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ABSTRAK 

 

 Nama   : Rusni 

 Nim   : 30600117002 

Judul   : Politik Tata Ruang 

(Praktek Spasial Terhadap Pasar Malam 

Kelurahan Pekkabata  Kecamatan 

Duampanua Kabupaten Pinrang)  

 Skripsi ini mengkaji perihal Politik Tata Ruang (Praktek Spasial 

Terhadap Pasar Malam Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten 

Pinrang). Adapun tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui pola penataan 

ruang pasar malam pada Kelurahan Pekkabata serta dapat menganalisis 

kebijakan pemerintah dalam penataan ruang pasar malam Kelurahan Pekkabata.. 

 Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni ada tiga teori 1.Produksi 

ruang, 2. Tata ruang, 3. Ekonomi politik. Menggunakan jenis penelitian kualitatif 

dengan mengembangkan wawancara terstruktur, melakukan observasi dan 

dokumentasi dengan menggunakan data primer dan sekunder. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan jika dilihat dari aspek teori dimana 

suatu penataan ruang wilayah diatur langsung oleh pemerintah setempat namun 

kenyataan yang terjadi di pasar malam Kelurahan Pekkabata Kecamatan 

Duampanu Kabupaten Pinrang ditata dan dikelolah langsung oleh sekelompok 

pedagang pasar malam yang dimana tidak adanya izin baik secara tertulis 

maupun tidak tertulis dari pihak pemerintah. Dari segi sudut pandang Henry 

Lefebvre sebagai panduan penelitian ini, Jika dilihat pada konsepPraktek Spasial 

yang dimana pemilik modal besar  dapat menguasai beberapa ruang(ruko) yang 

disediakan oleh pemerintah dilokasi pasar tradisioanl  serta mengambil 

keuntungan lagi dengan menyewakan halaman ruko yang telah dikuasai, 

sehingga bagi pemilik modal kecil hanya bisa menjangkau biaya ruang halaman 

yang disediakan sebab ruang(ruko) yang disediakan oleh pemerintah sebagai 

pelayanan publik terlebih dahulu sudah dimiliki pribadi oleh pemilik modal 

besar dengan transaksi membeli ruko tersebut, dengan fenomena seperti ini jalan 

tengah yang ditempuh pedagang pasar pemilik modal kecil diantaranya 

pedagang pasar malam Kelurahan Pekkabata mengambil lokasi jalan raya 

sebagai tempat yang strategis dalam menjual produknya(barang jualan) yang 

dimana diluar dari pajak yang tidak terlalu besar dan juga keuntungan yang 

didapat lumayan besar, dengan menggunakan konsep pasar bersifat tradisional 

dan pasar bersifat mingguan. 

Implikasi penelitian ini ialah (1) faktor pendorong pertama dalam tata 

ruang wilayah lahir dari kebijakan pemerintah yang dimana memfokuskan sara 

dan prasarana atas ruang . (2) Dalam menentukan kegiatan pada suatu ruang 

wilayah harus dibarengi dengan kesepakatan dua pihak yakni pemerintah dan 

masarakat. 



 

 
 

ABSTRACT 

 

 Name   : Rusni 

 Nim   : 30600117002 

Title   : Spacial Politicts 

     (Spatial Practice Against the Night Market,        

                                      Pekkabata Village, Duampanua District,      

                      Pinrang Regency) 

 

 This thesis examines Spatial Politics (Spatial Practices Against the Night 

Market, Pekkabata Village, Duampanua District, Pinrang Regency). The purpose 

of this study is to find out the pattern of night market spatial planning in 

Pekkabata Village and be able to analyze government policies in managing night 

market space in Pekkabata Village. 

 There are three theories used in this research: 1. Space production, 2. 

Spatial planning, 3. Political economy. Using this type of qualitative research by 

developing structured interviews, conducting observations and documentation 

using primary and secondary data. 

 The results of this study indicate that when viewed from the theoretical 

aspect where a regional spatial arrangement is regulated directly by the local 

government, the reality is that what happened at the night market in Pekkabata 

Village, Duampanu District, Pinrang Regency was arranged and managed directly 

by a group of night market traders where there was no written or written 

permission. not written by the government. From Henry Lefebvre's point of view 

as a guide for this research, if we look at the concept of Spatial Practice, where 

owners of large capital can control several spaces (ruko) provided by the 

government in traditional market locations and take more profit by renting out 

shop houses that have been controlled, so that owners small capital can only reach 

the cost of the courtyard space provided because the space (ruko) provided by the 

government as a public service has previously been privately owned by the owner 

of large capital with the transaction of buying the shophouse, with a phenomenon 

like this the middle way taken by market traders who own small capital Among 

them are night market traders in Pekkabata Village who take the location of the 

highway as a strategic place in selling their products (sales goods) which apart 

from taxes are not too large and the profits are quite large, using the concept of 

traditional markets and markets.  is weekly. 

 The implications of this study are (1) the first driving factor in regional 

spatial planning was born from government policies which focus on infrastructure 

and facilities over space. (2) In determining activities in a regional space, it must 

be accompanied by an agreement between two parties, namely the government 

and the community  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penataan ruang dalam suatu wilayah sering kerap menjadi factor  yang 

paling dekat dengan kehidupan masyarakat sebab interaksi social bisa berjalan 

dengan lancar ketika ruang public dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Konsep 

penataan ruang suatu wilayah pada umumnya mengacu pada aspek 

keamanan,kenyamanan, produktifitas serta dapat bermanfaat bagi semua kalangan 

kelas masyarakat, semua ini dikarenakan penataan ruang bukan hanya berbicara 

tentang bagaimana penggunaan ruang hari ini melainkan direncanakan sebaik 

mungkin untuk ketentraman suatu wilayah yang berkelanjutan.  

Problematika mengenai tata ruang yang dimana merupakan transformasi 

dalam proses penataan ruang yang dimana ruang tidak hanya dikuasai oleh kelas 

kapitaslis melainkan  ruang juga direstrukturisasi dengan cara mengubah fungsi 

ruang publik. Kejadian yang relevan mengenai praktek ruang penataan ruang 

dipergunakan oleh kelompok kapitalis yang dimana berfokus kepada tiga aspek 

yakni sosial, ekonomi dan politik.
1
  

Kelompok kapitalis memilki karakteristik yang dimana memiliki semangat 

dalam mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan melihat 

bahwasanya sumber daya itu terbatas sikap kelompok kapitalis juga cenderung 

kebebasan seseorang dalam memiliki modal tersendiri dalam persaingan ekonomi, 

sedangkan kelompok sosialis berpegang teguh pada  bagaiaman kemakmuran 

bersama bisa tercapai atau dengan kata lain bersama-sama dalam mencapai 

kesejahteraan. 

                                                             
1
 Damsar,‖Pengantar Sosial Perkotaan‖(Jakarta: Kencana, 2017), H. 5. 
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Penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Peratutan 

Pemerintah seperti berikut: 

a. Undang-undang 

 

No Judul Undang-undang Dasar Hukum 

1 UU Nomor 26 Tahun 2007 

tentang penataan ruang 

Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, dan 

Pasal 33 Ayat (3) UU Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

2. UU Nomor 23 Tahun 2014 

tentang pemerintahan 

Daerah 

Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 Ayat (1), Pasal 17 

Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, 

Pasal 188, Pasal 20, Pasal 22D Ayat (2), dan 

Pasal 23E Ayat (2) UU Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

3 

 

UU Nomor 38 Tahun 2004 

tentang jalan 

Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20 Ayat , Pasal 33 

Ayat (3), dan Pasal 34 Ayat(3) UU Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2
 

 

b. Peraturan Pemerintah  

 

No Judul Peraturan 

Pemerintah 

Delegasi 

1 Peraturan Pemerintah 

Nomor 15 Tahun 2010 

tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang 

37 Ayat 8, Pasal 38 Ayat 6, Pasal 40, Pasal 

41 Ayat 3, Pasal 47 Ayat 2, Pasal 48 Ayat 5, 

Pasal 48 Ayat 6 dan Pasal 64 UU Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

2. Peraturan Pemerintah 

Nomor 68 Tahun 2010 

tentang Bentuk dan Tata 

Cara Peran Masyarakat 

dalam Penataan Ruang 

Pasal65 Ayat 3 UU Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang.
3
 

                                                             
2
https://peraturan.bpk.go.id 

3
 https://peraturan.bpk.go.id 
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Terkhusus pada Undang-Undang  No.26 tahun 2007 membahas tentang 

beberapa aspek yang terkandung dalam Undang-undang ini yakni, pembagian 

wewenang antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah 

kabupaten/kota yang dimana dalam penataannya dilandasi oleh peluang terbesar 

pendapatan msayarakat setempat dan paling utama dalam penataan ruang ini harus 

bersifat berkelanjutan selanjutnya pengaturan penataan ruang yang sifatnya 

mengacu pada perundang-undangan yang telah ditetapkan yang ketiga pembinaan 

penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja penataan 

ruang, yang keempat pelaksanaan penataan ruangyang mencakup perencanaan tata 

ruang dalam hal pemanfaatannya, selanjutnya  pengawasan penataan ruang 

terhadap kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang, 

berikutnya hak dan kewajiban masyarakat dalam keterlibatannya dalam penataan 

ruang baik masyarakat adat maupun masyarakat modernisasi. Partisipasi 

masyarakat dalam penentuan peraturan daerah yang yang berfokus kepada 

penataan ruang karena hal ini dalam konteks hak asasi manusia, karena dibalik 

haknya masyarakat ada pula kewajibannya.
4
 

Keadilan atas pengguna ruang suatu wilayah memang kerap tidak adil 

dirasakan oleh masyarakat terkhusus masyarakat kalangan bawah yang tidak 

memiliki modal dalam bertahan hidup, itu semuanya disebabkan oleh kelompok 

pemilik modal memiliki power yang lebih besar, hal seperti ini bisa dikaitkan 

dengan teori salah satu pemikir yakni Henry Lavebre yang mengatakan bahwa 

politik tata ruang itu berbicara tentang keadilan yang diberikan kepada seluruh 

                                                             
4
Putu Gusti,‖Dinamika Tata Ruang Dan Berkelanjutan Lingkungan Binaan‖(Bali: UNHI 

Press, 2021), H.2.  
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kalangan masyarakat untuk menggunakan ruang yang telah disediakan, pada 

konsepnya representasi ruang yang dimana tokoh ini dikenal dengan ciri khasnya 

yang betul-betul anti kapitalis.dan teori ini sangat cocok diterapkan di Negara 

Republik Indonesia karena salah satu point dari pancasila sebagai ideology 

Negara yang berbunyi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga hal 

mengenai tatanan ruang seharusnya sudah dipahami oleh pemerintah. Peran 

pemerintah dalam penataan ruang harus selau mengedepankan prinsip keadilan 

sebab tugas mereka ialah mengayomi seluruh kelompok masyarakat diluar dari 

perbedaan kepentingan seperti dalam Q.S Al-Ma’idah/05:08 

       

