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A. LATAR BELAKANG 

 
Perkembangan kota yang semakin pesat tidak diikuti dengan pertambahan lapangan kerja 

yang memadai, menjadikan masyarakat yang tidak mendapatkan  tempat pada sektor formal akan 

beralih ke sektor informal yang tidak menuntut  banyak keahlian dan pendidikan yang memadai. 

Sektor informal yang paling  banyak diminati oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan 

Kota Tanjungpinang pada khususnya adalah menjadi pedagang. 

Beberapa jenis pekerjaan yang termasuk di dalam sektor informal, salahsatunya adalah  

pedagang  kaki  lima, seperti warung  nasi,  penjual rokok, penjual koran dan majalah, penjual 

makanan kecil dan minuman, dan lain-lainnya.  Keberadaan pedagang kakilima dianggap 

penting di beberapa tempat.  Keberadaannya  sering dinilai  mengganggu  ketertiban umum, 

seringkali ada  upaya  untuk  menggeser  keberadaan  pelaku  sektor informal  seperti  operasi  

penertiban  dan  penetapan  aturan  yang  melarang eksistensi pedagang kaki lima. 

Pedagang kaki lima menjadi stimulan muncul dan berkembangnya usaha-usaha mikro 

dengan menjadi penyedia barang-barang dagangan yang dijajakanpedagang kaki lima. Peluang 

ini dimanfaatkan oleh kalangan usaha menengah.Produsen minuman,koran atau rokok,dan 

makanan ringan,misalnyamulai  banyak yang memanfaatkan pedagang kaki lima sebagai tenaga 

pemasaran yang dapat secara langsung menyentuh konsumen. 

Saat  ini  sektor  informal  berkembang  pesat  di  Indonesia, khususnya  di kota-kota  

besar  termasuk  Tanjung Pinang.  Hal  itu  disebabkan sektor informal memberi ruang kepada 

masyarakat yang tidak memiliki skill dalam  sektor  ekonomi  formal.  Pedagang  kaki lima  



tidak  hanya  ditemukan di  pinggir-pinggir  jalan,  jembatan,  terminal  bis,  angkutan  umum,  

bis  kota, kereta api, kampus,  instasi  pemerintah  dan  swasta  dengan  beragam  bentuk.  

Di satu sisi kegiatan ekonomi dan sosial penduduk yang dibarengi dengan kebutuhan 

yang tinggi semakin memerlukan ruang untuk meningkatkan kegiatan 

penduduksehinggamenyebabkan semakin bertambahnya ruanguntuk mendukung kegiatansektor 

informal.Karakteristiksektorinformalyaitu  bentuknya tidak terorganisir,kebanyakan usaha 

sendiri, cara kerja tidak teratur,biaya dari diri sendiriatau sumber tidak resmi, dapatlah diketahui 

betapa banyaknya jumlahanggota masyarakat memilih tipe usaha ini, karena mudah 

dijadikansebagai lapangan kerja bagi masyarakat strata ekonomi rendahyangbanyak terdapat di 

negara kita terutama pada kota besar maupun kecil. 

Kota Tanjungpinang  sebagai  salah  satu  kota di  Indonesia  bagian  Utara  dan menjadi 

tempat yang sangatpotensial bagi sektor informal untuk mencarirezeki terutama bagipedagang 

kaki lima. Selain faktor wilayah yang luas danmemungkinkanpara pekerja di sektor informal 

untukberoperasi,jumlah  masyarakatnya  yang tergolong besar, menjadi faktor penarik bagi 

pedagang kaki lima. Banyak cara dan usahaditempuhpedagangkakilima dalammenunjangkondisi  

sosial  ekonominya  di  tengah  derasnya  arus perkembangan kota yang setiap hari selalu 

menuntutpersaingan dan kerja keras dari seluruhelemen  masyarakat. Komunikasi dengan 

sesama pedagang  kaki lima  belum  tentu  baik.  Hal ini disebabkan adanya persaingan dan 

ambisi untuk mendapatkan keuntungan.Berbagai usaha dalamsektorinformalhadirdi Kota 

Tanjungpinangdengan menawarkan  berbagai  macam  profesi  diantaranya  pedagang  kaki  

lima.Pedagang kaki lima umumnya bisa ditemui hampir di setiap wilayah Provinsi Kepulauan 

Riau, khususnya di Kota Tanjungpinang terlebih di daerah Pelabuhan Sri Bintan Pura.  



Fenomena yang terjadi saat ini semakin lama-semakin  banyak pedagang  

kakilimamenjamur diTanjungpinang. Hal ini tentu berimplikasi pada ketertiban dan kenyamanan 

sebab biasanya pedagang kaki lima tidak tertib, baik dalam hal kebersihan maupun dalam 

halberjualan. Dilihat dari persptif sosiologisnya  kehadiran dari pedagangkaki limadi 

Tanjungpinang memberi kesan bahwa interaksi sosial masyarakatsekitarnya semakin terbuka. 

SebabPelabuhan Sri Bintan Pura tidak lagi dilihat sebagailembagapemerintahan dan pelabuhan, 

tetapi juga  dijadikan sebagai tempat  usaha  yang  dapat  memberikan  keuntungan  ekonomis,  

salah satunya pedagan kaki lima. 

Selama ini belum banyak studi yang mengkaji pedagang kaki lima di Tanjungpinang, 

padahal fenomena pedagang kaki lima semakin marakdengan  bertambahnyapedagangkaki lima. 

Berdasarkan pemikiran tersebut  maka  penulis  ingin mengkaji tentangkeberadaanpedagangkaki 

lima, khususnyadi pelabuhan Sri Bintan Pura.  Untuk  itu  penulis  mengangkat  judul: “Kondisi 

Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima Penjual Otak–otak di Pelabuhan Sri Bintan 

PuraTanjungpinang”.   

B. KERANGKA TERORITIS 

1. Pengertian Sektor Informal  

Batasan mengenai sektor informal sebagai sebuah fenomena yang sering muncul 

diperkotaan masih dirasakan kurang jelas, karena kegiatan-kegiatan perekonomian yang tidak 

memenuhi kriteria sektor formal, terorganisir, terdaftar, dan dilindungi oleh hukum dimasukkan 

kedalam sektor informal, yaitu suatu istilah yang mencakup pengertian berbagai kegiatan yang 

seringkali tercakup dalam istilah umum usaha sendiri. Dengan kata lain, sektor informal 

merupakan jenis kesempatan kerja yang kurang terorganisir, sulit dicacah, dan sering dilupakan 



dalam sensus resmi, serta merupakan kesempatan kerja yang persyaratan kerjanya jarang 

dijangkau oleh aturan-aturan hukum. 

Kebanyakan dari pedagang kaki lima bekerja secara efektif dengan jumlah jam kerja 

yang sangat panjang karena pendapatan yang belum memadai pada hari itu. Kriteria yang dapat 

dipakai untuk menerangkan sektor informal antara  lain umur, pendidikan, dan jam kerja sebagai 

indikator untuk menggambarkan  karateristik pekerja sektor informal. Dimana sektor informal 

tidak mengenal  batasan umur, pekerja sektor informal itu umumnya berpendidikan rendah dan  

jam kerja yang tidak teratur (Indrawati, 2009).  

Konsep  sektor  informal  pertama  kali  muncul  di  dunia  ketiga, yaitu  ketika  dilakukan  

serangkaian  penelitian  tentang  pasar  tenaga kerja  perkotaan di  Afrika.  Keith  Hart  

mengatakankan  bahwa  sektor informal adalah bagian angkatan kerja dikota yang berada diluar 

pasar tenaga kerja yang terorganisir (Manning 1991).  

