
I. PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Sebagai pusat perekonomian DKI Jakarta diduga akan terus menjadi 

daya tank bagi penduduk lain di sekitar maupun dari luar Jakarta untuk 

ikut mengadu nasib meningkatkan taraf hidupnya. Banyaknya korban 

pemutusan hubungan kerja akibat terpuruknya perekonomian Indonesia 

umumnya dan DKI khususnya, mengakibatkan perluasan kesempatan 

kerja di perkotaan dalam sektor formal kurang mampu menyerap seluruh 

angkatan kerja. Hal ini mengakibatkan kelebihan angkatan kerja yang 

tidak tertampung. Disamping itu banyak pula tenaga kerja yang ada tidak 

mempunyai keterampilan khusus dan mereka berusaha menemukan 

sumber penghidupan untuk mempertahankan hidup. Sebagian besar darl 

tenaga kerja tersebut masuk ke sektor informal. 

Di samping akibat urbanisasi, adanya dorongan peningkatan 

permintaan masyarakat (konsumen) terhadap barang-barang kebutuhan 

penduduk sesuai dengan tingkat kemampuan konsumsi masyarakat (tidak 

adanya keseimbangan antara kemampuan konsumsi dengan persediaan 

fasilitas marketing center) juga menimbulkan pedagang kaki lima. 

Kecenderungan permintaan masyarakat terhadap barang-barang 

kebutuhan penduduk sesuai dengan tingkat kemampuan konsumslnya 

dipengaruhi oleh tingkat pendapatan seseorang dan mayoritas dari 

penduduk kota adalah kelompok masyarakat yang mempunyai 

penghasilan rendah. Dengan tingkat penghasilan yang rendah mereka 

akan sulit berbelanja ke pusat-pusat perbelsiijaan mewah dan terpaksa 
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berbelanja pada pedagang kaki lima dengan pertimbangan harga barang- 

barang yang dijual lebih murah. 

Tabel 1 memperlihatkan bahwa jumlah tenaga kerja sektor informal 

yang resmi adalah 2.453.021 orang. Persentase tertinggi adalah sektor 

informal dengan tenaga kerja 1 sampai dengan 2 orang yaitu 69,9 persen 

dan jumlah tenaga kerja 11 sampai dengan 15 orang mempunyai 

persentase terkecil yaitu 0,03 persen (BKPSIIGUSK, 1999). 

Tabel 1. Jumlah pengusaha Kecil di DKI Jakarta 

Pada satu sisi sektor informal, khususnya kegiatan kaki lima, adalah 

penyedia lapangan kerja. Namun demikian kegiatan kakilima senngkali 

tidak terkendali dan sifat mereka yang menghadang konsumen 

mengakibatkan hal-hal: (1) lalu lintas sekitamya menjadi macet, (2) 

tempat-tempat umum yang biasanya dilintasi orang misalnya terminal, 

stasiun, pintu masuk pasar rnenjadi terganggu, (3) lingkungan kota 

menjadi tidak teratur dan (4) keindahan terganggu. Dengan demikian 

tenaga kerja yang bekerja di sektor informal khususnya pedagang kaki 

lirna perlu diberdayakan dengan baik supaya memberikan kemanfaatan 
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yang wajar bagi mereka sendiri dan tidak menimbulkan kerugian sosial 

bagi masyarakat. 

Sejak tahun 1970 Pemerintah telah berusaha mengantisipasi 

masalah urbanisasi yang mengakibatkan timbulnya kegiatan sektor 

informal. Telah banyak usaha-usaha untuk memberdayakan sektor 

Informal, namun sampai saat ini masalahnya belum juga tuntas bahkan 

jumlah sektor informal semakin meningkat. 

Pemberdayaan sektor informal selama ini tidak terlembaga dengan 

baik. Hal ini dapat dilihat dari data yang ditampilkan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Pembinaan pelatihanllatihan(diklat) dan pinjaman modal usaha 
yang telah dilakukan Pemerintah DKI sejak tahun 1995 sld. 1999 
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Tabel 2 memperlihatkan bahwa jumlah unit tenaga kerja sektor 

informal yang telah mendapat pelatihan sejak tahun 1995 sampai dengan 

1999 hanya 26.222 orang, sedangkan jumlah tenaga kerja sektor informal 

resmi yang tercantum pada Tabel 1 adalah 2.453.021 orang. Dengan 

demikian sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 1999 jumlah tenaga 

kerja yang telah mendapat pelatihan sangat kecil yaitu 1 persen. Hal ini 

menandakan bahwa pemberdayaan melalui pelatihan sangat rendah. 

Biro Bina Perekonomian Daerah (Binekda) yang berfungsi sebagai 

unsur staf (membantu pimpinanlGubernur dari aspek pembinaan 

perekonomian dan bertindak atas nama Gubernur) juga telah 

memberikan pelatihan kepada 1.900 orang dan bantuan modal (Tabel 2 

dan 3). Hanya dalam melakukan pelatihan dan pembinaan modal Binekda 

tidak berkoordinasi dengan BKPSI. 

