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ABSTRACT Design ideas can be fruitfully explored when one is forced to cope 

with an extreme condition.  A “kakilima,” an Indonesian term which has similarity 
to “peddler, hawker, staller, etc.,” is likely to be a good example of how people 
cope with many limitations. The kakilima—as one of the business informal sector 
types—is characterized by lack of official recognition, lack of registration and 
protection, and low level of organization. More specifically, the kakilima design 
typology is highly influenced by occupying illegal and sometime undeveloped 
plots within the most accessible location for their potential customer.  As we 
understand people who handle the kakilima business type, are community with 
little or small capital and relatively no division between labour and capital, they 
have to think hardly and “creatively” to sustain their income to feed their family. 
The two-principles they have to consider in sustaining their limited business 
capital are whether they have more “mobility” or stay “settle” next to the people 
crowd. The more the growth of the kakilma business, the more complex features 
of designing their business place they developed. An observation of various 
kakilima design types at many cities in Indonesia, Malaysia and some at Europe 
gives us a valuable lesson learnt as a starting point to develop the more friendly 
kakilima.    
 
 

A. APA ITU SEKTOR INFORMAL DAN BAGAIMANA PERANNYA? 

Sektor informal dibedakan dengan sektor formal, terutama terkait dengan 
kacamata “legalitas” suatu bentuk kegiatan usaha. Sektor formal, termasuk di 
dalamnya sektor industri dan sektor jasa modern (baik milik pemerintah 
maupun swasta) dikenal secara jelas oleh perangkat peraturan pemerintah, 
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(official recognition) (Weeks, 1975; p 1-14),  oleh karenanya sektor formal 
biasanya mendapatkan perlindungan hukum (protection) dan dukungan 
fasilitas oleh pemerintah.

1
 Sementara yang disebut dengan sektor informal 

banyak dikategorisasikan sebagai usaha yang berada ”di luar kontrol 
pemerintah” (outside the state control) atau belum diatur oleh perundangan 
pemerintah (lack of registration) (Loh Ludher, 2002; p. 2), sehingga sering 
berkonotasi sebagai sektor yang tidak teratur, (”unorganized”), tidak memiliki 
kejelasan organisasi.  Dengan demikian sektor informal dari sudut pandang 
pemerintah adalah bentuk usaha yang tidak dimuat dalam peraturan-
perundangan formal sehingga tidak cukup kuat untuk diatur dan karenanya 
tidak atau bukan menjadi ”subyek” pajak. 

 
Persepsi dan konotasi sektor informal yang lumayan negatif, tentu harus dilihat 
secara bijak dari kacamata peran-peran positif dari keberadaannya di pusat-
pusat keramaian kota. Seperti yang diutarakan, Mundbodh (2003) bahwa 
sektor informal banyak membantu ketidak-mampuan sektor modern menyerap 
pasar kerja di kota akibat pendatang baru. Menurut laporan ILO, sekitar 60% 
buruh kota-kota di negara sedang berkembang diserap oleh sektor informal. 
Lebih jauh, organisasi dunia ini (ILO, 1991) juga menunjukkan peran penting 
sektor infromal dalam menciptakan pasar-pasar, mengembangkan 
perdagangan, mengelola sumber-sumber alam, melawan kemiskinan, 
membuka lapangan kerja, membangun masyarakat, menghidupi keluarga-
keluarga dan memberi makan banyak anak-anak di dunia. (Reddy, Naidu and 
Mohanty, 2002) Bahkan seringkali, orang-orang yang mengembangkan sektor 
kerja informal dianggap sebagai ”inovator” dalam keterdesakan dan ketidak-
berdayaan situasi kota memberi lapangan pekerjaan formal.

 
(Ardito Barletta in 

Chickering, Lawrence and Salahdine, eds., 1991; after Loh Ludher, 2002) 
Hanya saja, sikap-sikap pengembangan sektor informal yang tidak 
memperhatikan legalitas hukum, yang seringkali menyebabkan mereka 
kehilangan ”hak sebagai warga masyarakat” untuk mengembangkan usaha. 

