya atau Masjid Baiturrahman. Pasar 

Aceh terkenal di kalangan masyarakat Aceh dan menjadi tumpuan ramai 

pengunjung untuk berbelanja.
71

 

Pasar Aceh atau dikenal sebagai pasar tradisional ini terbina sejak sebelum 

tsunami. Namun, pemerintah telah membangun gedung baru khusus buat para 

pedagang yang berdagang di pasar Aceh. Tetapi, gedung pasar Aceh tersebut 

belum di resmi oleh banyak pedagang kaki lima. Malah, ramai pedagang kaki 

lima memilih untuk berjualan di badan jalan dan akses public.  

Setelah diobservasi, peningkatan jumlah pedagang kaki lima di pasar Aceh 

telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan 

kebersihan serta fungsi prasarana. Pasar Aceh didominasi oleh pedagang yang 

berjualan makanan seperti bakso, rujak buah, buah potong dan sebagainya. Selain 
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makanan, terdapat juga gerobak yang menjual peci, baju siap jadi, sepatu, 

cenderamata, jualan obat dan lain-lain. 
72

 

Menurut penulis, kegiatan jual beli yang berjalan di pasar Aceh 

terutamanya di seputar Masjid Raya tidak wajar di  teruskan. Ini karena Masjid 

Raya merupakan Masjid yang menjadi tumpuan dan kunjungan para wisata di 

dalam dan di luar Negara. Dengan keramaian masyarakat dan kesesakan lalu 

lintas, akan memberi kesan yang kurang nyaman kepada para wisata dan 

masyarakat Aceh sendiri.  

 

B. Hasil Penelitian 

a. Pola Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh 

terhadap Pedagang Kaki Lima di Pasar Aceh. 

  Ketika peneliti melakukan penelitian, peneliti menemukan berbagai  

maklumat dari hasil wawancara responden. Setelah kita mengetahui secara detail 

tugas pokok dari penubuhan Satpol PP ini adalah membantu kepala daerah untuk 

menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Ini juga 

termasuk dalam tugas pembinaan dan penertiban para pedagang kaki lima. Namun 

disini, penulis ingin lebih memfokuskan kepada para pedagang kaki lima yang 

perlu diberi pembinaan dan pendekatan dakwah yang baik supaya menjadi muslim 

yang tidak hanya pintar bermuamalah, tapi juga cerdas dalam mengaplikasikan 

nilai-nilai seorang muslim di dalam diri masing- masing.
73
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Penulis ingin menjelaskan secara terperinci tentang bentuk pembinaan 

yang digunakan oleh Unit Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

melaksanakan pembinaan kepada para pedagang kaki lima maupun pembaharuan 

metode yang dilaksanakan. Atau usaha-usaha yang dibuat secara berperingkat 

agar mampu dilihat bagaimana pola pembinaan yang dikelola oleh Satpol PP, ia 

juga wajar diberi penghargaan karena pihak  ini bertanggungjawab secara total 

dalam membantu untuk memastikan para pedagang kaki lima tidak melanggar 

ketertiban supaya keamanan dan ketenteraman daerah umumnya serta menjaga 

ketertiban masyarakat yang berdagang di badan jalan sekitar Pasar Aceh 

khususnya.
74

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andry, menyatakan bahwa 

penertiban Unit Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh yang 

dipimpin oleh Bapak Hardi Karmy, beliau sudah menjalankan tugasnya dengan 

baik, karena dengan berkat keseriusan dan ketegasan Bapak Hardi, beliau 

menciptakan sistem pelatihan khusus yang diberikan kepada anggota dan petugas-

petugas untuk membina para pedagang kaki lima yang melanggar ketertiban. 

Beliau juga mengontrol para anggota dan para petugas dalam menjalankan 

amanah,  sehingga para anggota dan petugas terasa segan kepada beliau.
75

 

Setelah penulis mengobservasi dan mewawancara para anggota, dapat 

dinyatakan disini, model pembinaan yang diaplikasikan oleh Unit Pembinaan 

Satpol PP mampu penulis nyatakan bahwa mereka amat memberi komitmen yang 

baik dengan tanggungjawab, karena mereka ingin mencapai target yang 
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cemerlang agar mampu menertibkan sekaligus memberi pembinaan nilai-nilai 

islam kepada para pedagang kaki lima supaya bisa memahami asas-asas islam 

secara sistematis dan sempurna.
76

  

Maka dengan demikian dari unit pembinaan Satpol PP telah menyusun dan 

membuat kebijakan kepada pelanggaran para pedagang kaki lima adalah seperti 

berikut: 

1. Sosialisasi dengan menggunakan pengeras suara dari pintu ke pintu kepada 

toko yang melanggar aturan. 

