Pekerja Sektor Formal/Informal
Perekonomian di kebanyakan negara berkembang bahkan di beberapa negara maju adalah
fenomena jumlah dan tingginya peningkatan penduduk yang bekerja di sektor informal. Hal
ini didorong oleh tingkat urbanisasi yang tinggi dimana penawaran pasar tenaga kerja
mampu direspon oleh permintaan tenaga kerja sektor informal. Pengelompokkan definisi
formal dan informal menurut Hendri Saparini dan M. Chatib Basri dari Universitas Indonesia
menyebutkan bahwa tenaga Kerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja pada
segala jenis pekerjaan tanpa ada perlindungan negara dan atas usaha tersebut tidak
dikenakan pajak.

Definisi lainnya adalah segala jenis pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan yang
tetap, tempat pekerjaan yang tidak terdapat keamanan kerja (job security), tempat bekerja
yang tidak ada status permanen atas pekerjaan tersebut dan unit usaha atau lembaga yang
tidak berbadan hukum. Sedangkan ciri-ciri kegiatan-kegiatan informal adalah mudah masuk,
artinya setiap orang dapat kapan saja masuk ke jenis usaha informal ini, bersandar pada
sumber daya lokal, biasanya usaha milik keluarga,

operasi skala kecil, padat karya,

keterampilan diperoleh dari luar sistem formal sekolah dan tidak diatur dan pasar yang
kompetitif. Contoh dari jenis kegiatan sektor informal antara lain pedagang kaki lima (PKL),
becak, penata parkir, pengamen dan anak jalanan, pedagang pasar, buruh tani dan lainnya.

Kemajuan perekonomian sebuah negara dapat pula ditandai dengan adanya transformasi
ke arah penurunan pekerja kasar (blue collar) yang merepresentasikan pekerja sektor
informal. Pekerja blue collar dapat dimaknai sebagai pekerja pada pekerjaan yang
mengandalkan kekuatan fisik, pada kelompok lapangan usaha di Indonesia biasanya
dimasukkan kedalam jenis pekerjaan di sektor usaha pertanian, kehutanan, perburuan,
perikanan, tenaga produksi, alat angkut dan pekerja kasar.
Disisi lain, pekerja manajerial (white collar) yang merepresentasikan pekerja sektor formal
terdiri dari tenaga professional, teknisi dan sejenisnya, tenaga kepemimpinan dan
ketatalaksanaan, tenaga tata usaha dan sejenisnya, tenaga usaha penjualan, tenaga usaha
jasa. Pada beberapa tahun terakhir tercermin adanya kecenderungan penurunan peran
pekerja blue collar dan sedikit peningkatan pekerja white collar. Ini merupakan sinyal
kemajuan perekonomian dan juga kemajuan pendidikan karena pekerja white collar secara
umum membutuhkan tingkat pendidikan yang memadai. Dalam analisis pembagian pekerja
menjadi pekerja sektor formal dan pekerja sektor informal sering terkendala dengan data
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yang tersedia. Tidak adanya keseragaman secara internasional tentang definisi sektor
informal dan ketersediaan data yang ada di Indonesia, pengertian pekerja sektor informal
dalam analisis ini didekati dengan status pekerjaan. Pekerja informal adalah mereka yang
berusaha sendiri, berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja
bebas dan pekerja keluarga/tak dibayar.

Gambaran sektor formal-informal juga dapat menjadi sinyal perekonomian negara. Semakin
maju perekonomian, semakin besar peranan sektor formal. Sampai dengan Agustus 2008,
sektor informal masih mendominasi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dengan kontribusi
sekitar 65,92 persen pekerja laki-laki dan 73,54 persen pekerja perempuan (Tabel 4.4).
Sebagian orang menyebut sektor informal sebagai sektor penyelamat. Elastisitas sektor
informal dalam menyerap tenaga kerja menjadikan sektor ini selalu bergairah meskipun nilai
tambah yang diciptakannya mungkin tidak sebesar nilai tambah sektor formal.

Tabel Pekerja Formal dan Informal menurut Jenis Kelamin, 2006-2008
Pekerja
Formal
Informal
Total
Sumber: Sakernas

Lakilaki
32,92
67,08
100,0

2006
Perempua
n
25,80
74,20
100,0

Lakilaki
33,15
66,85
100,0

2007
Perempua
n
25,80
74,20
100,0

Lakilaki
34,08
65,92
100,0

2008
Perempua
n
26,46
73,54
100,0

Tuntutan pekerjaan dengan kualifikasi pendidikan dan ketrampilan memadai di perkotaan
menjadi kendala pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan. Mereka yang pada mulanya
berkeinginan bekerja di sektor formal pada akhirnya bermuara di sektor informal. Wilayah
pedesaan sebagai sarang sektor informal. Dari seluruh pekerja di perdesaan, lebih dari 75
persen bekerja di sektor informal, sementara di perkotaan, dari 100 pekerja, lebih dari 40
bekerja di sektor informal.
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