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ABSTRAK 

Kota merupakan lingkungan binaan yang terus tumbuh dan berkembang sehingga 

membutuhkan suatu kebijakan terhadap perencanaan, pemanfaatan, dan 

pengendalian ruangnya. Kota besar memang selalu dikaitkan dengan pertumbuhan 

penduduk yang tinggi, variasi kegiatan ekonomi dan lapangan tenaga kerja yang 

beragam, tetapi memiliki permasalahan tersendiri dengan keterbatasan lahan. 

Perkembangan suatu kota bersamaan dengan berkembangnya tuntutan masyarakat 

sebagai pelaku kegiatan. Hal ini berarti secara fisik dan fungsional, intensitas dan 

kualitas kegiatan kota selalu berubah. Fungsi kawasan sebagai pusat pelayanan skala 

kota, mengharuskan kawasan mempunyai intensitas kegiatan yang tinggi. 

Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua 

bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kualitatif dan 

penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif 

dengan menghitung kinerja ruas jalan 

 

Kata kunci : Pedagang informal,kinerja jalan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Suatu wilayah ditandai oleh perkembangn kota-kota sebagai modal yang 

merupakan pusat konsentrasi penduduk dan segala aktivitas kegiatan, senantiasa 

akan mengalami pertumbuhan dan berkembang baik secara fisik, sosial, maupun 

ekonomi. Kota merupakan lingkungan binaan yang terus tumbuh dan 

berkembang sehingga membutuhkan suatu kebijakan terhadap perencanaan, 

pemanfaatan, dan pengendalian ruangnya. Kota besar memang selalu dikaitkan 

dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, variasi kegiatan ekonomi dan 

lapangan tenaga kerja yang beragam, tetapi memiliki permasalahan tersendiri 

dengan keterbatasan lahan. Pengalokasian guna lahan di perkotaan akan 

mengarah ke lokasi yang dapat memberikan keuntungan tertinggi, sehingga 

lahan-lahan yang memiliki tingkat kestrategisan dan potensi yang lebih besar 

akan lebih berpeluang mengalami proses perubahan fungsi ruang. Pada 

umumnya gejala ini terjadi di jalan–jalan utama atau kawasan–kawasan tertentu 

yang memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri (Yunus, 2008). 

Perubahan fungsi ruang non urban ke arah luar kota terutama oleh 

kegiatan manusia untuk bermukim dan aktivitas lainnya berlangsung secara 

bertahap seiring dengan waktu dan berkembangnya kota, proses perubahan 

sebagai peristiwa perembetan kenampakan fisik kota kearah luar tersebut terjadi 
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karena adanya penetrasi dari suatu kelompok penduduk area terbangun kota 

(built up area) kearah luar. Gejala adanya perembetan kota dapat terlihat dari 

kenampakan fisik kota ke arah luar yang ditunjukan oleh terbentuknya zona-zona 

meliputi daerah-daerah: pertama, area yang melingkari sub urban dan merupakan 

daerah peralihan antara desa kota (suburban fringe), kedua area batas luar kota 

yang mempunyai sifat-sifat mirip kota (urban fringe), dan ketiga adalah area 

terletak antara daerah kota dan desa yang ditandai dengan penggunaan tanah 

campuran (Bintarto, 1983). 

Perkembangan pembangunan sangat berpengaruh terhadap kemampuan 

ekonomi masyarakat. Salah satu perkembangan pembangunan suatu daerah yang 

sangat menonjol adalah peningkatan perekonomian melalui bidang perdagangan 

dan jasa. Perkembangn perdagangan dan jasa inilah yang sangat mempengaruhi 

kemampuan masyarakat dari segi ekonomi, sehingga perdagangan dan jasa 

biasanya mempunyai ruang dalam mengembangkan aktivitasnya. 

Kota Makassar yang merupakan salah satu kota terbesar di kawasan timur 

Indonesia juga memiliki tingkat bisnis yang sangat cepat berkembang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu tempat perdagangan dan jasa yang ada 

di Kota Makassar adalah kawasan di sepanjang Jalan Tamangapa Raya sampai 

Jalan Antang Raya dimana kawasan ini memberikan kegiatan ekonomi. 

Peralihan fungsi ruang perumahan menjadi kawasan perdagangan menjadi 

fenomena tersendiri sehingga hal ini memerlukan perhatian khusus. 

Perkembangan kota yang semakin pesat dengan ditunjang pembangunan 
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diberbagai sektor menyebabkan pertumbuhan ekonomi masyarakat juga 

mengalami perubahan. Hal inilah yang memberikan kemampuan masyarakat 

untuk mengembangkan bisnis di sepanjang jalan. 

Beberapa ruas jalan di Kota Makassar yang mengalami perkembangan 

signifikan dalam hal peningkatan volume lalu lintas salah satunya yakni Jalan 

Tamangapa Raya dan Jalan Antang Raya. Letak ruas jalan ini dinilai cukup 

strategis karena menghubungkan wilayah administratif Kota Makassar dan 

Kabupaten Gowa. Penggunaan lahan di sisi ruas Jalan Tamangapa Raya dan 

Jalan Antang Raya merupakan dominasi bangunan komersil berkembang. 

Perkembangan pembangunan usaha perdagangan dan jasa baik usaha 

besar maupun kecil di ruas jalan ini menjadi lebih rumit akibat badan jalan 

dijadikan sebagai tempat parkir darurat / dadakan karena tidak tersedianya lahan 

parkir yang memadai oleh pemilik usaha. Selain itu maraknya pedagang kaki 

lima (usaha ilegal) yang mengambil lahan untuk menjajakan dagangannya 

menjadikan lalu lintas semakin mengalami kelambatan (delay), bahkan pada 

jam-jam tertentu kendaraan yang melintas berhenti (stop) terutama pada pukul 

07.00-08.00 pagi serta pukul 17.00-18.00 sore. Menurut data Badan Pusat 

Statistik Kota Makassar perkembangan usaha perdagangan di Kecamatan 

Manggala terkuhusus di Kelurahan Antang dan Kelurahan Tamangapa lima 

tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup drastis, pada tahun 2015 

hanya terdapat 156 Toko/Warung Kelontong sampai pada tahun 2019 terdapat 

920 toko/warung kelontong yang rata-rata per tahunnya mengalami peningkatan 
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sebanyak >100%. Berangkat dari permasalahan tersebut timbul pertanyaan 

seberapa kuatkah pengaruh yang dihasilkan dari aktifitas perdagangan dan jasa 

terhadap volume lalu lintas di Ruas Jalan Tamangapa Raya dan Jalan Antang 

Raya sehingga perlu adanya suatu masukan terhadap kinerja kebijakan tata ruang 

terhadap penataan guna lahan yang tentunya dapat berimbas terhadap sistem 

transportasi.  

Perkembangan di sepanjang Ruas Jl. Antang Raya - Jl. Tamangapa Raya, 

dimana lokasi ini mulai tersentuh dengan dibukanya akses jaringan jalan yang 

menghubungkan Kota Makassar dengan Kabupaten Gowa yang diikuti 

pembangunan permukiman skala besar dan pembangunan fungsi-fungsi ekonomi 

komersil lainnya. 

Dinamika perkembangan ruang pada di sepanjang Ruas Jalan Antang 

Raya-Jalan Tamangapa Raya dari tahun ke tahun relatif tinggi, dengan 

keterbatasan lahan di Kota Makassar, menyebabkan beberapa fungsi kegiatan 

bergeser ke arah daerah pinggiran. Di sepanjang ruas Jalan Antang Raya 

berkembang memanjang hingga jalan yang menghubungkan ke Jalan Tamangapa 

Raya, akses menuju wilayah Kabupaten Gowa. Perkembangan ruang di 

sepanjang Ruas Jalan Antang Raya-Jalan Tamangapa Raya berkonstibusi positif 

terhadap perubahan fungsi ruang, hal ini ditandai dengan berkembangnya 

beberapa fungsi-fungsi perkotaan, yaitu; permukiman, perdagangan dan 

pertokoan, pendidikan, dan jasa. 
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Keberadaan jalur jalan utama Antang Raya - Tamangapa Raya yang 

menghubungkan Kota Makassar menuju Kabupaten Gowa diidentifikasi sebagai 

faktor pemicu utama. Perkembangan fungsi-fungsi baru yang secara khusus 

terjadi sepanjang ruas jalan Antang Raya sehingga berdampak pada volume lalu 

lintas yang sangat padat dan terjadi peningkatan akses menuju koridor Antang 

Raya yang kemudian mendorong pertumbuhan aktivitas perkotaan. Hal itu di 

sebabkan karena sulitnya membuka lapangan kerja wilayahnya. Sekelompok 

orang harus bekerja keras untuk bersaing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Berbagai kegiatan dilakukan, mulai dari menciptakan lapangan pekerjaan sendiri 

serta bekerja keras untuk memenuhi tuntutan hidup, bahkan terkadang 

mengabaikan konteks halal dan haram bahkan harus berpindah dari daerah 

asalnya. 

Melihat kondisi di sepanjang Jalan Antang Raya sampai Jalan 

Tamangapa Raya memiliki perkembangan perdagangan dan jasa yang begitu 

pesat yang menyebabkan semakin sempitnya lapangan pekerjaan disektor formal 

sehingga sebagian masyarakat beralih kesektor informal demi kelangsungan 

hidupnya sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual di 

tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum. Keberadaan 

perdagangan dan jasa informal seringkali dinilai mengganggu ketertiban umum 

dan karenanya seringkali ada upaya untuk mengeliminasi mereka dengan 

berbagai cara mulai dari operasi penertiban sampai penetapan aturan yang 

melarang eksistensi mereka. Kegiatan informal ini biasa dilakukan oleh golongan 
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ekonomi lemah atau tidak mampu. Masalah kondisi sektor perdagangan, salah 

satunya adalah adanya aktivitas pedagang informal. Aktivitas itu secara umum 

dilakukan pada ruang‐ruang publik seperti halnya bahu jalan yang seharusnya 

dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan 

berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam 

kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan 

kedaruratan dikala jalan sedang mengalami tingkat macet yang tinggi. Perubahan 

fungsi ruang publik yang disebabkan karena adanya aktivitas pedagang yang 

berlokasi di bahu jalan, mengganggu sirkulasi pejalan, pemanfaatan bahu jalan 

oleh pedagang yang singgah dapat menimbulkan kemacetan lalulintas. 

Keberadan aktivitas perdagangan dan jasa seperti halnya pedagang 

informal yang berada di sepanjang Jalan Antang Raya sampai Jalan Tamangapa 

Raya merupakan halangan atau rintangan yang dapat menganggu perjalanan 

kendaraan yang melewati jalan tersebut.. Banyak sekali dalil, terutama ayat yang 

menunjukkan keutamaan menyingkirkan halangan/rintangan di jalan. Salah 

satunya adalalah Q.S. an Nisa/4:275 yang menyatakan sebagai berikut: 

ُسْوَل َواُولِى اْْلَْمِر ِمْنُكْمْۚ َفِاْن َتَناَزْعتُ ْم  َ َواَِطْيُعوا الرَّ
ا اَِطْيُعوا ّللّاٰ َها الَِّذْيَن ٰاَمُنْوٰٓ اَيُّ ٰيٰٓ

ِخِرِۗ ٰذلَِك َخْير    ِ َواْلَيْوِم اْْلٰ
ُسْوِل ِاْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنْوَن ِباّلّلٰ ِ َوالرَّ

ْوهُ ِاَلى ّللّاٰ فِْي َشْيٍء َفُردُّ

 وَّ اَْحَسُن َتأِْوْيًل 
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Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, 

jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah 

(Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 

 

Seperti yang di jelaskan pada ayat tersebut bahwa kita hendaknya 

berpegang teguh kepada pemerintah dan aturan yang belaku, ketaatan dalam 

ketetapan hukum yang adil. Artinya ayat ini memerintahkan umat muslim agar 

menaati putusan hukum secara hirarkis agar tercipta kemaslahatan umum.  

Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Q.S. an Nahl/16:16. 

َوَعٰلٰوتٍ  يَۡهتَُدۡوىٍَ هُنٍۡ َوبِالٌَّۡجنٍِ ؕ   

Terjemahnya: 

dan (Dia menciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan 

bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. 

Allah swt. juga menciptakan tanda-tanda, yaitu penunjuk-penunjuk jalan, 

agar manusia dapat mencapai tujuannya dengan benar. Dan dengan bintang-

bintang yang bertaburan dan gemerlapan di langit mereka, yakni para penghuni 

bumi tidak terkecuali kaum musyrik, mendapat petunjuk menuju arah yang 

benar. 

Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Q.S. al Maidah/5: 2. 

ٍَوََلٍاْلقََلٍۤ ٌَ ْهَسٍاْلَحَساَمٍَوََلٍالْهَْد ٍَِوََلٍالشَّ
ْىاٍَشَعۤاى َِسٍّللّاٰ

ى َِدٍَوََلٍٰٰٓيٰٓاَيُّهَاٍالَِّرْيَيٍٰاَهٌُْىاٍََلٍتُِحلُّ

بِِّهْنٍَوِزْضَىاًااٍَۗواَِذاٍَحلَلْتُْنٍفَاْصطَاُدْواٍٍۗ ْيٍزَّ ٍهِّ ْيَيٍالْبَْيَتٍاْلَحَساَمٍيَْبتَُغْىَىٍفَْضلا هِّ
ۤ
َوََلٍٰا
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ٍ اٍَوتََعاَوًُْىاٍَعلًٍَالْبِسِّ ْوُكْنٍَعِيٍالَْوْسِجِدٍاْلَحَساِمٍاَْىٍتَْعتَُدْوۘ ٍاَْىٍَصدُّ يَْجِسَهٌَُّكْنٍَشٌَٰاُىٍقَْىم 

ٍََشِدْيُدٍاْلِعقَاِبٍ ٍّللّاٰ ٍَۗاِىَّ ْثِنٍَوالُْعْدَواِىٍَۖواتَّقُىاٍّللّاٰ ٢ٍ-َوالتَّْقٰىۖيٍَوََلٍتََعاَوًُْىاٍَعلًٍَاَْلِ  

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-

syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, 

jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan 

kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 

mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. 

Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. 

Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-

halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada 

mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 

Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.
1
 

 

Tafsir Al-Misbah yang menyatakan, hendaknya kalian, wahai orang-

orang mukmin, saling menolong dalam berbuat baik dan dalam melaksanakan 

semua bentuk ketaatan dan jangan saling menolong dalam berbuat kemaksiatan 

dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Takutlah hukuman dan siksa Allah, 

karena siksa-Nya amat kejam bagi orang-orang yang menentang-Nya. Ayat ini 

menunjukkan bahwa al-Qur'ân telah terlebih dahulu beberapa ratus tahun 

menganjurkan konsep kerjasama dalam kebaikan, dibanding semua undang-

undang positif yang ada. 

Ayat al-quran dan tafsir di atas berhubungan dengan pedagang informal 

yang menghalangi aktivitas kendaraan yang melewati suatu jalan. Maka sebagai 

seorang perencana di anjurkan untuk saling tolong menolong untuk mentata 

suatu jalan tersebut sehingga tidak lagi menghalangi setiap kendaraan yang lewat 
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di area jalan itu khususnya jalan yang berada di sepanjang Jalan Antang Raya 

sampai Jalan Tamangapa Raya banyak di jumpai pedagang informal yang 

menghalangi aktivitas kendaraan yang melewati jalan tersebut.  

Berdasarkan penjelasan yang ada bahwa, salah satu masalah yang harus 

dihadapi oleh hampir setiap kota, khususnya Kota Makassar adalah bertambah 

suburnya jumlah pekerja di sektor informal. Sebagian besar penduduk yang 

hidup dari sektor informal tersebut melakukan kegiatan perdagangan salah 

satunya adalah pedagang yang singgah di bahu jalan. Oleh karena itu perlu di 

lakukan penelitian tentang “Pengaruh Keberadaan Aktivitas Pedagang 

Informal Terhadap Fungsi Ruang Milik Jalan Disepanjang Jalan 

Tamangapa Raya-Jalan Antang Raya”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh yang di timbulkan keberadaan aktivitas pedagang 

informal terhadap fungsi ruang milik jalan di sepanjang Jl. Tamangapa Raya 

sampai Jl. Antang Raya? 

2. Bagaimana penanganan keberadaan aktivitas pedagang informal terhadap 

fungsi ruang milik jalan di sepanjang Jl. Tamangapa Raya sampai Jl. Antang 

Raya? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh keberadaan aktivitas pedagang informal terhadap 

fungsi ruang milik jalan di sepanjang Jl. Tamangapa Raya sampai Jl. Antang 

Raya. 

2. Mengetahui penanganan keberadaan aktivitas pedagang informal terhadap 

fungsi ruang milik jalan di sepanjang Jl. Tamangapa Raya sampai Jl. Antang 

Raya. 

 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup penelitian ini secara garis besar meliputi 2 kajian 

pokok, yaitu: 

1. Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah dalam penulisan laporan ini dibahas 

mengenai pedagang informal di sepanjang Jl. Tamangapa Raya sampai       

Jl. Antang Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 

2. Ruang Lingkup Pembahasan 

Pada tingkat pembahasan materi secara umum dibahas mengenai 

pengaruh keberadaan aktivitas pedagang informal terhadap fungsi ruang 

milik jalan di sepanjang Jl. Antang Raya sampai Jl. Tamangapa Raya. 
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E. Sistematika Pembahasan 

Secara garis besar, laporan ini terdiri dari tiga bab yang akan diuraikan 

dalam sistematika pembahasan berikut ini: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi uraian mengenai perdagangan, definisi sektor informal, 

ciri-ciri sektor informal, jenis aktivitas pada sektor informal, kebijakan 

penataan sektor informal, peraturan zonasi, pengertian ruang, tata ruang 

dan penataan ruang, asas dan tujuan penataan ruang, klasifikasi 

penataan ruang, penyelenggaraan penataan ruang, tugas dan wewenang 

pemerintah / pemerintah daerah dalam penataan ruang, tingkat 

pelayanan dan transportasi, sistem jaringan jalan, karakteristik 

geometrik jalan, serta kapasitas jalan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian dan waktu 

penelitian, jenis dan sumber data, metode pengolahan data, populasi dan 

sampel, variabel penelitian, metode pengolahan dan analisis data, 

definisi operasional, serta kerangka penelitian. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang gambaran umum wilayah kota makassar, 

gambaran umum lokasi penelitian, analisis kinerja ruas jalan, 

penanganan keberadaan aktivitas pedagang informal terhadap fungsi 

ruang milik jalan di sepanjang Jalan Tamangapa Raya －Jalan Antang 

Raya, serta tinjauan hukum Islam tentang Perdagangan. 

BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran. 



 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Perdagangan 

Perdagangan merupakan kegiatan perekonomian yang dilakukan antar 

manusia. Secara sederhana, Anda bisa mengartikan hal ini sebagai kegiatan yang 

melibatkan pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi barang ataupun 

jasa(Salamadian , 2018). Pengertian Perdagangan Menurut Marwati Djoened, 

Perdagangan adalah suatu kegiatan ekonomi yang menghubungkan produsen dan 

konsumen. Dan sebagai sebuah kegiatan distribusi, maka perdagangan menjamin 

terhadap penyebaran, peredaran dan juga penyediaan barang dengan melalui 

mekanisme pasar yang ada. 

Pedagang Informal telah menjadi masalah yang diperdebatkan. Ada 

beberpa pendapat bahwa perdagangan memiliki aspek positif dan negatif. Sisi 

positifnya, itu berkontribusi pada kelayakan ekonomi dan dinamisme kota, 

menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesulitan pengangguran dan 

kemiskinan dan mengembangkan keterampilan kewirausahaan. Itu sisi negatif 

dari aspek tersebut adalah bahwa perdagangan jalanan seringkali mengakibatkan 

terhalangnya trotoar, sampah dalam jumlah besar dan seringkali produk limbah 

tidak sehat, lalu lintas kemacetan, persaingan tidak sehat untuk bisnis sektor 

formal, kejahatan dan higienis lingkungan dan kerusakan umum dan kebobrokan 

lanskap perkotaan (Informal Trading Development Programme, 2002: 19). 
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Seiring berjalannya waktu, fakta menunjukan bahwa kondisi trotoar 

sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan definisinya. Trotoar tidak hanya milik 

pejalan kaki lagi, banyak pihak yang memanfaatkan trotoar mulai dari tukang 

parkir hingga pedagang informal. Aktivitas seperti ini tidak hanya merugikan 

pejalan kaki, tetapi juga menimbulkan masalah baru, seperti kemacetan akibat 

terganggunya mobilitas kendaraan dengan aktivitas yang tidak tepat pada 

tempatnya. Anehnya kegiatan seperti itu terkesan seperti dilegalkan dengan 

adanya pungutan retribusi, meskipun tidak semua tempat. 

Banyak pula trotoar yang sudah sempit juga terdapat pohon besar, tiang 

listrik, tiang lampu, halte, taman, dan sebagainya, sebagian akibat dari beragam 

kepentingan instansi yang berjalan sendiri-sendiri sehingga mengganggu 

kenyamanan pengguna jalan (Sitanggang,AS,& Kadarini, 2017). 

Bagi negara-negara berkembang keberadaan sektor informal merupakan 

fenomena yang tidak sulit untuk ditemukan. Hal ini bukan berarti bahwa di 

Negara negara maju fenomena ini tidak ada, namun keberadaan sektor informal 

di negara berkembang memiliki karakteristik yang “unik”. Bahkan apabila 

ditelaah lebih lanjut, tidak jarang perkembangan sektor informal ini sering kali 

harus berhadapan dengan negara yang memiliki kebijakan dan kekuatan yang 

besar. 

Walaupun demikian, perkembangan sektor informal ini dapat dijumpai 

dari jantung ibukota negara tersebar sampai seluruh pelosok nusantara sebagai 

bagian dari dinamika ekonomi masyarakat (Rini, 2012). 
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Pedagang informal adalah sub-kelompok terbesar tenaga kerja informal 

setelah pekerja rumahan. Bersama-sama, kelompok-kelompok ini mewakili 10–

35 persen dari angkatan kerja non-pertanian di negara berkembang, sebagai 

perbandingan dengan 5 persen dari total tenaga kerja masuk negara maju (ILO, 

2002). Proses pembentukan sektor informal diakibatkan dari kebijakan 

Pemerintah yang tidak seimbang atau tidak merata dalam pembangunannya, 

yang lebih mementingkan sektor perkotaan, sehingga orang yang tinggal di 

pinggiran kota ataupun daerah berpindah ke kota mencari penghidupan yang 

lebih baik dan lebih layak. Hal ini menimbulkan kantong-kantong marginal dan 

untuk mendapatkan kebutuhan pokok penyambung hidup, mereka lari ke sektor 

informal, untuk sementara menunggu mendapat pekerjaan di sektor formal 

(Manning, 1996 dalam Sumarwanto, 2012). 

Perkembangan suatu kota bersamaan dengan berkembangnya tuntutan 

masyarakat sebagai pelaku kegiatan. Hal ini berarti secara fisik dan fungsional, 

intensitas dan kualitas kegiatan kota selalu berubah. Fungsi kawasan sebagai 

pusat pelayanan skala kota, mengharuskan kawasan mempunyai intensitas 

kegiatan yang tinggi. Kegiatan ekonomi ketengikan yang semakin kuat pada 

suatu bagian kota cenderung akan merubah bentukan kota yang ada. Hal ini 

disebabkan karena sebagai pelaku kegiatan ekonomi, orang cenderung memilih 

area yang strategis  (Arlidiawan,2015) 

Banyaknya manusia dengan segala aktivitas dan jaringan yang 

terkoneksi, menimbulkan daya tarik yang menjanjikan di perkotaan seperti 
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aktivitas dengan pelayanan berupa jasa, industri, dan perdagangan dengan 

pendapatan tinggi bagi para pendatang dari luar kota. Sebagai akibat dari tekanan 

kondisi kehidupan di pedesaan seperti ketimpangan pola kepemilikan lahan 

hingga kegiatan sektor pertanian yang tidak mampu lagi merekrut angkatan kerja 

baru, maka angkatan kerja yang ada lalu melakukan “perpindahan” ke kota 

dengan harapan mendapatkan pekerjaan dari sektor industri di perkotaan (Kuat, 

2017). Peningkatan jumlah penduduk setiap tahun tentu akan menimbulkan 

masalah baru terkait pemenuhan kebutuhan hidup sampai kepada lapangan 

pekerjaan yang terbatas untuk diakses. Demi keluarnya penduduk dari garis 

kemiskinan, alternatif yang menjadi pilihan tercepat dan mudah adalah menjadi 

pekerja di sektor .(Sianturi,Rengkung,& Lakat,2019). 

Salah satu usaha yang bergerak dalam sektor informal adalah Pedagang 

Kaki Lima (PKL). Pedagang kaki lima adalah usaha kecil dengan penghasilan 

yang rendah dan modal terbatas (Breman, 1988). Pedagang kaki lima merupakan 

suatu aktivitas ekonomi yang memiliki problematik pada beberapa perkotaan. 

Karakteristik khusus yang dimiliki PKL yakni berlokasi di tempat-tempat 

keramaian seperti di pasar atau pusat pertokoan, pusat permukiman, menempel 

pada pusat aktivitas formal, dan simpul-simpul transportasi (McGee dan Yeung, 

1977). Beberapa tempat strategis yang mudah dijangkau dan ramai dilalui orang 

banyak menjadi sasaran tepat bagi PKL untuk berdagang khususnya kawasan 

perdagangan, area wisata, perkantoran, permukiman, fasilitas umum seperti 

rumah sakit, sekolah, dan terminal (Sianturi,Rengkung,& Lakat,2019). 
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Menurut Rukmana (2014), permasalahan yang timbul sehubungan 

dengan Pedagang Informal sebagian besar disebabkan oleh kurangnya ruang 

ruang perkotaan untuk Pedagang Informal. Perencanaan tata ruang perkotaan 

yang tidak didasarkan pada pemahaman konsep informalitas perkotaan akan 

cenderung mengabaikan permintaan ruang untuk mengakomodasi sektor 

informal termasuk Pedagang Informal (Cia & Sarjono, 2019) 

Salah satu aktifitas kota yang paling mempengaruhi bangkitan 

transportasi yakni aktifitas perdagangan dan jasa. Kebutuhan manusia yang 

sangat relevan dengan aspek materil menjadikan pergerakan ekonomi adalah hal 

yang kemudian menciptakan konflik dalam sistem transportasi seperti 

meningkatnya volume lalu lintas yang tidak diimbangi dengan kapasitas jalan 

sehingga mengakibatkan tundaan perjalanan. Pertumbuhan ekonomi memiliki 

keterkaitan dengan transportasi, karena akibat pertumbuhan ekonomi maka 

mobilitas seseorang meningkat dan kebutuhan pergerakannya pun menjadi 

meningkat melebih kapasitas prasarana transportasi yang tersedia. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa transportasi dan perekonomian memiliki keterkaitan yang 

erat (Adisasmita, 2010 dalam Rahman, Haerany, & Idrus, 2016). 

B. Definisi Sektor Informal 

Sektor informal memiliki definisi yang beragam. Untuk mengetahui lebih 

dalam mengenai definisi dari sektor informal, perlu kiranya memperhatikan 

definisi-definisi menurut para ahli serta dari penelitian-penelitian terdahulu. Hal 

ini bertujuan agar lebih memahami tentang hakikat dari sektor informal itu 
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sendiri. Berikut dibawah ini definisi sektor informal menurut para ahli serta dari 

rujukan dari penelitian ini. 

1. Hans-Dieter Evers (Alisjahbana, 2006) 

Sektor informal merupakan sektor ekonomi “ekonomi bayangan” 

yang beroperasi pada unit-unit kecil yang efisien dan sesuai dengan 

karakteristik migran. Adapun yang dimaksud dengan “ekonomi bayangan” 

ialah seluruh kegiatan ekonomi yang tidak terliput oleh statistik resmi 

pemerintah, dan karenanya tidak terjangkau oleh aturan dan pajak negara.  