ُكْم َشَنٰاُن َقْوم         َوََل َيْجِرَمنَّ
ِ ُشَهَدۤاَء ِباْلقِْسِطِۖ

اِمْيَن لِِلّٰ َها الَِّذْيَن ٰاَمُنْوا ُكْوُنْوا َقوَّ اَيُّ َعٰلٰٓى اََلَّ  ٰيٰٓ

َ َخِبْير ٌۢ ِبَما َتْعَملُْوَن َتْعِدلُْوا ۗ
ٰ
َ ِۗانَّ ّللّا

ٰ
قُوا ّللّا ْقٰوىِۖ َواتَّ  ٨ِاْعِدلُْوۗا ُهَو اَْقَرُب ِللتَّ

 

Terjemahannya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan 

karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah 

kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak 

adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan 

bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang 

kamu kerjakan. 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya hal yang paling harus 

ditegakkan dalam kehidupan tidak lain dari sifat keadilan, terlebih kepada 

pemerintah daerah bagaimana mereka dapat menetapkan kebijakan yang bersifat 

universal atau diperuntuhkan untuk semua kalangan masyarakat, karena dengan 

begitu setiap kelas masyarakat akan bisa berkembang dalam aspek social ekonomi 

seusai dengan porsinya masing-masing sehingga masyarakat kalangan mengengah 

kebawah bisa bertahan hidup sesuai dengan konteks sosialnya. 
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 Ruang tidak terlepas dari konteks politik secara relatifnya sebab politik 

menlingkupi atau mencakup dari area spasial. Penataan ruang akan berjalan secara 

sistematis jika perencanaannya bersifat comperehensive yang dimana sistem 

perencanaan pelaksanaannya mengutamakan kebutuhan, tujuan serta kepentingan 

dari sektor lainnya.
5
 

 Awal mula terbentuknya pasar malam kelurahan Pekkabata ini dimulai 

pada tahun 2017 yang dimana awal dibentuknya pada bulan ramadhan dengan 

melakukan pengumuman ke daerah yang berdekatan dengan Kelurahan Pekkabata 

menggunakan kendaran mobil yang dimana mengumkan tentang informasi akan 

jadwal pasar malam yang dilakukan oleh pedagang pasar malam. Akan tetapi 

lambat laun pasar malam ini di teruskan hingga sekarang walaupun dengan waktu 

berlangsungnya hanya tiga kali dalam seminggu. 

 Adanya pasar malam Kelurahan Pekkabata ini  pemerintah setempat 

menjadi sorotan dikarenakan adanya beberapa dampak negatif yang timbul pada 

pasar malam ini diantaranya yang paling terlihat yakni kemacetan yang luar biasa 

serta perkelahian yang juga sering terjadi diakibatkan padatnya pengunjung. 

 Deskripsi fokus penelitian ini terdapat dua titik fokus peneliti yang 

pertama dimana ingin mengetahui bagaimana konsep penataan ruang pasar malam 

Kelurahan Pekkabata sebab pasar malam yang berada bukan pada konteks yang 

sebenarnya yang tidak lain menggunakan jalan raya sebagai lokasi perdagangan 

yang sudah dipastikan melanggar aturan yang telah ditetapkan. Adanya lahan 

                                                             
5
 Sutaryono,Dkk,‖Tata Ruang Dan Perencanaan Wilayah Implementasi Dalam 

Kebijakan Pertanahan‖(Yogyakarta: STPN Pers, 2020), H. 7. 
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khusus sebagai pasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah namun tidak 

digunakan oleh pedagang pasar malam. 

 Deskripsi fokus peneliti yang kedua yakni menganalisis perihal kebijakan 

pemerintah terhadap penataan ruang pasar malam Kelurahan Pekkabata. Ruang 

yang dikontruksi oleh pemerintah dengan sedemikian rupa yang bertujuan untuk 

kepentingan bersama namun pada pasar malam Kelurahan Pekkabata tertolak 

prinsip tersebut karena pasar malam ini diselenggarakan atas dasar kepentingan 

kelompok yang tidak peduli terhadap aturan pemerintah. 

 Fokus masalah yang lahir tersebut dengan adanya fenomena pasar malam 

di Kelurahan Pekkabta Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang makan peneliti 

tertarik untuk mengakat judul penelitian yaitu “Politik Tata Ruang (Praktek 

Spasial Terhadap Pasar Malam Kelurahan Pekkabata Kecamatan 

Duampanua Kabupaten Pinrang)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berlandasan dari target serta latar belakang dari penelitian ini, adapun 

rumusan    masalah yang timbul yakni: 

1. Bagaimana konsep penataan ruang pasar malam Kelurahan Pekkabata? 

2. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam penataan ruang pasar malam 

Kelurahan Pekkabata? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui pola penataan ruang pada malam Kelurahan Pekkabata. 
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b. Menganalisis kebijakan pemerintah dalam penataan ruang pasar 

malam Kelurahan Pekkabata. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Dapat melihat serta membedakan suatu ruang sesuai dengan 

konsepnya atau tupoksinya. 

b. Dapat mengetahui posisi atau status masyarakat dalam hal kebijakan 

pemerintah terhadap kebijakan ruang. 

D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada ―Politik tata ruang pasar malam dikelurahan 

Pekkabata serta system penataan ruang pada wilayah kelurahan Pekkabata‖. 

 

2. Deskripsi Fokus 

Dalam memahami secara utuh uraian penulisan dalam penelitian yang 

berjudul ―Politik Tata Ruang (Representasi Tata Ruang Terhadap Pasar Malam 

Kel. Pekkabata Kec. Duampanua Kab. Pinrang), maka penulis terlebih dahulu 

menjelaskan beberapa hal yang dianggap memiliki peranan penting dalam 

membangun teori konsep  tersebut yaitu: 

a. Politik Tata Ruang 

Teori ini lahir dari beberapa sudut pandang para filsuf salah satunya yakni 

Henri Lefebvre berpendapat bahwa politik tata ruang ini ialah politik yang secara 
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teori memberikan kesempatan kepada seluruh kalangan masyarkat agar kiranya 

terlibat dalam penataan ruang atas kebijakan pemerintah
6
. 

b. Kebijakan Penataan Ruang 

Berdasarkan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang, disebutkan bahwa penataan ruang ialah upaya untuk mewujudkan struktur 

ruang dan pola sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dn 

pelaksanaan program beserta pembiayaannya
7
. 

E. Tinjauan Karya Terdahulu 

”Eksistensi Pasar Malam (Studi Kasus Pasar Malam Bayang Ohana Di 

Kota Pekanabaru)” Lena Uli Sihaloho, penelitian yang mencari tau sampai 

dimana jangkauan pasar mala mini sperti yang terjadi di salah satu kota yakni di 

Yogyakarta yang dimana yang menyediakan berbagai sarana permainan dan juga 

beberapa barang yang diperjual belikan, tetapi pasar malam yang diteliti ini bukan 

pasar malam milik pemerintah atau sekelompok lembaga melainka milik individu 

yaitu Bapak Swandi dan Ibu Licu walaupun milik pribadi tetapi pasar mala mini 

tidak diragukan dari system keamanan serta kebersihannya, sehingga pengunjung 

masih bisa dikatakan lumayan banyak . Perihal eksistensi pasar malam bisa dilihat 

dari bagaimana strategi yang digunakan sehingga memiliki nilai jual tersendiri. 

Berdasarkan hal tersebut terdapat perbedaan antara tulisan ilmiah tinjauan 

terdahulu dengan penelitian ini dimana membahas lebih fokus tentang repsentasi 

                                                             
6
 Djaja Hendra‖Analisis Pemikiran Henri Lefebvre Tentang Ruang Dalam Arsitektur 

Modern: Suatu Persfektif Sosiologis‖,Jurnal Ilmiah Membar Demokrasi Vol,17,No.2,2018,ha.179. 
7
https://peraturan.bpk.go.id. 
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penataan ruangnya sembari melihat bagaimana eksistensi dunia pasar malam 

dapat menyimbangi pemasaran yang lebih modern. 