2. Karakteristik Sektor Informal  

Menurut pendapat Damsar (2009:158-159), konsep sektor informal dicirikan dengan:   

a. Mudah memasukinya dalam arti keahlian, modal, dan organisasi;  

b. Perusahaan milik keluarga;   

c. Beroperasi pada skala kecil;   

d. Intentif  tenaga  kerja  dalam  produksi  dan  menggunakan  teknologi sederhana; dan   

e. Pasar yang tidak diatur dan berkompetitif  

 

Selain itu disepakati pula serangkaian ciri sektor informal di Indonesia, yang meliputi:   

a. Kegiatan usaha tidak terorganisasi secara baik, karena unit usaha timbul  tanpa  

menggunakan  fasilitas  atau  kelembagaan  yang tersedian secara formal;   

b. Pada umumnya unit usaha tidak memiliki izin usaha;  

c. Pola  kegiatan  usaha  tidak  teratur  dengan  baik,  dalam  arti  lokasi 

d. Maupun jam kerja;  

e.  Pada  umumnya  kebijakan  pemerintah  untuk  membantu  golongan 

f. Ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini;   

g.  Unit usaha berganti-ganti dari satu sub-sektor ke sub-sektor lain;   

h. Teknologi yang digunakan masih tradisional;   

i. Modal  dan  perputaran  usaha  relatif  kecil,  sehingga  skala 



j. Operasinya juga kecil;   

k. Untuk  menjalankan  usaha  tidak  diperlukan  pendidikan  formal,  

l. Sebagian besar hanya diperoleh dari pengalaman sambil bekerja;  

m. Pada  umumnya  unit  usaha  termasuk  kelompok  one  man  

n. Enterprise,  dan  kalau ada pekerja,  biasanya berasal dari keluarga sendiri;   

o. Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri, atau dari 

lembaga keuangan tidak resmi; dan   

p. Hasil  produksi  atau  jasa  terutama  dikonsumsi  oleh  golongan  

q. Masyarakat kota/desa berpenghasilan rendah atau menengah. 

  

3. Tumbuhnya Sektor Informal  

Konsep sektor informal pertama kali dikemukakan oleh Hart dalam sebuah tulisan yang 

terbit pada tahun 1973. Konsep sektor informal yang dilontarkan  Hart  inilah  yang  kemudian  

di  kembangkan  dan  diterapkan oleh  ILO  dalam  penelitian di delapan kota dunia ketiga. Hasil 

penelitian tersebut dikemukakan bahwa pedagang kaki lima yang terlibat dalam sektor informal 

umumnya miskin. Kebanyakan dalam usia kerja utama, berpendidikan rendah, upah yang 

diterima dibawah upah minimum dan modal usaha rendah.  

Effendi (Manning, 1991) mengatakan bahwa ada pemikiran yang  berkembang dalam 

memahami ikatan antara pembangunan dan sektor informal.  Pertama, sebagai gejala transisi 

dalam proses pembangunan di negara-negara berkembang. Sedangkan kedua adalah sektor 

informal merupakan gejala adanya ketidakseimbnangan kebijakan pembangunan yang dalam 

banyak hal lebih berat pada sektor modern.  

Hidayat (Roberto, 2008)  mengatakan  munculnya  sektor informal  adalah akibat 

masuknya modal asing (barat) sejak tahun 1950-an yang mengakibatkan diterapkannya pada 

pembangunan model barat oleh ahli-ahli barat yang diperbantukan di Indonesia. Menurut 

Manning (1991) bahwa pekerja tidak terampil yang berpindah ke kota untuk pertama kalinya, 

ikut memasuki apa yang disebut sektor tradisional di kota, dan kemudian berpindah kepekerjaan 

dalam sektor modern. Model ini merupakan contoh menyolok tentang anggapan bahwa kegiatan-



kegiatan kecil yang padat modal berlaku sebagai daerah perisai dan dilakukan oleh angkatan 

kerja yang mengambang.   

4. Jenis-jenis Sektor Informal  

Menurut Keith Hart (Manning, 1991), ada dua macam sektor informal dilihat dari 

kesempatan memperoleh penghasilan ntara lain sebagai berikut:  

a.  Sah yang terdiri atas:          

1) Kegiatan-kegiatan primer dan sekunder-pertanian, perkebunan yang berorientasi 

pasar, kontraktor bangunan, dan lain-lain.  

2) Usaha  tersier  dengan  modal  yang  relatif  besar,  perumahan, transportasi, 

usaha-usaha untuk kepentingan umum, dan lain-lain.  

3) Distribusi  kecil-kecilan  seperti  pedagang  kaki  lima,  pedagang pasar, pedagang 

kelontong, pedagang asongan, dan lain-lain.  

4) Transaksi pribadi seperti pinjam-meminjam, pengemis.  

5) Jasa  yang  lain  seperti  pengamen,  penyemir  sepatu,  tukang cukur, pembuang 

sampah, dan lain-lain.  

b.  Tidak sah   

1) Jasa  :  kegiatan  dan  perdagangan  gelap  pada  umumnya: penadah barang-

barang curian, lintah darat, perdagangan obat bius, penyelundupan, pelacuran, dan 

lain-lain.  

2) Transaksi  :  pencurian  kecil  (pencopetan),  pencurian  besar (perampokan  

bersenjata),  pemalsuan  uang,  perjudian,  dan lain-lain  

 

5. Pedagang Kaki Lima Sebagai Sektor Informal  

Istilah sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan 

ekonomi yang berskala kecil. Sektor informal dalam tulisan ini dianggap sebagai suatu 

manifestasi dari situasi pertumbuhan kesempatan kerja di negara sedang berkembang, pedagang 

kaki lima yang memasuki kegiatan berskala kecil di kota, terutama bertujuan untuk mencari 

kesempatan kerja dan pendapatan dari pada memperoleh keuntungan. Pedagang kaki lima yang 

terlibat dalam sektor pada umumnya miskin, berpendidikan sangat rendah, tidak trampil, dan 

kebanyakan para migran, jelaslah bahwa pedagang asongan bukanlah kapitalis yang mencari 

investasi yang menguntungkan dan juga bukan pengusaha seperti yang dikenal pada umumnya.   



Cakrawala pedagang asongan nampaknya terbatas pada pengadaan kesempatan kerja dan 

menghasilkan pendapatan yang langsung bagi dirinya sendiri. Bagaimanapun juga, harus diakui 

bahwa banyak diantara pedagang asongan berusaha dan bahkan berhasil mengatasi hambatan-

hambatan yang ada dan secara perlahan lahan masuk ke dalam perusahaan berskala kecil dengan 

jumlah modal dan ketrampilan yang memadai, dan semestinya dengan orientasi yang lebih besar 

kepada keuntungan.  

Sektor informal di kota terutama harus dipandang sebagai unit-unit berskala kecil yang 

terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang yang masih dalam suatu proses evolusi, dari 

pada dianggap sebagai kelompok perusahaan yang berskala kecil dengan masukan-masukan 

(inputs) modal dan pengelolaan (managerial) yang besar.   

Pedagang kaki lima sebagai salah satu sektor informal telah menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Sektor ini menjadi salah satu alternatif 

keberlangsungan hidup masyarakat. Salah satu penyebab banyaknya masyarakat yang memilih 

sektor informal sebagai mata pencaharian karena ketidakmampuan dalam mengakses sektor 

ekonomi formal sebagai sumber pemasukan dan mata pencaharian.   

Skala operasi dapat diukur dengan berbagai macam cara, antara lain  meliputi besarnya 

modal, omzet dan lain-lain, tetapi karena ciri-ciri ini biasanya sangat erat hubungannya satu 

sama lain, maka alat ukur yang  paling  tepat  untuk  mengukur skala operasi adalah jumlah 

orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Melihat ekonomi kota sebagai suatu kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan dari unit-unit produksi dan distribusi, maka untuk kepentingan tulisan ini,  

unit-unit  yang  memiliki 10 orang ke bawah diklasifikasikan ke dalam  sektor  informal  dalam  

segala bidang (meskipun ada kekecualian)(Manning, 1991). 



