
 
 

 
 

Rekapitulasi Wawancara 

 

Nama   : Sumiati 

Umur   : 67 Tahun 

Alamat   : Sekaran 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pekerjaan  : PKL Penjual Wingkobabat didekat Toko Bandeng Juwana 

No Pertanyaan Jawaban  

1 Sudah berapa lama anda berjualan di Jalan 
Pandanaran 

Saya berjualan disini sudah sejak saya 
masih muda hampir 30 tahun  

2 Apakah pekerjaan anda sebelum berjualan di 
Jalan Pandanaran 

Sejak masih muda sudah berjualan, jadi 
dulu tidak bekerja apa-apa 

3 Apakah anda memiliki pekerjaan lain selain 
berjualan di Jalan Pandanaran? 

Tidak ada, hanya berjualan wingko babat 
saja disini 

4 Mengapa memilih berjualan produk oleh-oleh ini? Kalau untuk itu , saya hanya meneruskan 
usaha dari orang tua saya saja 

5 Mengapa anda memilih Jalan Pandanaran untuk 
berjualan? 

Dulu nya orangtua saya yang berjualan 
disini, jadi memang sudah sejak lama 
berjualan disini. Kalau saya hanya 
meneruskan saja, namun karena disini pusat 
oleh-oleh maka disini ramai kalau menjual 
wingko babat, banyak orang dari luar kota 
juga yang berkunjung.  

6 Bagaimana cara anda agar dapat bersaing 
dengan pertokoan yang terdapat di Jalan 
Pandanaran? 

Dari segi harga, wingko babat yang saya 
jual lebih terjangkau dibandingkan 
dipertokoan.  

7 Bagaimana cara anda agar dapat bersaing 
dengan pedagang kaki lima lainnya? 

Tidak merasa ada persaingan, karena disini 
kita sama-sama menjual produk yang sama. 
Hanya saja setiap ada orang lewat saya 
tawarkan untuk membeli dengan bersikap 
ramah agar menarik pembeli.  

8 Apakah ada biaya yang anda keluarkan untuk 
berjualan disini? 

Ada, itu digunakan untuk biaya kebersihan 

9 Apakah ada paguyuban yang menaungi pedagang 
kaki lima di Jalan Pandanaran? 

Ada paguyuban, itu untuk mengkoordinasi 
untuk pembayaran biaya kebersihan dan 
kalau ada penertiban 

10 Apakah pernah dilakukan penertiban pedagang 
kaki lima di Jalan Pandanaran? Kalau ada, 
bagaimana tanggapan anda? 

Pernah, PKL disini disuruh pindah ke pasar 
bulu. Tapi kalau disana harus mulai dari 
awal lagi, lagian disana pasar bukan tempat 
oleh-oleh jadi takut tidak seramai disini.   

 

 



 
 

 
 

Nama   : Esti 

Umur   : 45 Tahun 

Alamat   : Gunung Pati 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pekerjaan : Penjual buah jambu dan buah jeruk  

No Pertanyaan Jawaban  

1 Sudah berapa lama anda berjualan di Jalan 
Pandanaran 

Saya berjualan disini sudah sekitar 15 
tahun 

2 Apakah pekerjaan anda sebelum berjualan di 
Jalan Pandanaran 

Tidak bekerja apa-apa, hanya dirumah 
saja 

3 Apakah anda memiliki pekerjaan lain selain 
berjualan di Jalan Pandanaran? 

Tidak ada, hanya berjualan buah saja 
disini 

4 Mengapa memilih berjualan buah jambu dan 
buah jeruk, yang berbeda dengan pedagang 
kaki lima lainnya? 

Ini saya hanya meneruskan dari orang tua 
saya 

5 Mengapa anda memilih Jalan Pandanaran untuk 
berjualan? 

Daridulu orang tua saya memang sudah 
berjualan disini. Sekarang saya 
meneruskan. Lagian disini ramai banyak 
pengunjungnya, jadi kalau jualan disini 
pembelinya juga banyak 

6 Bagaimana cara anda agar dapat bersaing 
dengan pertokoan yang terdapat di Jalan 
Pandanaran? 

Disini kan pertokoannya tidak ada yang 
menjual buah, jadi tidak ada persaingan.  