”Strategi Pedagang Pasar Malam Dalam Perolehan Modal Usaha (Studi 

Kasus Pasar Malam Jalan Pangeran Hidayatullah Gang Bakti Darma 

Kelurahan Pelabuhan)” Aditya Pratama Putra, banyaknya pasar malam yang 

diadakan baik milik pemerintah atau swasta memang mengakibatkan timbul yang 

namanya persaingan yang cukup kuat belum lagi dengan pasar tradisional pada 

umumnya. Jadi secara garis besar tujuan dari diadakannya penelitian ini yakni 

untuk mengetahui bagaimana kondisi pada pasar malam dan untuk mengetahui 

bagaimana nilai persaingan pada pasar mala mini karena pada setiap edagang 

memiliki trik daya tarik jualnya sehingga bisa memperoleh pembeli yang banyak. 

Berdasarkan hal tersebut terdapat perbedaan antara tulisan ilmiah tinjauan 

terdahulu dengan penelitian ini dimana membahas lebih fokus tentang hambatan 

yang dirasakan pedagang pasar malam dalam strategi pemasaran sebab sistem 

yang dianut lebih tradisional yang dimana lebih mengedepankan sistem harga 

murah meriah. 

“Dampak Pasar Malam Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Desa 

Cigugur (Studi Kasus di Desa Cigugur Kecamatan Pusakajaya Kabupaten 

Subang)” Jamaluddin, hal yang melatarbelakangi penelitian ini yakni ingin 

melihat seberapa besar usaha pemerintah Cigugur dalam meningkatkan bidang 

perekonomiannya dengan mengadakan yang namanya pasar malam. Keberadaan 

pasar malam ini masyarakat ada yang setuju karena pasar malam mempermudah 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga sebagai sarana 
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hiburan walaupun ada yang tidak setuju karena melihat dari factor ketidak 

konsisten pasar malam semakin hari semakin berbeda pola kerja pasar malam 

dengan tujuan utamanya lebih dikenal dengan melenceng dari pada tujuan utama 

pasar malam. 

Berdasarkan hal tersebut terdapat perbedaan antara tulisan ilmiah tinjauan 

terdahulu dengan penelitian ini dimana membahas lebih fokus kepada diamana 

pasar malam kelurahan Pekkabata ini diselenggarakan oleh pihak sekelompok 

masyarakat tanpa adanya ikut campur dari pemerintah setempat dalam artian tidak 

mengantongi surat izin. 

 “Dinamika Perdagangan Pasar Malam Kliwonan Di Kabupaten Batang 

Jawa Tengah” Agil Priyo Dipdo, Drs. Soeprapto, S.U. Kesimpulan dari penelitian 

ini yaitu, (1) Pelaksanaan Tradisi Pasar Kliwonan telah berlangsung secara turun 

temurun, dan sudah mengalami pergeseran dari ritual tradisional menjadi aktivitas 

perdagangan modern yang berlangsung, (2) Hambatan terjadi pada pelaksanaan 

fungsi latensi/pemeliharaan pola oleh struktur masyarakat Pasar Malam Kliwonan 

akibat dinamika masyarakat yang berkembang ke arah pemikiran yang bersifat 

rasional, terutama pada pemunuhan kebutuhan, dimana kondisi ini akan terus 

terjadi dan semakin berkembang di masyarakat. (3) Terjadinya pergeseran pada 

kultur Pasar Malam Kliwonan yang ditandai dengan perubahan struktur yang 

bersifat terbuka dengan adanya nilai-nilai bersama yaitu kesejahteraan 

masyarakat, menjadi sebuah struktur yang bersifat tertutup/kaku dimana tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh masing-masing komponen dalam melakukan fungsi 
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dan perannya berdasarkan pada kepentingannya masing-masing dan juga 

berdasarkan atas pilihan-pilihan yang bersifat t rasional. 

Berdasarkan hal tersebut terdapat perbedaan antara tulisan ilmiah tinjauan 

terdahulu dengan penelitian ini dimana membahas lebih fokus tentang pasar 

malam kelurahan Pekkabata memang bersifat tradisonal tetapi strategi pemasaran 

yang digunakan bisa bersaing dengan pedagang yang lebih modern karena barang 

yang diperjual belikan di ambil dari luar kota bahkan luar negeri yakni pakaian 

walaupun bersifat bekas (Cakar). 

“ Tanggapan Pedagang Kaki Lima Mengenai Relokasi Pasar Malam 

Kelurahan Jadirejo Kec. Sukajadi Pekanbaru”Yunida Wati, pada penelitian ini 

yang ingin disampaikan yakni pedagang kaki lima juga memmiliki hak dan 

kewajiban sehingga pemerintah juga harus memberikan kebijakan kepada 

pedagang kaki lima, Kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah ilmu dan 

pengetahuan menulis tentang kebijakan pemerintah sangat berpengaruh dalam 

pencapaian prestasi sebuah daerah, dan sehingga bisa diketahui bagaimana 

tanggapan penjual yang bermodal gerabak atau warung kecil saja (pedagang kaki 

lima) dalam menaggapi kebijakan yang telah dibuat                pemerintah. 

Berdasarkan hal tersebut terdapat perbedaan antara tulisan ilmiah tinjauan 

terdahulu dengan penelitian ini dimana membahas lebih fokus tentang pasar 

malam di kelurahan Pekkabata melanggar aturan yang dimana penempatan 

lokasinya kurang tepat karena berada dilokasi jalan raya umum atau bisa 

dikatakan melanggar konsep subtansi pada suatu ruang yang menimbulkan 

kegagalan dalam penataan ruang.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Produksi Ruang  

Produksi ruang merupakan ruang sosial karena diproduksi secara sosial, 

yang dimana ruang tidak pernah ada sebab ruang diproduksi secara sosial atau 

kontruksi ruang yang komplek.
8
 

Manusia berhasil melakukan upaya control terhadap ilmu pengetahuan 

(Ilmu Geografi) yang dimana ilmu geografi ini merupakan proyeksi kontrol atas 

ruang yang sesungguhnya yang dikehendaki sebagai praktis politik atau biasa 

dimaknai dengan Geopol (Geografi Politik) geografi ruang yang dimaksud disini 

ruang alamiah yang dirasionalisasikan baik secara imajinasi spasial yang biasa 

dilihat dalam bentuk simbol (Peta) atau biasa dijadikan sebagai aset kaum 

kapitalis. Kemajuan suatu daerah dilihat dari tolak ukur perkembangan tata ruang 

walaupun terkadang terdapat kompetisi dalam penguasaan lahan antar daerah 

yang dimana tata ruang dikuasai oleh para elite. Setiap wilayah memiliki 

potensinya masing—masing dari aspek sumber daya alamnya maupun sumber 

daya manusia. Konteks penataan ruang memang harus meninjau yang namanya 

wilayah terlebih dahulu baik wilayah kota maupun wilayah desa dalam aspek 

kawasan produksinya.
9
 

Memahami ruang secara komprehensif  Henri Lefevbre menganjurkan 

untuk tidak melihat lagi paradigma episteme barat yang tertanam dalam pola 

                                                             
8
Lefebvre Henry,‖The Production Of Space‖(Cambridge,T.J Press, 1991).hal.292.  

9
Ekobudiharjo,‖Penataan Ruang dan Pembangunan Perkotaan (tata ruang 

pekotaan)‖(Jakarta: Citra Kreasi, 2011), H.281.  
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fikir selama ini, sehingga Lefevbre membuat konsep peham mengenai ruang 

tetapi tidak struktur yang dikotomis melainkan secara trikotomis atau dikenal 

dengan istilah Triad Konseptual yang dimana representasi dari relasi produksi 

yang 

berimplikasi dalam interaksi sosial, atau sebagai praktik memproduksi ruang 

yang dilakukan manusia melalui relasi produksi pada sebuah relasi dan produksi 

sosial.
10

 

Titik tolak yang penting dari produksi ruang ini seperti yang diketahui 

yang dimananya adanya kontribusi dari satu aspek yang membuat kaum Marxis 

tidak lain yaitu peran ruang atau biasa disebut peran spasialisasi yang terjadi di 

masyarakat. Jika Marx membahas tentang relasi produksi dan akumulasi kapital 

maka semua tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya suatu ruang, sebab 

kelompok kapitalisme sangat membutuhkan yang namnya ruang karena bagi 

mereka ruang ialah aset perkembangan kedepannya. Relasi sosial menciptakan 

ruang, akan tetapi yang ditanamkan oleh Henri Lefevbre melihat bahwa ruang 

sosial adalah produk sosial. Ruang sosial memiliki logika yang panjang untuk 

menjelaskan dirinya sendiri. Konflik persoalan tata ruang sering kali terjadi antar 

sektor dan antar wilayah kurangnya dukungan atas dasar kebijakan pemerintah 

menjadi aktor utama terjadinya konflik.
11

 

Secara sosial, ruang menjadi sarana untuk meraih dan menciptakan 

kontrol, ruang dikontruksi sedemikian rupa sebagai sarana pemikiran dan 

                                                             
10

Wuryanti,‖Ruang Produksi Sosial Henri Lefevbre‖ Jurnal Ruang Sosial, Edisi 21, 

2016,H. 3. 
11

 Hendro Rifaldi, ―Dimensi Keuangan Kota‖(Jakarta: UI Press, 2011), H.7. 
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tindakan, yang koheren sifatnya dengan upaya kontrol dan dominasi , itu 

sebabnya pada produksi ruang Henri Lefevbre lebih fokus kepada persoalan 

bagaimana peradaban Barat dalam memproduksi ilmu pengetahuan. Henri 

Lefevbre mempersoalkan bagaimana relasi sosial juga menciptakan akumulasi 

pengetahuan pada akhirnya berperan dalam kontruksi wacana tentang ruang. 

Jauh sebelum manusia menyadari bagaimana ruang itu diperlakukan semestinya. 