2. Peringatan Pertama - 7 hari 

3. Peringatan Kedua – 3 hari 

4. Peringatan Ketiga – 3 hari 

5. Mengeluarkan surat pemanggilan  

Dan apabila surat sudah diterima maka dan pedagang tersebut hadir, 

kemudian akan dikeluarkan surat pernyataan sebagai peringatan dan teguran 

secara bertulis untuk pembinaan supaya tidak lagi berdagang ditempat yang salah. 

Surat pernyataan tersebut juga berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
77

 

Walau bagaimanapun, apabila surat pernyataan tersebut juga tidak diindahkan, 

maka barang dan kiosnya akan diambil atau diamankan oleh petugas-petugas unit 

pembinaan Satpol PP.
78

 

Oleh demikian, Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima adalah 

dengan menggunakan pendekatan dakwah bil lisan dan bil hal. Dakwah bil lisan 

yang dimaksudkan oleh penulis terhadap penertiban yang dilakukan adalah 
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dengan memberi teguran secara langsung dari anggota petugas Satpol PP kepada 

pedagang kaki lima. Teguran yang diberikan berupa nasihat dan peringatan ini 

diberikan secara bertahap, teguran pertama dengan memberi kesempatan selama 7 

hari manakala teguran kedua dan seterusnya memberi peluang dan kesempatan 

kepada pedagang kaki lima selama 3 hari untuk mereka berpindah tempat 

berdagang yang salah kepada kawasan berdagang yang dibenarkan oleh 

Pemerintah Kota Banda Aceh. 

Selain itu, dakwah bil hal yang diterapkan oleh Satpol PP kepada 

pedagang kaki lima adalah dengan langsung bertindak dalam mengamankan 

barang dagangan mereka apabila pelanggaran masih dilakukan dan setelah 3 kali 

teguran yang dilaksanakan. Namun, pendekatan bil hal yang diberikan oleh Satpol 

PP kepada pedagang kaki lima masih perlu dipertingkatkan dan diberi penekanan 

yang baik.
79

  

Ketika mewawancarai Bapak Andry, beliau turut menjelaskan bahwa 

berdasarkan pengalamannya menjalankan tanggungjawab, para pedagang yang 

berdagang di seputaran Masjid Raya dan pasar Aceh banyak dari pedagang 

musiman, mereka hanya berdagang pada waktu dan saat tertentu sahaja, tidak 

sebagai sumber pendapatan utama.  

Menurut beliau lagi, tugas membina pedagang kaki lima bukanlah suatu 

hal yang mudah. Mereka tidak mengetahui bahwa berdagang di tempat tersebut 

adalah suatu kesalahan. Para pedagang kaki lima mempunyai sikap dan cara 

mereka masing-masing, termasuk pedagang yang bandel sehingga anggota Satpol 
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PP terpaksa berkejaran ketika operasi dijalankan.
80

 Oleh demikian, ide-ide metode 

dakwah dalam membentuk pribadi Islami serta akhlak yang baik kepada para 

pedagang kaki lima amat dibutuhkan pada saat ini. 

Kata Bapak Hardi lagi bahwa: 

“Mereka(pedagang kaki lima) banyak yang belum faham, namun apabila 

sudah diberi pemahaman, mereka sadar. Pemerintah sudah menyediakan tempat 

yang nyaman, tapi masih ramai yang tidak ingin memanfaatkannya.”
 81

 

Menurut Bapak Azhari, sebagian besar pedagang kaki lima berjualan di 

seputaran Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh, badan jalan, gerbang, 

akses public dan sebagainya. Ini karena para pedagang kaki lima berasumsi bahwa 

dagangan atau jualannya laku karena kawasan tersebut menjadi tumpuan ramai.
82

 