2. Pedersenb (Pedersenb, 2006: 67 dalam Legodi & Kanjere, 2014) 

Sektor informal adalah fenomena umum di sebagian besar negara 

berkembang atau tertinggal. Ini diciptakan oleh kurangnya kesempatan kerja 

baik di sektor publik maupun swasta. Di negara berkembang, sektor 

informal memainkan peran penting dalam sektor ekonomi karena 

menciptakan kesempatan kerja dan berkontribusi pada perdagangan barang 

antar masyarakat. 

3. Legodi & Kanjere (Legodi & Kanjere, 2014) 

Sektor informal menarik bagi populasi yang lebih besar karena 

menawarkan resistensi yang rendah untuk masuk, tidak ada pendidikan 

formal yang diperlukan atau pengalaman dalam bentuk apa pun. 

4. Sethuraman (Sethuraman, 2005) 

Sektor informal yang terdiri dari unit usaha berskala kecil yang 

menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan 
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menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi diri sendiri dan dalam 

usahanya itu sangat dihadapkan berbagai kendala seperti faktor modal baik 

fisik, maupun manusia (pengetahuan) dan faktor keterampilan. Sektor 

informal biasa digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi 

yang berskala kecil, tetapi bukan perusahaan kecil. Sektor informal 

merupakan manifestasi dari situasi pertumbuhan ekonomi Negara sedang 

berkembang. Karena mereka 34 yang masuk sektor ini bertujuan untuk 

mencari kesempatan kerja dan pendapatan daripada memperoleh 

keuntungan. 

5. Santos (Yustika, 2003) 

Sektor  informal memiliki ciri jumlah barang adalah sedikit dan 

mutunya rendah, modal sangat terbatas, tekniknya tradisional, kesempatan 

kerja elastis, terdapat banyak tenaga kerja yang tidak diberi upah, pemberian 

kredit terjadi secara pribadi, seringkali keuntungan tinggi pada setiap 

kesatuan,  hubungan dengan pembeli secara langsung dan pribadi serta 

ketergantungan pada faktor-faktor ekstern adalah ringan. 

6. Hidayat (Hidayat, 1982: 63 dalam Dasgupta, 2003) 

Munculnya sektor informal adalah akibat masuknya modal asing 

(Barat) sejak tahun 1950-an yang mengakibatkan diterapkannya pola 

pembangunan model Barat oleh ahli-ahli yang diperbantukan di Indonesia, 

karena bantuan modal asing selalu dikaitkan dengan “technical expertise”. 

Akibatnya daerah kota (industri) tumbuh dengan cepat sedang sektor 
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pertanian kurang mendapat perhatian. Karena faktor pendorong dan faktor 

penarik yang ditambah dengan ledakan penduduk maka terjadilah urbanisasi 

prematur yakni perpindahan penduduk dari desa ke kota yang terjadi 

sebelum kota mampu menyiapkan lapangan kerja formal yang mencukupi. 

Para pendatang ini karena tidak memperoleh pekerjaan mencoba 

berpartisipasi sebagai swakarya. Akibat dari diterapkannya model Barat ini, 

yang nampak sekarang adalah munculnya dualisme: sektor formal dan 

sektor informal.  

7. Dasgupta (Dasgupta, 2003) 

Sektor informal semakin berkembang dipahami dari segi potensi 

wirausaha. Dari beberapa pengertian mengenai sektor informal di atas, maka 

dapat memberikan pengertian bahwa sektor informal adalah merupakan 

suatu usaha yang tidak resmi, kegiatannya berskala kecil, modal yang 

dimiliki terbatas yang banyak terdapat di daerah perkotaan yang merupakan 

suatu ciri terhadap perkembangan suatu kota. 

C. Ciri-Ciri Sektor Informal 

Sektor informal dapat dikenali dengan mengetahui ciri-cirinya. Dikutip 

dari penelitian-penelitian sebelumnya, Peneliti mengambil beberapa pendapat 

menurut para ahli serta hasil penelitian terdahulu. Berikut dibawah ini uraian 

ciri-ciri menurut para ahli dan penelitian terdahulu. 

1. Todaro (Yustika, 2000) 

Menurut Todaro, sektor informal memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
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a. Jumlah barang sedikit; 

b. Mutunya rendah; 

c. Modalnya sangat terbatas; 

d. Tekniknya tradisional; 

e. Kesempatan kerja elastis; 

f. Terdapat banyak tenaga kerja yang tidak diberi upah; 

g. Pemberian kredit terjadi secara pribadi; 

h. Seringkali keuntungan tinggi pada setiap kesatuan; 

i. Hubungan dengan pembeli terjadi secara langsung dan pribadi; serta 

j. Ketergantungan pada sektor-sektor ekstern adalah ringan. 

2. Solomon (Solomon, 2011: 239 dalam Legodi & Kanjere, 2014) 

Sektor informal di sebagian besar negara berkembang ditandai 

dengan rendahnya hambatan masuk dan akibatnya banyak orang di sektor 

informal tidak membayar pajak. Di Afrika Selatan, sektor informal juga 

dihuni oleh orang-orang dengan tingkat pendidikan rendah. 

3. Legodi & Kanjere (Legodi & Kanjere, 2014) 

Beberapa orang menganggap sektor informal menarik karena mereka 

tidak harus berkontribusi pada penerimaan pajak. 

4. Simanjuntak 

Simanjuntak memiliki 2 versi pendapat mengenai ciri sektor 

informal yang diterbitkan dalam buku/hasil penelitiannya, yaitu pada tahun 
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1985 dan 1986. Berikut pendapat yang dikemukakan dalam bukunya pada 2 

penelitian di tahun yang berbeda. 

a. Simanjuntak (Simanjuntak, 1985: 15) 

Menurut Simanjuntak, sektor informal memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1) Kegiatan usaha umumnya sederhana; 

2) Tidak sangat tergantung pada kerjasama banyak orang dan sistem 

pembagian kerja yang ketat;  

3) Dapat dilakukan oleh perorangan/keluarga/usaha bersama antara 

beberapa orang atas kepercayaan tanpa perjanjian tertulis; 

4) Skala usaha relatif kecil; 

5) Modal usaha, modal kerja dan omset penjualan umumnya kecil, 

serta dapat dilakukan secara bertahap; 

6) Umumnya tidak mempunyai izin usaha seperti halnya dalam firma 

atau perseroan terbatas; 

7) Untuk bekerja di sektor informal lebih mudah daripada bekerja di 

perusahaan formal; 

 Seseorang dapat memulai dan melakukan sendiri usaha di 

sektor informal asal dia ada keinginan dan kesediaan untuk itu. 

Seseorang relatif lebih mudah bergabung bekerja dengan orang lain di 

sektor informal, misalnya karena persahabatan atau hubungan keluarga, 
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walaupun keikutsertaan seseorang tersebut mungkin tidak lagi 

menambah hasil keseluruhan. 

1) Tingkat penghasilan di sektor informal umumnya rendah; 

Walaupun keuntungan kadang-kadang cukup tinggi, akan tetapi 

karena omset penjualan relatif kecil, keuntungan absolut umumnya 

menjadi kecil. 

2) Keterkaitan sektor informal dengan usaha-usaha lain sangat kecil. 

Kebanyakan usaha-usaha sektor informal berfungsi sebagai 

produsen atau penyalur kecil yang langsung melayani konsumen. 

Pendeknya jalur tersebut justru membuat resiko usaha menjadi 

relatif besar, dan sangat terpengaruh pada perubahan-perubahan 

yang terjadi pada konsumen. 

b. Wirosuharjo (Wirosuharjo, 1986: 19 dalam Simanjuntak, 1986: 23) 

Sektor informal sebagai sektor kegiatan ekonomi kecil-kecil 

yang mempunyai ciri sebagai berikut: 

1) Pola kegiatan tidak teratur, baik dalam arti waktu, permodalan, 

maupun penerimaanya; 

2) Tidak tersentuh oleh peraturan atau ketentuan yang diterapkan oleh 

pemerintah; 

3) Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya 

kecil dan diusahakan atas dasar hitungan hari; 



 
 

 

24 
 

4) Umumnya tidak mempunyai tempat usaha permanen dan terpisah 

dari  tempat tinggalnya; 

5) Tidak mempunyai keterkaitan dengan usaha lain yang besar; 

6) Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang 

berpendapatan rendah; 

7) Tidak membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus sehingga 

secara luwes dapat menyerap bermacam-macam tingkat pendidikan 

tenaga kerja; 

8) Umumnya tiap satuan memperkerjakan tenaga yang sedikit dari 

lingkungan keluarga, kenalan atau dari daerah yang sama; 

9) Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan. 

Dari 2 pendapat yang telah dikemukakan dapatlah disimpulkan 

bahwa defenisi Wirosuharjo mempunyai ciri-ciri yang lebih lengkap, 

karena mengandung sedikitnya tiga aspek yaitu: aspek ekonomi, aspek 

sosial, serta aspek tata ruang. Adapun aspek ekonomi, sektor informal 

hampir mengabaikan faktor modal, investasi, keterampilan, dan sistem 

perbankan. Selanjutnya, aspek sosial dari sektor informal mengandalkan 

pekerja keluarga, suasana patron-klien, jam kerja tidak menentu, dan 

asal daerah. Akhirnya aspek tata ruang perkotaan merupakan kegiatan 

utama. Lokasi dampak dan sifat kerjanya selalu berciri melanggar 

aturan, menggunakan ruang yang diperuntukkan bagi kepentingan 
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umum, seperti trotoar jalan, taman, jembatan penyeberangan, emper 

toko dan lain sebagainya. 

D. Jenis Aktivitas Pada Sektor Informal 

Jenis aktivitas pada sektor informal akan penulis bagi menjadi 2 

pendapat. Yang pertama ialah pendapat dari Simanjuntak. Adapun yang kedua 

ialah pendapat dari Hidayat. Berikut uraian pendapatnya dibawah ini. 

1. Simanjuntak (Simanjuntak, 1985: 23-24) 

Usaha sektor informal sangat beraneka ragam yang antara lain 

meliputi jenis-jenis aktivitas sebagai berikut: 

a. Pedagang kaki lima, 

b. Pedagang keliling, 

c. Tukang warung, 

d. Tukang cukur, 

e. Tukang becak, 

f. Tukang sepatu, 

g. Tukang loak, 

h. Usaha-usaha rumah tangga dalam pembuatan tempe, kue, es mambo, 

barang anyam-anyaman, tukang jahit, tukang tenun, dan lain-lain. 

2. Hidayat (Hidayat, 1982: 31) 

Pembagian ruang lingkup bidang usaha sektor informal ke dalam 

lima sub sektor, yaitu: 

a. Industri pengolahan 
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Contohnya: membuat makanan jadi seperti kerupuk, bumbu 

pecel dan kue-kue. 

b. Angkutan  

Contohnya: menjadi penarik becak. 

c. Bangunan 

Contohnya: menjadi tukang/buruh bangunan; 

d. Jasa 

Contohnya: tukang  sepatu. 

e. Perdagangan 

Contohnya: pedagang kaki lima yang menjual makanan seperti 

gado-gado, nasi goreng,  pangsit mie. 

E. Kebijakan Penataan Sektor Informal 

Dalam upaya menanggulangi berbagai permasalahan yang ditimbulkan 

oleh pedagang kaki lima di daerah perkotaan, maka diperlukan adanya suatu 

kebijakan pemerintah terutama dalam upaya penetapan lokasi yang dapat 

digunakan sebagai aktivitas pedagang kaki lima. 

Berbagai upaya pemerintah yang telah banyak dilakukan saat ini dapat 

dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu: 

1. Pemugaran (Relokasi) 

Bentuk relokasi yang sering dilakukan adalah pemugaran terhadap 

suatu lokasi untuk memperbaiki suatu kondisi yang telah ada atau dijadikan 

suatu bentuk fungsional baru. Dalam hal ini maka kelompok sektor informal 
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dipindahkan sementara dan dapat menempati lokasi itu kembali setelah 

pemugaran tersebut selesai. Namun demikian, sering terjadi kegagalan 

dalam penempatan kembali dimana rancangan bangunan terkadang tidak 

sesuai dengan kebutuhan para pelaku sektor informal ini atau bahkan dipicu 

oleh tarif sewa yang terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi para 

pedagang. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan relokasi dapat dilakukan 

sepanjang tidak merugikan pelaku sektor informal dan disesuaikan dengan 

kemampuannya dalam penetapan tariff sewa baru. 

2. Pengaturan (Stabilisasi) 

Hal ini dimaksudkan untuk mengadakan penataan pada suatu lokasi 

tertentu sehingga tidak menimbulkan suatu gejolak sosial di masyarakat, 

misalnya terjadinya benturan kepentingan terhadap fasilitas umum. Di 

samping itu penataan ini dimaksudkan pula untuk mengurangi 

kesemrawutan di daerah perkotaan. Berbagai hal yang dapat dilakukan 

dalam penataan ini adalah: 

a. Menempatkan pada suatu ruang terbuka. 

b. Memberikan ruang pada sarana parkir pada waktu tertentu. 

c. Memanfaatkan pinggir taman atau lapangan dan lain sebagainya. 

3. Pemindahan (Removal) 

Pemindahan sektor informal dimaksudkan untuk mengadakan 

penataan atau menempatkan pada suatu lokasi tertentu. Pemindahan seperti 

ini dapat berupa pasar resmi atau sebuah lokasi khusus yang ditetapkan 
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sebagai lokasi informal. Usaha seperti ini telah banyak dilakukan oleh 

beberapa kota di Indonesia, tetapi banyak pula yang mengalami kegagalan. 

Dalam upaya seperti ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain: 

a. Rancangan bangunan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang 

bermacam-macam dari tipe usaha yang berbeda, 

b. Penetapan tarif sewa senantiasa diperhatikan, serta 

c. Pemindahan lokasi harus tetap memperhatikan kedekatan dengan calon. 

F. Peraturan Zonasi 

1. Zonasi untuk Struktur Ruang 

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan nasional dan 

jaringan prasarana nasional disusun dengan memperhatikan: 

a. Pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana nasional untuk 

mendukung berfungsinya sistem perkotaan nasional dan jaringan 

prasarana nasional; 

b. Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan 

terhadap berfungsinya sistem perkotaan nasional dan jaringan prasarana 

nasional; dan 

c. Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu 

fungsi sistem perkotaan nasional dan jaringan prasarana nasional. 