Wacana tentang ruang telah terbentuk lebih dahulu setidaknya wacana ini telah 

menjadi konsep dasar bagi manusia untuk membuat kategori. Artikulasi dari kata 

ruang yang bermakna tempat, ruang memiliki fungsi sesuai dengan kesepakatan 

bersama baik dari pemerintah dan masyarakat setempat baik sebagai wadah 

tempat kerja, wadah pendidikan ataupun sebagai tempat rekreasi.
12

 

Ruang dibentuk oleh konsepsi spasial manusia, konsepsi spasial tersebut 

lambat laun menstrukturisasi dirinya menjadi ilmu pengetahuan tentang ruang. 

Jika alam memberikan inspirasi manusia untuk mengemangkan ilmu 

pengetahuan lainnya. Henri Lefevbre berusaha menunjukkan bahwa ilmu 

pengetahuanlah yang paling berperan memberi jalan pada manusia untuk 

memaknai lingkungannya sebagai ruang. Kontruksi ilmu pengetahuan membantu 

manusia untuk merasionalisasi ruang-ruang alamiahnya dalam abstraksi modus 

produksi. Ruang mutlak dan ruang abstrak kerap lali dikaitkan dengan ruang 

sosial publik, lain  halnya dengan pemikiran Henry Lefevvbre yang berpendapat 

bahwa bahwa suatu ruang para perancang ruang kota itu bermain pada ruang 

abstrak sedangkan dari pihak masyarakat merasakan langsung keadaan ruang  

                                                             
12

Damsar,‖Pengantar Sosial Perkotaan‖(Jakarta: Kencana, 2017), H. 13.  
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yang bersifat ruang mutlak, berbeda dengan konsep ruang sebagai ruang sosial.
13

 

Jika logika Marxian merduksi segala bentuk praktik sosial kedalam 

abstraksi ekonomi, maka Henri Lefevbre mengemukakan tentang relasi ruang 

pada konteksnya yang diamana melihat anatara relasi manusia dan lingkungan. 

Henri Lefevbre menempatkan persoalan praktik rasionalisasi sebagai 

kecenderungan untuk mereduksi ruang kedalam abstraksi utilitarian, ketika 

manusia secara kolektif mulai melakukan aktivitas produksinya dengan 

kesadaran penuh. Modus produksi membangun relasi ruang-ruang dan kemudian 

memproduksi ruang baru sesuai dengan kepentingan produksi, pergerakan sosial 

dalam  pandangan Marxian tindakan kolektif yang menciptakan perbedan kelas 

sosial.
14

 

Adanya konflik spasial yang terdapat dapat suatu wilayah mengharuskan 

dilakukan yang namanya penelitian mengenai representasi ruang, fokus 

penelitian ini lebih kepada konflik spasial akibat kontrol privat pada ruang jalan 

dan ruang terbuka. Seperti yang diketahui Henri Lefevbre mmberikan pernyatan 

bahwa tidak tidak ada ruang yang ideal dalam fungsionalnya, sebab ruang akan 

selalu diperebutkan oleh sekelompok masyarakat kapitalis modern dalam 

mewujudkan kepentingannya. Ketika membahas tentang representasi ruang erat 

kaitannya dengan produksi ruang sebab akan selalu melihat bagaimana relasi 

produksi ruang dengan masyarakat, salah satu kutipan dari seorang Henri 

Lefevbre yaitu: 

                                                             
13

 Setiawan Andi‖Produksi uang Sosial Sebagai Konsep Pengembanagan Ruang 

Perkotaan (Kajian Atas Teori Ruang Henry Lefebvre) ‖,Jurnal Haluan Sastra Budaya Vol,11 

,No.10,2017,H. 44. 
14

Sabari Hadi,‖Struktur Tata Ruang Kota ―(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), H. 25. 
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―Space is real in the same sene that commoditias are real since (social) 

space is (social) product‖ 

Kutipan di atas mengemukakan bahwa ruang sebagai alat memamerkan 

diri atau meperlihat peluang dalam menguasai produksi ruang,sebab ruang 

memiliki nilai tersendiri yang harus dipergunakan terkhusus bagi kaum kapitalis 

modern melihat ruang sebagai locus produksi.
15

 

Terdapat tiga konsep yang lahir dari pemikiran Henry Lavebre dalam 

memaparkan tentang produksi ruang seperti berikut ini: 

1. Praktek Spasial: Konsep ini berfokus kepada bagaiamana suatu interaksi dan 

komunikasi yang terjadi dalam suatu yang bermunculan dalam kehidupan 

sehari-hari baik dalam aspek produksi dan hubungan pertukaran. 

2. Representasi Ruang: Konsep kedua ini yakni sesuatu yang menggambarkan 

ciri khas dan konseptual sehingga sesuatu bisa dikatakan atau dikategorikan 

sebagai ruang dengan melihat dari baik secara deskripsi maupun 

definisi.Henry Lavebre juga mengatakan bahwa representasi ruang bisa 

dilihat dari peta dan rancangan ruang, ilmu yag paling dekat representasi 

ruang ini ialah kajian geografi. 

3. Ruang Representasi: Konsep ketiga ini kebalikan dari konsep representasi 

ruang sebab konsep ini hanya melihat dari simbolik suatu ruang yang 
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 Setiawan Andi‖Produksi uang Sosial Sebagai Konsep Pengembanagan Ruang 

Perkotaan (Kajian Atas Teori Ruang Henry Lefebvre) ‖,Jurnal Haluan Sastra Budaya Vol,11 

,No.10,2017,H. 45. 
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dimana konsep ini selalu memaknai dirinya dengan simbol.
16

 

Walaupun Henry Lavebre tidak terlalu fokus terhadap ruang modern 

tetap baginya kelompok moderisme ini akan selalu maelahirkan berbagai macam 

kontradiksi yang bersifat spasial. Kontraksi produk ruang yang muncul sebagai 

kesatuan proses secara material sosial untuk melihat bagaimana praktik dalam 

ruang yang terjadi. Fenomena yang kerap terjadi mengenai suatu ruang seperti 

sulitnya mengendalikan praktik meruang yang mengakomodasi ruang sebagai 

tempat merajalelanya pedagang kaki lima. 

B. Tata Ruang 

Tata ruang merupakan bentuk bentuk dari susunan pusa-tpusat pemukiman 

pendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat (struktur ruang), yang 

peruntukannya terbagibagi dalam fungsi lindung dan budidaya (pola ruang).
17

 

Wilayah dapat dikatakan mencapai tingkat kesejahteraan ketika penataan 

ruangnnya terstruktur dengan baik, dalam penataan ruang tentu dibutuhkan yang 

namanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan adanya konsep seperti 

akan mempermudah sistem pembangunan yang berkelanjutan karena konsep 

RTRW ini bukan hanya berfungsi sebagai arah melainkan juga berfungsi sebagai 

pengendali pembangunan. Otonomi daerah serta pemberian kebebasan terhadap 

pemerintah  daerah dalam mengeluarkan aturan atau kebijkan dan juga dari segi 

administrasi merupakan langkah kebijakan yang baik. Perencanaan pembangunan 

pasti juga terdapat yang namanya krisis terhadap pembangunan dan 
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perkembangan wilayah. Negara Indonesia pernah mengalami penurunan LPE 

(Laju Pertumbuhan Ekonomi) sebesar 13,20%.
18

 

Hasil kebijakan yang ditetapkan pemerintah mengenai tata ruang wilayah 

terkadang system peraturan yang ada tidak dijalankan dengan baik oleh 

masyarakat dalam lingkup wilayah tersebut. Peraturan perundang-undangan di 

bidang tata ruang di Indonesia telah dimulai pada tahun 1948, dengan berlakunya 

Stads Vormings Ordonnantic pada tanggal 23 Juli 1948. Stads Vormings 

Ordonnantic, disingkat SVO yaitu Ordonansi Pembentukan Kota, merupakan 

peraturan untuk pembentukan kota yang dipertimbangkan dengan seksama. 

Sebuah kota yang memiliki identitas akan memiliki daya tarik yang lebih 

potensial karena pada dasarnya setiap ruang memiliki simbolik.  Perancangan 

kontekstual harus melihat kawasan, kebutuhan masyarakat serta tradisi yang 

terdapat dalam wilayah. Perencangan atau kata lain dari proses pencarian peluang 

pada suatu wilayah.
19

 

Pusat perekonomian yang paling berperan yakni berada pada pusat kota 

mengapa demikian karena seperti yang diketahui segala system perekonomian 

yang paling besar jual belinya yakni di kota, padatnya penduduk mengakibatkan 

peningkatan kebutuhan     di kota juga sangat meningkat, beberapa jumlah penduduk 

desa yang mencari kerja diperkotaan mungkin itu salah satu penyebab kepadatan 

penduduk. Negara berkembang negara yang tidak terlalau mempedulikan 

peningkatan jumlah penduduk sehingga tata ruang semakin sempit karena 
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kepadatan penduduk. Peralihan fungsi ruang dari yang lahir dari kepadatan 

penduduk walaupun terkadang suatu wilayah akan melakukan pembangunan 

ketika bertambahnya jumlah penduduk. Fungsi dari penataan ruang bisa dilihat 

jika adanya peralihan fungsi pada suatu ruang namun dalam dalam penataan 

terdapat peran pemerintah dalam hal ini dengan mengandalkan kewenangannya 

selaku pembuat kebijakan yang bisa memposisikan dirinya sebagai pengawas 

intern dan ekstern.
20

 