Sejak munculnya konsep ini banyak penelitian dan kebijakan mulai menyoroti masalah 

kesempatan kerja kelompok miskin di kota secara khusus. Menurut Hart (Manning, 1991), 

kesempatan kerja di kota terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu formal, informal sah, dan 

informal yang tidak sah. Selain itu, pembedaan sektor formal dan informal dilihat dari ketentuan 

cara kerja,  hubungan dengan perusahaan,  curahan waktu,  serta  status hukum kegiatan yang 

dilakukan. Beberapa konsep operasional yang dapat dijadikan sebagai konsep alternatif, antara 

lain yang diajukan membagi pekerja tidak tetap menjadi empat kelompok berdasarkan status dan 

hubungan kerja pada tiap kegiatan salah satunya yaitu pekerja usaha sendiri yang tidak terikat 

kepada usaha  lain dalam pembelian, permodalan atau penjualan hasil produksi.   

6. Pendekatan  Konsep Sosiologi Ekonomi  

Sosiologi  ekonomi  dapat  didefinisikan  dengan  dua  cara. Pertama, sosiologi ekonomi 

dapat didefinisikan sebagai sebuah kajian yang  mempelajari  hubungan  antara  masyarakat,  

yang  didalamnya terjadi  interaksi  sosial  dengan  ekonomi.  Bagaimana  ekonomi 

mempengaruhi masyarakat. Sosiologi  ekonomi  mengkaji masyarakat,  yang  didalamnya 

terdapat proses dan pola interaksi sosial, dalam hubungannya dengan ekonomi.  Hubungan  

dilihat  dari  sisi  saling  pengaruh-mempengaruhi.  

Masyarakat sebagai realitas eksternal-objektif akan menuntun individu melakukan 

kegiatan ekonomi seperti apa yang boleh diproduksi. Semua orang perlu mengonsumsi pangan, 

sandang dan papan untuk bisa bertahan hidup. Oleh sebab itu manusia perlu bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya yang  dimaksud  dengan fenomena  ekonomi  adalah  

gejala  dari  cara  bagaimana  orang  atau masyarakat  memenuhi  kebutuhan  hidup  mereka  

terhadap  jasa  dan barang langka. Cara yang dimaksud disini adalah semua aktifitas orang dan 

masyarakat yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang langka.  



Sethuraman (1985:20) mengusulkan hal apa yang dimaksudkan dengan fenomena 

ekonomi yang termasuk dalam fenomena ekonomi adalah:   

1. Proses ekonomi ( produksi, distribusi, dan konsumsi).  

2. Produktivitas dan inovasi teknologi.  

3. Pasar.  

4. Kontrak.  

5. Uang.  

6. Tabungan.  

7. Organisasi  ekonomi  (seperti  Bank,  perusahaan  asuransi, koprasi. Dan lain-lain. 

 

Aktivitas ekonomi secara sosial didefinisikan sebagai aktivitas ekonomi yang 

dipengaruhi oleh interaksi sosial dan sebaliknya mereka mempengaruhinya.  Prespektif  ini 

digunakan oleh Ibnu Khaldun dalam menganalisis nilai pekerja manusia, dalam arti mata 

pencaharian dan stratifikasi ekonomi sosial.   

7. Teori Struktural Fungsional  

Sebuah masyarakat memiliki beberapa fungsi  di dalamnya yang harus tetap dapat 

beradaptasi dengan lingkungannya yang bisa menjamin  kelangsungan  hidup masyarakat. 

Asumsi dari teori ini bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari pada anggotanya 

akan nilai-nilai kemasyarkatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-

perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional 

terintegrasi dalam suatu keseimbangan.   

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan kumpulan 

sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan. Paradigma 

struktural fungsional berpandangan bahwa masyarakat terbangun dari sistem yang kompleks dan 

setian bagian dari sistem tersebut  bekerja sama untuk  memelihara kestabilan.  

 Dua konsep penting dalam paradigma struktural fungsional. Pertama masyarakat terdiri 

dari struktur sosial, kedua setiap bagian dari struktural  memiliki fungsi social (Ritzer 2009). 



Masyarakat sebagai suatu struktur sosial dipahami sebagi pola tingkah laku sosial yang relative 

stabil, artinya kehidupan masyarakat terbentuk dari struktur sosial, sedangkan yang dimaksud 

fungsi sosial adalah konsekuensi dari pola sosial terhadap bekerjanya masyarakat keseluruhan.   

Semua pola tersebut mulai dari yang kompleks sampai dengan yang sederhana memiliki 

fungsi untuk membantu masyarakat agar tetap ada dan bertahan. Inti dari pendekatan struktural 

fungsional menekankan pada pandangan bahwa masyarakt adalah sebuah kesatuan yang 

sepenuhnya utuh, terdiri dari bagian-bagian yang saling bekerja menunjang satu sama lain, 

secara organisma biologis seperti organ tubuh manusia yang tiap bagiannya mempunyai fungsi 

masing-masing dan saling membutuhkan, menurut Herbert Spencer yang  merupakn pemikir dari 

fungsionalisme.  

8. Teori Pertukaran  

Teori Pertukaran melihat dunia sebagai arena pertukaran atau tempat  orang–orang saling 

bertukar ganjaran atau hadiah. Dari berbagai teori yang dikemukakan oleh George Casper 

Homans, Peter M. Blau, Richards Emerson, John Thobout dan Harold H. Kelly 

(Damsar,2009:64) mengartidakan bahwa teori pertukaran memiliki asumsi dasar sebagai berikut:  

1. Manusia  adalah makhluk  yang  rasional,  dia  memperhitungkan untung dan rugi.  

2. Perilaku  pertukaran  sosial  terjadi  apabila  perilaku  tersebut  harus  berorientasi  

pada  tujuan–tujuan  yang  hanya  dapat dicapai  melalui  interaksi  melalui  orang  

lain  dan  juga  perilaku harus  bertujuan  untuk  memperoleh  sarana  bagi  

pencapaian tujuan-tujuan tersebut.  

3. Transaksi-transaksi  pertukaran  terjadi  hanya  apabila  pihak yang terlibat 

memperoleh keuntungan dari pertukaran itu.  

 

Dalam pemikiran Oliver E. Williamson (Damsar, 2009) tentang biaya transaksi ekonomi 

bahwa ide dasar dari pendekatan biaya transaksi ekonomi adalah bahwa masalah-masalah yang 

terjadi pada titik simpul antara ekonomi, hukum, dan organisasi dapat dipecahkan, dengan 

asumsi  bahwa  institusi-institusi  tersebut cenderung kepada kondisi-kondisi yang secara efisien 



mengurangi biaya transaksi. Pendekatan biaya transaksi ekonomi dikenal penerapannya oleh 

Williamson terhadap penggunaan sistem kontrak internal. Dimana sistem ini pada dasarnya 

terdiri dari seorang majikan dan pemilik kapital yang mengkaji sejumlah sub-kontraktor internal.   

Menurut  Clegg  (Damsar, 2009:155)  pada  sub-kontraktor ini  melakukan  pembayaran  

sekaligus  dengan  kapitalis  dalam  sebuah kontrak  dimana  mereka  sepakat  memberikan 

sejumlah  barang  dalam jangka waktu tertentu, dengan menggaji para pekerja agar bekerja 

dalam organisasi itu, dengan menggunakan teknologi, bahan-bahan mentah dan lain-lainnya  

untuk  menghasilkan  komoditas  yang  diperuntukkan  hanya bagi organisasi itu saja.  

Smelser  (1987)  memberi  pengertian  tentang  kontrak  internal sebagai  suatu  transaksi  

barang  dan  jasa  yang  didefenisikan  sebagai pertukaran  barang  dan  jasa  lintas  batas  

teknologis.  Dimana  biaya transaksi diputuskan oleh kapitalis pada kontrak awal yang 

dinegosiasikan dengan  kontraktor.  Selanjutnya  segala  urusan  diserahkan  kepada kontraktor  

seperti  penentuan bagaimana,  oleh  siapa  dan  berapa keuntungan  atau  kerugian  yang  akan  

dialami,  serta  cara  seperti  apa transaksi itu dilakukan.  