 
 
 
 

                                                 
1
  Lihat situs: http://www.gdrc.org/informal/001-define.html, diakses dec 2003 

http://www.gdrc.org/informal/001-define.html
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B. MODEL EKONOMI, MEKANISME KERJA & KARAKTER FISIK    
SEKTOR INFORMAL 

Dalam konferensi Internasional tentang Statistik Perburuhan tahun 1993,  
dihasilkan suatu Resolusi yang dikenal dengan Resolusi ICLS,

2
  tentang 

kesepakatan  penghitungan statistik dari sektor informal. Resolusi ICLS 
mendasarkan sektor informal sebagai tipe unit usaha atau produksi yang 
berskala kecil, (small scale),  dengan sistem pengelolaan yang kurang 
memadai (low level of organization), serta tidak adanya perbedaan yang 
mencolok antara buruh dan majikan  (with little or no division between labour 
and capital).

3
 Ciri-ciri lebih lanjut dari sektor informal dalam kerangka 

resolusi ICLS tersebut adalah penyertaan modal yang relatif kecil, sistem 
kelola tanpa pembukuan yang baik, (Loh Ludher, 2002, dan “Ghana Report”) 
serta ciri kerja yang menggunakan lebih banyak tenaga buruh daripada 
peralatan masinal yang canggih. (Mundbodh, 2003)  

Berbeda dengan Resolusi ICLS, Charmes (1998) menyarankan untuk 
mengkaji sektor informal lebih pada karakter ”informal” yang tidak saja 
berdasar struktur manajemen unit usahanya, tetapi juga karena ”status 
kontraktual dan kondisi pekerjanya”.  Sektor informal tidak mendasarkan 
pada sistem kontrak kerja, oleh karenanya, tidak ada jaminan sosial atau 
tidak tercapainya standar minimum upah maupun fasilitas kerja. (Osterkamp, 
2001, p.133)  Sistem jam kerja, fasilitas pekerja, maupun penggajian sangat 
fleksibel berdasarkan situasi dan kondisi usaha. (Gerber, 2003; p 3) Hal ini 
dimungkinkan terjadi karena ada dua hal, pertama pendapatan unit usaha 
jauh di bawah sektor formal sehingga kemampuan menggaji pekerja juga 
rendah; kedua, kalaupun pendapatan usaha memadai tetapi pembayaran 
kepada pekerja tidak memenuhi standar, maka dapat dimengerti karena 
kebanyakan pekerjanya adalah kerabat pemilik usaha (the use of family and 
unpaid labour), atau pekerja tidak tetap (casual employment). (Osterkamp, 
2001, p.133; Charmes,1998; Mundbodh, 2003). Charmes mensinyalir 

                                                 
2
 Resolusi tersebut dihasilkan pada konferensi yang dikenal dengan nama the Fifteenth International 

Conference of Labour Statisticians (ICLS), January 1993. 
3
 Lihat situs: http://www.unstats.un.org/unsd/class/intercop/training/australia/papers/austra-12.pdf, 

diakses dec 2003 
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hubungan kekerabatan dan non-contractual base semacam itu turut 
menyumbangkan terjadinya ”informalisasi” suatu unit usaha atau pekerjaan. 

Tipe unit usaha berskala kecil, dengan model kekerabatan antar majikan dan 
buruh tanpa kontrak, serta sistem penggajian yang fleksibel tetapi di bawah 
standar minimum menjadi ciri-ciri kegiatan ekonomi sektor informal. Ciri ini 
nampaknya tidak terkait dengan besar kecilnya keuntungan yang didapat. 

Dengan tipe kegiatan ekonomi skala kecil, bermodal pas-pasan, dan 
fleksibilitas kekerabatan sistem kerja dan penggajian, mengakibatkan sektor 
informal memiliki kecenderungan pemilihan lokasi (setting) dan bentuk fisik 
”arsitektur” tempat usaha menjadi sangat spesifik.  

