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EXECUTIVE SUMMARY 
 

 
 
eragaman peluang kerja di kota dengan tingkat upah yang relatif lebih tinggi 
dari tingkat upah di desa, menstimulasikan penduduk pedesaan untuk pindah 
ke kota. Tekanan kemiskinan yang absolut menyebabkan penduduk pedesaan 

harus pergi ke kota untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun sektor formal 
hanya memberi tempat yang amat sedikit jika dibandingkan dengan arus pencari 
kerja dari pedesaan. Gelombang tenaga kerja yang besar ini tidak dilayani oleh 
dinamika pembangunan ekonomi pedesaan yang belum beragam. Memang ada 
injeksi melalui anggaran pemerintah yang ikut mendinamisasikan perekonomian 
pedesaan dan menyerap tenaga kerja. Secara relatif kapasitas penyerapan tenaga 
kerja dan kapasitas dinamisnya belum memadai dibandingkan dengan tuntutan 
sebenarnya. 

Kesenjangan tuntutan dan dinamika yang ada ini, mendorong penduduk 
pedesaan untuk bermigrasi ke kota. Di tempat yang baru ini pun terjadi  kesenjangan 
kapasitas keahlian dan tuntutan kerja formal yang modern. Para migran tersebut 
sulit untuk menembus sektor formal yang menuntut keahlian yang tinggi. Migran ini 
terpaksa harus mencari pekerjaan lain yang memungkinkan untuk mereka. Satu-
satunya alternatif yang sampai saat ini berhasil dimasuki adalah sektor informal. 
Akibatnya jumlah migran yang melahirkan sektor informal di perkotaan kian 
membengkak. Fenomena ini mempengaruhi rencana pembanguan kota, dimana 
pemerintah berusaha menciptakan kota yang nyaman, bersih, dan indah terpaksa 
harus dibenturkan dengan kepentingan sejumlah besar tenaga kerja yang terlempar 
dari kawasan pedesaan.   

Di Indonesia, masalah sektor informal menjadi semakin genting karena 
pranata-pranata sektor formal tidak mendukung keberadaan sektor informal dalam 
arti yang sebenarnya. Di sisi lain, terdapat paradoksi kebijakan pemerintah di tingkat 
pusat dan daerah terhadap sektor informal. Ketika pemerintah pusat mengeluarkan 
kebijakan program pembangunan untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah daerah 
melakukan penertiban-penertiban terhadap berbagai kegiatan ekonomi informal 
tanpa memberikan alternatif yang jelas dan tuntas. Di lain pihak, pola pembangunan 
politik dan ekonomi di daerah yang sedang membangun ini menimbulkan ciri 
pemerintah daerah yang keras terhadap sektor informal. Sektor informal masih 
dianggap sebagai black economy, tidak resmi, mengganggu ketertiban kota, dan 
bahkan dianggap merusak pranata formal. Misalnya, kebijakan penataan Pedagang 
Kaki Lima (PKL) selama ini lebih banyak menonjolkan matra "menggusur 
kemiskinan dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan di kota".  

Adanya fenomena paradoksi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
terhadap sektor informal tersebut, melahirkan kebijakan yang tidak sejalan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, implikasinya adalah pengelolaan terhadap 
sektor informal menjadi tidak efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Kajian 
Administrasi Internasional Lembaga Administrasi Negara memandang perlu 
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melakukan kajian tentang Kebijakan Pengelolaan Sektor Ekonomi Informal 
Perkotaan di Beberapa Negara Asia. 

Tujuan kajian ini adalah mengidentifikasi kebijakan pengelolaan sektor 
informal perkotaan yang dikembangkan di Indonesia dan beberapa negara Asia; dan 
memberikan rekomendasi kebijakan dalam pengelolaan sektor informal perkotaan 
yang dapat diaplikasikan di Indonesia. Ruang lingkup kajian dengan fokus tentang 
kebijakan pengelolaan sektor informal perkotaan yang dikembangkan di Indonesia, 
Singapura, dan Hong Kong dengan fokus pada implementasi kebijakan pengelolaan 
sektor informal perkotaan. Sedangkan lokus kajian dilakukan di Indonesia (Riau, 
Batam, NTB, Bali, Banjarmasin); Singapura dan Hong Kong, dimaksudkan untuk 
mendapatkan data dan informasi tentang implementasi kebijakan pengelolaan sektor 
informal perkotaan. 
 Metode kajian yang digunakan dalam kajian ini dapat dideskripsikan sebagai 
berikut: jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data: 
(a) studi literatur menggunakan bahan-bahan bacaan seperti peraturan perundang-
undangan, buku-buku teks, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah, dan jurnal-
jurnal ilmiah  yang relevan dengan topik kajian; (b) penelitian lapangan. Instrumen 
yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi adalah: (a) Daftar 
pertanyaan (Kuesioner); (b) Focus Group Discussion (FGD); (c) Observasi Lapangan. 

