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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu tantangan pembangunan di Indonesia saat ini adalah mengatasi 

pengangguran dan kesempatan-kesempatan kerja. Di Indonesia meningkatnya 

proses modernisasi yang meningkat sehingga menghasilkan sistem ekonomi lain 

yaitu sektor informal,yang sebagian terjadi di negara yang sedang berkembang. 

Fenomena dualisme ekonomi yang melahirkan sektor informal ini menunjukan 

akibat tingkat pengangguran yang sangat tinggi dan adanya kebutuhan sosial yang 

sangat besar, masalah sektor informal sebenarnya menjadi masalah penting 

keberadaannya, apalagi setelah ekonomi di Indonesia dirundung krisis seperti 

sekarang ini, di mana permintaan angkatan kerja di sektor informal ini makin 

besar seiring dengan siklus usaha sektor informal yang tidak berjalan dengan 

normal dan membutuhkan keahlian atau pendidikan khusus. Faktor informal yang 

menjadi tumpuan dan harapan bagi mereka di masa datang (Mulyadi, 2003). 

Perilaku sektor formal yang sangat selektif dalam penyerapan tenaga kerja 

itu yang harus membutuhkan keahlian dan pendidikan yang khusus justru 

berdampak positif bagi sektor informal, sektor informal yang diharapkan dapat 

menjadi sektor yang dapat menyerap angka pengangguran yang cukup besar. 

Melihat seperti ini mestinya para pengambil keputusan di pemerintah menjadi 

tantangan sendiri untuk membalikan arah pembangunan ekonomi dari berorientasi 
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pada pertumbuhan ekonomi menjadi pemeretaan ekonomi, yang bertujuan untuk 

mensejahterakan ekonomi negara (Mulyadi, 2003). 

Kegiatan sektor informal yang menonjol yaitu di kawasan yang sangat padat 

penduduknya di mana tingkat pengangguran merupakan masalah utama, 

menyebabkan kawasan perdesaan tidak mungkin menampung tenaga kerja yang 

besar. Intensitas dari kegiatan ekonomi yang tinggi di perkotaan, menggiring 

mereka yang terpuruk di desa untuk datang mengadu nasib di kota besar, 

kapasitas sistem ekonomi kota juga sangat terbatas dan selektif sehingga desakan 

arus migrasi yang begitu besar tidak mungkin tertampung seluruhnya di kota, 

mereka pun sulit untuk menembus sektor formal yang menuntut keahlian dan 

pendidikan yang khusus. Dengan kenyataan seperti ini limpahkan tenaga kerja 

tersebut masuk ke dalam sektor informal, sehingga  sampai saat ini yang berhasil 

di masukin adalah sektor informal (Mulyadi, 2003). 

Cahyani (2012) mengatakan akibat terjadi kelebihan tenaga kerja yang tidak 

tertampung di sektor formal sehingga mengalir dan mempercebat tumbuhnya 

sektor informal. Sektor informal mengganggu karena cenderung tumbuh di mana 

saja, sehingga mau tidak mau perlu ditertibkan, dilain pihak amatlah besar peran 

ekonomi, dan politik sektor informal, salah satu bentuk perdagangan informal 

yang penting adalah pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima merupakan usaha 

kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang 

mempunyai modal terbatas, dan dimodali sendiri, di mana merupakan perkerjaan 

yang tidak tetap. 
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Pedagang kaki lima di Jalan Kalibening dari tahun Ketahun mengalami 

pertambahan, berdasarkan data dari Kecamatan Kalibening  Kabupaten 

Banjarnegara, memiliki jumlah kaki lima yang bertambah setiap tahunnya. Pada 

tahun 2014, jumlah pedagang kaki lima di Jalan Kalibening mencapai 48 jiwa.  

Pada tahun 2015 terdapat penambahan sebanyak  24 jiwa pedagang, sehingga total 

pedagang kaki lima sekarang sebanyak 72 jiwa dan mayoritas orang asli Desa 

Kalibening (Kantor Pasar Kalibening, 2015).  