 
Setting dari beragam usaha sektor informal itu biasanya ditemui disekitar 
kerumunan orang di jalan-jalan, area pejalan kaki, atau di gang-gang kota,

4
 

dan memiliki kecenderungan menggelar usahanya pada waktu dan tempat 
yang “nyaman bagi pelanggan.” (Mundbodh, 2003) Selain itu, sektor informal 
banyak memanfaatkan fasilitas atau ruang-ruang publik, (Gerber, 2003; p 3) 

dan cenderung menempati lokasi usaha yang kebanyakan tanpa ijin, seperti, 
di lapangan terbuka, menempel pada pasar, pada tanah tak dikembangkan 
(undeveloped plot), di pemukiman, pada area pedestrian. (Reddy, Naidu and 
Mohanty, 2002)  Menarik untuk kita kaji bahwa istilah ”kaki lima”, dapat 
diibaratkan sebagai ”KAnan-KIri LIntas MAnusia,” yang berarti sama halnya 
dengan kebanyakan lokasi usaha sektor informal yang selalu dekat dengan 
kerumunan orang atau dekat dengan ”pelanggan yang melintas” terlepas 
dari penggunaan ruang bagi usahanya itu sah atau tidak. 

 
Selain itu, dengan adanya karakter bisnis yang tidak tetap tempatnya (no 
fixed place of business), menyebabkan karakter arsitektur tempat usaha 
cenderung menggunakan teknologi sederhana (simple technology).

 
(Loh 

Ludher, 2002; p. 2 dan Mundbodh, 2003)  
 

                                                 
4
 Lihat situs  http: //www.unstats.un.org/unsd/class/intercop/training/australia/papers/austra-12.pdf, 

diakses dec 2003 
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Dengan demikian, karakter setting dan tipe fisik sektor informal dapat 
disebutkan memiliki kecenderungan salah satu atau lebih dari kondisi-
kondisi di bawah ini:  
- memanfaatkan ruang-ruang terbuka kota yang sering dilewati orang 

tetapi relatif kurang pengawasan pihak yang berwewenang, 
- menggunakan lahan kota tanpa terdaftar secara formal, 
- menggunakan lahan rumah tinggal atau gang-gang pemukiman urban, 
- menggunakan bentuk fisik sederhana, relatif kecil, dan relatif murah, 
- memanfaatkan teknologi sederhana, semi-permanen, dan atau mudah 

dipindahkan, 

 

C. SEKTOR INFORMAL, KAKILIMA DAN PERMASALAHAN URBAN 
DESIGN 

Salah satu definisi desain urban adalah tata rancang bentuk lingkungan 
urban yang memberi sumbangan pada peningkatan kualitas kehidupan, 
terutama di area urban. Bagi banyak urban designer, mereka lebih suka 
memikirkan dan merancang sektor-sektor formal atau modern dari pada 
sektor informal. Hal ini disebabkan, menangani masalah-masalah sektor 
formal dan modern, selain secara finansial lebih menguntungkan, prosedur 
kerja perancangan fasilitas untuk sektor formal ”lebih pasti dan cukup jelas”, 
seperti jelas siapa clientnya (seringkali single client), jelas problem dan 
program rancangan yang ditangani, jelas jadwal waktu dan sistem 
penganggarannya. Sementara menangani masalah sektor informal, seorang 
urban designer akan menemui banyak ”ketidak-pastian”, misalnya: tidak ada 
problem dan program perancangan yang jelas, masalah yang ditemui bisa 
berubah sewaktu-waktu di lapangan, clientnya banyak dan beragam 
(multiple client), seringkali penangannya terhambat oleh masalah ketidak-
jelasan dukungan finansial atau anggaran.  

 
Kita sadari betul bahwa, di perkotaan, salah satu jenis sektor informal yang 
penting adalah jenis usaha dagang kecil yang sering disebut dengan 
pedagang kaki lima. (Soengkono, 1980: hal 40-41) Masalah pedagang kecil 
dan kakilima pada umumnya kekurangan modal dan tempat berusaha. 
(Basri Durin, 1980: hal. 86) Situasi yang serba terbatas dan tidak 
menguntungkan memaksa para pedagang kaki-lima mengatasi masalah-
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masalah esensial di dalam mempertahankan ”kelangsungan” usahanya di 
kawasan urban. Di dalam permasalahan “kaki lima”,  aspek-aspek urban 
yang cukup mempengaruhi adalah:  
- aspek legal: tidak berlandaskan aspek legal,  
- aspek ekonomi: bermodal kecil, pengelolaan tradisional (tanpa 

pembukuan) 
- aspek fisik: menempati lokasi strategis, di ruang publik, temporer, tetapi 

kebanyakan tanpa ijin 
 

Dua isu penting dari pemikiran ”desain” para pedagang kakilima yang bisa 
dikemukakan adalah: 