Dalam  prakteknya  transaksi-transaksi  pertukaran  tersebut  dapat dilihat    dari  adanya  

kerjasama  yang  tentunya  saling  menguntungkan, diantara  mereka. Carles  Horton  cooley  

(Soekanto,1990)  mengatakan bahwa  kerjasama  timbul  apabila  orang menyadari  bahwa  

mereka mempunyai  kepentingan-kepentingan  yang  sama  dan  pada  saat bersamaan  

mempunyai  cukup  pengetahuan  dan  pengendalian  terhadap diri  sendiri  untuk  memenuhi  

kepentingan-kepentingan  yang  sama  dan organisasi  merupakan fakta-fakta  yang  penting  

dalam  kerjasama berguna. Transaksi  pertukaran yang  dilakukan  oleh  pedagang  asongan  dan 

pembeli itu sendiri harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Yakni antara penjual dan 

pembeli.  



9. Teori Kemiskinan  

Fenomena ekonomi, dalam arti  rendahnya  penghasilan atau tidak dimilikinya  mata  

pencaharian  yang  cukup  mapan  untuk  tempat bergantung  hidup.  Pendapat  seperti  ini,  

untuk  sebagian mungkin  benar, tetapi  diakui  atau  tidak  kurang  mencerminkan  kondisi  riil  

yang sebenarnya dihadapi keluarga miskin.  Kemiskinan  sesungguhnya  bukan  semata-mata  

kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau standar hidup layak,  

namun  lebih  dari  itu  esensi  kemiskinan  adalah  menyangkut kemungkinan  atau  probabilitas  

orang  atau  keluarga  miskin  itu  untuk melangsungkan dan mengembangkan usaha serta taraf 

kehidupannya.  

Kemiskinan didefinisikan  sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan  

yang  dibutuhkan  untuk  mencapai  suatu  standar hidup  yang  layak.  Definisi  lain  tentang  

kemiskinan  adalah ketidaksanggupan  untuk  mendapatkan  barang-barang  dan  pelayanan-

pelayanan  yang  memadai  untuk  memenuhi  kebutuhan  sosial  yang terbatas  (Suyanto,  

2010:4).   

Hal  senada  juga  diungkapkan  oleh  Emil Salim, mendefinisikan kemiskinan sebagai 

kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok (Dahriani : 1995). Orang  

atau  keluarga miskin  yang  disebut  miskin  pada  umumnya selalu  lemah  dalam  kemampuan  

berusaha  dan  terbatas  aksesnya kepada  kegiatan  ekonomi  sehingga  seringkali  makin  

tertinggal  jauh  dari masyarakat  lain  yang  memiliki  potensi  lebih  tinggi.  Definisi  yang  

lebih lengkap  tentang  kemiskinan dikemukakan  oleh  John  Friedman.  Menurut Friedman 

kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. ( Bagong: 

2010) Sementara  yang  dimaksud  basis  kekuasaan  sosial  itu  menurut  



Friedman meliputi. Pertama, modal  produktif  atas asset, misalnya tanah perumahan,  

peralatan, dan  kesehatan.  Kedua,  sumber  keuang-an, seperti  income  dan  kredit  yang  

memadai.  Ketiga, organisasi  sosial  dan politik  yang  dapat  digunakan  untuk  mencapai  

kepentingan  bersa-ma,seperti  koperasi.  Keempat,  network  atau  jaringan  sosial  untuk 

memperoleh  pekerjaan,  barang-barang,  pengetahuan  dan  ketram-pilan yang  memadai.  

Kelima,  informasi-informasi  yang  berguna  untuk kehidupan (Suyanto: 2010)   

C. PEMBAHASAN 

1. Gambaran Umum Keberadaan Pedagang Kaki Lima Penjual Otak-otak di Pelabuhan 

Sri Bintan Pura  

a. Kondisi Tempat Usaha di Jalan Pelabuhan Sri Bintan Pura 

Pelabuhan laut Tanjungpinang (Pelabuhan Sri Bintan Pura) terletak di Pulau Bintan, 

Pantai Sebelah Selatan, tepatnya terletak di Kelurahan TanjungpinangKota, 

KecamatanTanjungpinang Barat Kabupaten Tk.II Kepulauan Riau. Pelabuhan Sri Bintan Pura 

dipergunakan untukturun dan naik penumpang domestik maupun luar negeri. Di pelabuhan Sri 

Bintan Puramemiliki kapal-kapal jenis feri dan feri cepat termasuk juga speedboat untuk akses 

domestik ke pulau Batam, Lingga, Karimun dan Kundurdan kota-kota lain di Riau daratan, serta 

akses internasional ke negara Malaysia dan Singapura. 

Untuk Hidrografi, di depan pelabuhan Sri Bintan Pura terdapat pulau Penyengat dan 

PantaiSenggarang. Sepanjang pantai terdapat rumah penduduk, dasar lautnya pasir.Memasuki 

alur kolam Bandar Pelabuhan Tanjungpinang melewati di depan dermagapangkalan TNI AL Yos 

Sudarso.Draft pelabuhan Sri Bintan Pura 3,5 MLWS dengan kecepatan arus 0,5Mil dan air 

tertinggi terdapat pada bulan Desember dan Januari.  



Di sekitaran Pelabuhan Sri Bintan Pura, tepatnya di sepanjang jalan masuk menuju 

gerbang pelabuhan merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi pedagang kaki lima, 

diantaranya adalah penjual otak-otak. Ada beberapa  tempat  di  kota Tanjungpinang  yang  

menjadi  lokasi  kegiatan pedagang kaki lima penjual otak-otak. Salah satunya adalah disekitaran 

pelabuhan Sri Bintan Pura yang merupakan pelabuhan terbesar di pulauBintan dan 

merupakanpelabuhan tersibuk di pulau Bintan. 

Sebagian dari pedagang kaki lima penjual otak-otak tersebut 

memilihlokasiberjualanditempat-tempat yang banyak dilalui masyarakat, seperti dipintu masuk 

pelabuhan Sri Bintan Pura. Tempat tersebut merupakan lokasi strategis karena masyarakat yang 

akan keluar masuk ke palabuhan melewati jalan tersebut.Parapedagang kaki lima penjual otak-

otak yang ditemui disekitaran pelabuhan Sri Bintan Pura, khususnya pintu masuk pelabuhan 

pada umumnya telah berkeluarga dan mempunyai anak. Diantara penjual otak-otak tersebut, ada 

yang merupakan pendatang dari luar kota Tanjungpinang dan ada juga yang merupakan 

penduduk asli Tanjungpinang. 

b. Identitas Pedagang Kaki Lima Penjual Otak-otak di Pelabuhan Sri Bintan Pura  

Jumlah Pedagang Kaki Lima Penjual Otak-otak di pelabuhan Sri Bintan Purasebanyak 14 

pedagang, dari hasil penelitian secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut: 

1) Jenis Kelamin 

Jumlah pedagang kaki lima di jalan Gambir sebanyak 14 pedagang. Terdiri 

dari perempuan sebanyak 9 pedagang, sedangkan sisanya berjenis kelamin laki-laki 

sebanyak 5 pedagang. 