Dari jumlah pengusaha sebanyak 831.029 orang, yang mendapat 

pinjaman modal baru 5.301 orang (0,64 persen). 

Tabel 3 memperlihatkan bahwa Dinas Perumahan memberikan 

bantuan pinjaman modal bagi pengusaha kecil informal tanpa 

berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Pembinaan Sektor 

InformallGolongan Usaha Skala Kecil (BKPSIIGUSK). Demikian juga 

dengan Dinas Pertanian dan Pertamanan melakukan pembinaan terhadap 

pedagang kaki lima tanaman dan tanaman hias, Badan Amil Zakat Dan 

InfakISedekah (Baziz) memberikan pinjaman modal usaha kepada 

pengusaha kecil tidak berkoordinasi dengan BKPSIIGUSK. 
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Tabel 3. Pembinaan yang dilakukan oleh instansi instansi Pemerintah 
DKI 

1 No I lnstansi I Jenis Pembinaan 1 
I I 

1 1 Dinas Perindustrian dan 1 Pembinaan teknis dan non teknis 
I Perdagangan ( untuk industri kecil 

2 1 Dinas Pertanian 1 Pembinaan teknis usaha tanaman 
( hias 

3 1 Dinas Perikanan 1 Pembinaan teknis dan non teknis 
( usaha perikanan 

4 1 Dinas Petemakan 1 Pembinaan teknis dan non teknis 
I usaha ternak 

5 ( Dinas Pertamanan 1 Pembinaan teknis dan non teknis 

( usaha angkutan 
8 ( Biro Perekonomian 1 Pembinaan non teknis dan bantuan 

6 
7 

1 I Daerah 1 modal usaha I 
1 9 1 Bazis 1 Bantuan modal usaha 
Sumber : BKPSl (1999). 

Dinas Perumahan 
DLLAJ 

Biaya pembinaan menjadi tidak efektif dan efisien karena beberapa 

usaha tanaman hias 
Bantuan modal usaha 
Pembinaan teknis dan non teknis 

ha1 berikut: (1) belum terpadunya upaya pembinaan antar instansional 

baik di jajaran Pemda maupun di luar Pemda DKI Jakarta, (2) pola 

pembinaan yang kurang jelas, karena masing-masing instansi melakukan 

pembinaan dengan persepsi yang berbeda, (3) banyaknya instansi yang 

menangani sektor informal. Selain itu sampai saat ini tidak dapat diketahui 

secara jelas apakah dana,untuk pembinaan sudah cukup memadai atau 

tidak. 

Tabel 4 memperlihatkan bahwa lokasi yang disediakan hanya untuk 

227 orang, sedangkan jumlah pedagang kaki lima Kecamatan Tanah 

Abang yang didata pada tahun 1999 ada sebanyak 5649 orang. Dengan 
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demikian jumlah pedagang kaki lima yang telah mendapat falisitas lokasi 

hanya 4 persen, jauh dari memadai. 

Tabel 4. Lokasi resmi usaha pedagang kaki lima Kecamatan Tanah 
Abang tahun anggaran 2000/2001 

Sumber : Kep. Gub. No.1839/2000 tahun 2000 

Secara ringkas masalah-masalah kaki lima di DKI Jakarta dapat 

diidentifikaslkan sebagai benkut: (1) kebijakan pembinaan yang berten- 

tangan satu dengan yang lain, (2) belum adanya tujuan dan sasaran yang 

jelas dalam pembinaan sektor informal, (3) belum adanya target dalam 

pembinaan sektor informal, (4) penataan lokasi yang kurang baik, (5) 

banyaknya pungutan liar terhadap sektor informal, (6) belum terpadunya 

upaya pembinaan antar instansional baik di jajaran maupun di luar Pemda 

DKI Jakarta, (7) banyaknya instansi yang menangani sektor informal, (8) 

pola pembinaan yang kurang jelas. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari beberaps masalah diatas, penelitian ini difokuskan untuk 

manjawab beberapa pertanyaan berikut. 

1. Bagaimana peta, pola dan program pemberdayaan sektor informal di 

DKI Jakarta?. 

2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam pemberdayaan sektor 

informal?. 

3. Kebijakan apa saja yang haws dilakukan untuk memberdayakan 

sektor informal?. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis peta, pola dan program pemberdayaan sektor informal 

di DKI Jakarta 

2. Menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam 

pemberdayaan sektor informal 

3. Merumuskan alternatif kebijakan dan solusi untuk memberdayakan 

sektor informal . 

D. Manfaat 

1. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah DKI untuk menentukan 

kebijakan dalam memberdayakan sektor informal. 

2. Sebagai informasi baru dan berharga bagi penelitian sejenis 

tentang sektor informal di Jakarta. 
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