7 Bagaimana cara anda agar dapat bersaing 
dengan pedagang kaki lima lainnya? 

Disini yang jualan buah tidak terlalu 
banyak, tidak seperti yang wingko babat 
dan lunpia jadi tidak terlalu merasa 
bersaing.   

8 Apakah ada biaya yang anda keluarkan untuk 
berjualan disini? 

Ada, itu digunakan untuk biaya kebersihan 

9 Apakah ada paguyuban yang menaungi 
pedagang kaki lima di Jalan Pandanaran? 

Ada paguyuban, itu untuk mengkoordinasi 
untuk pembayaran biaya kebersihan dan 
kalau ada penertiban 

10 Apakah pernah dilakukan penertiban pedagang 
kaki lima di Jalan Pandanaran? Kalau ada, 
bagaimana tanggapan anda? 

Pernah, PKL disini disuruh pindah ke pasar 
bulu dekat tugu muda. Tapi disini lebih 
ramai, kalau disana takutnya nanti tidak 
laku dan susah mendapatkan pembeli.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Nama   : Rinto 

Umur   : 27 Tahun 

Alamat   : Ngaliyan 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan  : PKL Penjual Tahu Bakso dan Wingko didekat Toko     

PAND’S 

No Pertanyaan Jawaban  

1 Sudah berapa lama anda berjualan di Jalan 
Pandanaran 

Saya berjualan disini baru satu tahun  

2 Apakah pekerjaan anda sebelum berjualan di 
Jalan Pandanaran 

Saya bekerja di pabrik pembuatan wingko 
babat 

3 Apakah anda memiliki pekerjaan lain selain 
berjualan di Jalan Pandanaran? 

Saya masih bekerja dipabrik pembuatan 
wingko, jadi kalau pagi kerja dipabrik kalau 
siang baru berjualan disini bergantian 
dengan karyawan yang lainnya.  

4 Mengapa memilih berjualan produk oleh-oleh ini? Kalau itu karena saya memang disuruh oleh 
bos saya pemilik pabrik wingko 

5 Mengapa anda memilih Jalan Pandanaran untuk 
berjualan? 

Karena disini memang pusat oleh-oleh jadi 
banyak pengunjung dan banyak pembeli. Di 
toko PAND’S pengunjungnya kan banyak 
jadi bisa menarik pengunjungnya untuk 
membeli wingko juga karena lokasinya 
berdekatan.  
 

6 Bagaimana cara anda agar dapat bersaing 
dengan pertokoan yang terdapat di Jalan 
Pandanaran? 

Kalau wingko babat yang saya jual harganya 
lebih murah dibandingkan pertokoan jadi itu 
tergantung selera pembeli saja mau 
membeli dimana.  

7 Bagaimana cara anda agar dapat bersaing 
dengan pedagang kaki lima lainnya? 

Saya menjual dengan sebaik mungkin, 
menawarkan kepada orang-orang yang 
lewat. 

8 Apakah ada biaya yang anda keluarkan untuk 
berjualan disini? 

Ada, itu digunakan untuk biaya kebersihan 

9 Apakah ada paguyuban yang menaungi pedagang 
kaki lima di Jalan Pandanaran? 

Ada paguyuban, itu untuk mengkoordinasi 
untuk pembayaran biaya kebersihan 
tersebut 

10 Apakah pernah dilakukan penertiban pedagang 
kaki lima di Jalan Pandanaran? Kalau ada, 
bagaimana tanggapan anda? 

Karena saya disini baru dan tidak setiap 
saat disini, jadi saya kurang mengetahui 
mengenai hal tersebut   

 

   



 
 

 
 

Tabel Observasi Fasilitas dan Elemen Pendukung Jalur Pedestrian 

  

No Objek Kondisi Eksisting Dokumentasi 

1 
Material 

Pedestrian 

Terdapat kerusakan yaitu pudarnya warna pada 

jalur pedestrian dan terdapat ubin yang retak. 