 

 



a) Umur  

Dalam banyak jenis pekerjaan standar usia menjadi syarat penerimaan 

dan menjadi batas bagi seseorang untuk bekerja, berhenti dari pekerjaan pada 

suatu bidang tertentu. Dari hasil penelitian bahwa umur Pedagang Kaki Lima 

Penjual Otak-otak di pelabuhan Sri Bintan Pura bervariasi berkisar antara 20 - 

50 tahun, dengan jelas dapat digambarkan dalam tabel III.2 berikut: 

Tabel III. 2 

PKLPenjual Otak-otak menurut kelompok Umur 

 

No Usia rata-rata Jumlah PKL Prosentase(%) 

1. 20 – 30 Tahun 4 28,57 

2. 31- 40 Tahun 8 57,14 

3. 41 Tahun ke atas 2 14,29 

 Jumlah 14 100 

Sumber : SatPol PP Kota Tanjungpinang 2013 

Dari Tabel III.2 di atas, dapat dilihat bahwa PKL umumnya didominasi  

padakelompok umur 31 – 40 tahun sebanyak 8 pedagangdan sebagian kecil 

berada pada umur 41 tahun keatas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

Pedagang Kaki Lima Penjual Otak-otak di pelabuhan Sri Bintan Pura pada 

umumnya berada padausia yang produktif untuk bekerja. 

b) Agama  

Agama yang dianut oleh Pedagang Kaki Lima Penjual Otak-otak di 

pelabuhan Sri Bintan Pura dalam penelitian ini semuanya beragama Islam, 

sebanyak 14 pedagang.  

c) Daerah Asal dan Suku  

Pedagang Kaki Lima Penjual Otak-otak di pelabuhan Sri Bintan Pura, 

sebagianberasal dari luar kota Tanjungpinang dan sebagian lainnya adalah 



penduduk asli (putra daerah). Dari hasil penelitian, sebagain berasal dari 

Sumatera Barat dan dari pulau Jawa, sehingga sudah jelas suku bangsa secara 

umum identik dengan daerah asal, dari Tabel III.3 dapat dilejaskan sebagai 

berikut: 

Tabel III. 3 

PKLPenjual Otak-otak menurut Daerah Asal dan Suku  

 

No Daerah Asal Suku Jumlah PKL Prosentase(%) 

1. Sumatera Barat Minang 4 28,57 

2. Jawa Tengah Jawa 2 14,29 

3. Tanjungpinang Melayu 8 57,14 

 Jumlah  53 100 

Sumber : SatPol PP Kota Tanjungpinang 2013 

d) Pekerjaan di Daerah Asal 

Dari hasil penelitian yang dilakukan,Pedagang Kaki Lima Penjual 

Otak-otak di pelabuhan Sri Bintan Purayang berasal dari luar kota 

Tanjungpinang, yaitu sebanyak 6 pedagang, menjawab tidak memilki 

pekerjaan di daerah asal. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 100 % 

informanPedagang Kaki Lima Penjual Otak-otak di pelabuhan Sri Bintan Pura 

yang berasal dari luar kota Tanjungpinangtidak mempunyai pekerjaan, dan 

berimigrasi ke Tanjungpinang untuk mencari pekerjaan.  

e) Lamanya waktu menjadi PKL Penjual Otak-otak  

Lamanya waktu menjadi PKL Penjual Otak-otak di pelabuhan Sri 

Bintan Puradapat dilihat pada Tabel III.4 di bawah ini: 

 

 

 



Tabel III. 4 

Lamanya menjadi PKL Penjual Otak-otak di pelabuhan  

Sri Bintan Pura 

 

No. Lamanya waktu Jumlah PKL Prosentase(%) 

1. 1 – 3 Tahun 5 35,71 

2. 4 – 6 Tahun 6 42,86 

3 Di atas 7 Tahun 3 21,43 

 Jumlah 14 100 

Sumber: SatPol PP Kota Tanjungpinang 2013 

Dari Tabel III.4 di atas memberikan gambaran bahwa pedagang kaki 

lima Penjual Otak-otaktelah lama berjualan di Trotoar Jalan masukpelabuhan 

Sri Bintan Pura, ini terlihat dari PKL yang menjawab lama menjadi PKL 

Penjual Otak-otak di pelabuhan Sri Bintan Purayaitu, 4 – 6 tahun sebanyak 6 

pedagang, dan yang telah berdagang lebih dari 7 tahun sebanyak 3 pedagang. 

Sedangkan  yang berkerja sebagai PKL Penjual Otak-otak di pelabuhan Sri 

Bintan Pura, selama 1-3 tahun adalah 5 pedagang. 

f) Pekerjaan lain selain PKL Penjual Otak-otak  

PKL Penjual Otak-otak juga diberikan pertanyaan mengenai pekerjaan 

selain menjadi PKL Penjual Otak-otak di pelabuhan Sri Bintan Pura, ternyata 

dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagaimana disajikan dalam Tabel III.5 

di bawah ini. 

Tabel III. 5 

Pekerjaan Sampingan Selain PKLPenjual Otak-otak 

 

 

 

 

Sumber : SatPol PP Kota Tanjungpinang 2013 

No. Pekerjaan Jumlah PKL Prosentase(%) 

1 Dagang 2 14,28 

2 Buruh 1 7,14 

3 Tukang ojek 2 14,28 

4 Tidak ada pekerjaan lain 9  64,29 

 Jumlah 14 100 



               Dari gambaran pada Tabel III.5 di atas, menunjukan bahwa PKL 

Penjual Otak-otak yang sebagian besar tidak memiliki pekerjaan lain selain 

bekerja sebagai PKL di pelabuhan Sri Bintan Pura, sedangkan PKL Penjual 

Otak-otakyang memanfaat waktu setelah tidak berjualan lagi, sebagai pedagang 

2  orang, sebagai buruh sebanyak 1 orang, dan sebagai tukang ojek 2 orang. 

2. Pedagang Kaki Lima Penjual Otak-Otak di Pelabuhan Sri Bintan Pura 

Fenomena sektor informal merupakanfenomena yangsangat umum  terjadi di negara-

negara berkembang.Keterbatasan pendidikan dan  keterampilan yang dimiliki oleh para 

pendatang menyebabkan pemilihan padajenis kegiatan usaha yangtidak terlalu menuntut 

pendidikan danketerampilan  yang  tinggi. Pilihan  mereka  jatuh  pada  sektor  informal  yaitu  

pedagang kaki limaatausebagai pedagang asongan.Pedagangyang menjajakanbarang 

dagangannya di berbagai sudut kota adalah kelompokmasyarakat yang tergolong marjinal dan 

tidak berdaya.Dikatakan marjinalsebab rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan 

didukung oleh  kemajuan kota itu sendiri. Pedagang ini biasanya tidak terjangkau dan 

tidakterlindungi oleh hukum, posisitawar (bargaining position) lemah dan seringmenjadi obyek 

penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersikap represif. 

Di sekitaran jalan keluar masuk pelabuhan Sri Bintan Pura merupakan 

salahsatupusataktivitasekonomipedagang kaki lima, khususnya penjual Otak-otak. Keberadaan 

mereka (khususnya penjual Otak-otak) dari hari kehari semakin bertambah banyak.Mereka 

memanfaatkan trotoarpejalan kaki dan lahan parkir kendaraan roda dua untuk tempat 

berjualan.Berdasarkan hasil penelitian,didapatkan bahwa ada beberapa faktor penunjang 

keberadaan pedagangkaki lima penjual otak-otak di Pelabuhan Sri Bintan Pura, antara lain:  

 



a. Modal 

Ditinjau dari modal usaha yang dimiliki, pedagang kaki lima penjual otak-otak, disatu sisi 

sering dipandang sebelah mata tetapi mampu dan mempunyai jiwa wirausaha dan tingkat 

kemandirian yang tinggi. Skala operasi dapat diukur dengan berbagai macam cara antara lain 

meliputi besarnya modal, omzet, dan lain-lain, tetapi karena ciri-ciri ini biasanya sangat erat 

hubungannya satu sama lain, maka alat ukur yang paling tepat untuk  mengukur  skala  operasi  

adalah  jumlah  orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. 

Melihat ekonomi kota sebagai suatu kesatuan yang tidakdapatdipisahkan dari unit-unit 

produksi dan distribusi, makauntuk kepentingan tulisan ini, unit-unit yangmemiliki10orang ke 

bawah diklasifikasikanke  dalam sektor informal dalam segala bidang (meskipun 

adakekecualian), (Manning, 1991:90-91). 

Beberapa informan yang berhasil diwawancarai,  salah satunya adalah pedagangkaki lima 

yang menjual otak otak di sekitaran pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang, mengatakan 

bahwa ia membuka usaha dengan modal sendiri tanpa bergantung kepada orang lain ataupun 

pihak yang dianggap dapat membantukelancaranusahanya seperti koperasi atau Bank. Bekerja 

dengan modal sendiri meskipunhanya sedikit akan jauh lebih tenangdibandingkan  dengan harus 

meminjam ke bank ataukoperasi yang cenderungakanmemberi syarat-syarat tertentu yang 

terkadangsulit bagi sebagian orang untuk memenuhinya. 