Keterpurukan yang semakin nampak dari negara berkembang, walaupun 

perekenomian yang meningkat tetapi jika diamati dari aspek sosialnya keluh keluh 

kesah dari masyarakat karena pelayan penduduk tidak stabil bukan hanya itu 

lain halnya dengan system kesehatan yang kian buruk disebabkan banyaknya 

kaum kalangan bawah yang hanya menganggantungkan dirinya di pinggir jalan 

mengakibatkan kestabilan tubuh menurun. Kota besar selain pembangunan yang 

meningkat pajak juga meningkat. Bidang pelayanan publik sangat erat kaitannya 

dengan masyarakat sebab pemerintah dibutuhkan sebagai pemberi pelayanan 

terbaik. Istem pemerintah kerap kali akan selalu dituntut untuk dapat mengikuti 

atau menyeimbangkan kedaan suatu wilayah baik wilayah yang bersifat 

tradisional ataupu wilayah yang bersifat lebih modern.
21

 

Terwujudnya suatu tata ruang yang teratur dan sesuai dengan posisinya 

memang diperlukan beberapa langkah dalam mencapainya, seperti halanya, yang 

pertama dalam mewujudkan suatu kebijakan untuk pengolahan tata ruang 
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memang mesti melalui lembaga yang dimana kelembagaan bersifat formal yang 

dimana setiap anggota yang bergabung dalam lembaga memiliki tanggung jawab 

yang besar, yang kedua peningkatan aparatur yang mengatur pengawasan tata 

ruang sehingga keamanan  dalam suatu wilayah atau ruang bisa mencapai yang 

namanya keamanan yang stabil, yang ketiga yaitu dimana lebih focus dalam 

penataan yang lebih bersifat kesmayarakatan, keempat pembangunan tata ruang 

memang semestinya dijadikan     landasan penting untuk perkembangan suatu 

wilayah, yang terakhir yakni dengan cara meningkatkan data informasi sebagai 

acuan dalam pengawasan tata ruang. Ruang yang terbatas memerlukan 

penyelenggaraan penataan ruang yang lebih ekstra yang dimana mencakup seperti 

halnya secara efektif, trasnsparan dan partisipatif sehingga bisa mencapai tata 

ruang yang sistematis. 

Indonesia termasuk negara berkembang yang populasi penduduknya 

lumayan padat dengan tata ruang tidak terartur bisa menimbulkan kekacuan yang 

sangat merugikan, tetapi realitanya memang hal demikian yang terjadi, bukan 

persoalan wilayah yang kecil melainkan tata ruang yang tidak teratur. Suatu tata 

ruang dengan dimanfaatkannya harus dengan pengendalian yang cukup ketat 

karena keduanya merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan,jika 

terdapat tata ruang yang tidak teratur jangan harap kenyaman baik secara 

kebersihan dan keamanan bisa  terpenuhi. Peran ruang publik sebagai salah satu 

elemen kota dapat memberikan karakter tersendiri, ruang publik ini dimiliki 

sepenuhnya oleh masyarakat walaupun seperti yang diketahu dalam penataan 

ruang membutuhkan biaya atau anggaran yang cukup besar. Suatu ruang 
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dirancang guna sebagai penopang dalam menyatukan kebijakan pembangunann 

suatu lahan.
22

 

Suatu tata ruang tidak selamanya dikelolah oleh pihak pemerintah seperi 

pasar malam halnya banyak dari kelompok tertentu yang mengadakan pasar 

malam sehingga pajak dari pasar tidak betul-betul masuk kedalam khas 

keuangan pemerintah. Perihal tata ruang seperti pembangunan gedung juga 

harus ditinjau baik dalam aspek positif maupun negatifnya karena ini persoalan 

apakah dengan adanya pembangunan tata ruang dapat memberikan keuntungan 

untuk masyarakat tidak memberikan dampak negative baik dalam aspek ekonomi 

maupun kesejahteraan social. Pelaksanaan kebijakan publik ialah implementasi 

serta penerapan kebijakan melalui program aksi,aktifitas dan tindakan dalam 

bentuk mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu, kekurangan suatu 

kebijakan bisa dilihat ketika kebijakan sudah diterapkan atau bisa dikatakan 

melihat hasil evaluasi dari kebijakan.
23

 

Adanya dampak yang dirasakan masyarakat terhadap tata ruang 

memberikan pelajaran kepada masyarakat bahwasanya harus lebih ketat dan 

lebih memperhatikan tata uang di wilahnya masing-masing karena peningkatan 

kota/wilayah hal yang paling  menunjang yakni system pembangunannya yang 

tidak lain membutuhkan yang namanya tata ruang yang teratur. Pembangunan 

tata ruang harus dengan landasan keadilan atau kebutuhan sosial serta aturan 

yang telah berlaku, seperti halnya dengan beberapa kasus yang melanggar, 
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pembangunan tata ruang yang tidak sesuai dengan fungsinya atau pembangunan 

yang memiliki multifungsi yang pada dasarnya tidak bisa    dilakukan. 

Dalam penataan ruang memiliki permasalahan yang juga termasuk 

signifikan yang mengakibatkan kurang optimal dalam baik dari sisi pemanfaatan, 

pengawasan dan pengendaliannya,masalah mengenai daya dukung luas wilayah 

memang tidak bisa untuk dipungkiri. Pemerintah berlandaskan UUD 1945 dan 

UU No.32 Tahun 2004 menghormati otonomi dalam penyelenggaraan 

pemerintah yang mandiri daerahnya masing-masing. Kebebasan untuk 

memajukan wilayah sesuai aturan sesuai daerahnya menimbulkan hal yang 

komplek yang mengatasnamakan kepentingan antara satu wilayah dengan wilayah 

yang lain menimbulkan rasa saing yang besar.
24

 

C. Ekonomi Politik 

Ekonomi politik ialah suatu kajian keilmuan yang dimana perkembangannya 

sangat pesan akibat adanya beberapa tuntutan yang dimana mengenai tentang 

value (nilai), interest (kepentingan), serta power (kekuatan) yang dimana 

beberapa unsur ini lahir dari bidang ekonomi dan politik. Dalam perspektif 

agama Islam memandang ekonomi sebagai kebutuhan pokok dalam 

mencapainya dibutuhkan yang namanya saling-tolong menolong dalam berusaha 

dan yang paling dilarang dalam Islam yakni menjatuhkan sesama manusia dalam 

mendapatkan kebutuhan ekonomi. 
25

 

Kajian ekonomi politik yang dimaksud disini ialah mengaitkan seluruh 

penyelenggara politik jadi secara tidak langsung pendekatan ini meletakkan 
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bidang politik subordinat terhadap ekonomi, artinya yang berkaitan dengan 

pasar, seperti mekanisme pasar, harga produksi dalam pasar dan investasi 

semuanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Ekonomi politik harus 

memiliki target yang dapat memaksimalkan kebutuhan masyarakat sehingga 

studi ini tidak bisa lepas dari anggaran suatu bangsa atau dana khas suatu bangsa 

karena dalam perekonomian tidak hanya focus kepada system perekonomian 

yang liberal melainkan system perekonomian yang bersifat terpusat yang dimana 

kedua-duanya bisa seimbang, sehingga tidak melahirkan yang namanya konflik 

ekonomi politik. 
26

 

Penyelenggara ekonomi politik ini memang seharusnya melibatkan dua 

peran actor baik dari actor ekonomi maupun actor politik agar kesinambungan 

dua aspek ini bisa terpenuhi sehingga dalam suatu negara tidak mengalami yang 

namanya kestabilan perekonomian. Pengaruh dua aspek ini tidak berputar dirana 

local saja melainkan ekonomi politik ini sudah menjadi pembahasan 

internasional yang dimana melibatkan berbagi negara di dunia atau biasa disebut 

dengan kurs, tanpa adanya sistem hegemoni dapat memudahkan kestabilan pada 

sistem ekonomi politik sebab tidak adanya sistem penguasa dan dikuasai. Dalam 

konteks ekonomi kekayaan yang bersifat privat atau kepemilikan pribadi 

alangkah baiknya jika dihilangkan karena dengan kekayaan yang bersifat pribadi 

akan menimbulkan yang kecemburuan dan maslah sosial.
27

 

Ekonomi politik sekarang ini memiliki target yang dimana system 

perekonomian yang diterget yakni perekonomian yang mencapai titik 
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kesejahteraan tidak focus lagi kepada system negara yang berkuasa, istilahnya 

seperti kedua actor ini yakni actor ekonomi dan actor politik bisa memposisikan 

ruangnnya yang dimana actor ekonomi bisa membukan ruang ke rana politik 

yang  dimana bisa memberi peluang politik masuk dalam system jual beli(pasar) 

yang dimaksud yaitu kebijakan pasar diatur oleh actor politik, begitupun 

sebaliknya actor politik bisa memberikan ruang kepada aktor ekonomi dengan 

cara memberikan ruang bagi mereka untuk melakukan yang namanya transaksi 

jual beli, lebih jelasnya seperti   penghasilan perekonomian dapat memberikannya 

kepada negara, dan negara bisa dijadikan suati ruang untuk mencapai kestabilan 

perekonomian.
28

 

Ekonomi politik merupakan pendekatan yang berbeda dan tidak digunakan 

sebagai sinonim untuk ekonomi, serta dapat merujuk pada hal-hal yang sangat 

berbeda. Dari sudut pandang akademis, istilah itu bisa merujuk pada ekonomi 

Marxian, yang menerapkan pendekatan kepada keadaan masyarakat umum. 