 
 
 

2 Halte 

Memiliki posisi yang sudah sesuai karena 

tidak menghabiskan seluruh jalur pedestrian, 

merupakan halte permanen, bahan 

materialnya yaitu metal , memiliki kondisi baik 

karena tidak terdapat kerusakan 

 

3 Ramp 

Terdapat pada setiap jalan masuk menuju 

pertokoan, memiliki kondisi baik dapat dilalui 

pejalan kaki maupun penyandang difabel 

 



 
 

 
 

4 Guiding Block 
Terdapat guiding block yang warnanya memudar, 

dan tertutup gerobak PKL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 Vegetasi 

Terdapat disepanjang jalur pedestrian, bentuk 

percabangan tidak merunduk, jenis tanaman yaitu 

ketapang kencana 

 

6 
Lampu 

Penerangan 

 

 

 

Tersebar merata di jalur pedestrian, bentuk 

tiang lampu memiliki bentuk artistik, 

pencahayaan cukup baik dapat menerangi 

jalan ketika malam hari 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

7 
Tempat 

Sampah 

Bentuk tempat sampah permanen sehingga 

cukup memadai, mudah dalam sistem 

pengangkutannya, dibedakan menjadi 3 jenis 

yaitu organik, B3 dan anorganik 

 

8 

Marka, 

Perambuan, 

dan Papan 

Informasi 

Terdapat pada jalur pedestrian di tempat 

terbuka dan tidak tertutup pepohonan 

sehingga dapat terlihat dan mudah dibaca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

Tabel Observasi Jenis Aktivitas di Jalan Pandanaran  

  

 

 

 

 

No 
Kode 

Penggunaan 
Lahan 

Nama Toko Jenis Aktivitas 
 

Kondisi Eksisting 

1 

Permukiman 

Bandeng Presto Perdagangan Oleh-Oleh 

 

2 
Bandeng 
Arwana 

Perdagangan Oleh-Oleh 

 

3 
Bandeng 
Juwana 

Perdagangan Oleh-Oleh 

 

4 
Bandeng 
Bonafide 

Perdagangan Oleh-Oleh 

 

5 
Pusat Oleh-Oleh 

"DJOE" 
Perdagangan Oleh-Oleh 

 



 
 

 
 

 

6 Dyriana Bakery Perdagangan Roti 

 

7 Wingkorolls Perdagangan Roti 

 

8 Optik Bhineka Perdagangan Kacamata 

 

9 PAND'S 

 
 
 
 

Perdagangan Pakaian 
 
 
 
 

  

10 Muslim Mode Perdagangan Pakaian 

 

 
Toko Oleh-Oleh 

Pandanaran 
Perdagangan Oleh-Oleh 

 



 
 

 
 

 

12 
Toko Kaos 
Semarang 

Perdagangan Pakaian 

 

13 
Bangunan 

Kosong 

   

14 
Bangunan 

Kosong 

   

 
Praktek Dokter 

Gigi 
Jasa 

 

16 
Bangunan 

Kosong 
 

 

17 
Optik 

Pandanaran 
Perdagangan Kacamata 

 



 
 

 
 

18 

 
Lunpia "KP 

Baris" 
 

 

 

Perdagangan Oleh-Oleh 

 

19 

 
 

Avilla Chatolic 

Book 

Perdagangan 

 

20 
Bangunan 

Kosong 
 

 
 

21 Indomart 
Perdagangan 
Minimarket 

 

22 Bank BTPN Jasa 

 

23 Holland Bakery Perdagangan Roti 

 