Keberhasilan dari usaha yang telah dilaksanakan oleh unit pembinaan 

Satpol PP adalah dengan hasil yang positif yaitu sebanyak 90 peratus di beberapa 

lokasi. Namun, hanya pada beberapa waktu para pedagang kaki lima aktif 

berjualan yaitu diketika anggota petugas Satpol PP melakukan pergantian atau 

istirahat. Ditegaskan lagi oleh Bapak Hardi bahwa, masih ada beberapa lokasi 

yang masih belum bisa diamankan dan tidak bisa dikontrol baik. Beliau 

beranggapan bahwa, pedagang kaki lima belum faham jelas.
83
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Berdasarkan hasil penelitian diatas, menunjukkan bahwa pola pembinaan 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh sudah bagus seperti adanya sistem 

pelatihan khusus kepada anggota. Dimana sistem tersebut sangat baik untuk 

diteruskan supaya petugas dan anggota mampu melaksanakan tugas dengan lebih 

professional.  

Kemudian pola pembinaan yang telah dilaksanakan oleh unit pembinaan 

Satpol PP adalah melalui pendekatan dengan memberi sosialisasi dari toko ke 

toko, kemudian memberi peringatan pertama selama 7 hari, seterusnya peringatan 

kedua dan ketiga jika masih melanggar aturan adalah selama 3 hari, selanjutnya 

jika masih tidak diendahkan, akan dikeluarkan surat pemanggilan dari bidang 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.  

Dan apabila surat sudah diterima dan pedagang tersebut hadir, kemudian 

akan dikeluarkan surat pernyataan sebagai peringatan dan teguran secara bertulis 

untuk pembinaan supaya tidak lagi berdagang ditempat yang salah. Surat 

pernyataan tersebut juga berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 

Walaubagaimanapun, apabila surat pernyataan tersebut juga tidak diendahkan, 

maka barang dan kios nya akan diambil atau diamankan oleh petugas-petugas unit 

pembinaan Satpol PP. 

 Jadi dari peringkat teguran dan peringatan oleh unit pembinaan Satpol PP 

berdasarkan hasil perlaksanaan tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa pola 

pembinaan yang dijalankan memberi hasil yang diharapkan, sehingga melahirkan 

pedagang yang berdisiplin. 

 



C. Strategi dakwah oleh Unit Pembinaan Satpol PP Kota Banda Aceh 

terhadap pedagang kaki lima di Pasar Aceh.  

Setiap organisasi pasti ada mengatur strategi masing-masing untuk 

mencapai apa yang telah ditargetkan untuk mencapai tujuan yang efektif dan 

efisien. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh lebih fokus kepada 

pembinaan rohaniah aqidah para pedagang kaki lima. Walaupun mereka lebih 

fokus kepada ketertiban masyarakat tetapi mereka juga punya strategi untuk 

mengembangkan dakwah dan berusaha memastikan tujuan mereka tercapai demi 

agama Islam tercinta. 

Dalam wawancara penulis dengan pihak unit pembinaan, penulis juga 

menanyakan beberapa soalan terkait dengan strategi tersebut. Matlamat mereka 

bukan hanya terkait dari sudut pembinaan akhlak atau ketertiban masyarakat 

tetapi juga ingin lebih kreatif dan professional dalam menjalankan tanggungjawab 

sekaligus mendakwahkan pedagang kaki lima dengan metode dakwah yang 

bersesuaian dengan kondisi dan situasi.  

Apa yang pentingnya, unit pembinaan ingin para pedagang kaki lima 

mengerti dan mendapatkan pemahaman untuk menjadi muslim yang baik dalam 

menjalani kehidupan yang lebih mencabar ini dengan meningkatkan produktivitas 

dan kecerdasan agar  meraka mampu untuk menilai diantara yang hak dengan 

yang batil. Seterusnya melahirkan generasi yang berwawasan serta mengamalkan 



ajaran Islam dengan lebih sempurna serta berupaya menjadi contoh terbaik kepada 

manusia lain.
84

 

Selain itu, unit pembinaan Satpol PP masing menyusun dan merencanakan  

suatu program atau kegiatan  untuk mencapai visi dan misi Satpol PP yaitu 

menjadikan Banda Aceh yang tertib dan nyaman. Maka dengan tu, mereka 

bertanggungjawab untuk membina pedagang kaki lima yang berdisiplin sehingga 

tercapai visi dan misi tersebut. Selain membantu dalam memberikan kelebihan 

kepada pedagang kaki lima dari sudut peningkatan ekonomi mereka. 