Pertama, apa dan bagaimana upaya mereka dalam ”menempatkan diri 
pada” lokasi yang strategis yang nota bene ”dekat dengan pelanggan” 
tetapi ”perlu cukup jauh dari kontrol penguasa legal.” Hal ini sangat 
terkait dengan tingkat mobilitas dan tingkat ”kemenetapan” (”settle-
ness”) dari pedagang kaki lima. 
 
Kedua, apa dan bagaimana upaya mereka ”mengatasi keterbatasan 
modal usaha” dalam menciptakan wadah atau sarana usaha. Tingkat 
”kompleksitas desain” dari wujud sarana usaha yang terjadi bisa 
dikaitkan dengan tingkat ”permodalan” yang dimiliki, misalnya ada atau 
tidaknya sponsor/untuk tempat jual. 

Tulisan ini merupakan hasil kajian kakilima untuk mendapatkan tipologi 
desain kakilima.  Tipologi dapat dijelaskan sebagai ilmu mengenai tipe-
tipe yang dikelompokkan berdasar ketentuan atau karakter umum yang 
menonjol. Kajian tipologi desain kakilima adalah upaya untuk menemu-
kenali tipe-tipe desain kakilima paling tidak berdasarkan 4 (empat) 
kecenderungan di atas: yakni tingkat mobilitas dan ”kemenetapan”nya, 
serta berdasarkan dari tingkat permodalan usaha dan komplesitas 
desain. Tingkat permodalan tidak akan kita kaji secara kuantitatif tetapi 
akan banyak pada asumsi kualitas. Para urban designer bisa banyak 
belajar bagaimana seorang pedagang kakilima ”merancang tempat 
usahanya” dengan berbagai keterbatasan yang dihadapi agar bisa 
mengatasi berbagai macam ”ketidak-pastian” di kawasan urban. 
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D. PRINSIP ”MOBILITAS” & ”KEMENETAPAN” DESAIN KAKILIMA  
 

Waworoentoe (1974) telah menyebutkan sarana usaha pedagang kakilima 
pada kelompok-kelompok yang memakai pikulan (kotak), gerobak, gelaran, 
meja tanpa atap, meja dengan atap, kios dan kelompok-kelompok lainnya, 
dengan luas usaha kurang dari 5 m2. (Waworoentoe, 1974 after Soengkono 
1980 dan after  Dimara, 1979) Namun pengelompokan ini belum banyak 
ditinjau secara langsung pada sistem klasifikasi yang didasarkan pada 
pertimbangan tertentu.  

 
Jika kita kaji secara cermat, pada dasarnya kita bisa mengelompokkan pada 
dua hal: pertama, pada sifat atau tingkat mobilitas pedagang kaki lima, dan 
kedua, pada sifat atau tingkat ”kemenetapannya”. Kakilima yang basisnya 
mobilitas, dapat ditelusuri dari arti dan definisi kakilima, yang dikemukakan 
dari istilah asing: pedlar dan hawker. Pedlar adalah seseorang yang 
”berteriak” menjajakan barang dagangan di jalan atau berkeliling dari rumah 
ke rumah dengan sistem penjualan secara tunai (cash & carry).

5
 Pedlar 

dalam bahasa Belanda dikenal sebagai kiepkeerl, digambarkan sebagai 
jenis pekerjaan orang jaman dulu yang berjalan kaki membawa barang 
dagangan dipunggung. (lihat gambar 1)

6
   

Istilah hawker dapat digunakan secara lebih luas dibanding pedlar, karena 
selain berkeliling dengan barang dagangan dipunggung, bisa juga hawker 
memanfaatkan, gerobak dorongan untuk membawa barang.