Berdasarkan analisa hasil penelitian di lapangan dapat diuraikan rekomendasi 
kebijakan dalam pengelolaan sektor informal perkotaan yang dapat diaplikasikan di 
Indonesia, sebagai berikut : 

 
A.  Policy Problem 

 Keberadaan sektor informal di Indonesia semakin lama semakin meningkat. 
Untuk tahun 2007, sekitar 70 % tenaga kerja bekerja di sektor informal. Hal 
ini berkaitan dengan  masalah ketenagakerjaan di Indonesia yang sangat 
rumit dan berlangsung lama.  

 Penataan Pasar Tradisional menjadi buah simalakama bagi pedagang di pasar-
pasar tradisional. Tanpa revitalisasi, pedagang merasakan kenyataan pahit 
betapa pasar mereka kian sepi, tergencet persaingan dengan dengan toko 
modern. Setiap proses revitalisasi pasar tradisional selalu diawali dengan janji 
untuk memberi tempat bagi pedagang yang sebelumnya berjualan di pasar itu. 
Kenyataannya, harga hak pakai pasca renovasi tak terjangkau oleh pedagang 
lama. Dengan harga hak pakai terjangkau, lapak atau kios mereka  tergusur 
jauh dari posisi strategis. Akhirnya, sering ditemukan kios-kios di pasar yang 
sudah direnovasi kosong. Pedagang memboyong jualannya ke kaki lima di 
depan pasar. Kios yang sudah mereka tebus hak pakainya justru sekedar 
menjadi gudang. Sementara itu, pengembangan pasar dengan cara yang sehat 
dan profesional merupakan investasi menguntungkan dalam logika dagang.       

 Relokasi PKL yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah kurang mendapat 
respon dari PKL. Hal ini terjadi karena strategi relokasi itu sendiri kurang 
melibatkan PKL sejak dalam proses perencanaannya sehingga tidak sejalan 
dengan kebutuhan PKL.  
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B. Policy Alternatif 
 Berkaitan dengan pengembangan sektor informal, maka peran serta tanggung 

jawab antara pemerintahan nasional dan lokal dalam hal aktivitas usaha, 
adalah : 
1. Mempromosikan hubungan positif dengan ekonomi informal. Hal ini 

didasari pengamatan bahwa sektor informal merupakan tempat 
persemaian pertumbuhan ekonomi yang dinamis yang dapat 
dimanfaatkan dan dirawat agar menguntungkan para pekerjanya. 

2. Menekan efek negative dari informalisasi. Efek negative ini dapat mudah 
ditemukan dalam situasi dan kondisi kerja para pelaku sektor informal 
seperti upah yang rendah atau tiadanya jaminan kesehatan.  

3. Menciptakan transisi dari status informal ke status formal. Hal ini 
dilandasi pemikiran bahwa sektor ekonomi informal khususnya yang 
merupakan usaha kecil memainkan peran dalam pembangunan ekonomi 
dan diyakini perannya dapat lebih besar lagi bila statusnya menjadi 
formal. Dengan berstatus formal misalnya akan dapat lebih mudah 
mengakses kredit sementara sudah menjadi pengetahuan umum bahwa 
banyak sektor informal yang menghadapi kendala permodalan. 