Seperti yang telah direncana, unit pembinaan menyusun beberapa program 

lainnya dengan menggunakan metode dakwah bil lisan, perlaksanaan yang telah 

dijelaskan oleh Bapak Hardi ketika diwawancara, beliau merencana untuk 

mengumpul para pedagang kaki lima supaya hadir bersama pada program kajian 

khusus dengan beberapa materi yang bersesuaian untuk disampaikan secara jelas 

dan berhikmah.
85

 

Selain perlaksanaan program tersebut, beliau berhasrat agar dapat 

bekerjasama dengan mahasiswa yang ingin berpatisipasi untuk turun bersama ke 

lapangan dalam membantu program dan kegiatan, seperti contoh memberi 

motivasi atau memberi ide-ide kreatif untuk bersama membina pedagang kaki 

lima yang berwawasan. Menurut Bapak Azhari lagi, Mahasiswa harus lebih aktif 

dalam bersosialisasi untuk saling bantu serta prihatin dengan masalah ummah 

termasuk masalah pedagang kaki lima yang semakin meningkat.  
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Dari hasil wawancara dengan Bapak Azhari, beliau menegaskan hadith 

Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam, dari Abu Hurairah Radhiyallahu „anhu, 

bahwa Baginda Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: 

لَيَأْتِيَهَّ َعلَى النَّاِس َزَماٌن ََل يُبَالِي اْلَمْرُء بَِما أََخَذ اْلَماَل أَِمْه َحََلٍل أَْم ِمْه 

 َحَرامٍ 

Artinya:“Akan datang suatu masa pada umat manusia, mereka tidak lagi peduli 

dengan cara untuk mendapatkan harta, apakah melalui cara yang halal 

ataukah dengan cara yang haram”. [HR Bukhari].
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Menurut beliau lagi: 

“Apabila pedagang kaki lima berdagang ditempat yang salah dan 

menganggu akses publik dan mempersulit masyarakat lain, itu merupakan suatu 

jalan mendapatkan rezki yang pada zahirnya baik, tetapi hakikatnya haram dan 

tidak dibenarkan dalam Islam. Meskipun rezki tersebut mendapat hasil yang 

menguntungkan, tetapi apabila digunakan itu tetap haram. Suatu saat apabila 

Allah akan mencoba kita, kenapa tidak didengar doa. Ini adalah karena didalam 

tubuh punya rezki yang haram.”
87

 

Pedagang kaki lima yang diberi peringatan dan ketertiban banyak yang 

beremosi dan tidak mahu mendengarkan. Menurut mereka cara pencarian rezki 

individu tidak boleh diganggu, tetapi dengan kebijakan dan kesantunan dari 

anggota Satpol PP membantu menjelaskan dan memahamkan pedagang kaki lima 

tersebut. 
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Peneliti juga bertindak mewawancara 5 orang pedagang kaki lima di Pasar 

Aceh bagi mengukuhkan lagi data –data yang telah dikumpul melalui para 

responden.  Hasil dari wawancara dengan Ibu Safiya yang sudah 3 tahun 

berdagang peci dan tasbih di seputar Masjid Raya menyatakan bahwa tindakan 

Satpol PP dalam menertibkan dan membina itu wajar. Namun, beliau berharap 

agar Satpol PP  memberi kesempatan agar pedagang kaki lima bisa mendapatkan 

rezki di tempat tersebut.
88

 

Seterusnya, menurut Bapak Bakhtiar yang menjual sireh dibadan jalan  

selama 7 tahun dan beliau memuji dan menyokong tindakan pemerintah dan 

Satpol PP dalam menertibkan pedagang yang membuat perlanggaran. Beliau 

berkata lagi, pedagang kaki lima tersebut yang salah kerna salah menggunakan 

tempat dengan hanya mengikut kepentingan peribadi, padahal sudah diberi 

sosialisasi dan teguran awal. Walau bagaimana, beliau berharap Satpol PP dan 

pemerintah lebih tegas dan prihatin dengan keadaan masyarakat di Aceh hari ini.
89

 

Hasil dari wawancara dengan Bapak Anwar, beliau berkata walaupun 

belum pernah beri peringatan atau surat panggilan, namun dia merasa tindakan 

Satpol PP tidak begitu wajar untuk dijalankan sekarang. Alasan beliau adalah 

karena penertiban tidak perlu lagi dikenakan ke atas pedagang kaki lima, karena 

jalan yang digunakan adalah untuk umum dan kawasan merah sudah ditutup 

pagar.
90
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Selain itu, penulis turut mewawancara pedagang sepatu, yaitu Bapak Irfan. 