7
 Pada abad 19, 

pada peraturan the Hawkers Act 1888 di Inggris dikenal juga penjaja keliling 
yang menggunakan kuda atau hewan lainnya.

8
 Di daerah urban Indonesia, 

                                                 
5
 Lihat Situs Genealogical Research in England & Wales: Ranks, Professions, Occupations And 

Trades,  http://www.gendocs.demon.co.uk/trades.html, diakses 16 januari 2004 
6
  Lihat Situs List of old Dutch occupations. http://www.rabbel.info/occupations.html, diakses 16 

Januari 2004 
7
  Lihat situs http://www.hyperdictionary.com/dictionary/hawkers, diakses 5 November 2003 

8
  Sejak tahun 1871 di Inggris mengenal The Pedlars Act 1871, yang mempersyaratkan penjual 

keliling yang berjalan kaki untuk memiliki lisensi dari kantor polisi setempat.  Kemudian 17 tahun 
kemudian, keluar peraturan baru yang disebut dengan the Hawkers Act 1888. Peraturan ini 
mengantisipasi pedagang yang berkembang menggunakan kuda-kuda dan hewan lainnya untuk 
menjajakan barang dagangannya. Oleh karenanya, persyaratan lisensi yang harus dimiliki harus 
dimintakan kepada tingkat yang lebih tinggi yakni dewan pemerintah daerah (the County or County 
Borough Council). Lihat lebih jauh pada situs 

http://www.gendocs.demon.co.uk/trades.html
http://www.rabbel.info/occupations.html
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jenis penjaja keliling yang membawa barang dengan cara berteriak untuk 
menarik pembeli memiliki beberapa media untuk menjajakan, misalnya 
seperti pedagang asongan, pikulan, rombong, gerobak, sepeda, sepeda 
motor, atau kecenderungan akhir-akhir ini dengan menggunakan mobil 
penjaja barang. (lihat gambar 2a, 2b) 

 

  

Gambar 1 : Pedagang Keliling dan Loper Koran- Almanakverkooper                                            
(Sumber: List of old Dutch occupations. http://www.rabbel.info/occupations.html, diakses 16/01/2004) 

                                                                                                                         
http://www.movinghere.org.uk/galleries/roots/asian/pullingittogether/pullingittogether.htm, diakses 
16 Januari 2004 

http://www.rabbel.info/occupations.html
http://www.movinghere.org.uk/galleries/roots/asian/pullingittogether/pullingittogether.htm
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Kakilima yang berdasar pada ”kemenetapan” dagangan atau sikap pedagang 
untuk menjajakan barang pada tempat yang menetap, bisa ditelusuri dari 
definisi-definisi seperti, stall dan kiosk. Istilah stall bisa berarti, tempat kecil, 
meja, stan, kedai, tempat jualan yang terbuka bagian depannya (open fronted-
shop) yang digunakan pedagang di pasar, di pinggir jalan, maupun di stasiun 
kereta. (Hornby, 1974; hal. 839 dan Echols & Shadily, 1975; hal 551) Kata kiosk 
sendiri berasal dari bahasa Turki atau bahasa asli Persia, yang memiliki arti 
suatu rumah, pavilion atau portico yang didukung oleh pilar-pilar untuk 
digunakan di ruang luar pada waktu musim panas. (Webster’s, 1913 dan Kual, 
2001) Kiosk juga bisa berupa satu petak kecil yang terbuat dari dinding-dinding 
partisi, atau konstruksi ringan berornamen untuk penggunaan tertentu, seperti 
jualan koran (news stand), tempat ngamen (band stand) dll.

9
 Di Indonesia, bisa 

ditemui juga kecenderungan pedagang kaki lima untuk menjajakan barangnya 

                                                 
9
Lihat situs http://www.hyperdictionary.com/dictionary/kiosk, diakses 5 November 2003 

Gambar 2a : Pedagang Asongan rokok 
(Anyer, 2003) 

Gambar 2b : Mobilitas Gerobag Sepeda penjual buah 
(Penang, 2003) 
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secara lebih menetap, baik dengan ”menggelar” dagangan di pinggir jalan, 
menggunakan meja, tenda maupun menggunakan kios-kios. (lihat gambar 3a, 
3b, 3c) Pertanyaan yang cukup mengusik kita tentunya adalah, pada situasi 
yang seperti apa seorang pedagang kakilima memutuskan terus untuk 
berkeliling (mobile) dan kapan ia memutuskan untuk ”menetap” pada suatu 
tempat (settle)? 
 