 
 Kebijakan pemerintah harus peka terhadap karakteristik dan aspirasi para 

pelaku ekonomi ini. Pilihan-pilihan kebijakan seharusnya tidak mengurangi 
peluang perolehan penghasilan para pedagang kaki lima (PKL). Kebijakan 
relokasi adalah pilihan kebijakan yang dalam kenyataan sering mengurangi 
penghasilan PKL. Ketika lokasi baru yang ditentukan pemerintah berada jauh 
dari jalan raya maka sebetulnya para PKL tidak lagi menjadi PKL. Oleh karena 
kebijakan-kebijakan yang ada masih bersifat parsial, permisif dan elitis maka 
aparat pemerintah dan para perencana kota seharusnya mengakomodasi para 
pelaku sektor informal perkotaan dalam proses pembuatan kebijakan kota. 
Dengan demikian maka sebetulnya ada kebutuhan untuk menggeser 
paradigma kebijakan dari pemindahan lokasi ke pendidikan dan integrasi 
struktural. 

 
 Perlu adanya penciptaan forum stakeholder pembangunan perkotaan untuk 

meningkatkan partisipasi dan akses ke proses pengambilan keputusan. 
Pemerintah perlu mengintensifkan komunikasi dengan PKL melalui 
paguyuban mereka agar dapat dihasilkan bentuk penataan dan pembinaan 
yang sejalan dengan kepentingan masing-masing pihak. 

 
 Keberadaan usaha kecil dan sektor informal yang merupakan salah satu 

diantara bentuk dari ekonomi kerakyatan, keberadaannya di era otonomi 
daerah merupakan potensi yang harus digali dan dikembangkan karena dapat 
menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang masif dan dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan dari pembangunan daerah.  

 
 Ekonomi informal adalah penyangga distorsi sistem ekonomi. Peranannya 

sangat penting. Namun pada saat yang sama ekonomi informal merupakan 
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masalah sehingga harus diselesaikan dengan politik dan kebijakan ekonomi 
yang tepat, melalui :  
1. Aspek kebijakan normatif-legal. Undang-undang yang terkait dengan 

pembangunan ekonomi harus ramah terhadap sektor informal dan 
menegaskan bahwa sektor ini merupakan bagian tak terpisahkan dari 
ekonomi. Eksistensinya secara eksplisit diakui sehingga bisa disentuh oleh 
program pembangunan. Sektor ini sesungguhnya merupakan bagian dari 
ekonomi rakyat dan karenanya secara normatif-legal harus ada arahan aksi 
kebijakan afirmatif. 

2. Aspek kebijakan peranan. Peranan Kementerian Negara Urusan Koperasi 
dan Usaha Kecil Menengah sangat diperlukan, termasuk Menteri Negara 
Badan Usaha Milik Negara dan menteri sektoral lainnya. Kerja kolektif 
untuk memajukan sektornya masing-masing merupakan kebijakan yang 
baik untuk mengembangkan sektor formal dan menyusutkan jumlah 
sektor informal. Kebijakan yang penting adalah menurunkan biaya 
menjadi formal yang mahal, terutama dari hukum dan birokrasi. Itu 
artinya pemerintah dan birokrasi mesti efisien dan bisa membuat aturan 
main yang ramah terhadap pelaku ekonomi yang kecil maupun yang besar.  

3. Mobilisasi sumber daya, baik manajemen, keahlian, maupun keuangan. 
Kelembagaan pemerintah untuk mengatasi masalah sektor informal 
diperkuat dengan membuat kebijakan dan program, yang mampu 
memobilisasi berbagai sumber daya tersebut.  

4. Peranan pemerintah daerah dan pembukaan akses terhadap tata ruang. 
Kebanyakan sektor informal tersebar di daerah, baik perkotaan maupun 
pedesaan (pertanian). Instrumen terdekat dengan sektor tersebut adalah 
pemerintah daerah, yang dengan sengaja mesti membuat kebijakan dan 
program daerah untuk menyelesaikan masalah ekonomi informal ini. 

5. Program langsung dalam rangka memperkuat keterampilan, keuangan, 
dan manajemen. Program ini bersifat pembinaan, tetapi kemampuan 
pemerintah pusat maupun daerah terbatas. Selain itu, pemerintah daerah 
perlu menyediakan akses ruang publik agar ekonomi informal lebih baik 
kinerjanya.  

 
C.  Policy Recomendation 
Sebagai rekomendasi kebijakan dalam kajian ini difokuskan pada penataan dan 
pengembangan sektor informal. 
 