2. Zonasi untuk Sistem Perkotaan Nasional 

a. Peraturan Zonasi untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) 
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Peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) disusun 

dengan memperhatikan: 

1) Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala 

internasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas dan 

infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang 

dilayaninya, dan 

2) Pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat 

permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang 

menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan 

ruangnya ke arah vertikal. 

b. Peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) 

Peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) disusun 

dengan memperhatikan: 

1) Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala 

provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur 

perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang 

dilayaninya; dan 

2) Pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat 

permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang 

menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah 

horizontal dikendalikan. 
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c. Peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL) 

Peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL) disusun 

dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi 

berskala kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan 

infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang 

dilayaninya. 

d. Peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) 

Peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Strategis Nasional 

(PKSN) disusun dengan memperhatikan: 

1) Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan yang 

berdaya saing, pertahanan, pusat promosi investasi dan pemasaran, 

serta pintu gerbang internasional dengan fasilitas kepabeanan, 

imigrasi, karantina, dan keamanan; dan 

2) Pemanfaatan untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara lain 

secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan 

dan sosial budaya masyarakat. 

3. Zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi Nasional 

Peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional disusun dengan 

memperhatikan : 

a. Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat 

intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan 

ruangnya dibatasi; 
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b. Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di 

sepanjang sisi jalan nasional; dan 

c. Penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang 

memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan. 

G. Pengertian Ruang, Tata Ruang dan Penataan Ruang 

Menurut (Tisnaadmidjaja, 1997: 6) yang dimaksud dengan ruang adalah 

“wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan 

wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu 

kualitas kehidupan yang layak”. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola 

ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem 

jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial 

ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal tersebut 

merupakan ruang lingkup penataan ruang sebagai objek Hukum Administrasi 

Negara. Jadi, hukum penataan ruang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 

2007 yaitu hukum yang berwujud struktur ruang (ialah susunan pusat-pusat 

pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai 

pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki 

hubungan fungsional) dan pola ruang (ialah distribusi peruntukan ruang dalam 

suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan 

peruntukan ruang untuk fungsi budidaya). 
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H. Asas dan Tujuan Penataan Ruang 

Menurut Herman Hermit “sebagaimana asas hukum yang paling utama 

yaitu keadilan, maka arah dan kerangka pemikiran serta pendekatan-pendekatan 

dalam pengaturan (substansi peraturan perundang-undangan) apa pun, termasuk 

Undang-Undang Penataan Ruang, wajib dijiwai oleh asas keadilan”. Berdasarkan 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditegaskan bahwa penataan 

ruang diselenggarakan berdasarkan asas: 

1. Keterpaduan 

Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan 

mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas 

wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan antara 

lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 

2. Keserasian, Keselarasan dan Keseimbangan 

Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan 

ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang 

dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan 

lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah 

serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. 

3. Keberlanjutan 

Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan 

menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang. 
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4. Keberdayagunaan dan Keberhasilgunaan 

Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan 

ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber 

daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang 

yang berkualitas. 

5. Keterbukaan 

Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan 

memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk 

mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. 

6. Kebersamaan dan Kemitraan 

Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang 

diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 

7. Perlindungan Kepentingan Umum 

Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang 

diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. 

8. Kepastian Hukum dan Keadilan 

Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang 

diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan 

kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum. 
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9. Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat 

dipertanggung jawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya. 

I. Klasifikasi Penataan Ruang 

Klasifikasi penataan ruang ditegaskan dalam Undang-Undang Penataan 

Ruang bahwa penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama 

kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. 

Selanjutnya ditegaskan sebagai berikut: 

1. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem 

internal perkotaan. 

2. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri dari kawasan 

lindung dan kawasan budidaya. 

3. Penataan ruang berdasarkan wilayah administrasi terdiri atas penataan ruang 

wilayah nasional, penataaan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang 

wilayah kabupaten/kota. 

4. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang 

kawasan perkotaan, dan penataan ruang kawasan perdesaan. 

Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan 

ruang kawasan strategis nasional, penatan ruang kawasan strategis provinsi, dan 

penataan ruang kawasan strategis. 
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J. Penyelenggaraan Penataan Ruang 

Penyelenggaraan penataan ruang harus memperhatikan hal sebagai berikut: 

1. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan 

terhadap bencana 

Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya 

buatan, kondisi ekeonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan 

keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai 

satu kesatuan. 

2. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi 

Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, 

dan penataan ruang wilayah harus dilakukan secara berjenjang dan 

komplementer. Komplementer yang dimaksud disini adalah bahwa penataan 

ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan 

ruang wilayah saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan dalam 

penyelenggaraannya tidak terjadi tumpah tindih kewenangan. 

K. Tugas dan Wewenang Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam Penataan 

Ruang 

1. Tugas Pemerintah/Pemerintah Daerah 

Tugas negara dalam penyelenggaraan penatan ruang meliputi dua 

hal, yaitu: 

a. Police Making, ialah penentuan haluan negara;  
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b. Task Executing, yaitu pelaksanaan tugas menurut haluan yang telah 

ditetapkan oleh negara.  

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, negara 

memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada 

pemerintah dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan penataan ruang itu 

dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Wewenang Pemerintah/Pemerintah Daerah 

Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang 

meliputi: 

a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan/serta terhadap 

pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan 

kabupaten/kota. 

b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional. 

c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional. 

d. Kerja sama penataan ruang antar negara dan pemfasilitasan kerja sama 

penataan ruang antar provinsi. 

Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan 

penataan ruang meliputi: 
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a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

penataan ruang wilayah provinsi, dan, serta terhadap pelaksanaan 

penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota. 

b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi. 

c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi. 

d. Kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja sama 

penataan ruang antar kabupaten/kota. 

Wewenang pemerintah daerah/dalam penyelenggaraan penataan 

ruang meliputi: 

a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

penataan ruang wilayah dan kawasan strategis kabupaten/kota. 

b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. 

c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. 

d. Kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota. 

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 

penataan ruang wilayah kabupaten/kota meliputi: 

a. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota. 

b. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. 

c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. 
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L. Tingkat Pelayanan dan Transportasi 

1. Kapasitas 

Kapasitas di nyatakan sebagai jumlah penumpang atau barang yang 

bisa di pindahkan dalam satuan waktu tertentu, misalnya orang per jam atau 

ton per jam. Dalam hal ini, kapasitas merupakan fungsi atau ukuran tempat 

atau sarana transportasi dan kecepatan, serta memengaruhi besarnya tenaga 

gerak yang dibutuhkan. Pada dasarnya, biasanya semua pihak berusaha 

untuk meningkatkan kapasitas dengan cara memperbesar ukuran, 

mempercepat perpindahan, merapatkan atau memadatkan penumpang / 

barang angkutan. Namun demikian, ada batasan-batasan yang harus 

diperhatikan dalam mengupayakan hal-hal tersebut, antara lain keterbatasan 

ruang gerak yang ada, keselamatan, kenyamanan, dan lain-lainnya. 

Sebagai ilustrasi, kapasitas penumpang dalam angkutan umum, 

misalnya diperkirakan sebanyak 4-8 orang/m
2

, sedangkan kapasitas ideal 

jalan adalah sekitar 1.000 satuan mobil penumpang/lajur/jam (tergantung 

komposisi lalu lintas, lebar jalur, keadaan samping jalan, dan lainnya). 

Sedangkan kapasitas runway dalam melayani penerbangan atau pendaratan 

pesawat adalah 20-50 operasi per jam. 
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a. Kapasitas Dasar (Co) 

Kapasitas dasar (Co) ditetapkan dengan mengacu pada tabel 

berikut. 

Tabel 1. Kapasitas Dasar berdasarkan Tipe Jalan 

Tipe Jalan 

Kapasitas 

Dasar 

(skr/jam) 

Catatan 

4 Lajur Bermedian atau 

Jalan Satu Arah 
1650 Per Lajur 

4 Lajur Tak Bermedian 1500 Per Lajur 

2 Lajur Tak Bermedian 2900 Total di Kedua Lajur 

                 Sumber : MKJI, 1997 

b. Pengaruh Faktor Penyesuaian Kapasitas untuk Lebar Jalur Lalu Lintas 

(FCW) 

Pengaruh faktor penyesuaian kapasitas untuk lebar jalur lalu-

lintas (FCw) ditetapkan dengan mengacu pada tabel berikut. 

Tabel 2.  Pengaruh Faktor Lebar Jalan 

Tipe Jalan Lebar Jalan Efektif, Wc (m) FCw (km/jam) 

4 Jalur Bermedian 

atau Jalan Satu 

Arah 

Per Lajur 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

 

0,92 

0,96 

1,00 

1,04 

1,08 

4 Lajur Tak 

Bermedian 

Per Lajur 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

 

0,91 

0,95 

1,00 

1,05 

1,09 



 
 

 

40 
 

Tipe Jalan Lebar Jalan Efektif, Wc (m) FCw (km/jam) 

2 Lajur Tak 

Bermedian 

Total 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

0,56 

0,87 

1,00 

1,14 

1,25 

1,29 

1,34 

Sumber : MKJI, 1997 

c. Faktor Penyesuaian Kapasitas untuk Pemisahan Arah (FCSP) 

Faktor penyesuaian kapasitas untuk pemisahan arah (FCSP) 

ditetapkan dengan mengacu pada tabel berikut. 

Tabel 3. Pengaruh Distribusi Arah 

Pemisah Arah 

SP %-% 

50-50 55-45 60-40 65-35 70-30 

FCSP 

2 Lajur (2/2) 1.00 0.97 0.94 0.91 0.88 

4 Lajur (4/2) 1.00 0.985 0.97 0.955 0.94 

Sumber : MKJI, 1997 

d. Faktor Penyesuaian Kapasitas untuk Hambatan Samping (FCSF) 

Faktor penyesuaian kapasitas untuk hambatan samping (FCSF) 

ditetapkan dengan mengacu pada tabel berikut. 

Tabel 4. Penentuan Kelas Hambatan Samping 

Kelas Hambatan 

Samping (SFC) 
Kode 

Kondisi Khas 

Jalan Perkotaan Jalan Luar Kota 

Sangat Rendah 

VL Daerah permukiman, 

jalan dengan jalan 

samping 

Perdesaan, pertanian 

atau belum 

berkembang 

Rendah 
L Daerah permukiman, 

beberapa kendaraan 

Perdesaan, beberapa 

bangunan dan 
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Kelas Hambatan 

Samping (SFC) 
Kode 

Kondisi Khas 

Jalan Perkotaan Jalan Luar Kota 

umum, dst kegiatan samping 

jalan 

Sedang 

M Daerah industry, 

beberapa took di sisi 

jalan 

Kampung, kegiatan 

permukiman 

Tinggi 

H Daerah komersial, 

aktivitas sisi jalan 

tinggi 

Kampung, beberapa 

kegiatan pasar 

Sangat Tinggi 

VH Daerah komersial 

dengan aktivitas pasar 

di samping jalan 

Hampir perkotaan, 

banyak pasar/ 

kegiatan niaga 
Sumber : MKJI, 1997 

Tabel 5. Faktor Penyesuaian Kapasitas untuk Hambatan Samping (FCSF) 

Tipe Jalan 

Kelas 

Hambatan 

Samping 

(SFC) 

Faktor penyesuaian untuk hambatan samping 

(FCSF) untuk jalan dengan lebar bahu efektif rata-

rata WS (m) 

≤ 0,5 m 1,0 m 1,5 m ≥ 2,0 m 

Empat Lajur 

Terbagi 4/2 D 

VL 0,96 0,98 1,01 1,03 

L 0,94 0,97 1,00 1,02 

M 0,92 0,95 0,98 1,00 

H 0,88 0,92 0,95 0,98 

VH 0,84 0,88 0,92 0,96 

Empat Lajur 

Tak Terbagi 

4/2 UD 

VL 0,96 0,99 1,01 1,03 

L 0,91 0,97 1,00 1,02 

M 0,92 0,95 0,98 1,00 

H 0,87 0,91 0,94 0,98 

VH 0,80 0,86 0,90 0,95 

Dua Lajur 

Tak Terbagi 

VL 0,94 0,96 0,99 1,01 

L 0,92 0,94 0,97 1,00 
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Tipe Jalan 

Kelas 

Hambatan 

Samping 

(SFC) 

Faktor penyesuaian untuk hambatan samping 

(FCSF) untuk jalan dengan lebar bahu efektif rata-

rata WS (m) 

≤ 0,5 m 1,0 m 1,5 m ≥ 2,0 m 

2/2 UD atau 

Jalan Satu 

Arah 

M 0,89 0,92 0,95 0,98 

H 0,82 0,86 0,90 0,95 

VH 0,73 0,79 0,85 0,91 

Sumber : MKJI, 1997 

e. Faktor Penyesuaian Kapasitas untuk Ukuran Kota (FCCS) 

Faktor penyesuaian kapasitas untuk ukuran kota (FCCS) 

ditetapkan dengan mengacu pada tabel berikut. 

Tabel 6. Faktor Penyesuaian Kapasitas untuk Ukuran Kota 

Ukuran Kota 

(Juta Penduduk) 

Faktor Penyesuaian untuk Ukuran Kota 

(FCCS) 

< 0,1 0,86 

0,1- 0,5 0,90 

0,5- 1,0 0,94 

1,0-3,0 1,00 

> 3,0 1,04 
Sumber : MKJI, 1997 

f. Faktor Penyesuaian Kapasitas untuk Ukuran Kota (FCCS) 

Faktor penyesuaian kapasitas untuk ukuran kota (FCCS) 

ditetapkan dengan mengacu pada tabel berikut. 