Beliau sudah 10 tahun berdagang di pasar Aceh dan pernah diberi amaran 

sebanyak 3 kali dan pernah diamankan barang dagangannya. Menurut beliau, 

bimbingan dan nasihat dari Satpol PP amat positif jika diteruskan, pedagang yang 

di bimbing dinasihati untuk tidak membuat perlanggaran dan menjaga kebersihan 

kawasan. Namun, kata beliau lagi pendekatan dakwah tidak diberikan kepada para 

pedagang kaki lima yang dipanggil. Menurut beliau lagi, Satpol PP perlu 

membina dan memberi dakwah yang baik kepada para pedagang kaki lima. 
91

 

Walau bagaimanapun, penulis juga ada mewawancara Bapak Muslim, 

orang awam di pasar Aceh. Beliau berpendapat bahwa Satpol PP dalam 

menertibkan pedagang kaki lima adalah tidak wajar, ini karena Satpol PP tidak 

menggunakan metode dakwah yang baik malah bersikap kasar terhadap pedagang 

kaki lima termasuk juga pedagang wanita. Tetapi, seperti yang kita ketahui bahwa 

akhlak Nabi Muhammad SAW dalam memberi bimbingan dan nasihat seharusnya 

dengan berlemah lembut walau dibantah dengan tingkah yang kasar. Selain itu, 

beliau tidak menafikan, sikap bandel para pedagang kaki lima  juga sebenarnya 

salah, karena aturan tetap aturan. Perdagangan mereka menggaggu ketentraman 

para pengguna jalan. 

 Oleh demikian, berdasarkan hasil wawancara bersama para pedagang kaki 

lima dan orang awam, dapat disimpulkan bahwa mereka menyokong baik 

tindakan dan penertiban itu diteruskan. Namun haruslah dengan pendekatan, sikap 

serta penjelasan yang berhikmah kepada para pedagang tersebut.  
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D. Peluang dan Tantangan dalam Proses Pembinaan Satpol PP terhadap 

pedagang kaki lima di pasar Aceh. 

Peluang merupakan kesempatan yang baik serta kesempatan dalam 

memanfaatkan sesuatu. Peluang yang ada di Satpol PP yaitu memanfaatkan dana 

yang diperoleh dari pemerintah dengan sebaik-baiknya dan membuat program dan 

kegiatan seperti bengkel serta kursus yang memfokuskan ekonomi dan 

pembangunan masyarakat. 
92

 

Manakala, tantangan yang dihadapi oleh Satpol PP adalah para pedagang 

kaki lima kurang mengerti dengan jelas akan kesalahan. 

Dalam melakukan suatu aktivitas tentu ada tantangan yang akan dihadapi 

oleh sebuah instansi atau lembaga,  tantangan merupakan salah satu bentuk yang 

dapat menghambat proses berjalannya suatu program,  apabila tantangan tersebut 

tidak segera di atasi maka dampaknya akan dirasakan pada hasil dari suatu 

program, begitu juga yang terjadi di Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh.  

Lembaga ini juga menghadapi ketika menjalankan tugasnya, diantaranya: 

a. Anggaran yang diberikan oleh pemerintah masih kurang  untuk  membuat 

sebuah kegiatan pembinaan yang lebih bersifat pembangun. 