1. Penataan Sektor Informal 

Langkah-langkah dalam rangka penataan sektor informal perkotaan adalah 
sebagai berikut : 

 
a).  Strategi Penataan Pasar Tradisional 

Salah satu kegiatan di sektor informal adalah kegiatan distribusi, 
yang terdiri dari : pedagang pasar, pedagang kelontong, pedagang kaki 
lima, penyalur dan agen, serta usaha sejenisnya. Kegiatan-kegiatan 
distribusi merupakan salah satu kegiatan yang paling populer bagi 
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ekonomi rakyat karena relatif mudah dikerjakan, tidak menuntut 
keterampilan khusus, dan memiliki margin keuntungan yang relatif besar. 
Kegiatan distribusi juga merupakan tempat perputaran uang yang besar 
dan cepat. Melalui kegiatan distribusi yang sebagian besar dilaksanakan 
secara informal (tanpa ijin) berbagai produk baik yang dihasilkan oleh 
perusahaan besar maupun usaha rumah tangga mampu menjangkau 
masyarakat secara efektif. 

Bila Pemerintah Indonesia menyadari mengenai arti strategis 
ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional, maka strategi kebijakan 
pemerintah adalah berpihak pada ekonomi rakyat, dimana juga 
menekankan adanya pemerataan dan pertumbuhan. Dengan kata lain, 
memberi kesempatan bagi ekonomi rakyat untuk berkembang dengan 
mengembangkan pasar tradisional sebagai tempat distribusi ritel kecil dan 
tradisional. 

Revitalisasi pasar, termasuk perbaikan kondisi fisik pasar 
tradisional, perlu dilakukan, karena pengembangan pasar dengan cara 
yang sehat dan profesional merupakan investasi menguntungkan dalam 
logika dagang.   Dalam hal ini, pemerintah pusat berusaha memperbaiki 
peran fasilitasi dalam pengembangan pasar tradisional. Selain 
meningkatkan dana stimulasi untuk pembangunan pasar, penyaluran dana 
juga memperhitungkan indikator kinerja pemerintah daerah dalam 
pengembangan pasar itu sendiri. Pemerintah pusat juga menyiapkan 
panduan dan standar minimum pasar tradisional yang modern. 

 
b). Strategi Relokasi yang dilaksanakan oleh Pemda  

Strategi relokasi bagi pedagang kaki lima (PKL) yang dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah, bertujuan untuk menata kota. Strategi relokasi ini 
harus melibatkan PKL sejak dalam proses perencanaannya sehingga 
sejalan dengan kebutuhan PKL. Pemerintah serius untuk mendengarkan 
aspirasi para PKL melalui paguyuban-paguyuban PKL di lokasi masing-
masing sehingga program-program penataan yang diluncurkan tidak 
menjadi sia-sia belaka. Para PKL, ingin dilibatkan pula dalam proses 
penentuan dan desain lokasi. Lokasi yang diharapkan oleh PKL yang masih 
berciri PKL, sehingga dana pembangunannya juga tidak terlalu besar, 
dalam jangkauan PKL. Dalam kaitannya dengan fasilitas, yang mereka 
butuhkan adalah yang primer saja, seperti listrik dan WC umum untuk 
para pengunjung.  

 
c). Negara sebagai pengembang publik. 

Untuk jangka panjang, bila kita ingin keluar dari krisis perkotaan, 
maka negara harus mau dan bisa berperan sebagai pengembang publik. 
Hanya melalui jalan inilah, masalah perumahan dan tempat usaha rakyat 
bisa dipasok secara terencana, cerdas, dan berkesinambungan. 

Ide pengembang publik sebenarnya sederhana saja. Bila 
pengembang swasta mampu menjadi kaya raya melalui bisnis ruang dan 
gaya hidup, pemerintah yang menguasai dan memonopoli dana publik, 
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infrastruktur, segala macam regulasi seperti transportasi, pertanahan, 
perumahan dan pembangunan perkotaan bisa menjadi developer bagi 
rakyat. 