Tabel 7. Faktor Penyesuaian Kapasitas untuk Ukuran Kota 

Ukuran Kota 

(Juta Penduduk) 

Faktor Penyesuaian untuk Ukuran Kota 

(FCCS) 

< 0,1 0,86 

0,1- 0,5 0,90 
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Ukuran Kota 

(Juta Penduduk) 

Faktor Penyesuaian untuk Ukuran Kota 

(FCCS) 

0,5- 1,0 0,94 

1,0-3,0 1,00 

> 3,0 1,04 
Sumber : MKJI, 1997 

2. Aksesibilitas 

Aksesibilitas menyatakan tentang kemudahan orang dalam 

menggunakan suatu sarana transportasi dan bisa berupa fungsi jarak maupun 

waktu. Suatu sistem transportasi sebaiknya bisa diakses dengan jumlah dari 

berbagai tempat dan setiap saat mendorong orang menggunakannya dengan 

mudah.  

3. Kualitas Pelayanan 

a. Keselamatan 

Keselamatan erat hubungannya dengan masalah kemungkinan 

kecelakaan dan terutama berkaitan dengan sistem pengendalian yang 

digunakan. Suatu sistem transportasi yang mempunyai suatu sistem 

pengendalian yang ketat biasanya mempunyai tingkat keselamatan dan 

keamanan yang tinggi. 

b. Keandalan 

Keandalan berhubungan dengan faktor-faktor, seperti ketetapan 

jadwal waktu dan jaminan sampai di tempat tujuan. Suatu sistem 

transportasi yang andal berarti penumpang dan/atau barang yang 
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diangkutnya bisa sampai pada waktu yang tepat dan tidak mengalami 

gangguan atau kerusakan. 

c. Fleksibilitas 

 Fleksibilitas adalah kemudahan yang ada dalam mengubah 

segala sesuatu sebagai akibat adanya kejadian yang berubah tidak sesuai 

dengan skenario yang direncanakan. Contohnya adalah apabila pola 

perjalanan orang berubah akibat perkembangan telekomunikasi, maka 

sistem transportasi yang bersangkutan juga bisa dengan mudah 

disesuaikan. 

d. Kenyamanan 

Kenyamanan transportasi, terutama berlaku untuk angkutan 

penumpang erat kaitannya dengan masalah tata letak tempat duduk, 

sistem pengaturan udara di dalam kendaraan, ketersediaan fasilitas. 

e. Kecepatan 

Kecepatan merupakan faktor yang sangat penting dan erat 

kaitannya dengan masalah efisiensi sistem transportasi. Pada 

prinsipnya, orang selalu menginginkan kecepatan yang tinggi dalam 

bertransportasi. Namun, demikian, keinginan itu kadang-kadang 

dibatasi oleh berbagai hal, misalnya kemampuan mesin atau tenaga 

penggerak yang terbatas, masalah keselamatan dan kemampuan 

manusia dalam mengendalikan pergerakan yang juga terbatas. 
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f. Dampak 

Dampak transportasi sangat beragam jenisnya, mulai dari 

dampak lingkungan (polusi, kebisingan, getaran, dan lain-lain) sampai 

dengan dampak sosial politik yang ditimbulkan/diharapkan oleh adanya 

suatu operasi lalu lintas serta besarnya konsumsi energi yang 

dibutuhkan (Nasution, 2008: 323). 

M. Sistem Jaringan Jalan 

Jaringan jalan mempunyai peranan yang penting dalam sistem 

transportasi kota dan dapat dikatakan terpenting karena biasanya yang menjadi 

masalah dalam transportasi kota adalah kekurangan jaringan jalan. Ditinjau dari 

fungsi kota terhadap wilayah pengembangannya maka sistem jaringan jalan ini 

ada dua macam yaitu sistem primer dan sistem sekunder. Sistem primer, yaitu 

jaringan jalan yang berkaitan dengan hubungan antar kota, di dalam kota sistem 

primer ini akan berhubungan dengan fungsi-fungsi kota yang bersifat regional, 

seperti kawasan industri, kawasan pergudangan, kawasan perdagangan grosir dan 

pelabuhan. Ciri-ciri lain ialah bahwa lalu lintas jalan primer ini merupakan jalan 

lintas truk. 

Sistem Sekunder yaitu jaringan jalan yang berkaitan dengan pergerakan 

lalu-lintas bersifat di dalam kota saja. Masing-masing sistem primer atau sistem 

sekunder dapat dibagi atas berbagai fungsi jalan, yaitu jalan bebas hambatan, 

jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal. 
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Gambar 1 Sistem Jaringan Jalan 

(Sumber: Woods, 1960: 236) 

Keterangan: 

  Jalan Bebas Hambatan  Pusat Perbelanjaan 

 Jalan Arteri Utama  Tempat Ibadah 

 Jalan Arteri  Sekolah 

 --------- Jalan Kolektor 

                  Jalan Lokal 

 

1. Jalan Bebas Hambatan (Express Way) 

Jalan bebas hambatan (express way) berfungsi untuk menampung 

pergerakan lalu-lintas yang sangat besar dari suatu wilayah ke wilayah yang 

lain dan melewati kota untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. 

Apabila suatu kota bertambah besar maka arah dan ujuan dari  

volume lalu-lintas akan semakin tinggi, kapasitas jalan arteri yang ada tidak 

dapat menampung lagi. Untuk mengatasi ini maka dibangunlah jalan bebas 

hambatan pada jaringan-jaringan tertentu sesuai dengan kebutuhan. Salah 

satu ciri utama dari jalan bebas hambatan ialah tidak dapat dipotong 

langsung oleh jalan lain, tetapi melalui sistem perpotongan jalan dengan 

konstruksi khusus yang menghubungkan lalu lintas cabang ke lalu-lintas 
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bebas hambatan, sehingga lalu-lintas tidak terhambat walaupun ada arus 

masuk ke arah lalu-lintas bebas hambatan. Fasilitas dari jalan bebas 

hambatan memerlukan dana yang besar, maka jalan bebas hambatan ini 

kadang-kadang berfungsi juga menjadi jalan tol, artinya pemakai jasa jalan 

harus membayar sejumlah uang yang besarnya ditetapkan oleh pembina 

jalan (Woods, 1960: 236). 

2. Jalan Arteri 

Jalan arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri- 

ciri perjalanan jauh, dengan kecepatan rata-rata agak tinggi, dan jumlah 

jalan masuk dibatasi secara efisien. Sebenarnya jalan arteri berfungsi sama 

dengan jalan bebas hambatan, yaitu menghubungkan pusat-pusat 

pembangkit lalu lintas di kota, bedanya ialah bahwa jalan bebas hambatan 

hanya ada pada kota-kota metropolitan, sedangkan jalan arteri ada pada 

setiap kota. 

3. Jalan Kolektor 

Jalan kolektor jalan yang melayani angkutan pengumpulan/ 

pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata 

sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jaringan jalan ini ialah jalan-jalan 

yang menghubungkan jalan arteri dengan jalan lokal. Jadi volume lalu-lintas 

dari jalan lokal dikumpulkan oleh jalan kolektor dan dibawa ke jalan arteri 

dan selanjutnya dibawa ke tempat tujuan. 
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4. Jalan Lokal 

Dalam sistem primer, jalan lokal primer adalah jalan-jalan yang 

menghubungkan pusat kota dari orde 1, orde 2, dengan persil-persil 

padakawasan yang berfungsi regional. Jalan lokal primer didesain 

berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 Km/jam dengan lebar 

badan jalan paling kurang 6 meter. 

Dalam sistem sekunder, maka jalan lokal sekunder adalah jalan yang 

menghubungkan pusat kota dengan perumahan, pusat bagian wilayah kota 

dengan perumahan, dan pusat sub bagian wilayah kota dengan perumahan 

yang terdekat pada masing-masing pusat tertentu. Jalan lokal sekunder, 

didesain berdasarkan kegiatan rencana paling rendah 10km/jam dan lebar 

jalan tidak kurang dari 5 meter. 

N. Karakteristik Geometrik Jalan 

1. Tipe Jalan 

Berbagai tipe jalan akan menunjukkan kinerja berbeda pada 

pembebanan lalu lintas tertentu. Tipe jalan ditunjukan dengan potongan 

melintang jalannya ditunjukkan oleh jalur dan arah pada setiap segmen jalan 

(MKJI, 1997). 

2. Lebar Jalur dan Lajur Lalu Lintas 

Jalur lalu lintas adalah keseluruhan bagian perkerasan jalan yang 

diperuntukkan untuk lalu lintas kendaraan. Jalur lalu lintas terdiri dari 

beberapa lajur kendaraan. Lajur lalu lintas merupakan bagian dari jalur lalu 
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lintas yang khusus diperuntukkan untuk dilewati oleh satu rangkaian 

kendaraan dalam satu arah. Lebar jalur lalu lintas merupakan bagian jalan 

yang paling menentukan lebar melintang jalan secara (Sukirman, 1994 : 40). 

3. Bahu Jalan 

Menurut Sukirman, 1994, bahu jalan adalah jalur yang terletak 

berdampingan dengan jalur lalu lintas dan berfungsi sebagai: 

a. Ruangan untuk tempat berhenti sementara bagi kendaraan yang mogok 

atau sekedar berhenti karena pengemudi ingin berorientasi mengenai 

jurusan yang akan ditempuh atau untuk beristirahat. 

b. Memberikan sokongan pada kontruksi perkerasan jalan dari samping. 

c. Ruangan pembantu pada waktu mengerjakan pekerjaan perbaikan atau 

pemeliharaan jalan (tempat meletakkan alat dan material). 

d. Ruangan untuk menghindarkan diri dari saat – saat darurat sehingga 

dapat mencegah terjadinya kecelakaan. 

4. Trotoar dan Kreb 

Dalam MKJI, 1997, trotoar adalah bagian jalan yang disediakan 

untuk pejalan kaki yang biasanya sejajar dengan jalan dan dipisahkan dari 

jalur jalan oleh kerb. Kerb adalah batas antara jalur lalu lintas dan trotoar 

berpengaruh terhadap dampak hambatan samping pada kapasitas dan 

kecepatan. Kapasitas jalan dengan kereb lebih kecil dari jalan dengan bahu. 

Selanjutnya kapasitas berkurang jika terdapat penghalang tetap dekat tepi 

jalur lalu lintas, tergantung apakah jalan mempunyai kereb atau bahu. 
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5. Median Jalan 

Median jalan adalah jalur yang terletak di tengah jalan untuk 

membagi jalan dalam masing-masing arah. Median serta batas-batasnya 

harus terlihat oleh setap mata pengemudi baik siang atau malam hari 

(Sukirman, 1994). Fungsi median jalan adalah sebagai berikut: 

a. Menyediakan daerah netral yang cukup lebar dimana pengemudi masih 

dapat mengontrol keadaannya pada saat darurat. 

b. Menyediakan jarak yang cukup untuk membatasi/mengurangi kesilauan 

terhadap lampu besar dari kendaraan yang berlawanan. 

c. Menambah rasa kenyamanan dan keindahan bagi setiap pengemudi. 

6. Alinyemen Jalan 

Lengkung horisontal dengan jari-jari kecil mengurangi kecepatan 

arus bebas. Tanjakan yang curam juga mengurangi kecepatan arus bebas. 

Karena secara umum kecepatan arus bebas di daerah perkotaan adalah 

rendah maka pengaruh ini diabaikan (MKJI, 1997). 

O. Kapasitas Jalan 

Kapasitas adalah suatu ruas jalan dalam suatu sistem jalan adalah jumlah 

kendaraan maksimum yang memiliki kemungkinan yang cukup untuk melewati 

ruas jalan tersebut dalam periode waktu tertentu (Oglesby dan Hicks, 1993). 

Kapasitas merupakan salah satu ukuran kinerja lalu lintas pada saat arus lalu 

lintas maksimum dapat dipertahankan pada suatu bagian jalan (MKJI, 1997). 
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1. Derajat Kejenuhan 

Kerapatan (density) adalah jumlah kendaraan yang menempati suatu 

panjang lajur arau jalur, dan secara umum dinyatakan dalam kendaraan per 

kilometer atau kendaraan per kilometer per lajur (HCM, 1994 : 44). Menurut 

MKJI 1997, kerapatan adalah rasio perbandingan arus terhadap kecepatan 

rata - rata, dinyatakan dalam kendaraan (smp) per kilometer (km). Arus, 

kecepatan, dan kerapatan merupakan unsur dasar pembentuk aliran lalu 

lintas. Pola hubungan yang diperoleh dari ketiga unsur tersebut adalah: 

a. Arus dengan kerapatan. 

b. Kecepatan dengan kerapatan. 

c. Arus dengan kecepatan 

2. Tingkat Pelayanan Jalan 

 Perilaku lalu lintas diwakili oleh tingkat pelayanan (LOS), yaitu 

ukuran kualitatif yang mencerminkan persepsi para pengemudi dan 

penumpang mengenai karakteristik kondisi operasional dalam arus lalu  

lintas (HCM,1994). Dalam Peraturan Menteri Perhubungan No : KM 14 

Tahun 2006, tingkat pelayanan adalah kemampuan ruas jalan dan/atau 

persimpangan untuk menampung lalu-lintas pada keadaan tertentu. 

3. Lapis Keras Lentur (Flexible Pavement) 

 Lapis keras lentur (flexible pavement) adalah perkerasan yang 

menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Struktur lapisan keras lentur 

terdiri dari lapisan-lapisan berikut ini (Sukirman, 1992:78): 
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a. Lapis Permukaan (Surface Course) 

Lapis permukaan adalah lapisan yang terletak paling atas. Lapis 

permukaan berfungsi sebagai berikut: 

1) Lapis perkerasan penahan roda, lapisan mempunyai stabilitas tinggi 

untuk menahan beban roda selama masa pelayanan. 

2) Lapis aus (wearing course), lapisan yang langsung menderita 

gesekan akibat rem kendaraan sehingga mudah menjadi raus. 

3) Lapis yang menyebarkan beban kelapisan bawah, sehingga dapat 

dipikul oleh lapis lain yang mempunyai daya dukung yang lebih 

jelek. 

b. Lapis Pondasi Atas (Base Course) 

Lapis pondasi atas adalah lapisan perkerasan yang terletak diantara 

lapisan pondasi bawah dan lapisan permukaan, yang berfungsi sebagai 

berikut: 

1) Bagian perkerasan yang menahan gaya lintang dari beban roda dan 

menyebarkan beban kelapisan di bawahnya. 

2) Lapisan peresapan untuk lapisan pondasi bawah. 