   
 
 
 

 

Gambar 3a : Kaki Lima Gelaran Ber-alas 
(Jakarta, 2001) 

Gambar 3b : Warung Tenda 
(Ipoh-Malaysia, 2003) 

Gambar 3c : Kios Stempel  
tak Beroda/”menetap” 

(Yogyakarta, 2002) 
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Pegangan 

untuk menjinjing 

Terompet untuk 
menarik perhatian 

Kawat pengikat 

Barang dagangan  

E. MODAL USAHA DAN KOMPLEKSITAS DESAIN KAKILIMA 

Permasalahan utama pedagang kakilima atau sektor informal lainnya adalah 
mereka memulai usaha atau bertahan untuk berusaha dengan modal yang 
sangat kecil. Dengan modal usaha yang terbatas akan sangat sulit 
menyediakan sarana untuk berdagang yang memadai. Oleh karenanya, wajar 
sekali kalau kita sering melihat model-model pedagang asongan yang 
”menjinjing langsung”, menggunakan selendang, ”tas kresek” atau kardus 
bekas untuk membawa barang dagangannya. Jika kita menemui tipe sarana 
yang by design spesifik untuk membawa barang dagangan (lihat figure 4a, 
4b), biasanya sudah menjadi satu paket yang dipinjamkan oleh juragan 
kepada pedagang asongan. Dalam hal ini pedagang asongannya tidak 
bermodal tetapi juragannya yang memiliki modal usaha. Ada yang memerinci 
antara sewa media usaha, semisal rombong atau gerobak, dan modal bahan 
usaha. Ada juga yang memberi gratis kios-kios dengan berbagai label 
sponsor, tetapi mempersayaratkan sebagai salah satu outlet produk sponsor 
tersebut.  

     

 Gambar  4a : Desain Media Untuk Asongan 

(Cibubur, 2004) 

Barang dagangan  

Kawat pengikat 

Terompet untuk menarik perhatian 

Pegangan untuk menjinjing 
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Pedagang kakilima yang memiliki semakin banyak modal atau sponsor 
pendukung, biasanya semakin memikirkan sisi-sisi fungsional tempat 
jualan, dan kadang-kadang semakin mempertimbangkan unsur estetika. 
Semakin terpikirkan sisi fungsional semakin banyak atau semakin 
”canggih” item desain yang tampil. Sebagai contoh, dari meja jualan 
dengan tutup jajanan dari kertas koran, berubah menjadi kotak kaca 
tembus pandang tak tembus lalat. Dari meja sederhana dilengkapi 
dengan payung pelindung penjaja, berubah menjadi tenda sederhana 
dan jadilah kemudian warung makan kecil. Dari gerobak dorong menjadi 
bermesin, dan akhirnya memodifikasi mobil bekas. Keterkaiatan 
masalah permodalan dan kompleksitas desain menjadi salah satu 
pendekatan menarik dari kajian  gagasan-gagasan desain kakilima yang 

Gambar 4b : Desain Kios Kakilima 
(Yogyakarta,2003) 
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fresh from the field. Biasanya keterbatasan memaksa atau mendorong 
seseorang untuk menyelesaikan masalah secara esensial dan original.  

 

F. BAHASAN TIPOLOGI KAKILIMA PERKOTAAN 

Tarik menarik kecenderungan kakilima yang memiliki mobilitas dan yang 
memilih untuk menetap, serta asumsi tingkat modal usaha yang berbanding 
lurus dengan kompleksitas desain dapat membantu kita untuk mendefinisikan 
tipologi desain kakilima. Dari survai dan fakta yang kita kumpulkan dari 
beberapa kota, seperti Yogyakarta, Jakarta, Denpasar, Anyer, Penang, Berlin, 
Milan di dalam dan luar negri khususnya Malaysia, dapat kita susun tipe-tipe 
kakilima yang menjadi bukti keterkaitan antara ”mobilitas”, ”kemenetapan”, 
”modal” dan ”kompleksitas” desain.  