Dari  hasil penelitian yang dilaksanakan, tenyata  ditemukan  berbagai  kendala  bagi  

para  informan  untuk menjaga  kelangsungan  usahanya, yakni  pada  permasalahan  minimnya 

modal usaha. Selain itu, ditemukan juga usaha  yang  modalnya  bukan  tanggung  jawab  pribadi 

para pelaku melainkan milik orang lain.  

 



b. Lokasi  

Sebagian dari pedagang kaki lima penjual otak-otak tersebut 

memilihlokasiberjualanditempat-tempat yang banyak dilalui masyarakat, seperti dipintu masuk 

pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang. Tempat tersebut merupakan lokasi strategis karena 

masyarakat yang akan keluar masuk ke palabuhan melewati jalan tersebut.  

Dari hasil wawancara dengan informan pedagang kaki lima penjual otak-otaktersebut, 

pada umumnya mereka mempunyai keinginan untuk bekerja keras. Para pelakupedagang kaki 

lima penjual otak-otak yang  ditemuidi sekitaran pelabuhan Sri Bintan Pura, khususnya pintu 

masuk pelabuhan telah berkeluarga dan mempunyai anak. Pedagang pedagang kaki lima penjual 

otak-otak tersebut ada yang berasal dari desa dan penduduk asli Tanjungpinang. Strategi yang 

dilakukan oleh  pedagang kaki lima penjual otak-otak untuk bertahan hidup salah satunya adalah 

startegi memilih lokasi. 

Ada beberapa tempat di Kota Tanjungpinang yang menjadi lokasi  kegiatan pedagang 

kaki lima penjual otak-otak. Salah satunya adalah disekitaran pelabuhan Sri Bintan Pura 

Tanjungpinang yang merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di pulau Bintan. Meski 

Pelabuhan Sri Bintan Pura bukan tempat legal dalam menjalankan usaha, para pedagang kaki 

lima tetap menjalankan usaha di tengah bayang-bayang akan penggusuran oelh pihak berwajib.  

Hal tersebut diatas sejalan dengan teori  pertukaran yangdikemukakanoleh George C.  

Homas, bahwa: “proses pertukaran dapat dilihat jelas melaluiperilakupertukaran sosial yang 

terjadi apabila perilaku tersebut harus berorientasi pada tujuan–tujuan yang hanya dapat dicapai 

melalui interaksi melalui orang laindan juga perilaku harus bertujuan untuk memperoleh sarana 

bagi pencapaian tujuan-tujuan tersebut “(Damsar, 2009:8). 

 



c. Persaingan Usaha  

Banyaknya pedagang kaki lima penjual otak-otak yang menjajakan  jualannya di 

sekitaran Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang, membuat pedagangkaki lima penjual otak-

otak harus bersaing mendapatkan keuntungan. Mengingat pedagang kaki lima yang menjual 

otak-otak  misalnya tidak tidak hanya satu orang saja.Sebagai pedagang kaki lima, mereka  

dituntut untuk selalu aktif  dalam menawarkan dagangannya. Pedagang kaki lima penjual otak-

otak tersebutproaktif dalammenawarkanbarang dagangannya dalam artian setiap orang yang 

melewati gerobak dagangannya secara spontan pedagang kaki lima penjual otak-otak akan 

menawarkan barang dagangannya. 

d. Waktu Berjualan  

Penjual makanan biasanya menyukai waktu pagi dan sore terutama pada hari libur. 

Kedua waktu tersebut merupakan waktu strategis, dimanamasyarakat padajam-

jamtertentudipagiharimerupakanjam waktukedatangan sebagian pekerja yangberdomisili di 

Pulau Batam dan sore hari merupakan waktu kepulangan masyarakat yang bekerja di Kota 

Tanjungpinang tetapi berdomisili di Batam. Penjual otak-otak harus pandai melihat waktu pada 

saat-saat jam sibuk pelabuhan. Pedagang kaki limapenjual otak-otak tersebutmemanggil pembeli 

dan menawarkan sendiri dagangannya. 

e. Kiat Berjualan 

Untuk  tetap  eksis  berjualan  di sekitaran pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinag, 

pedagang kaki lima penjual otak-otak juga menjalin hubungan baik denganpembeli dan calon 

pembeli.Pedagang kaki lima penjual otak-otak tersebutjuga harus memiliki keberanian 

yangtinggi agar bisa tetap mempertahankankelangsungan usahanya.Diantara pedagang kaki lima 

penjual otak-otak tersebut ada yang berpenghasilan Rp 50.000,- setiap harinya. Hal 



tersebutdisebabkan strategi yangdigunakan oleh pedagang kaki lima penjual otak-otak tersebut, 

adalah dengan berjualan di tempat lain juga. Saya setiap harinyatidak  hanya  berjualan  di 

sekitaran pelabuhan Sri Bintan Pura  saja, tetapi di tempat lain juga.  

Berdasarkan  hasil penelitian penulis juga,  diketahui  bahwa pedagang kaki lima penjual 

otak-otak di pelabuhan Sri Bintan Pura senantiasa menjaga hubungan baik dengan pembeli. Hal 

tersebut sejalan dengan teori pertukaran yang mengatakan bahwa perilaku pertukaran sosial 

terjadi apabila perilaku tersebut harus berorientasi pada tujuan–tujuan yang hanya dapat dicapai 

melalui interaksi melalui oranglain dan juga perilaku harus bertujuan untuk memperoleh sarana 

bagi pencapaian tujuan-tujuan tersebut (Damsar, 2009:64).   

f. Semangat Pantang Menyerah 

Loyalitas dan tanggung  jawab yang dimiliki oleh pedagang kaki lima penjual otak-otakdi 

pelabuhan Sri Bintan Pura terhadap keluarganya mendorong untuk tetap optimis menjalani 

rutinitasnya berjualan otak-otak.Alasan  utama  sehingga ambisius  itu  kuat  dalam  diri  

pedagang kaki lima penjual otak-otak tidak lain dantidakbukan karena ingin membantu keuangan 

keluarganya.Diantara pedagang kaki lima penjual otak-otak tersebut ada yang memanfaatkan 

waktu senggang di pelabuhan untuk berjualan ditempat lain. Jadi pedagang kaki lima penjual 

otak-otak tersebut tidak memiliki waktu untuk bersantai. Pedagang kaki lima penjual otak-otak 

selalu berupaya untuk menarikpembeliagar membeli dagangannya, yang kadang juga suka 

terlihat sedikit memaksa. 

Dunia pelabuhan memang  menjadi  salah  satu  wadah  dan lahan yang menjanjikan bagi 

para pelakon yang menggantungkan diri di sektor informal. Karena jumlaharus penumpang, 

maupunarus barang sangatmenunjang  lancarnya  usaha  para  pelaku sektor  informal  untuk  

menawarkan  berbagai  bentuk  profesi  yang digelutinya ke publik.  Pedagang kaki lima penjual 



otak-otak mencari situasi-situasi dimana bisamendapatkan tanggung jawab  pribadi  guna 

mencari solusi atasberbagai masalah, bisa menerima umpan balik yangcepat tentang kinerja 

sehingga dapat dengan mudah mereka berkembang atautidak,dan dimana mereka bisa 

menentukantujuan-tujuan yang cukup menantang. 

Perilaku tersebut merupakan hasil dari proses belajar yang dilakukan  oleh pedagang kaki 

lima penjual otak-otak tersebut dan perilaku tersebut dapat  menunjukkan bahwa manusia yang 

satu tergantung kepada manusia lain yang pada akhirnya menimbulkan kerja sama. Menurut 

kajian sosiologi ekonomibahwa dalam masyarakatterdapatproses dan pola interaksi sosial dalam 

hubungannya dengan ekonomi. Hubungan dilihat dari sisi saling pengaruh-mempengaruhi. 

