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Lampiran 1.1 Surat Rekomendasi Penelitian 
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Lampiran 1.2.  Transkrip Wawancara 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

1. Kepala Satpol PP Ponorogo Supriyadi, Ssos. M. Si pada Jumat 9 Agustus 

2019 

a. Mengenai Penertiban PKL di Jalan Sultan Agung bagaimana menurut 

Anda apakah berhasil ataukah tidak? 

Kalau dikatakan berhasl maka iya namun untuk mewujudkan fasilitas 

publik yang normal saya rasa belum sebab tidak hanya aspek 

penataanPKL saja untuk mewujudkan tertatanya Ponorogo , selain 

penertiban kami juga merelokasikan para pedagang ke banyak tempat 

seperti di Jalan menur, utara jeruksing , jalan juanda dll , alasanya adalah 

agar tidak menurunkan omzet. Lalu untuk masalah ribut dengan beberapa 

oknum pedagang kami mengatasinya dengan nyengkuyung atau 

merangkul Para Paguyuban PKL melalui perwakilannya banyak 

contohnya muki boga, samandiman dan perpek 5.kita sudah sepakat 

mengenai operasi jan dalam berdagang sebab kita tidak 100% 

menghilangkan PKL kita hanya mengontrol jumlah nya saja  

b. Mengapa pak dilakukan relokasi di area tersebut? 

Kita bertindak tentu demi kebaikan masyarakat yaitu membuat tataruang 

kabupaten Ponorogo menjadi rapi hal ini berdasarkan cita-cita 

bupatiyaitu untuk mengembalikan fasilitas publik sesuai fungsi asalnya 

untuk nilai plus nya piala adipura terakhir kita mendapatkanya pada 

tahun 2013 .Kami sebenarnya tidak hanya melakukan penertiban di area 

ini saja seperti di alun alun misalnya  

c. Adakah pak peraturan yang mengaturnya? 

Kita bertindak dengan berlandaskan Perda Kabupaten Ponorogo No 5 

Tahun 2011 

d. Apakah dengan melakukan penertiban PKL bisa mewujudkan cita-cita 

bupati Ponorogo? 

Seperti yang saya bicarakan tadi menata kota tidak hanya mengatasi PKL 
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nya saja ada banyak unsure untuk menertibkan PKL seperti kebersihan 

sampah dan kebersihan lingkungan lainya  

e. Bagaimana karakteristikPKL di Ponorogo? 

PKL di Ponorogo sebenarnya unik sebab walaupun sempat rebut di 

tertibkan namun PKL disini bisa untuk diajak berunding mungkin sudah 

sifat orang Jawa. Jumlah PKL diperkirakan 1600 PKL untuk PKL di 

kawasan itu orang nya baik-baik , mungkin ini salah satu faktor 

keberhasilan, kebanyakan PKL disini banyak sekali pedagang 

makananatau minuman,  tenda angkringan misalnya 

f. Harapan bapak mungkin bisa merubah opini seseorang? 

Saya hanya berharap masyarakat tahu apa itu kegunaan fasilitas publik 

serta masyarakat bisa pahama cita-cita bupatisehingga kita semua bisa 

mewujudkan tertatanya Ponorogo tercinta ini 

 

Dokumentasi foto 

 

Wawancara denganketuaSatpol PP bapak Supriadi S. sos, Msi (kanan) 

Dan bapak Joko Setiawan 

Jumat 9 Agustus 2019  
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Lampiran 1.3. Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 1.4. Berita Acara Bimbingan 
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