Kecenderungan ”mobilitas” maupun ”kemenetapan” dari pedagang kakilima 
tentu sangat terkait dengan banyaknya pelanggan yang dilayani pada satu 
tempat, legalitas penggunaan ruang usaha di tempat publik, maupun lemah-
tidaknya kontrol pemerintah setempat terhadap pedagang kakilima. Analisa 
perkembangan Kakilima di Jakarta tahun 1972-1978

10
 cenderung mengarah 

kepada kakilima yang lebih menetap. (lihat grafik) Biasanya indikasi utama 
adalah adanya banyak pelanggan yang membeli barang pada suatu tempat 
tertentu. Indikasi pendukung yang menjadi alasan pedagang untuk ”menetap” 
di suatu tempat adalah  adanya ”ijin berdagang penguasa setempat’. Yang 
dimaksud ”penguasa setempat” bisa merupakan penguasa formal yakni 
aparat pemerintah, atau penguasa informal yakni orang-orang setempat yang 
dianggap bisa menjamin pedagang untuk menjual dagangan di tempat 
tersebut. ”Perijinan” bisa menggunakan surat legal dari pemerintah setempat, 
tetapi biasanya interpretasi pedagang terhadap ”adanya ijin” karena mereka 
telah ditarik ”pajak/retribusi” oleh aparat pemerintah dan atau ”non-

                                                 
10

 Mengapa dipilih perkembangan kakilima di Jakarta pada tahun 1972-1978? Pertimbangan utama 
adalah Jakarta pada saat itu, telah memasuki economic recovery setelah sekitar lima tahun krisis 
melanda Indonesia akibat G30S-PKI. Masa recovery ini menjadikan kota Jakarta memiliki daya 
tarik kuat bagi sektor informal. Phenomena ini sangat mirip dengan kondisi dan skala ekonomi di 
berbagai kota di Indonesia saat ini. Sumber data berasal dari  Waworoentoe, 1974 after 
Soengkono 1980 dan after  Dimara, 1979, namun data digunakan untuk membahas 
kecenderungan perubahan dari kakilima basis ”mobilitas” kepada basis ”kemenatapan”.  
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pemerintah.”
11

 Jika tidak ada satupun oknum yang melakukan penarikan 
pajak, indikasinya mengarah kepada tidak adanya kontrol penggunaan ruang 
publik baik oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri. Perlu diketahui 
bahwa ruang publik harus bisa diakses secara luas oleh semua orang tanpa 
ada upaya mendominasi penggunaan oleh pihak tertentu terhadap 
kepentingan pihak yang lain. 
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Grafik Kecenderungan Perubahan Kakilima  dengan Mobilitas & Menetap 

Kakilima yang berkeliling biasanya tidak lebih banyak memberikan masalah 
dibanding yang menetap. Jenis pedagang keliling ini adalah jenis pedagang 
yang ”pro-aktif” menjemput bola ke arah pelanggan. Namun cara ini cukup 

                                                 
11

 Kalau dilihat dari kacamata konsep peraturan sektor modern atau sektor formal, selain tujuan 
pengaturan tata usaha yang tertib sehingga terjadi persaingan usaha yang sehat dan 
mensejahterakan masyarakat banyak,  peraturan juga bertujuan untuk dasar pemungutan pajak 
bagi pendapatan pemerintah. Secara tidak langsung, dengan menggunakan analogi peraturan 
sektor formal, kita bisa mengerti persepsi pedagang sektor informal yang merasa ”memiliki 
legalitas untuk berdagang” ketika ada oknum yang menarik ”pajak” kepada mereka. 
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melelahkan bagi pedagang, karena membutuhkan tenaga yang banyak 
terutama jika beban barang dagangan yang cukup besar dan berat untuk 
dibawa atau dipikul. Oleh karenanya, jenis pedagang keliling yang 
berkembang dan memiliki modal akan melengkapi moda pergerakan yang 
semakin baik. Misalnya, berkembang dari gerobak dorong beroda, menjadi 
gerobak berkayuh, selanjutnya berkembang menjadi gerobak bermotor atau 
bermobil. Dari mengefisienkan tenaga manusia sampai memanfaatkan tenaga 
mesin. Perlengkapan yang ditambahkan juga semakin banyak, menambah 
pelindung barang dagangan, pelindung penjaja, label-label iklan dll.  