3) Bantalan terhadap lapisan permukaan. 

c. Lapis Pondasi Bawah (Subbase Course) 

Lapisan pondasi bawah adalah lapis perkerasan yang terletak 

antara lapis pondasi atas dan tanah dasar, yang berfungsi sebagai 

berikut: 
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1) Bagian dari konstruksi perkerasan untuk menyebarkan beban roda 

ketanah dasar. 

2) Efisiensi penggunaan material. 

3) Mengurangi tebal lapisan di atasnya yang lebih mahal. 

4) Lapisan pertama, agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. 

5) Lapisan untuk mencegah partikel-partikel halus dari tanah dasar 

naik ke pondasi atas. 

d. Lapisan Tanah Dasar (Subgrade) 

Lapisan tanah dasar adalah lapisan tanah setebal 50 - 100 cm 

diatas mana akan di letakkan lapisan pondasi bawah. 

 

 



 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif- 

kuantitaif. Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan 

menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu 

penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Metode penelitian kombinasi 

(mixed methods) adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau 

menggabungkan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk 

digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga 

diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan obyektif (Sugiyono, 

2011: 404). Penggunaan metode eskriptif ini juga didasarkan pada tujuan  – 

tujuan dan sifat – sifat yang melekat didalamnya, yaitu untuk menyusun kembali 

data yang diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya dideskripsikan untuk 

diambil kesimpulan. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan oleh penulis di sepanjang Jalan 

Tamangapa Raya sampai Jalan Antang Raya Makassar. Penetapan lokasi 

penelitian didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: 

a. Maraknya bangunan komersial di sekitar lokasi penelitian. 
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b. Seringnya terjadi pemanfaatan ruas jalan atau bahu jalan sebagai tempat 

berjualan pedagang informal. 

c. Berkembangnya pusat-pusat kegiatan baru misalnya aktivitas ekonomi, 

pendidikan, dan perkantoran sehingga aktivitas jalan meningkat 

khususnya di koridor Jalan Tamngapa Raya sampai Jalan Antang Raya. 
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Gambar 2 Peta Administrasi pada Lokasi Penelitian (Sumber: Hasil Survei Tahun 2020)
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2. Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada Bulan Agustus pada 

Tahun 2020 hingga saat ini Bulan Januari Tahun 2021. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini perlu didukung dengan data yang akurat dan lengkap. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya yaitu: 

1. Jenis Data 

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian di gunakan yaitu: 

a. Data Kualitatif, yaitu data yang berhubungan denga kategorisasi, 

karakteristik berwujud pernyataan atau berupa kata-kata. Data yang 

dimaksud berupa RTRW Kota Makassar. 

b. Data Kuantitatif, yaitu berupa angka yang bisa di peroleh dengan 

menggunakan perhitungan sederhana. Data ini meliputi data kapasitas 

ruas jalan yang ada di sepanjang jalan Tamangapa raya dan Antang 

raya. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh melalui observasi 

langsung di lapangan dan wawancara. 

b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari RTRW 

kabupaten/kota dan Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 serta 

instansi terkait seperti kantor kecamatan, kantor lurah. Serta diperoleh 

dari jurnal nasional maupun internasional terkait dengan penelitian. 



 

 

58 

D. Metode Pengolahan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Metode observasi, yaitu pencarian data dengan mengidentifikasi data serta 

pengambilan data secara langsung di lapangan. Kegiatan  observasi 

dilakukan secara sistematis untuk menjajaki masalah dalam penelitian serta 

bersifat eksplorasi. 

2. Metode pustaka, yaitu cara pengumpulan data informasi dengan membaca 

atau mengambil literature laporan, bahan perkuliahan dan sumber-sumber 

lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. 

3. Metode wawancara, yaitu pengumpulan data melalui percakapan secara 

langsung dengan bertatap muka dengan responden. Pertanyaan yang 

diajukan kepada responden dengan menunjuk data yang ingin di 

pertanyakan. Teknik ini merupakan salah satu teknik bantu dalam 

pengumpulan data pada penelitian ini. 

4. Studi dokumentasi, untuk melengkapi data maka diperlukan informasi dari 

dokumentasi yang ada hubungannya dengan objek yang menjadi studi. 

Dengan cara mengambil gambar dan dokumentasi foto. 

E. Populasi dan Sampel 

Penentuan populasi dan sampel dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

menjadi acuan dalam melakukan penarikan suatu kesimpulan melalui metode 

kuisioner. 
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1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau jumlah 

keseluruhan dari unit analisis dalam penelitian dan merupakan unsur-unsur 

keperluan yang memliki satu atau beberapa ciri/karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Arikunto, 1997). Adapun yang menjadi populasi adalah 

semua masyarakat pedagang sektor informal dan semua orang yang 

bertempat tinggal di pinggir jalan yang di tempati oleh pedagang di 

sepanjang jalan Tamangapa Raya sampai jalan  Antang Raya. Berdasarkan 

perhitungan di eksisting bahwa jumlah populasi adalah 100. Populasi ini 

nantinya akan menjadi acuan dalam menentukan jumlah sampel. 

2. Sampel 

Sampel adalah jumlah anggota yang dipilih/diambil dari suatu 

populasi, yang diharapkan mampu mewakili atau menggambarkan ciri-ciri 

keberadaan populasi sebenarnya. Teknik penarikan sampel berdasarkan 

lingkup pembahasan dan data yang dibutuhkan untuk penelitian maka 

penarikan sampel dalam penelitian ini yakni dilakukan secara acak, yaitu 

sampel yang dapat mewakili populasi disesuaikan dengan kebutuhan data 

dalam penelitian dengan ciri-ciri yang ada pada lokasi dan keberadaannya 

di anggap baik dan berkualitas atau mampu menggambarkan karakteristik 

atau profil keberadaan populasi sebenarnya. Pengambilan sampel 

dilakukan secara purposive sampling. Teknik pengambilan sampel secara 
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N 

n = 

N e2 + 1 

N 

n = 

N e2 + 1 

purposive sampling digunakan karena tidak seluruh populasi bisa di 

jadikan sampel. Adapun rumus sampel yang akan digunakan adalah sebagai 

berikut: 

 

 

Keterangan: 

n =  Jumlah Sampel yang diambil 

N =  Jumlah Populasi 

e =  Taraf Nyata (10%)  

1 =  Bilangan Konstanta 

Berikut adalah perhitungan sampel: 

Diketahui:  

N = 100 

e = ditetapkan 0,1 yaitu penyimpangan dalam pemakaian sampel 

sebesar 10% 

1 = Bilangan Konstanta 

Demikian dapat diketahui besarnya sampel sebagai berikut: 
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100 

n = 

(100).(0,1)2 + 1 

 
100 

n = 

1 + 1 

100 

n = 

      2 

n = 50 

 

Berdasarkan hasil dari perhitungan sampel yang menggunakan 

purposive sampling, maka dapat di ketahui bahwa banyaknya jumlah sampel 

yang akan di teliti pada penelitian ini sebanyak 50 sampel. 

F. Variabel Penelitian 

 Variabel dapat diartikan ciri dari individu, objek, gejala, peristiwa yang 

dapat diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif (Sudjana, 1984). Variabel 

dipakai dalam proses identifikasi, ditentukan berdasarkan kajian teori yang 

dipakai. Semakin sederhana suatu rancangan penelitian semakin sedikit variabel 

penelitian yang digunakan. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini dapat diketahui melalui tabel berikut ini: 

Tabel 8. Variabel penelitian 

No Sasaran Variabel Data Sumber 

1. Mengetahui apa saja 

pengaruh keberadaan 

aktivitas pedagang 

informal terhadap fungsi 

ruang milik jalan di 

sepanjang Jl. Tamangapa 

Faktor kinerja jalan 

meliputi: kapasitas 

ruas jalan, volume 

lalu lintas, derajat 

kejenuhan, tingkat 

pelayanan 

Data 
primer dan 

sekunder 

Obervasi dan 
Survei 

Lapangan 
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Raya sampai Jl. Antang 

Raya 

Faktor kebijakan tata 

ruang, yaitu: 

peruntukan kawasan 

dan pendapatan 

2 Mengetahui penanganan 

pengaruh keberadaan 

aktivitas pedagang 

informal terhadap fungsi 

ruang milik jalan di 

sepanjang Jl. Tamangapa 

Raya dan Jl. Antang Raya 

Sistem pusat 

pelayanan pedagang 

informal di sepanjang 

Jl. Tamangapa Raya 

sampai Jl. Antang 

Raya 

  

Kawasan pedagang 

informal terpadu 

Peningkatan jalan di 

sekitar lokasi 

penelitian 

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2020 

G. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan adalah rangkaian kegiatan untuk 

pengelolaan dan menganalisis data-data guna menjawab permasalahan dan 

untuk pencapaian tujuan yang diharapkan dalam penelitian. Terdapat beberapa 

metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan 

setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. 

Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan 

variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari 

seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan 
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perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan 

perhitungan. Adapun analisis kuantitatif ini antara lain analisis kinerja 

jalan. Kinerja jalan merupakan kemampuan dari suatu ruas jalan dalam 

melayani arus lalu lintas yang terjadi pada ruas jalan tersebut. 

Analisis yang ingin di lakukan terhadap kinerja jalan yaitu 

kapasitas ruas jalan, volume kendaraan, dan derajat kejenuhan di sepanjang 

jalan Tamangapa Raya sampai jalan Antang Raya dengan menghitung 

jalan bebas hambatan tersebut. Prosedur perhitungan yang dipergunakan 

dalam pengolahan data adalah prosedur yang digunakan dalam Manual 

Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997. Dimana rumus jalan bebas 

hambatan dalam Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 adalah: 

a. Menghitung Kapasitas Jalan 

C = C0 x FCW x FCSP x FCsf x FC cs (smp / jam) 

Dimana: 

C  = Kapasitas ruas jalan (smp/jam) 

CO  = Kapasitas dasar (smp/jam) 

FCW = Faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas 

FCSP = Faktor penyesuaian pemisahan arah 

FCSF = Faktor penyesuaian akibat hambatan samping 

FCCS = Faktor penyesuaian ukuran kota 
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b. Menghitung Volume Kendaraan 

Volume lalu lintas berdasarkan hasil survei dinas perhubungan 

yang dilakukan dengan cara menghitung jumlah kendaraan 

berdasarkan jenis yang telah ditentukan sebelumnya (HV, LV, MC) 

dengan alat penghitung (counter) yang melewati titik pengamatan 

dalam suatu interval waktu tertentu. 

c. Menghitung Derajat Kejenuhan 

Rasio volume terhadap kapasitas, sebagai factor utama untuk 

menentukan tingkat kinerja simpang atau ruas jalan. Persamaan dasar 

derajat kejenuhan adalah: 

DS = V/C 

Keterangan : 

DS = Derajat Kejenuhan 

V = Volume Kendaraan 

C = Kapasitas Ruas Jalan 

Dari hasil hitungan volume (V) dengan kapasitas (C), dapat 

dilakukan analisis ruas jalan tersebut dengan cara membandingkan V 

dengan C. Jika nilai V/C ratio sebenarnya rendah (berarti kualitas 

jalan tinggi), sedangkan kecepatan perjalanan rendah, maka berarti ada 

gangguan pada ruas jalan tersebut. Akan tetapi, jika V/C ratio sudah  

tinggi serta kecepatan juga rendah, maka kemungkinan besar untuk 
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meningkatkan ruas jalan tersebut adalah dengan pelebaran jalan. 

Dengan melihat V/C ratio dan kecepatan perjalanan pada seluruh 

jaringan jalan, dapat ditentukan rangking prioritas penanganan jalan. 

Setelah mendapatkan nilai derajat kejenuhan maka dilakukan 

Penilaian Kualitas Suatu Ruas Jalan. Kualitas suatu ruas jalan dapat 

dinilai dari: 

1) Perbandingan antara volume lalulintas yang lewat pada ruas jalan 

tersebut dengan kapasitasnya (V/C ratio), 

2) Kecepatan perjalanan pada ruas jalan tersebut (travel speed) 

Semakin tinggi nilai V/C, semakin rendah kualitas jalan 

tersebut. Sebaliknya semakin tinggi kecepatan perjalanannya, semakin 

tinggi kualitas ruas jalan tersebut 

2. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dan bertujuan 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena 

yang diselidiki. Yang ingin di analisis berupa aspek pelayanan publik dan 

kebijakan tata ruang. Dengan menggambarkan hasil responden serta 

pengidentifikasian faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap 

keberadaan aktifitas pedagang informal di sepanjang jalan terhadap fungsi 
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ruang milik jalan 

H. Definisi Operasional 

1. Pengaruh adalah  sebagai suatu daya yang ada atau timbul dari suatu hal  

yang memiliki akibat atau hasil dan dampak yang ada. Seperti halnya 

keadaan aktivitas yang timbul karena adanya pedagang informal di 

sepanjang jalan. 

2. Aktivitas adalah kegiatan atau keaktifan pedagang informal yang dilakukan 

atau kegiatan-kegiatan yang terjadi di sepanjang Jalan Tamangapa Raya 

sampai Jalan Antang Raya baik secara fisik maupun non fisik. 

3. Pedagang informal merupakan orang yang berusaha dibidang produksi dan 

berjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen 

tertentu di dalam masyarakat dalam suasana lingkungan informal. 

4. Fungsi ruang milik jalan adalah ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat 

jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Ruang milik 

jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, 

kedalaman, dan tinggi tertentu. Ruang milik jalan diperuntukkan bagi 

ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas pada 

masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan. 
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I. Kerangka Pikir Penelitian 

Adapun kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 3 Kerangka Pikir Penelitian 

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2020 

 

 



 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Wilayah Kota Makassar 

1. Letak Geografis Kota Makassar 

Kota Makassar terletak di ujung selatan Pulau Sulawesi dengan 

cakupan wilayah merupakan wilayah pesisir dan bahkan mempunyai 5 

pulau dimana terdapat di kelurahan yang berada di pulau. Luas wilayah 

Kota Makassar tercatat 175,77 km
2
 yang meliputi 15 kecamatan. Selain itu, 

Kota Makassar juga merupakan dataran rendah dengan ketinggian yang 

bervariasi antara 1-25 meter di atas permukaan laut. 