Literatur ekonomi politik lebih berkembang pesat sejak 1970-an sehingga 

mengarah kepada model kebijakan ekonomi yang memaksimalkan ekonomi 

politik. Daerah memiliki kualitas sumber daya yang berbedah sebab silkulasi  

dalam suatu wilayah berbeda, dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah 

memang harus ada campur tangan pemerintah serta pencapaian kesejahteraan 

ekonomi pada suatu daerah juga bisa dilihat dari bagaiaman kinerja pemerintah 

setempat. Ekspansi ekonomi suatu daerah akan berpengaruh merugikan daerah 
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lain karena adanya ketinpangan mengenai kepemilikan modal.
29 

Ilmu Ekonomi Politik sangat dekat dengan ilmu – ilmu lainnya dan sifatnya 

sangat    kompleks sehingga dengan mempelajarinya akan mempunyai pandangan 

yang lebih luas untuk mendukung ekonomi, sosial dan penerapan politiknya, 

juga perlu melakukan pendekatan yang menekankan pentingnya proses historis, 

kekuatan struktural dan institusi dalam membentuk hasil ekonomi. Ekonomi 

Politik mempunyai peran penting untuk dipelajari, bagaimana melakukan 

kebijakan dari hubungan ekonomi serta politik; dengan mempertimbangkan 

hubungan dengan ilmu-ilmu lainnya. Pasar sebagai faktor produksi sebagai 

wadah dalam memproduksi barang dan jasa adanya produksi dari pasar bisa 

menjelaskan situasi perekonomian Amerikat Serikat yang dimana 

mendistribusikan tentang pemilik tanah dan pemilik modal.
30

 

Pertumbuhan ekonomi, sejarah kapitalisme, ketegangan antara  

pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekologi, siklus ekonomi, 

neoliberalisme dan peran keuangan dalam perekonomian, sangat berkaitan 

dengan politik. Oleh  karenanya, ekonomi politik merupakan jalan untuk bersikap 

kritis dan memotong jalur    untuk melihat dengan cara sederhana melihat dunia. 

Ekonomi politik pada dasarnya adalah tentang bagaimana mengatur dan 

menyediakan kebutuhan dasar (dan lebih kompleks) manusia yang mempunyai 

perbedaan dalam kehidupan mereka. Ekonomi politik peduli dengan perbedaan 

pandangan manusia tentang ekonomi dan politik yang lebih dari sekedar ekonomi 

neoklasik,ekonomi juga bukan hanya tentang matematika; tetapi juga tentang 
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sejarah ekonomi dan sejarah pemikiran ekonomi.
31

 

Pandangan manusia berbeda, maka ekonomi politik mengajarkan 

pendekatan pluralisme terhadap ekonomi dan bisnis serta politik. Kebenaran 

ekonomi  tidak ditemukan dalam pasar keuangan, demikian pula adanya 

kelebihan dan kekurangan dalam perdagangan bebas, globalisasi, dan 

pembangunan ekonomi, harus dipandang sebagai bagian kompleks dari ekonomi 

politik. Ekonomi sebagai suatu kesatuan tetapi tetap memiliki keberagaman  

yang dimana tidak hanya bersifat ortodoks tetapi juga bersifat heterodoks yang 

dimana ekonomi juga bersifat nyata atau pembelajaran yang bersifat real 

dikehidupan nyata.
32

 

Berkembangnya suatu wilayah memang dipengaruhi oleh dua faktor 

penting ekonomi dan sistem perpolitiknya, namun tidak menutup kemungkinan 

adanya masalah yang timbul, seperti halnya dari dulu hingga sekarang beberapa 

kasus korupsi skala besar yang dimana yang melakukan hal tersebut dari aktor 

politik yakni Menteri Sosial yakni bapak Juliari P Batubara beliau terkait suap 

dana Bantuan Sosial (BANSOS) sejak awal pandemi Covid-19 menyerang 

bangsa Indonesia, kasus ini tidak bisa dimanipulasikan lagi karena tersangka 

terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kasus seperti ini termasuk salah satu 

kasus yang tidak bisa memajukan ekonomi di Indonesia serta dapat 

menghancurkan citra aktor politik Indonesia. 

Fenomena korupsi skala besar ini bisa dikategorikan krisis kapitalisme, 

karena krisis kapitalisme ini menjelaskan tentang keuntungan pribadi, namun 
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dalam krisis ekonomi ini terdapat tiga pendekatan krisis yang dimana dilihat dari 

pemikiran Marxian antara lain: 

a. Teori Tekanan Atas Laba 

Teori tekanan atas laba atai biasa disebut Profit Squeeze atau 

Overccumulation,pada teori garis besar penjelasannya bahwa akulmulasi yang 

terlalu tinggi tidak bisa dipertemukan dengan penawaran tenaga kerja, hal ini 

mengakibatkan cara yang yang bisa ditempuh yakni hanya dengan menaikkan 

harga upah.  

b. Teori Komsumsi Kurang (underconsumption) 

Pendekatan komsumsi kurang ialah sesuai beberpa pemikiran dari para 

filsuf kurangnya permintaan yang efektif dikarenakan rendahnya upah, dengan 

kejadian seperti ini termasuk dalam aras prombel realisasi nilai artinya para 

kapitalis memasarkan komoditasnya diatas harga komoditas pada umumnya 

mengapa demikian terjadi karena kurangnya nilai asumsi hukum yang digunakan. 

c.   Teori Kejatuhan Tendensial Tingkat Laba (tendensial fall in the rate of 

profit) 

Kritik atas kapitalisme sesuai wacana Marxian sudah bisa menjelaskan 

maksud dari teori ini, dalam teori ini terdapat dua asumsi dari Marx yakni 

kenaikan kapital konstan di atas kapital variabel dan asumsi kedua tingkat nilai 

lebih di tetapkan karena jika ada kenaikan pada nilai lebih sehingga tingkat laba 

tidak jatuh. Persoalan ruang dan kota menjadi permasalahn yang tidak ada 

habisanya apalagi setelah pasca-Orde Baru yang dimana krisis ekonomi pada 
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tahun 1997-19988.
33 

Kebijakan pemerintah kota terhadap pelayanan pasar timbul dari 

kebutuhan ruang- ruang produksi yang masih kurang. Kepentingan investor salah 

satunya memberikan pinjaman jangka panjang yang memiliki bunga yang cukup 

besar. Pada realitanya kebijakan tentang penataan ruang pasar ini tidk bisa 

dipungkiri akan lahir yang namanya kepentingan pemodal adanya fenomena 

kepentingan pemodal lahir dari keterkaitan antara oligarki politik, keamanan 

negara, koperasi dan bank. Kemunculan konflik seperti ini dipengaruhi dari 

reproduksi lokus produksi spasial kapitalisme dan sentuhan oligarki, konteks 

seperti ini akan memperpanjang yang namanya perampasan hak karena yang 

bermain ialah mereka yang memiliki hak kuasa, logika kekuasaan ini memiliki 

dua sisi, yaitu secara teritorial dan  kapitalis. Strategi dalam perdagangan yang 

dijalankan para produsen dengan mempasarkan output yang dimilikinya yang 

dimana transaksi jual belinya di ruang pasar.
34

 

Kekuasaan kapitalis identik dengan pengusaha (modal), yang dimana 

memiliki paham bahwa penentu laba terbesar yakni penguasa modal dengan cara 

seperti ini akan melahirkan lebih banyak lagi kapitalis, berbeda jika ditinjau 

dari konteks teritorial politisi atau aktor politik hanya mengincar harta yang 

dapat mempetahankan kekuasaan di suatu negara, dengan begitu dapat 

disimpulkan bahwa kelompok kapitalis mengincar ruang dan waktu sedangkan 

kelompok politisi berkuasa atas bagian wilayah suatu negara (teritori), jadi secara 
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tidak langsung terdapat dua kesinambungan yang saling menguntungkan yakni 

kelompok kapitalis dan kelompok politisi. Kapitalis lebih mendominasi pada 

ruang pasar, jika hal demikian terjadi akan sulit bagi mereka pemilik modal kecil. 

Chalid menawarkan jalan keluar dengan memberikan  beberapa solusi seperti: 

a. Dibutuhkannya aksi dari aktor politisi dalam mengurangi atau membebaskan 

Indonesia dari korporasi atau negara penyokong utamanya 

b. Dalam mencapai negara berkeadilan langkah yang tepat yaitu dengan 

membeikan sanski bagi mereka yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) 

dalam penguasaan sumber agrari 

c. Negara perlu melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan perundang-

undangan yang selama ini menjadi faktor ketidakadilan dalam HAM.
35

 

Dengan diterapkannya solusi yang yang diberikan oleh Chalid akan 

dipastikan bahwa aktor kapitasil tidak akan semenah-menah dalam melakulan 

penanaman investor lagi. Politik upah murah sering kali terjadi kepada 

masyarakat yang bekerja dibawa tekanan pemilik modal tidak adanya keadilan 

sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia diakibatkan adanya PP No. 78 Tahun 

2015 pengusaha wajib meninjau upah secara berskala, yang dimana maksud dari 

peraturan pemerintah ini adanya standar upah minimum yang ditargetkan oleh 

pemilik modal kepada pekerja.
36

 

Konteks peraturan ini kurang masuk akal karena bisa dilihat adanya 

peraturan pemerintah ini bisa dipahami bahwa langkah ini cara untuk 

mengontrol skema pengupahan terhadap kondisi pasar karena pada realitanya 
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negara kewelahan dalam mengatur tata ruang pasar baik dari segi infrastruktur 

maupun dari segi ekonominya. 