Sementara, kakilima yang menetap biasanya lebih dimanja oleh pelanggan 
yang lewat di depan barang dagangannya. Kakilima yang menetap didukung 
juga lokasi yang strategis, misal dekat keramaian pasar, stasiun, terminal atau 
kampus. Semakin lama pedagang kakilima menetap, semakin terlihat perilaku 
dan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fungsional tinggal. Misal, 
area yang digunakan pada ruang publik semakin meluas, rutinitas dan 
kapasitas membuang air cucian perkakas atau baju bertambah, tempat masak 
makanan sehari-hari menjadi lebih permanen, tempat tidur darurat mulai 
terlihat pada malam hari, dan tumpukan kotak-kotak penyimpanan barang-
barang yang semakin menggunung. Di mata pedagang kakilima, hal-hal 
tersebut sangat bermanfaat, namun ketika daya dukung lingkungan tidak 
cukup atau tidak sesuai dengan cara-cara menetap pedagang, timbulah 
masalah-masalah lingkungan, kekumuhan, penyumbatan selokan, sampai 
pada terganggunya lalulalang masyarakat karena lokasi para pedagang 
kakilima. Biasanya kakilima jenis ini adalah kakilima yang menjajakan 
makanan, terutama dengan tenda. Pada banyak kakilima yang menjual rokok 
dan barang kelontong selain makanan, mereka lebih banyak bisa membatasi 
tempat yang digunakan. Tipe kakilima ini sering diwadahi dengan kios-kios 
kecil. Para sponsor sering mengembangkan tipe kios ini dan banyak yang 
diberikan secara cuma-cuma atau dengan harga relatif murah kepada 
masyarakat. Selain pertimbangan rancangan kios yang cukup kecil dan 
kompak, bentuknya juga tidak terlalu banyak memberikan dampak kepada 
lingkungan. Lebih jauh, bagi sponsor rancangan kios yang cantik dan unik 
bisa merupakan media promosi sekaligus agen pengecer terdepan dari 
barang produksi mereka. 



NALARs Volume 3 Nomor 2 Juli 2004: 1-18 

 

16 

copyright 

Untuk melihat keterkaitan ke-empat aspek—mobilitas, ”kemenetapan”, modal 
usaha, dan kompleksitas desain—diagram berikut ini akan menjelaskan 
klasifikasi dari tipe-tipe kaki lima: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5 : Tipologi Kakilima 
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G. LESSON LEARNT TIPOLOGI KAKILIMA 

Banyak kita temui permasalahan-permasalahan kota muncul akibat keberadaan 
kakilima yang mendominasi penggunaan ruang publik sehingga pengguna lain 
terpinggirkan. Penggunaan tanah baik milik pemerintah maupun individu secara 
ilegal. Kakilima juga sering menyebabkan permasalahan lingkungan kota yang 
menjadi kumuh bukan semata-mata karena faktor estetika kota, tetapi menjurus 
kepada kualitas kesehatan lingkungan yang menurun akibat keberadaannya. 
Namun harus kita sadari bahwa kakilima atau sektor informal berperan penting 
dalam pengembangan penting kawasan perkotaan. Solusi yang arif dan 
bijaksana perlu ditemukan agar dalam mengembangkan kakilima yang tertib 
tertata tanpa menimbulkan anarki baik dari sikap kakilima yang diatur, 
pemerintah yang menata, dan masyarakat yang memanfaatkan sektor informal 
jenis ini. Salah satu model penataan selalu dibebankan kepada para urban 
designer. Kajian Tipologi Desain Kakilima yang mengemukakan keterkaitan 
prinsip-prinsip mobilitas, ”kemenetapan”, tingkat modal usaha, dan kompleksitas 
desain diharapkan mampu memberi masukan yang berguna bagi solusi yang 
bijak bagi pedagang kakilima. 
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