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ABSTRAK

Dualisme sektor formal dan sektor informal perkotaan pada kenyataannya tidak
selalu saling bertolak belakang. Hal ini terbuktu bahwa PKL yang merupakan sektor
informal muncul sebagai activity support sektor formal yang membutuhkan
kehadirannya. Seperti kawasan pendidikan UNDIP Pleburan yang menyebabkan
berlokasinya PKL di sekitar kampus dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa. Oleh
karena itu, PKL di sekitar UNDIP Pleburan ini sangat tergantung keberadaan
mahasiswa dan keberadaan kampus itu sendiri. Namun, keberadaan PKL di sekitar
UNDIP Pleburan ini mulai terancam ketika adanya kebijakan pemindahan 5 Fakultas
UNDIP Pleburan ke Tembalang bagi mahasiswa D3 dan S1 serta kebijakan memusatkan
kegiatan perkuliahan mahasiswa pascasarjana. Hal ini dikarenakan aktivitas utamanya
yang berubah dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut yang menyebabkan eksistensi
PKL di sekitarnya terancam. Oleh karena itu, PKL akan cenderung melakukan bentuk-
bentuk adaptasi untuk mempertahankan eksisteni diri sehingga muncul pertanyaan
peneliti yaitu ““Bagaimana Bentuk Adaptasi PKL Di Sekitar Kawasan Pendidikan
Tinggi Pleburan Terhadap Pengaruh Kebijakan Pemindahan Undip Tahun 2010?”.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk adaptasi PKL di sekitar
kawasan pendidikan UNDIP Pleburan karena adanya kebijakan pemindahan UNDIP.
Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan berupa pendekatan mix method
(metode campuran) sekuensial explanatoris dengan menggabungkan metode penelitian
kuantitatif deskriptif yang dilanjutkan kualitatif deskriptif. Metode kuantitatif deskriptif
digunakan dalam menganalisis karakteristik PKL di sekitar UNDIP Pleburan serta
dalam mengetahui karakteristik pengaruh kebijakan pemindahan UNDIP terhadap PKL
berdasarkan perubahan yang dialami. Kemudian dilanjutkan dengan metode kualitatif
deskriptif yaitu untuk menganalisis bentuk adaptasi PKL berdasarkan pengaruh
kebijakan pemindahan UNDIP tahun 2010.

Output penelitian ini adalah sebanyak 61,85% responden PKL mengalami
perubahan berupa konsumen dan omset penjualan. Perubahan ini mempengaruhi
karakteristik pengaruh kebijakan pemindahan UNDIP terhadap PKL. Karakteristik
pengaruh pemindahan UNDIP terhadap PKL ini berupa pengaruh positif pengaruh
negatif tipe I dan pengaruh negatif tipe II. Perbedaan karakteristik pengaruh ini
dilatarbelakangi oleh lokasi kedekatan PKL dengan konsumen dan jenis dagangan PKL.
Karakteristik pengaruh ini sebagai faktor pendorong dalam PKL melakukan bentuk
adaptasi. Bentuk adaptasi yang dilakukan PKL dengan adanya pemindahan UNDIP
tahun 2010 berupa aktivitas dan ruang baik bersifat antisipatif atau reaktif (telah
dilakukan) maupun bersifat autonomous atau terencana (akan dilakukan).

Rekomendasi dari penelitian ini mengenai strategi penataan dan pewadahan
PKL di sekitar UNDIP Pleburan kepada pemerintah Kota Semarang berdasarkan hasil
identifikasi bentuk adaptasi PKL dalam menghadapi pengaruh kebijakan-kebijakan
tersebut.
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