Anggaran merupakan salah satu penunjang dalam melakukan berbagai 

aktifitas,  program ataupun kegiatan dalam suatu instansi atau lembaga. Alokasi 

anggaran yang cukup adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh lembaga 
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pelaksanaan program sehingga berbagai program yang direncanakan dapat 

berjalan dengan baik.  

b. Para pedagang kaki lima di Pasar Aceh tidak mengerti dengan baik apa 

yang telah dilarang oleh pemerintah dan Satpol PP. Salah satu Contohnya Apabila 

pedagang tersebut bersikap kasar terhadap anggota petugas Satpol PP kerana 

berasumsi bahwa Satpol PP mahu mematikan ekonomi masyarakat. Namun, 

apabila dipanggil, beliau dapat menerima dengan baik dan tidak lagi mengulangi 

pelanggaran tersebut .
93

 Kesalahan dan ketertiban yang harus dipatuhi tidak 

diendahkan.  

c. Kurangnya lahan yang sesuai dari pemerintah untuk pedagang kaki lima. 

Menurut Bapak Azhari, lahan dari pemerintah untuk pedagang kaki lima berjualan 

tidak banyak dibuat. Itu adalah tantangan dan hambatan yang menjadikan para 

pedagang kaki lima masih tetap berdagang di akses public dan badan jalan.
94

 

d. Tantangan dari dalam seperti dilema saat melakukan penertiban dan sarana 

prasarana yang kurang serta tantangan dari masyarakat luar. 

Pedagang kaki lima yang memberi tantangan seperti contoh, mengancam 

dengan senjata tajam kepada para anggota petugas Satpol PP ketika melakukan 

operasi. Namun, menurut Bapak Yusuf ancaman tersebut terjadi hanya ketika 

waktu bekerja tidak berlarutan sehingga ke rumah atau mengancam keluarga 

beliau.  
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Adapun pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan, yaitu terjadinya 

perbedaan konsep diantara pedagang kaki lima dan Satpol pp. Penulis membuat 

kesimpulan bahwa Satpol PP dalam membina pedagang kaki lima ternyata kurang 

berhikmah sehingga membuat para pedagang kaki lima merasa tindakan Satpol PP 

dalam menertibkan pedagang kaki lima adalah dengan kekerasan dan paksaan 

sehingga keberhasilan yang diperoleh tidak seperti yang diharapkan.  

Sebagaimana hasil wawancara penulis bersama Satpol PP dan pedagang 

kaki lima jelas menunjukkan bahwa terdapat konsep yang diguna pakai oleh 

Satpol PP dalam menertib serta membina pedagang kaki lima adalah kurang 

efektif. Walau bagaimanapun, Satpol PP berusaha melaksanakan tanggungjawab 

agar ketentraman dan keamanan daerah dapat dipelihara dengan baik tanpa ada 

sebarang gangguan lalu lintas atau keselamatan masyarakat. Begitu juga apa 

terhadap apa yang telah terjadi kepada pedagang kaki lima sehingga dikasari dan 

diusir seperti orang asing sehingga membuat para pedagang kaki lima malah 

menentang tindakan Satpol PP kepada mereka.  

Hasil analisa penulis terhadap respond dari pihak Satpol PP dan pedagang 

kaki lima adalah, mereka masing-masing mahu mempertahankan hak mereka 

tetapi tidak bersesuaian dengan tindakan dan sikap sesame manusia. 

Memandangkan pedagang kaki lima kebanyakannya bukanlah dari lingkungan 

masyarakat yang berpendidikan tinggi. Malah mereka banyak yang tidak bisa 

membaca dan masih belum jelas tentang peraturan yang terlah ditetapkan oleh 

pemerintah Kota Banda Aceh.   



Maka adapun kesimpulan yang dapat diambil dari analisi penulis diatas 

adalah pendekatan yang diberikan kepada pedagang kaki lima haruslah sesuai 

dengan kondisi dan keadaan pedagang supaya, pendekatan dakwah juga dapat 

disampai dan diterima baik oleh para pedagang kaki lima. Satpol PP dan 

pedagang kaki lima harus saling menghormati antara satu dengan lainnya supaya 

segala urusan dan perjalanan komitmen masing masing terlaksana dengan 

professional dan baik. 

 



 

BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARANAN 

A. Kesimpulan 

Dalam bab terakhir ini peneliti mencoba untuk mengambil beberapa 

kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan serta menyampaikan beberapa 

saran yang dianggap perlu. 