Oleh karena itu, negara harus mau memperlakukan sektor 
perumahan dan ruang ekonomi rakyat dengan kebijakan khusus, yakni 
dengan mengkombinasikan sistim pasar bebas dan sosialisme (market 
socialism). Ia harus beroperasi dalam pasar bebas, tapi sekaligus 
menggunakan pembangunan perumahan/ tempat usaha sebagai instrumen 
untuk menciptakan kekayaan (instrument for wealth creation) bagi 
dirinya dan bagi kaum miskin. Dan yang tidak kalah penting adalah untuk 
berperan sebagai institusi yang mampu meredistribusikan sumberdaya 
perkotaan secara berkeadilan (Equitable Urban Resource Redistribution). 

Sehingga negara harus mulai merintis untuk bisa mengendalikan 
dan mengembangkan faktor-faktor produksi utama dari perumahan dan 
ruang ekonomi rakyat, yakni : 
1). Tanah-tanah strategis diperkotaan, 
2). Sistim pembiayaan, 
3). Harga produksi bahan bangunan, 
4). Mengkordinasikan program berbagai sektor pembangunan. 
Dalam menanganinya harus ada semacam Housing Agency pada tingkat 
nasional dan di seluruh kota/kabupaten yang mampu beroperasi sebagai 
developer namun ia didukung oleh dana publik (melalui subsidi anggaran 
negara dalam direct on-budget government subsides maupun off-budget 
subsidies, subsidi-silang, memfasilitasi secondary mortgage fund dan 
sekuritas, provident fund, dan lainnya); memiliki wewenang yang 
memadai dalam pembebasan tanah (misalnya melalui compulsory land 
acquisition pada kota yang tanahnya sulit didapatkan secara murah seperti 
Jakarta, dan lainnya); Insentif pajak bagi industri bahan bangunan; 
mengarahkan dan memadukan sektor lainnya yang terkait dengan 
produksi perumahan/tempat usaha, misal infrastruktur, 
perhubungan/transportasi, industry dan perdagangan, dan lain-lainnya. 

 
2. Pengembangan Sektor Informal    

 Kebijakan pengembangan sektor informal lebih diarahkan pada 
pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam hal ini keterlibatan Pemerintah 
Daerah adalah penting, dalam upaya untuk memberdayakan potensi daerah 
termasuk ekonomi kerakyatan, terutama usaha kecil dan sektor informal. 
Hal itu tidak hanya berarti materi, karena didalamnya ada juga keharusan 
untuk memperhatikan aspirasi masyarakat. Keberadaan usaha kecil dan 
sektor informal yang merupakan salah satu diantara bentuk dari ekonomi 
kerakyatan, keberadaannya di era otonomi daerah merupakan potensi yang 
harus digali dan dikembangkan karena dapat menyerap tenaga kerja dan 
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan dari 
pembangunan daerah. 
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 Oleh karena itu Pemerintah daerah perlu melakukan sejumlah langkah 
strategis yang harus ditempuh demi perlindungan sektor informal. Langkah-
langkah tersebut adalah : 

a) Sumberdaya lokal (local resources) harus dijadikan basis utama, 
karena salah satu karakter sektor informal adalah melakukan proses 
efisiensi dengan ”mendekatkan” sumber bahan baku.   

b) Pembentukan infrastruktur pendamping yang dapat membantu 
pelaku sektor informal dalam menghadapi lembaga pembiayaan, 
mengadopsi teknologi, dan mengakses pasar luas. Pusat inkubasi 
bisnis dapat dimulai dari masyarakat, tapi harus didukung penuh 
pemerintah, terutama oleh pemerintah daerah.  

c) Hadirnya lembaga penjamin kredit dari pemerintah daerah 
merupakan pilihan tepat, karena rendahnya aksesibilitas sektor 
informal terhadap lembaga pembiayaan berpangkal dari ketiadaan 
agunan. Strategi lain ialah menggencarkan produk pembiayaan 
alternatif berbasis syari’ah, seperti mudlarabah (bagi hasil).   

d) Penggunaan teknologi yang berbasis pengetahuan lokal (indigenous 
knowledge) yang dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan 
perguruan tinggi. Ketergantungan sektor informal terhadap teknologi 
asing yang berbiayai tinggi harus segera diakhiri.   

e) Pemerintah daerah harus menyediakan informasi bagi pelaku sektor 
informal terkait dengan peluang pasar dan pemanfaatan teknologi. 
Disamping itu juga meningkatkan promosi produk dalam negeri di 
arena perdagangan nasional maupun internasional. 

 
 
 