Secara geografis, Kota Makassar berada pada koordinat 

119°24‟17‟38” Bujur Timur dan 5°8‟6‟19” Lintang Selatan dengan luas 

wilayah  yaitu 175,77 km
2 

yang meliputi 14 kecamatan. Adapun batas 

administrasi wilayah Kota Makassar  meliputi: 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros; 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros; 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Selatan; serta 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa. 
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Luas wilayah tiap kecamatan di Kota Makassar dapat kita lihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 9.  Luas Wilayah Kecamatan di Kota Makassar 

No. Kecamatan Luas (Km
2
) Persentase (%) 

1 Mariso 1,82 1,04 

2 Mamajang 2,25 1,28 

3 Tamalate 20,21 11,50 

4 Rappocini 9,23 5,25 

5 Makassar 2,52 1,43 

6 Ujung Pandang 2,63 1,50 

7 Wajo 1,99 1,13 

8 Bontoala 2,10 1,19 

9 Ujung Tanah 5,94 3,38 

10 Tallo 5,83 3,32 

11 Panakukkang 17,05 9,70 

12 Manggala 24,14 13,73 

13 Biringkanaya 48,22 27,43 

14 Tamalanrea 31,84 18,11 

Kota Makassar 175,77 100 

Sumber : BPS Kota makassar dalam angka 

a. Penggunaan Lahan Kota Makassar 

Jenis penggunaan lahan yang terdapat di Kota Makassar 

terdapat 28 jenis, adapun jenis penggunaan lahan dengan luas terbesar 

yakni permukiman dengan luas 8.003,79 Ha. Sedangkan jenis 
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penggunaan lahan terkecil yaitu lahan kosong dengan luas 0,27 Ha. 

untuk lebih jelasnya dapat diketahui melalui tabel berikut:

Tabel 10. Jenis Penggunaan Lahan di Kota Makassar Tahun 2019 

No Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) 

1 Benteng 8.99 

2 Dermaga 6.18 

3 Genangan 75.85 

4 Industri 667.02 

5 Kawasan Olah Raga 33.27 

6 Kawasan Pelabuhan 63.95 

7 Kebun 913.64 

8 Kolam 2.07 

9 Komersial 49.21 

10 Ladang 15.33 

11 Lahan Kosong 0.27 

12 Lapangan 80.44 

13 Makam 66.7 

14 Mangrove 357.39 

15 Militer 74.43 

16 Olah Raga 5.39 

17 Pekuburan 0.56 

18 Pelbuhan 13.45 

19 Pemerintahan 22.97 

20 Pendidikan 247.37 

21 Permukiman 8,003.79 

22 Rawa 143.77 

23 Sawah 2.659,36 
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No Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) 

24 Semak 102,69 

25 Sirkuit 4,03 

26 Taman 4,03 

27 Tambak 2,401.70 

28 Tanah Kosong 1,553.15 

Total 17,577 

Sumber: RTRW Kota Makassar 

b. Aspek Demografi Kota Makassar 

Adanya ketidakseimbangan jumlah penduduk laki-laki dan 

perempuan (rasio jenis kelamin) dapat mengakibatkan rendahnya 

fertilitas dan rendahnya angka pertumbuhan penduduk. Kota Makassar 

memiliki jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak 

dibandingkan dengan laki-laki selama 5 tahun terakhir. Untuk lebih 

jelasnya mengenai perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan 

perempuan di Kota Makassar dapat diketahui melalui tabel berikut: 

Tabel 11. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kota 

Makassar Tahun 2019 

No Kecamatan 
Laki-Laki 

(Jiwa) 

Perempuan 

(Jiwa) 

Jumlah 

(Jiwa) 

1 Mariso 31,374 31,250 62,624 

2 Mamajang 30,995 31,857 62,852 

3 Tamalate 109,393 107,306 216,699 

4 Rappocini 85,382 87,126 172,508 

5 Makassar 45,385 45,839 91,224 
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No Kecamatan 
Laki-Laki 

(Jiwa) 

Perempuan 

(Jiwa) 

Jumlah 

(Jiwa) 

6 Ujung Pandang 14,079 14,766 28,845 

7 Wajo 19,537 18,801 38,338 

8 Bontoala 33,303 33,503 66,806 

9 Ujung Tanah 21,333 20,788 42,121 

10 Kep. 

Sangkarrang 

7,424 7,526 14,950 

11 Tallo 88,377 85,671 174,048 

12 Panakkukang 86,687 85,645 172,332 

13 Manggala 81,710 80,637 162,347 

14 Biringkanaya 119,457 118,189 237,646 

15 Tamalanrea 63,369 61,605 124,974 

Kota Makassar 837,805 830,509 1,668,314 

2018 834,556 823,947 1,658,503 

2017 830,437 822,949 1,653,386 

2016 832,290 820,015 1,652,305 

Sumber: BPS Kota Makassar dalam angka 2019 
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Gambar 4 Peta Administrasi Kota Makassar (Sumber: RTRW Kota Makassar dan Citra Satelit Google Earth)
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B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Wilayah Penelitian 

Lokasi penelitian terdapat di Kota Makassar, tepatnya di sepanjang 

Jalan Tamangapa Raya dan Jalan Antang Raya. Kedua jalan tersebut 

merupakan jalan poros / jalan provinsi yang menjadi salah satu akses jalan 

ketika pengguna jalan ingin memasuki atau keluar antara Kota Makassar 

dengan Kabupaten Gowa. Sebagai jalan arteri sekunder, jalan ini memiliki 

tingkat kesibukan yang cukup besar dalam penggunaan aksesnya. Lokasi 

penelitian berada pada Kecamatan Manggala yang terdiri atas 2 Segmen, 

yaitu: 

a. Segmen 1 di Jalan Tamangapa Raya  

b. Segmen 2 di Jalan Antang Raya 

Tabel 12.  Klasifikasi Segmen Jalan Penelitian 

No. Segmen Lokasi Segmen 

Lebar Jalan (meter) 

Badan 

Jalan (m)  

Bahu Jalan  

Kiri 

(cm) 

Kanan 

(cm) 

1 1 Tamangapa Raya 6,1 80  60 

2 2 Antang Raya 7,6 120 80 

Total    

Sumber : Survey Lapangan Tahun 2021 
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Gambar 5 Peta Administrasi Kecamatan Manggala Dan Ruas Jalan Penelitian (Sumber: Survey Lapangan Tahun 2019 dan 

Foto Udara Google Earth) 
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2. Karakteristik dan Fungsi Jaringan Jalan 

Jalan pada  lokasi penelitian ini berdasarkan balai jalan  merupakan 

dua lajur  tak terbagi arah yang termasuk ke dalam jalan provinsi. Di sebut 

jalan provinsi karena merupakan  jalan  kolektor dalam sistem jaringan jalan  

primer yang menghubungkan ibu kota provinsi yaitu  kota Makassar dengan  

Kabupaten  Gowa. 

 

Gambar 6 Gambaran Karakteristik Jalan 
Sumber: Survey Lapangan Tahun 2019 

 

3. Tinjauan RTRW Kota Makassar 

Jalan Tamangapa Raya dan Antang Raya berada di kota makassar 

kecamatan Manggala. Berdasarkan RTRW Kota Makassar nomor 4 ayat 1 

huruf B tentang rencana tata ruang wilayah Kota Makassar tahun 2015-2034 

bahwa Fungsi jaringan Jalan Tamangapa Raya dan Antang Raya yaitu jalan 

Arteri Sekunder. 
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4. Pedagang Informal  

Pedagang informal yang berada dari jalan Tamangapa Raya sampai 

jalan Antang Raya menempati badan milik ruas jalan. Aktivitas pedagang 

ini tidak selamanya menetap (musiman). Apabila aktivitas pedagang ini 

berlangsung maka mengganggu dan dapat mengurangi kapasitas jalan. 

Adapaun jenis pedagang yang menjual di koridaor jalan tersebut bermacam-

macam mulai dari pedagang jasa, makanan, dan keperluan masyarakat yang 

melewati jalan tersebut yang memicu untung singgah membeli dan 

menimbulkan hambatan jalan lebih besar. Berikut adalah gambar pedagang 

informal yang berjualan di koridor jalan Tamangapa Raya sampai jalan 

Antang Raya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Beberapa Sampel Pedagang Informal 

Sumber: Survey Lapangan Tahun 2020 
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C. Analisis Kinerja Ruas Jalan 

1. Data Geometrik Jalan 

Adapun geometrik jalan adalah sebagai berikut: 

a. Jalan Antang Raya 

Jalan Antang Raya merupakan jalan arteri sekunder  berada di 

kelurahan Antang yang  menghubungkan Kota Makassar dengan 

Kabupaten Gowa dan sebaliknya. 

Dari penelitian didapatkan data seperti: 

1) Kondisi Jalan Antang Raya  adalah tipe jalan 2/2 UD (dua lajur tak 

terbagi). 

2) Lebar efektif jalur lalu lintas 7,6  m. 

3) Tidak terdapat median jalan. 

4) Bahu jalan pengerasan dengan lebar 0.8 m. 

b. Jalan Tamangapa Raya 

Jalan Tamangapa Raya merupakan jalan arteri sekunder berada 

di Kelurahan Tamangapa dan Kelurahan Bangkala yang  

menghubungkan Kota Makassar dengan Kabupaten Gowa dan 

sebaliknya. 

Dari panelitian didapatkan data seperti: 

1) Kondisi Jalan Tamangapa Raya  adalah tipe jalan 2/2 UD (dua lajur 

tak terbagi). 

2) Lebar efektif jalur lalu lintas 6,1 m. 
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3) Tidak terdapat median jalan. 

4) Bahu jalan pengerasan dengan lebar 0.6 m. 

2. Data Volume Lalu Lintas 

Volume lalu lintas ada jumlah kendaraan yang melalui suatu ruas 

jalan yang tetap dalam satuan waktu. Data ini digunakan untuk mengetahui 

jam puncak pada suatu ruas jalan. Berdasarkan hasil survey pada lokasi 

penelitian pada jam puncak yaitu: 

a. Jalan Antang Raya  

Tabel 13.  Volume Lalu Lintas di Jalan Antang Raya Tahun 2021 

Pukul 

Jumlah Kendaraan (Smp/Jam) 

Jumlah Senin Minggu 

Arah 1 Arah 2 Arah 1 Arah 2 

06.00 – 07.00 794 973 731 836 3334 

07.00 – 08.00 1226 1173 1160 1133 4692 

08.00 – 09.00 1038 988 1009 859 3894 

11.00 – 12.00 763 836 705 796 3100 

12.00 – 13.00 848 802 785 712 3147 

16.00 – 17.00 1148 739 965 664 3516 

17.00 – 18.00 1284 1386 1241 1297 5208 

Jumlah 7102 6897 6597 6297 26893 

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021 

 

Berdasarkan tabel di atas pada Jalan Antang Raya menunjukkan 

bahwa volume lalu lintas jam puncak maksimum terjadi pada pukul 

17.00 – 18.00 dengan jumlah 5208 smp/jam. Hal ini berbanding lurus 
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dengan penduduk yang bekerja atau aktifitas lainnya di Pusat/Tengah  

Kota Makassar karena besarnya tarikan pergerakan dari lokasi tempat 

kerja ke tempat tinggal yang ada di Kabupaten Gowa maupun 

Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. 

b. Jalan Tamangapa Raya 

Tabel 14.  Volume Lalu Lintas di Jalan Tamangapa Raya Tahun 2021 

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021 

Berdasarkan tabel di atas pada Jalan Antang Raya menunjukkan 

bahwa volume lalu lintas jam puncak maksimum terjadi pada pukul 

17.00 – 18.00 dengan jumlah 4975 smp/jam. Hal ini berbanding lurus 

dengan penduduk yang bekerja atau aktifitas lainnya di Pusat/Tengah  

Kota Makassar karena besarnya tarikan pergerakan dari lokasi tempat 

kerja ke tempat tinggal yang ada di Kabupaten Gowa. 

 

Pukul 

Jumlah Kendaraan (Smp/Jam) 

Jumlah Senin Minggu 

Arah 1 Arah 2 Arah 1 Arah 2 

06.00 – 07.00 881 905 855 795 3436 

07.00 – 08.00 1086 1124 1018 1034 4262 

08.00 – 09.00 900 965 815 900 3580 

11.00 – 12.00 815 798 752 784 3149 

12.00 – 13.00 721 763 694 743 2921 

16.00 – 17.00 706 721 759 750 2936 

17.00 – 18.00 1215 1327 1130 1303 4975 

Jumlah 6325 6604 6023 6309 25261 
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3. Kelas Hambatan Samping 

Hambatan samping merupakan aktivitas di samping kanan kiri ruas 

jalan yang dapat menimbulkan pengaruh yang cukup signifikan terhadap 

kelancaran lalu lintas pada raus jalan. Adapun hambatan samping yang 

terdapat di berbagai jalan yang ada di Jalan Antang Raya dan Jalan 

Tamangapa Raya yaitu kendaraan lambat (becak, sepeda, dan gerobak), 

kendaraan berhenti (kendaraan yang parkir di bahu jalan), dan pejalan kaki . 

berdasarkan hasil perhitungan hambatan samping di beberapa ruas jalan 

penelitian dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 15.  Kelas Hambatan Samping beberapa Ruas Jalan Antang Raya dan Jalan 

Tamangapa Raya Tahun 2021 

No. Lokasi Waktu 
Kend. 

Lambat 

Kend. 

Berhenti 

Pejalan 

Kaki 
Jumlah 

Jumlah 

Bobot 

Kejadian 

Kelas 

Hambatan 

samping 

1 

Jalan 

Antang 

Raya 

Hari I 
282 584 649 1515 > 900 

Sangat 

Tinggi 

Hari II 
427 286 328 1041 > 900 

Sangat 

Tinggi 

2 

Jalan 

Taman

gapa 

Raya 

Hari I 
415 382 437 1234 > 900 

Sangat 

Tinggi 

Hari II 
528 208 286 1022 > 900 

Sangat 

Tinggi 

Rata-rata 413 365 425 1203 > 900 
Sangat 

Tinggi 

Sumber: Hasil Analisis 2021 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah hambatan 

samping terbesar ialah pada hari pertama (hari kerja) di Jalan Antang Raya 

sebesar 1515 sehingga termasuk dalam kelas hambatan samping kategori 

sangat tinggi sedangkan jumlah Hambatan saping yang terkecil yaitu pada 

hari kedua di Jalan Tamangapa Raya pada hari kedua (hari libur) di jalan 

Antang Raya. Hal ini disebabkan karena adanya aktivitas pedagang informal 

disepanjang jalan Antang Raya dan Jalan Tamangapa Raya. 