1. Pola pembinaan yang diberikan oleh petugas-petugas Satpol PP kepada para 

pedagang kaki lima mempunyai pendekatan dan bimbingan yang masih 

sederhana yaitu memberikan sosialisasi dan beberapa tahapan lain termasuk 

mengeluarkan surat pemanggilan dan surat pernyataan dengan cara memberi 

nasihat dan peringatan agar para pedagang kaki lima yang berdagang tidak 

melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Banda 

Aceh. Walaubagaimanapun, Satpol PP juga telah menjalankan penertiban 

dan penataan kepada para pedagang kaki lima di pasar aceh untuk 

dipindahkan ke pasar modern di gedung yang lebih nyaman. 

2. Strategi dakwah oleh Unit Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

memberikan ketertiban dan pembinaan kepada para pedagang kaki lima 

adalah masih di dalam perencanaan untuk melaksanakan kegiatan khas yaitu 

Program Mingguan, Bulanan, Tahunan dan lain-lain. Program yang 

direncana oleh Satpol PP dengan bertujuan untuk memberi tausiyah 

,pengisian dan pemahaman yang bermanfaat supaya pedagang kaki lima 

dapat ditertibkan dengan baik serta mengukuhkan aqidah, roh dan jiwa. 

Disamping itu juga program jasmani yang membantu dalam mendidik 

kesadaran kepada pedagang kaki lima. 
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3. Peluang dan tantangan dalam membina para pedagang kaki lima di pasar 

aceh, yaitu memanfaatkan dana yang diberikan oleh pemerintah dengan 

sebaik-baiknya. Manakala, tantangan yang dihadapi oleh Satpol PP adalah 

para Pedagang kaki lima kurang mengerti dengan jelas dengan kesalahan 

dan ketertiban yang harus dipatuhi serta masih tetap berjualan di badan 

jalan sehingga apabila ditegur, anggota unit pembinaan satpol pp akan di 

marahi. Selain itu, kurangnya lahan yang sesuai dari pemerintah untuk 

pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima memberi pendapat dan saran 

supaya Satuan Polisi Pamong Praja memberi bimbingan dan penjelasan 

yang berhikmah. Selain berharap metode pendekatan dakwah dapat 

diterapkan kepada pedagang kaki lima. 

 

B. Saran-Saran 

1. Satuan Polisi Pamong Praja seharusnya lebih professional dalam 

menertibkan dan membina para pedagang kaki lima. Pembinaan yang lebih 

berhikmah dalam pendekati para pedagang kaki lima agar mereka faham 

jelas dan menerima baik setiap nasihat serta teguran agar lebih mematuhi 

arahan.  

2. Pihak Satpol PP harus lebih banyak merencana aktivitas dan program 

dakwah kepada pedagang kaki lima yang bisa memberikan wawasan dan 

kesadaran agar mereka tidak hanya memikirkan kepentingan peribadi 

sahaja. 

3. Anggota Satpol PP harus tegas dalam menyampaikan pesan dan nasihat 

kepada pedagang kaki lima supaya proses pembinaan dapat diterima baik 
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dan haruslah berakhlak dalam melaksanakan tanggungjawab serta 

menghindari dari kalimat  yang kurang bagus. 

4. Mendapatkan bantuan pemerintah agar dapat mengalokasikan dana yang 

memadai sehingga program atau kegiatan yang direncanakan dapat berjalan 

dengan baik.. 
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Gambar 1: Wawancara dengan Bapak Azhari, Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga 

 

 

 

Gambar 2: Wawancara bersama Bapak Hardi Karmy, Kepala Bidang Penertiban Umum 



 

 

Gambae 3: Bapak Hardi memberi penjelasan berkaitan tindakan penertiban kepada     

pedagang kaki lima. 

 

 

 

 

Gambar 4; Struktur Organisasi yang terdapat di dalam ruangan kantor Satpol PP. 

 



 

 

Gambar 5: Hasil dokumentasi 

 

 

Gambar 6: Contoh Surat Panggilan yang diberikan kepada Satpol PP yang membuat 

perlanggaran. 



 

Gambar 7: Mewawancara Ibu Safiya, Pedagang Peci 

 

Gambar 8: Ketika mewawancarai Bapak Bakhtiar  



 

Gambar 9: Wawancara dengan Pedagang pakaian di pasar Aceh 

 

 

 

 

Gambar 10: Observasi di Pasar Aceh 
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