Faktor kelancaran dari pasar modal tidak lepas dari dukungan para aktor 

politisi, penanaman saham oleh pemilik modal akan lebih mudah prosesnya 

ketika adanya dukungan dari aktor politisi karena jika kondusifnya politisi dalam 

pasar saham akan meningkatkan harga pada pasar saham. Pembentukan pola 

bisnis juga sangat erat juga sangat erat dengan politik. Kesenjangan ekonomi 

dmembuat kurangnya semangat masyarakat dalam melakukan usaha, keluh kesah 

yang dirasakan masyarakat terkadang tidak terlalu dipedulikan oleh pihak 

pemerintah, Krana partai politik saja tetapi juga membahas tentang bagaimana 

mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Krisis moneter yang 

terjadi pada beberapa tahun silam tepatnya pada tahun 1997 yang dampaknya 

masih dirasakan mengakibatkan kurangnya daya tarik investor dalam dalam 

melakukan investasi, oleh karena itu para investor harus lebih teliti dan lebih 

mempertimbangkan danpak resiko dari saham yang dipilih sebelumnya. 

Pendekatan ekonomi yang berpusat pada pasar dan pendekatan ekonomi yang 

berpusat pada negara.
37
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D. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsep dari kerangka konseptual di atas menjelaskan bahwa dalam 

penelitian ini hal pertama yang jadi sorotan yakni bagaimana penataan ruang pada 

pasar malam Kelurahan Pekkabata apakah konsep ruang yang jadi pasar malam 

ini sesuai dengan simbolik fungsi ruang yang sesungguhnya, setelah di tinjau dari 

penataan ruang ada dua aspek yang harus di perhatikan yakni bagaimana 

kebijakan pemerintah dalam menangani penataan ruang pasar malam yang dimana 

apakah kebijakan berpihak kepada seluruh kalangan kelas masyarakat atau 

kebijakan yang bersifat kepentingan pribadi dan bahkan tidak adanya perhatian 

pemerintah terhadap pasar malam yang dapat dikatakan salah konsep atas ruang. 

Tata Ruang Pasar 

Malam 

Kebijakan Pemerintah Aktor Penyelengara 

Strategi Pedagang Pasar 

Malam 
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Pasar malam tidak akan terjadi dengan sendrinya melainkan ada aktor yang yang 

menyelenggarakannya baik dari pihak  pemerintah ataupun dari pihak kelompok 

pedagang pasar malam.  Berkelanjutannya jadwal pasar malam pasti melatar 

belakangi adanya strategi dari pedagang pasar malam  sehingga pada penelitian ini 

juga berfokus kepada bagaimana strategi  pedagang pasar malam bisa bertahan di 

tengah-tengah banyaknya pedagang yang sifatnya lebih modern.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Metode Penelitian 

Dalam penelitian yang harus dipahami ialah subtansi dari kata meneliti 

yang berarti mencari informasi mengenai suatu hal atau fenomena, dalam 

penelitian dikenal dengan dua metode yakni metode penelitian kuantitatif dan 

penelitian kualitatif. Adanya solusi dalam suatu masalah tidak lain karena 

diadakannya suatu penelitian. Pengertian metode kuantitatif itu sendiri ialah 

pendekatan penelitian  yang mewailiki paham positivisme berbeda dengan 

naturalisyik (fenomenologis).
38

 

B. Jenis Penelitian 

Metode penelitian kualitatif identik dengan kerja kerasnya seorang 

peneliti dalam berperan sebagai pengamat situasi sekitarnya serta sebagai 

pengamat informan ketika informan memberikan informasi atau kata lain peneliti 

harus sebagai instrumen yang yang dapat memecahka suatu masalah dengan 

melihat data yang lebih efektif. Terjun langsung dalam lapangan akan 

memberikikan hasil yang lebih memuaskan. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di pasar malam Kel.Pekkabata Kec.Duampanua 

Kab.Pinrang. Metode ini digunakan untuk melihat fenomena yang terjadi yang 

dimana tidak sesuai dengan kebijakan untuk tata ruang wilayah yang tertib. 
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D. Sumber Data 

Sumber data untuk peneltian ini didasarkan pada kemapuan dan 

kepiawaian peneliti dalam usahanya untuk mengungkap tabir kebenaran 

peristiwa yang terjadi di lapangan dan menempatkan informan sesuai dengan 

syarat dan ketentuan sehingga data yang dibutuhkan oleh peneliti benar-benar 

valid dan kongkrit kebenarannya.
39

 

a. Data Primer 

Data dihasilkan melalui pengalaman secara langsung oleh peneliti 

bersama dengan narasumber yang mempunyai potensi dalam memberikan 

informasi-informasi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu 

merupakan pengambilan data secara langsung dengan pihak-pihak terkait 

masalah yang sedang diteliti yaitu dari masyarakat setempat.
40

 

b. Data Sekunder 

Data pendukung dapat diperoleh secara tidak langsung apabila memang 

penting, maka patut untuk dimasukkan. Data ini mempunyai fungsi untuk 

menghindari data-data tidak valid yang didapatkan dari hasil temuan di lapangan. 

Dengan melaui referensi buku,skripsi atau jurnal.
41

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data ini tidak akan akurat informasi yang didapatkan ketika 
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penelitian dilakukan dengan begitu saja, kegiatan meneliti ini memang harus 

memiliki pola yang sistematik sehingga menghasilkan informasi yang lebih 

relevan, adapun teknik yang digunakan pada penelitian ini antara lain: 

1. Wawancara,hal demikian dilakukan semata-mata untuk mencapai informasi 

yang lebih valid dengan cara tanya jawab dengan beberapa informan dengan 

menggunakan pedoman wawancara. Target informan itu sendiri yakni 

pedagang yang melakukan transaksi jual beli di pasar malam, serta 

mengambil informasi dari warga setempat sekaligus pengunjung tepat 

berbelanja (pasar malam) serta tokoh masyarakat di wilayah tersebut(Pak 

lurah). 
42

 

2. Metode Observasi, yang dimana metode yang diganakan untuk memperoleh 

informasi dengan mengandalkan alat pengindraan. Panca indra ialah alat 

utama dalam mendukung data-data lainnya.
43

 

3. Dokumen, yaitu sebagai tanda bukti bahwa telah diadakn penelitian 

langsung dil lapangan yang sesuai dengan obyek dari pebelitian ini. 

Dokumen ini bisa berupa gambar maupun data kebijakan-kebijakan 

pemerintah menyangkut tata ruang                  wilayah. 
44

 

4. Instrumen Penelitian  

 Penelitian kualitatif selalu identik dengan instrumen penelitian, karena 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Alfabeta: Bandung, 

Maret , 2018),H.145. 
43

 Lisa Harrison, Metode Penelitian Politik, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta 

Maret 2009), H.94. 
44

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Alfabeta: Bandung, 

Maret , 2018), H.240. 

 



36 

 

 

 

seabagai peneliti kita adalah instrumen penting dalam penelitian ini sebab 

seorang peneliti kualitatif harus lebih mendakatkan diri kepada informan karena 

dengan begitu kita dapat menghasilkan informasi dengan menganalisis keadaan 

sekitarnya. Menurut salah satu ahli yaitu Arikunto instrumen ialah alat atau 

fasilitas yang digunakan peneliti dalam menghasilkaan suatu informasi atau data 

sehingga data lebih mudah di olah.
45

 

 Pemilihan informan tidak dilakukan begitu saja melainkan memilih  

orang-orang yang sudah tentu memahami masalah yang akan diteliti, antara lain: 

a. Kepala Kecamatan Duampanua 

b. Kelurahan Pekkabata 

c. Masyarakat Pekkabata 

d. Pedagang Pasar Malam 

F. Teknik Analisis Data 

Dengan adanya Analisa data ini kami selaku peneliti bisa 

mengelompokkan setiap jawaban dari informan tersebut sehingga target untuk 

mengetahui keadaan pada wilayah yang diteliti bisa tercapai. Penelitian ini 

menggunakan penelitian deskriptif kualitatif bersifat induktif, dengan 

berdasarkan data yang diperoleh gambaran apakah kebijakan-kebijakan 

pemerintah dapat memberikan keuntungan dalam sector ekonomi tanpa 
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melahirkan kekacauan pada tata ruang public.
46

 

Analisa data diterapkan dengan cara menggunakan tekhnik meode 

kulaitatif. Aktivitas analisis dengan cara tetap berpatokan pada literatus pustaka 

sehingga bisa mencocokkan pertanyaan dengan informasi apa yang ingin 

diketahui dengan jawaban dari informan. Kesimpulan data bisa dikatakan betul 

jika penelitian sudah selesai dengan melihant dan meninjau kembali data-data 

hasil dari lapangan yaitu jawaban dari semua informan. Adapun teknik dalam 

melakukan teknis analisis data yakni sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Proses  pemilihan serta penggolongan suatu data yang terdapat 

dilapangan penelitian dari hasil catatan yang ditemukan oleh peneliti, adapun 

unsur-unsur dalam reduksi data ini seperti, meringkas data, mengkode, 

menelusur tema dan membuat gugus-gugus. 

b. Penyajian Data (Display Data) 

Peyajian data dilakukan agar bertujuan memudahkan peneliti untuk 

memahami poin penting terhadap masalah yang fokuskan. Display data disusun 

dalam bentuk matriks, network, chart atau grafik. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Data yang relevan dan akurat lahir dari penarikan kesimpulan yang 

dihasilkan dari beberapa argumen informan, dengan verifikasi data merupakan 
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tahap akhir dari teknik analisis data kualitatif. 

d. Triangulasi Data 

Dalam  teknik pengumpulan data ini, triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data dari sumber yang telah ada. Bila peneliti melakukan 

pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan 

data yang sekaligus menguji  kredibilitas data dengan berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data.
47
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kabupaten Pinrang 