4. Analisis Kecepatan Tempuh 

Kecepatan tempuh kendaraan di beberapa ruas jalan yang ada di 

Jalan Antang Raya dan Jalan Tamangapa pada jam puncak mengalami 

penurunan kecepatan saat sore menjelang malam terkhusus pada hari kerja. 

Kecepatan rata-rata kendaraan pada jam puncak dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 16.  Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Jalan Antang Raya dan Jalan Tamangapa 

Raya Tahun 2021 

No. Lokasi Hari/tanggal 
Kecepatan rata-rata (Km/Jam) 

MC LV HV 

1 
Jalan Antang 

Raya 

Senin, 15/02/2021 27 29 14 

Minggu, 14/02/2021 30 29 15 

2 

Jalan  

Tamangapa 

Raya 

Senin, 15/02/2021 36 40 15 

Minggu, 14/02/2021 38 42 17 

  Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021 
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Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada umumnya kecepatan 

rata-rata pada beberapa ruas Jalan Antang Raya dan Jalan Tamangapa 

berada di bawah standar persyaratan kecepatan rata-rata jalan arteri 

Sekunder karena tingginya pergerakan akibat peningkatan jumlah penduduk 

sehingga lebar jalan tidak dapat menampung banyaknya kendaraan, aktivitas 

pedagang informal disepanjang jalan Antang Raya dan Jalan Tamangapa 

Raya dan akhirnya kecepatan menurun. 

5. Analisis Kapasitas Ruas Jalan 

Kapasitas jalan perkotaan dihitung dari kapasitas dasar. Kapasitas 

dasar adalah jumlah kendaraan maksimum yang dapat melintasi suatu 

penampang pada suatu jalur atau jalan selama 1 (satu) jam, dalam keadaan 

jalan dan lalu-lintas yang mendekati ideal dapat dicapai. Adapun kapasitas 

beberapa ruas Jalan Antang Raya dan Jalan Tamangapa dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 17.  Kapasitas Kendaraan pada Ruas Jalan Antang Raya dan Jalan Tamangapa 

Raya Tahun 2021 

No. Lokasi Parameter Geometrik Jumlah 

1 

Jalan Antang 

Raya 

Kapasitas dasar 2.900 2.900 

Faktor pengaruh lebar lajur 7 - 

Faktor pengaruh distribusi arah 50-50 1.00 

Faktor pengaruh hambatan ≤ 0.5 m  0,73 
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No. Lokasi Parameter Geometrik Jumlah 

samping 

Faktor pengaruh ukuran kota 1,0 - 3,0 1,00 

Jumlah  2.902,73 

2 

Jalan 

Tamangapa 

Raya 

Kapasitas dasar 2.900 2.900 

Faktor pengaruh lebar lajur 6 - 

Faktor pengaruh distribusi arah 50-50 1.00 

Faktor pengaruh hambatan 

samping 

≤ 0.5 m 0,73 

Faktor pengaruh ukuran kota 1,0 - 3,0 1,00 

Jumlah  2.902,73 

Sumber: Hasil Analisis 2021 

Berdasarkan tabel diatas kapasitas total yang dapat di tampung oleh 

jalan yang ada di jalan Antang Raya dan Jalan Tamangapa Raya  adalah 

sama pada jam puncak yaitu 2.903 smp/jam. 

6. Analisis Tingkat Pelayanan 

Tingkat pelayanan jalan saling berhubungan dan berkaitan dengan 

kecepatan dan derajat kejenuhan. Dari perbangingan volume arus lalu lintas 

dan kapasitas dapat diketahui pada pabel berikut. 
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Tabel 18.  Analisis Tingkat Pelayanan pada Ruas Jalan Antang Raya dan Jalan 

Tamangapa Tahun 2021 

No. Lokasi 

Volume 

(smp/jam) 

Kapasitas 

Kota 

Derajat 

Kejenuhan 

1 Jalan Antang Raya 960 2903 0,33  

2 Jalan Tamangapa Raya 902 2903 0,31 

Sumber : Hasil Analisis 2021 

 Berdasarkan tabel di atas dari perbandingan volume arus lalu lintas dan 

kapasitas dapat diketahui nilai derajat kejenuhan pada ruas Jalan Antang 

Raya sebesar 0,33 dengan kapasitas jalan 2903 smp/jam di bebani volume 

harian sebesar 960 smp/jam maka tingkat pelayanan jalan termasuk dalam 

tingkat pelayanan B dengan derajat kejenuhan 0,20 – 0,44 yaitu Arus stabil, 

tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalulintas, pengemudi 

memilih kebebasan cukup untuk memilih kecepatan.. Derajat Kejenuhan 

Jalan Tamangapa Raya sebesar 0,31 dengan kapasitas jalan  2903 smp/jam di 

bebani volume harian sebesar 902 smp/jam maka tingkat pelayanan jalan 

termasuk dalam tingkat pelayanan B dengan derajat Kejenuhan 0,20 - 0,44 

yaitu Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi 

lalulintas, pengemudi memilih kebebasan cukup untuk memilih kecepatan. 
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Gambar 8 Peta Pengaruh Keberadaan Aktivitas Pedagang Informal terhadap Fungsi Ruang Milik Jalan (Sumber: Survey 

Lapangan Tahun 2019 dan Foto Udara Google Earth) 
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D. Penanganan Keberadaan Aktivitas Pedagang  Informal Terhadap Fungsi 

Ruang Milik Jalan di Sepanjang  Jalan Tamangapa  Raya – Jalan  Antang  

Raya 

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintah Daerah, otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah kabupaten 

merupakan peluang dan sekaligus tantangan. Peluang disini bagi pemerintahan 

daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang yang memadai untuk 

mengelola sendiri potensi tersebut, sedangkan bagi pemerintah yang kurang 

memadai justu menjadi tantangan. 

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran 

paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi, yaitu dengan 

memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang 

luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat 

sesuai kondisi dan potensi wilayahnya.  

Dampak dari otonomi daerah yang paling pesat berkembang di Kota 

Makassar yaitu dengan meningkatnya jumlah pedagang informal yang berjualan 

dipinggir jalan. Perkembangan pedagang informal dari waktu kewaktu sangat 

pesat jumlahnya, karena pedagang kaki lima lebih mudah untuh dijumpai 

dibandingkan dengan pasar tradisional maupun pasar modern. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dilokasi penelitian, pedagang 

informal menempati ruang publik seperti bahu jalan. Sarana dagang yang 

digunakan dilokasi adalah gerobak, mobil dan motor. Keberadaan pedagang 



 

 

88 

informal disepanjang Jalan Tamangapa Raya – Jalan Antang Raya mengganggu 

arus lalu lintas karena pedagang menempati bahu jalan untuk berjualan yang 

seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki. Sehingga, pejalan kaki 

menggunakan badan jalan yang terkadang menghambat arus lalu lintas. Adapun 

strategi alternatif penanganan pedagang informal antara lain: 

1. Kawasan Pedagang Informal Terpadu 

Kebijakan Pembinaan Pedagang Informal yang ada di Kota Makassar 

berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang 

Pembinaan Pedagang Informal dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung 

Pandang. Hal ini dipertegas pada Keputusan Walikota Nomor 20 Tahun 

2004 tentang Prosedur Tetap (Protap) Penertiban Bangunan dan Pembinaan 

Pedagang Sektor Informal. 

Para pedagang informal sebaiknya diberikan kawasan khusus untuk 

mereka berjualan dengan menempatkannya pada lokasi yang sesuai dan telah 

mendapat izin dari pemerintah daerah. Kemudian setiap pedagang sebaiknya 

menaati ketentuan-ketentuan seperti melakukan pembayaran retribusi dan 

menjaga kebersihan, keindahan dan keamanan secara teratur.  

Kawasan pedagang informal terpadu juga sebaiknya dibedakan per 

blok sesuai dengan jenis barang yang dijual sehingga hal ini akan 

memberikan kemudahan para pembeli untuk menghemat waktunya. Selain 

itu, pedagang informal ada yang membutuhkan tempat secara permanen dan 

non permanen sehingga hal ini juga harus dilakukan pertimbangan dalam 
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melakukan pembagian blok. Sehingga dengan memperhatikan segala hal 

tersebut akan memberikan hal yang positif baik untuk pedagang maupun 

kepada masyarakat. 

2. Pembinaan terhadap Pedagang Informal 

Bila dalam arahan pertama tidak dapat dijalankan sepenuhnya dan 

terdapat beberapa pedagang yang tidak mengikuti aturan maka peran 

pemerintah dibutuhkan dalam melakukan pembinaan terhadap mereka 

seperti keberadaan pedagang tersebut harus selalu diawasi, dibina dan 

diarahkan untuk menjadi pendagang informal yang baik tanpa merugikan 

masyarakat lainnya. 

E. Tinjauan Hukum Islam tentang Perdagangan 

Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau 

jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. 

Ditinjau dari hukum Islam, berdagang merupakan salah satu pekerjaan yang 

paling utama menurut sebagian ulama. Tuasikal (2010) menyebukan dalam 

hadits Nabi shallallahu „alaihi wa sallam. Dari Rafi‟ bin Khadij dia berkata, 

لي-                     لى   ع ص                                 ع                -    ل 

                                  

Artinya: 

Ada yang bertanya pada Nabi shallallahu „alaihi wa sallam: “Wahai 

Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, 

“Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli 

yang mabrur (diberkahi).” (HR. Ahmad, Ath Thobroni, dan Al Hakim. Syaikh 

Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)  
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Di antara hal yang menunjukkan keutamaan perniagaan adalah 

penegasan langsung dari Allah dalam Al Qur‟an mengenai halalnya perniagaan. 

Allah Ta‟ala berfirman,  

ٍ
ْۚ
بَٰىْا َمٍٱلسِّ ٍُٱۡلبَۡيَعٍَوَحسَّ ٍٱَّللَّ ٍَوأََحلَّ

ۗ
 ْا

Terjemahnya: 

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” 

(QS. Al Baqarah: 275)  

Yang dimaksud dengan “setiap jual beli yang mabrur (diberkahi)” adalah 

setiap jual beli yang diberi pahala di dalamnya atau secara syar‟i, jual beli 

tersebut adalah jual beli yang sah, tidak ada penipuan di dalamnya, tidak ada 

khianat dan di dalamnya 120 terdapat kemanfaatan bagi orang banyak dengan 

menyediakan hal-hal yang mereka butuhkan. Mendapatkan keberkahan dalam 

berdagang harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan berdagang yang sesuai 

dengan syariat islam yaitu (Tuasikal, 2010): 

1. Menjadikan berdagang bernilai pahala, Memiliki niat yang benar dalam hal 

ini menginginkan kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Niat baik yang 

dimaksud adalah untuk diri sendiri berupa menjaga diri dari mengkonsumsi 

harta yang haram, menjaga kehormatan sehingga tidak meminta-minta, 

menguatkan diri sehingga dapat melakukan ketaatan kepada Allah, menjaga 

jalinan silaturahmi, berbuat baik dengan kerabat. 
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2. Memiliki akhlak yang luhur Akhak yang luhur adalah jujur, amanah, 

qana‟ah, memenuhi janji, menagih hutang dengan bijak, memberi tempo 

untuk orang yang kesulitan melunasi hutangnya, memaafkan kesalahan 

orang lain, menunaikan kewajiban, tidak menipu dan tidak menunda-nunda 

penulasan hutang. 

3. Menunaikan kewajiban harta Kewajiban yang paling penting adalah 

kewajiban terhadap Allah dalam harta para orang kaya. Itulah zakat, setelah 

itu adalah sedekah dan berbagai sumbangan sosial. 

4. Tidak memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar Allah 

melarang hamba-hamba-Nya yaitu orang-orang yang beriman untuk 

memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar yaitu berbagai cara 

121 mendapatkan harta yang terlarang semisal riba, judi, suap dan berbagai 

perbuatan yang menimbulkan permusuhan dan memakan harta orang lain 

dengan cara yang tidak benar. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis seperti yang ada pada bab IV (hasil dan 

pembahasan) maka penulis menyimpulkan bahwa: 

1. Pengaruh yang ditimbulkan akan keberadaan aktivitas pedagang informal 

terhadap fungsi ruang milik jalan di sepanjang Jl. Tamangapa Raya-           

Jl. Antang Raya memberikan pengaruh yaitu : 

a. Aspek transportasi memberikan pengaruh memberikan pengaruh 

terhadap pengurangan kapasitas jalan. 

b. Aspek pelayanan publik memberikan pengaruh negativ terhadap nilai 

sosial, ekonomi dan estetika. 

c. Aspek kebijakan tata ruang memberikan pengaruh kerugian terhadap 

ketidakseuaian pembentkan kawasan dan pendapatan. 

2. Penanganan keberadaan aktivitas pedagang informal terhadap fungsi ruang 

di sepanjang Jl. Tamangapa Raya-Jl. Antang Raya dapat dilakukan dengan 

cara membentuk kawasan pedagang informal terpadu dan pembinaan 

penertiban pedagang informal. 
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B. Saran 

1. Bagi Pemerintah 

a. Membuat aturan yang tegas akan pelarangan berjualan disepanjang 

bahu jalan dan parkir bebas untuk para pengendara baik roda dua 

maupun roda empat. 

b. Merencanakan peruntukan kawasan khusus untuk para pedagang 

informal. 

c. Membuat sosialisasi kepada para pedagang informal tentang kebijakan 

yang akan dilakukan. 

2. Bagi Penulis yang ingin melanjutkan penelitian ini dapat menguraikan 

simulasi terhadap analisis kapasitas ruas jalan dan membuat suatu 

rancangan kawasan khusus pedangan informal.  
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