Peningkatan keberadaan pedagang kaki lima di jalan kalibening di 

karenakan pekerjaan sebagai pedagang kaki lima dapat meningkatkan 

kesejahteraan pedagang kaki lima, kesejahteraan pedagang kaki lima dapat di lihat 

dari kondisi sosial ekonomi mereka, kondisi sosial meliputi pendidikan, 

pekerjaan, keluarga, organisasi, dan kondisi ekonomi meliputi pendapatan, 

kesehatan, kepemilikan aset, modal, mobilitas. Bertambahnya jumlah pedagang 

karena tidak ada aturan-aturan dari Pemerintahan Daerah bagi pedagang kaki lima 

dan retribusinya yang relatif murah menjadi salah satu faktor bertambahnya 

pedagang kaki lima di Jalan Kalibening. 

Sejumlah studi mengenai sektor informal menunjukan bahwa masuk ke 

sektor informal  ini tidaklah sulit selama bersangkutan mempunyai akses kerja. 

Hal ini dapat terjadi karena sektor informal mempunyai sifat dan karakteristik 

yang fleksibel. Kenyataan yang bekerja di sektor informal yang tidak memiliki 

skil atau ketrampilan yang dibutuhkan atau diperlukan, sehingga menjadi 

permasalahan yang dikarenakan pedagang kaki lima di Jalan Kalibening 

umumnya menggunakan fasilitas umum antara lain jalan utama lintas Provinsi. 

Kajian Kondisi Sosial…, Hadwy Prasthiady, FKIP UMP, 2016



 
 

20 

 

Mengenai tempat-tempat yang akan digunakan oleh pedagang untuk 

menggelar lapak dagangannya ada aturan yang resmi atau peraturan dari undang 

undang daerah setempat, tetapi untuk membuka lapak dagangannya pedagang 

memilih lokasi sendiri yang strategis selama ada lahan yang kosong. Pedagang 

juga meminta izin dagang kepada paguyuban pedagang kaki lima setempat, 

namun ada juga yang tidak mempunyai Surat Ijin berdagang. Adapun tempat 

tempat yang diperbolehkan untuk berdagang yaitu Jalan yang terletak di bahu 

jalan raya atau tepis jalan dan sekitar terminal. Dari keramaian Jalan itu digunakan 

wajib biaya restribusi ditarik biaya RP 1000,-. Guna untuk pelayanan Jalan dan di 

setorkan ke Kas Daerah (KASDA).  

Jenis-jenis pedagang yang ada di Jalan Kalibening meliputi warung tenda 

tidak permanen, gerobak dorong dan lapak. Hasil wawancara dengan kepala Desa 

Kalibening di sini pedagang kaki lima di Jalan Kalibening telah memberikan 

kontribusi terhadap kemajuan perekonomian Desa Kalibening dan sekitarnya, 

selain itu masyarakat yang mempunyai mata pencaharian sebagai pedagang kaki 

lima merupakan mata pencaharian pokok yang digunakan untuk menopang 

kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi sosial ekonomi pedangan kaki lima di Jalan 

Kalibening belum pernah dikaji. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti melakukan penelitian 

dengan judul “Kajian Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Jalan 

Kalibening Kabupaten Banjarnegara .” 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian 

ini adalah “Bagaimana Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Jalan 

Kalibening Kabupaten Banjarnegara”. 

C.  Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kondisi sosial ekonomi Pedagang Kaki Lima di Jalan Kalibening 

Kabupaten Banjarnegara 

D. Manfaat Penelitian 

1. Diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi 

kehidupan sosial ekonomi Pedagang Kaki Lima di Jalan Kalibening 

Kabupaten Banjarnegara, sehingga bagi Pemerintah Daerah bermanfaat dalam 

upaya memberdayakan pedangang Kaki Lima, sehingga dapat meringankan 

ekonomi daerah dan dapat mengambil langkah-langkah penanganan yang 

ditimbulkan oleh Pedagang Kaki Lima. 

2. Di harapkan hasil penelitian ini dapat menjadikan rujukan penelitian lain yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

3. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pengembangan dan pengkajian 

konsep-konsep tentang berbagai dalam upaya pemberdayaan ketenagakerjaan 

agar mampu berjalan secara optimal. 
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