Masyarakat sebagai realitas eksternal-objektif akan menuntunindividu melakukan kegiatan 

ekonomi seperti apa yang bolehdiproduksi.Semuaorangperlu mengonsumsi pangan,sandang dan 

papan untukbisa  bertahan  hidup. Oleh sebab itu manusia perlu bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan  tersebut. Selanjutnya yang dimaksud dengan fenomena ekonomi adalah gejala dari 

cara bagaimana orangataumasyarakat memenuhi kebutuhanhidup  mereka  terhadap  jasa dan 

barang langka. Cara yang dimaksud disini adalah semua aktifitas orang dan masyarakat yang 

berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi barang-barang langka. 

g. Lingkungan yang Mendukung  

Salah  satu  faktor penunjang adanya pedagang kaki lima penjual otak-otak antara lain 

yaitu pelabuhan. Pelabuhan adalah wilayah dan tempat arus barang maupun arus penumpang 

yang akan bepergian dari suatu pulau ke pulau yang lainnya dan juga sebagai lembaga yang 

mengatur lalu lintas kapal yang akan datang dan berangkat. Pelabuhan merupakan incaran 

berbagai jenis sektor informal dalam menjajakan jasanya maupun barang dagangannya tidak 

terkecuali pedagang kaki lima penjual otak-otak. Para pedagang kaki lima di pelabuhan Sri 



Bintan Pura, terutama penjual otak-otak dianggap memberikan akses yang lebih mudah untuk 

mendapatkan makanan tradisional ini untuk di jadikan oleh-oleh ataupun sebagai cemilan selama 

berada didalam kapal. 

Keuntungan juga dirasakan oleh kalangan masyarakat kebanyakan  karena dengan adanya 

pedagang kaki lima mereka tidak perlu jauh-jauh  dalam  berbelanja, karena pihak pelaku 

pedagang kaki lima secara tidak  langsung telah menyediakan barang-barang yang dibutuhkan 

oleh masyarakat Asumsi teori struktural fungsional melalui pendapat Ralph Dahrendorf  

(Damsar,  2009:50) tentang asumsi dasar yang  dimiliki  oleh  teori  struktural  fungsional yaitu 

Setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang  terstruktur secara relative mantap dan stabil 

yakni terpenuhinya kebutuhan masyarakat  pada umumnya. 

3. Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang KakiLima Penjual Otak-Otak Di 

PelabuhanSriBintanPura 

Perkembangan Tanjungpinang yang begitu pesat membuat seluruh elemen kota harus ikut 

dalam laju pembangunan yang semakin cepat termasuk pertumbuhan jumlah penduduk. Sebagai 

kota yang menjadi ibukota Provinsi Kepulauan Riau menyebabkan masyarakat berbondong-

bondong  untuk  menetap.Semakin banyaknya jumlah penduduk berpengaruh terhadap jumlah 

masalah sosial di masyarakat. Kata sosial dalam pengertian umum berarti segala sesuatu 

mengenai masyarakat atau kemasyarakatan. Soejono Soekamto (1983:464) mengemukakan 

bahwa: “sosial adalah berkenaan dengan perilaku atau yang berkaitan dengan proses sosial”.Jadi 

sosial berarti mengenai keadaan masyarakat.Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kehidupan 

sosial berarti suatu fenomena atau gejala akan bentuk hubungan seseorang atau segolongan orang 

dalam menciptakan hidup bermasyarakat. 



Terwujudnya kehidupan sosial ekonomi seseorang tidak terlepas dari  usaha-usaha 

manusia itu sendiri dengan segala daya dan upayayang ada sertadipengaruhi olehbeberapa 

faktorpendorong, antara laindoronganuntukmempertahankan diri dalam hidupnya dari berbagai 

pengaruh akan dorongan untuk mengembangan diri dari kelompok. Semuanya terlihat dalam 

bentuk hasrat, kehendak, kemauan,baik secara pribadi maupun yang sifatnya kelompok sosial.  

Aktivitas ekonomi secara sosial didefinisikan sebagai aktivitas ekonomi yang dipengaruhi oleh 

interaksi sosial dan sebaliknya merekamempengaruhinya.  

Soeratmo (Dahriani, 1995) mengemukakanbahwa aspekkehidupansosial ekonomi 

meliputi antara lain: 

1. Aspek  sosial  demografi  meliputi  antara  lain:  pembaharuan sosial,  tingkah 

laku,motivasi  masyarakat,serta kependudukan dan migrasi. 

2.  Aspekekonomi meliputi antara lain: kesempatan kerja, tingkat pendapatan dan 

pemilikan barang.  

3. Aspek  pelayanan  sosial  meliputi  antara  lain:  sarana pendidikan,  sarana  

kesehatan,  sarana  olahraga  dan  sarana transportasi.  

  

Memahami tindakan ekonomi sebagai bentuk dari tindakan sosial dapat  dirujuk pada 

konsep tindakan sosial yang diajukan olehWeber (Damsar,  2009:31), tindakan ekonomi dapat 

dipandang sebagaisuatu tindakan sosial sejauhtindakan tersebut memperhatikan tingkahlaku 

orang lain. Memberi perhatian inidilakukan secara sosial dalamberbagai cara misalnya 

memperhatikan orang lain,berbicara denganmereka,dan memberi senyumankepadamereka dan 

lain sebagainya. Hal  tersebut  merupakan  salah  satu  masalah  yang  perlu mendapat  perhatian.  

Kesulitan  ekonomi  keluarga  memaksa  untuk  turun ke jalan mencari nafkah. Tidak jarang 

didapatkan orang tua yang sudah rentan dan anak di bawah umur masih menjajakan jualannya di 

sekitaran pelabuhan Sri Bintan Pura. 

Berikut ini akan diuraikan hal-halyangberkaitan dengan kondisi sosial ekonomi pedagang 

kakilimapenjual otak-otak di pelabuhanSriBintanPura Tanjungpinang 



a. Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu aspek untuk mengetahui latar belakangkehidupan 

pedagang kakilima penjual otak-otak. Tinggi rendahnya tingkatpendidikan seseorangterkadang 

dijadikan cermin kepribadian seseorang sesuai nilai yangberlaku dalam 

masyarakat.Tingkatpendidikan jugadapatdijadikansebagaiukuran dalammenentukan 

tingkatkehidupan sosial ekonomi seseorang.Untuk yang bekerjadisektorinformal tidakterlalu 

membutuhkan tingkat pendidikan dalam menggeluti pekerjaannya. Namun demikian, dizaman 

yang modern ini, secara  tidak  langsung  pendidikan  berpengaruh  terhadap pekerjaan.  

Sebagian dari pedagang kakilima adalahorang-orang yang tidak tertampung di pasar 

kerjayangmensyaratkan pendidikansebagai syarat utama. Keadaansosialekonomimasyarakatyang 

tidak memadai serta pendidikanyangterbatas,membuatmasyarakat harus berfikir bagaimana 

mempertahankan hidup. 

Denganmodalyangterbatas dan keterampilanyang masih terbilang minim menjadikan 

banyak orang memilih profesi sebagai pedagang kaki lima dan diantaranya sebagai penjual otak-

otak. Pedagang kaki lima yang berjualan otak-otak di pelabuhan SriBintanPura memiliki jam 

kerjayangbervariasi.Dari hasil wawancara, diketahui bahwa untuk pedagang kaki lima penjual 

otak-otak berjualan mulai dari pagi hari pukul 08.00 WIB sampaidengan sore hari pukul 18.00 

WIB.  

Dari hasil wawancara dengan informan tersebut di atas,diketahui bahwatanpa pendidikan 

yang memadai, masyarakat akan terjebakpadapekerjaanyangmenguras tenaga yang 

banyak,berbeda dengan yang memiliki pendidikan yangtinggi, dimanapendidikan tinggi dapat 

membuat seseorang menduduki posisi yang baik dalam pekerjaannya.  

b. Usia Kerja 



Usia merupakan hal yang penting bagikehidupan manusia, karena sebagai batasan 

kemampuan untuk melakukan kegiatan dalam kehidupannya dan tinggirendahnyausia 

menentukan kapan seseorang dapat bekerja.Umur atau usia juga merupakan modal dasar dalam 

kehidupan, dalam banyak jenis pekerjaan standar usia menjadi syarat penerimaan dan menjadi 

batas bagi seseorang untuk bekerja,berhenti dari pekerjaan oleh karena faktor umur yang tidak 

memungkinkan lagiuntuk bekerja. Oleh karena itu perbedaan umur seseorang selalu 

menunjukkan adanya kematangan dalam berfikir, juga kekuatan fisik dalam beraktivitas. 

Usia menjadi salah satu faktor untuk seseorang memperoleh pekerjaan. Saat ini beberapa 

tempat kerja mensyaratkan usia kerja antara 18 tahun (usialulus  SMA) sampai dengan 35 tahun. 

Sementara untuk usia produktif, seseorang masih bisa bekerja hingga usia 60 tahun (lanjut usia). 

Oleh karena itu, masyarakat yang tidak tertampung disektor formal kemudian beralih kesektor 

informal dan diantaranya menjadi pedagang kaki lima penjual otak-otak di pelabuhan Sri Bintan 

Pura. 

Dari hasil wawancara dengan enam orang informan, diketahui bahwa pedagang kaki lima 

penjual otak-otak di pelabuhan SriBintan Pura berumur antara 20tahun sampai dengan50 tahun. 

Berdasarkan usia informan tersebut, dapatdikatakanbahwa orang yang dapat masuk dalam dunia 

kerja (usia produktif).Selain itu, darienaminformanyangdiwawancarai, diketahui bahwa 

barangdaganganyang dijualmereka selain otak-otak, dijual juga keripikdan kerupuk.  

c. Asal Daerah   

Daerah asal merupakan tempat kelahiran seseorang. Tempat awal sebelum melakukan 

migrasi ke daerah tujuan. Biasanya alasan seseorang untuk meninggalkan daerah asal mereka 

disebabkan oleh keinginan untuk memperbaiki taraf hidup, khususnya dari segi perekonomian.  



Kota-kota besar sering kali digambarkan sebagai tempat yang tepat untuk memperbaiki 

kehidupan sosial dan ekonomi seseorang. Pedagang kaki lima penjual otak-otak yang ditemui di 

lokasi penelitian di pelabuhan Sri Bintan Pura, sebagian berasal dari daerah jawa dan selebihnya 

penduduk asli Tanjungpinang 

d. Tidak Ada Pekerjaan Lain  

Semakin banyaknya pasar modern, menyebabkanb anyak diantara pedagang pasar 

tradisional beralih profesi menjadi pedagang kaki lima yang menjajakan otak-otak di sekitaran 

Pelabuhan Sri Bintan Pura.  

Hal  tersebut  merupakan  konsekuensi  dari  terjadinya  krisis ekonomi  

yangmenyebabkan tenaga potensial terpuruk  dalam kondisi hubungan kerja yang 

merugikan.Sektor informal di perkotaan merupakan klaster masyarakat yang cukup rentan 

terkena impas dari berbagai  kebijakan.  Salah  satu  konsep  operasional sektor informal menurut 

Bromley, Firdausy dalam  Indrawati mengatakan bahwasektor informal tidakmembutuhkan 

keahlian dan ketrampilan khusus (easy entry).    

e. Kemiskinan   

Keluarga-keluarga miskin umumnya hanya mampu bertahan hidup secarapas-pasan, 

bahkan serba kekurangan. Masyarakat miskin tersebut biasanya memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari dengan cara mengutang ke warung-warung, mengurangi konsumsi, makan tanpa 

lauk-pauk atau bahkan terpaksa menjual sebagian barang yang mereka miliki, seperti sepeda, 

mesin jahit, pakaian atau perhiasan. 

Beberapa penjelasan tersebut di atas, sejalan dengan teori kemiskinan bahwa kemiskinan 

merupakan ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang 

memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Keadaanekonomi yang sangat sulit 



membuat seseorang harus menelankenyataanpahit.Hal sedemikian itu senada juga diungkapkan 

oleh penjual otak-otak di pelabuhan Sri Bintan Pura Keluarga dengan ekonomi yang pas-pasan 

menjadifaktorutama ia menjadi pedagang kaki lima penjual otak-otak.Dari pagi sudah berjualan 

otak-otak di pelabuhan Sri Bintan Pura tetapi sebelum berangkat ia dan istrinya mempersiapkan 

barang dagangan dulu dirumah 

Berbagai  jenis  aktivitas  manusia  tentunya  mengharapkan imbalan,  apalagi yang 

bernilai ekonomi tentunya. Imbalan yang dimaksud adalah pendapatan yang diperoleh pedagang 

kaki lima dalam bentuk materi (uang). Tentang kecukupan ekonomi dar ihasil berdagang, 

Pedagang kaki lima    menyesuaikan kebutuhannya semua dengan hasil yang didapat. Bisa saja 

terkadang kekurangan. Walaupun dengan untung yang kecil, pedagang kaki lima tetap berusaha 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi pedagang asongan yang sudah berkeluarga. 

Pedagang kaki lima mau tidak mau harus dengan giat dan sabar menekuni profesinya sebagai 

pedagang kaki limauntuk bisa bertahan hidup. 

Dari para pedagang yang berhasil diwawancarai pedagang kaki lima      penjual otak-otak 

menyenangi profesinya saat ini.Antara lain karenatidakharusbekerja pada orang(tunduk pada 

bos)sehingga kebebasan ini menjadi daya tarik sendiri bagi pedagang kaki lima penjual otak-

otak.Pedagang kaki lima penjual otak-otak di sekitaran Pelabuhan Sri Bintan Pura 

kebanyakanmendagangkanmakanan jajanan sebagaibarang dagang utama.Pedagang kaki lima 

penjual otak-otak bekerja keras dari pagi  hingga sore hari hanya untuk 

mendapatkanuang.Pendapatanyang perolehpedagang kaki lima penjual otak-otak 

jugatidakmenentu,dalamperharinya. 

 

 



f. Jumlah Tanggungan Rumah Tangga  

Jumlah anak dalam keluarga merupakan tanggungan bagi kepala keluarga untuk berusaha 

mencari penghasilan yang mencukupi untuk  memenuhi kebutuhan para anggota keluarga (anak 

dan istri). Dari beberapa informan yang diteliti  

 

g. Status Kepemilikan Tempat Tinggal  

Tempat tinggal adalah dimana seorang berkedudukan serta mempunyai hak dan 

kewajiban hukum tempat tinggal manusia pribadi disebut tempat kediaman tempat 

berkumpulnya manusia atau keluarga dalam kehidupan  sehari-hari, sehingga tempat tinggal 

merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia.  

Secara umum kemampuan suatu unit usaha terletak pada faktor manusiadan sarana yang 

terlibatdidalamnya.Faktor manusia yang tercakup didalamnya adalah sifat pribadi dan 

keterampilan, sifat tersebut lebih banyak ditentukan oleh lingkungan. Sedangkanketerampilan 

diperoleh melalui pendiidkan dan pengalaman. 

Faktor manusia yang dimaksud disini bahwa sebagian dari pedagang kaki lima penjual 

otak-otak tersebut berasal dari latar belakng keluarga yang juga memiliki keluarga yang sama, 

yakni pada umumnya sektor informal. Sektorini memiliki ruang yang terbukabagi kelompok 

marginal kota untuk mempertahankandan melanjutkan kehidupan ditengah arus urbanisasi. 

Sektor informal dianggapsebagaimanifestasidari situasi pertumbuhan  kesempatan kerja 

diwilayahperkotaan. Pedagang kaki lima yangmemasukikegiatan usaha berskala kecil di kota, 

bertujuan mencari kesempatankerja danpendapatan dari padamemperolehkeuntungan.Pada 

umumnyasektor ini merupakanruang terbukabagikelompokmarginalkotauntukmempertahankan 

dan melanjutkan kehidupan dalam batas subsistensi.  

 



 

 

 

 

 

 

 