1. Sejarah Kabupaten Pinrang 

Kabupaten Pinrang mungkin tidak asing lagi terdengan di Provinsi 

Sulawesi Selatan. Dalam sejarahnya ada beberapa versi mengenai asal 

pemberian nama Pinrang berasal dari bahasa Bugis yaitu kata ―Benrang‖ yang 

berarti ―ari genangan‖ bisa juga berarti ―rawa-rawa‖.  Hal ini disebabkan pada 

awal pembukaan daerah Pinrang masih berupa daerah rendah yang sering 

tergenang dan berawa. Versi kedua menyebutkan bahwa ketika raja Sawitto 

bernama La Dorommeng La Palateange, bebas dari pengasingan dari kerajaan 

Gowa . Kedatangan disambut gembira namun mereka heran karena wajah raja 

berubah dan mereka berkata ―Pinra bawanggi tappana puatta pole Gowa‖ yang 

artinya wajah raja berubah dari Gowa. Setelah itu rakyat menyebut daerah 

tersebut sebagai Pinra yang artinya berubah, kemudian lambat lain menjadi 

Pinrang.
48

 

Pada tahun 1952 terjadi perubahan daerah di Sulawesi Selatan, 

pembagian wilayahnya menjadi daerah swatanra. Daerah Swatanra yang 

dibentuk adalah sama dengan wilayah afdeling. Perubahan ialah kata afdeling 

menjadi swatantra dan Onder afdeling menjadi kewedaan dengan perubahan 

tersebut maka Onder afdeling Pinrang berubah menjadi kewedanaan Pinrang 
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yang membawahi  empat swapraja dan beberapa distrik.
49

 

Pada tahun 1959 keluarlah Undang-undang nomor 29/1959 yang berlaku 

pada tanggal 4 Juli 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di 

Sulawesi termasuk membentuk Daerah Tingkat II Pinrang . Pada tanggal 28 

Januari 1960, keluar surat keputusan Menteri Dalam Negeri  Nomor: UP-7/3/5-

392 yang menunjuk H.A. Makkoeloe menjadi Kepala Daerah Tingkat II Pinrang, 

karena pada saat itu unsur atau organ sebagai perangkat daerah otonomi telah 

terpenuhi maka tanggal tersebut dianggap sebagai tanggal berdirinya kabupaten 

Pinrang.
50

 

Berikut nama-nama yang pernah memimpin kabupaten Pinrang: 

a. H. A. MAKKOELAOE (1960-1964) PERIODE KE- 1 

b. H. A. GAZALING (1964-1965) PERIODE KE- 2 

c. H. A. DEWANG (1965-1968) PERIODE KE- 3 

d. Drs. H. M.DAUD NOMPO (1968-1969) PERIODE KE- 4 

e. LETKOL H. A. PATONANGI (1969-1980) PERIODE KE- 5 dan 6 

f. H. RAPIUDDING HAMARUNG S.H (1980-1981) PERIODE KE- 7 

g. Drs. H. NATSIR ISA (1981-1982) PERIODE KE- 8 

h. KOLONEL Inf. H. MUSA GANI (1982-1986) PERIODE KE- 8 

i. Brigjen TNI H. ZAINAL BASRI PALAGUNA (1986-1986) PERIODE KE- 

8 

j. KOLONEL Inf. H. U.S. ANWAR (1986-1991) PERIODE KE-9 

k. KOLONEL Inf.H.A. FIRDAUS AMIRULLAH (1991-1996) PERIODE KE-
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10 dan (1996-1998) PERIODE KE-11 

l. Drs. H. MASNAWI A.S (1998-1999) PERIODE KE- 11 

m. Drs. H.A. NAWIR M.P. (1999-2004) PERIODE KE- 12 dan (2004-2009) 

PERIODE KE- 13 

n. H. ANDI ASLAM PATONANGI (2009-2014) PERIODE KE- 14 dan (2014-

2019) PERIODE KE- 15 

o. H. ANDI IRWAN HAMID (2019-2024) PERIODE KE- 16 

2. Kondisi Geografi dan Iklim 

Kabupaten pinrang terdiri dari 12 Kecamatan 39 Kelurahan dan 69 Desa, 

Pada tahun 2017, kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.961,67 km
2
 dan jumalh 

penduduk sebesar 411.837 jiwa dengan sebaran penduduk 210 jiwa/km
2
. Jarak 

tempuh dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten Pinrang
 
kurang lebih 173 km dengan 

batas-batas sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraja 

b. Sebelah Selatan : Kota Pare-pare 

c. Sebelah Timur : Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap 

d. Sebelah Barat : Selat Makassar dan kabupaten Polmas 

Adapun gambar peta kabupaten pinrang beserta daftar nama kecamatan 

dan keluraham/desa sebagai berikut: 
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Sumber : BPS Kabupaten Pinrang Tahun 2011 

Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pinrang Tahun 2011 

 
 

NO 

 

 Kecamatan 
Jumlah Penduduk Luas 

(KM
2
) 

Kepadatan 

Penduduk 

(Jiwa/Ha) 
Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Suppa 14.861 15.848 30.709 74,20 414 

2 Mattiro Sompe 13.226 14.176 27.402 96,99 283 

3 Lanrisang 8.091 8.993 17.084 73,01 234 

4 Mattiro Bulu 12.995 14.003 26.998 132,49 204 

5 Watang Sawitto 25.757 26.881 52.638 58,97 893 

6 Paleteang 18.598 19.323 37.921 37,29 1.017 

7 Tiroang 10.360 10.800 21.160 77,73 272 

8 Patampanua 15.349 16.330 31.679 136,85 231 

9 Cempa 8.391 8.912 17.303 90,30 192 

 10 Duampanua 21.124 22.758 43.882 291,86 150 

 11 Batulappa 4.712 4.962 9.674 158,99 61 

 12 Lembang 18.583 19.619 38.202 733,09 52 

        

Jumlah 

172.047 182.605     354.652       1.961,77 181 

Sumber : BPS Kabupaten Pinrang Tahun 2011 

Secara geografis kelurahan pekkabata berada pada ketinggian 2,21 mdpl 

dengan curah hujan rata-rata 68,55 serta suhu rata-rata 23
0
C, luas krang lebih 
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168.000 hektar. Jumlah penduduk sebanyak 6.549 jiwa terdiri dari laki-laki 

sebanyak 2.9996 dan perempuan sebanyak 3.553 jiwa, serta kepala keluarga 

sebanyak 1.233 KK. Kelurahan Pekkabata ini bisa dikatakan sebagai ibu kota 

kecamatan Duampanua sebab segala bentuk interaksi dari transaksi jual beli 

sampai pelayanan masyarakat terdapat pada kelurahan pekkabata.  

B. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 25 

 1.  Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada: 

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah 

provinsi;  

b. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan  

c. Rencana pembangunan jangka panjang daerah.  

2.  Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan:  

a. Perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi 

penataan ruang kabupaten;  

b.  Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten; 

c. Keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten; 

d. Kaya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;  

e. Rencana pembangunan jangka panjang daerah;  

f. Rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan  

g. Rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten. 
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Perihal tentang rencana tata ruang juga telah ditegaskan dalam Undang-

undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 26 sebagai berikut: 

1.  Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:  

a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;  

b. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem 

perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan 

sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten; 

c. Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung 

kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;  

d. Penetapan kawasan strategis kabupaten; 

e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi 

program utama jangka menengah lima tahunan; dan  

f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang 

berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan 

insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.  

2.  Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:  

a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;  

b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;  

c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah 

kabupaten;  
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d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor e. 

penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan  

e. penataan ruang kawasan strategis kabupaten. 

3. Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan      

perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. 

4. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) 

tahun.  

5. Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.  

6. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana 

alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan 

dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah 

kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang 

wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) 

tahun. 

7. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah 

kabupaten.
51

 

C. Konsep Penataan Ruang Pasar Malam Kelurahan Pekkabata 

Ruang sebagai wadah interaksi yang dimana sebagai sasaran utama bagi 

seluruh kalangan masyarakat, sebab dengan menguasai ruang akan mempermudah 
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proses dari mengimpelementasikan kepentingan, jadi tidak salah ketika 

banyaknya konflik yang lahir dari penataan ruang walaupun pada hakekatnya 

sudah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada 

Bab XIV pasal 33 yaitu, Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang 

laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan 

wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan 

memelihara kelangsungan hidupnya.52 

1. Konsep Pasar Tradisional  

Konsep suatu ruang bisa dikatakan terstruktur ketika dilandasai dengan 

aturan penataan ruang seperti pada Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang 

penataan ruang. Pasar wilayahnya mengalami peningkatan bisa dilihat dari 

pesatnya pembangunan yang bersifat modern seperti pada situasi Kelurahan 

Pekkabata ini selain terdapat fasilitas pasar tradisional juga terdapat bangunan 

yang lebih modern contoh kecilnya beberapa minimareket seperti Alfamidi, 

Indomaret dan sebagainya seperti yang telah dikatakan oleh  kepala kelurahan 

Pekkabata: 

―Bukan hanya pasar tradisonal yang besar di pekkabata ini sudah banyak 

toko-toko besar yang dibangun yang menjual berbgagai macam kebutuhan 

sehari-hari,baik untuk makanan pokok dan bahkan ada  juga yang 

menjual pakaian”.53  

Hasil wawancara ini sudah sangat jelas bahwasanya area Kelurahan 

Pekkabata ini merupakan lokasi yang paling terjagkau untuk masyarakat sebab 

segala kebutuhan masyarakat sudah dipenuhi oleh para pedagang pasar. 
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47 

 

 

 

Pasar yang dibangun dan dikelola dari pihak pemerintah atau swasta yang 

berbentuk los,kios, toko dan lainnya serta terdapat transaksi jual beli yang melalui 

sistem penawaran. Pasar tradisioanl bisa dikatakan bahwa salah satu penopang 

terbesar dalam menggerakkan ekonomi rakyat, pasar tradisional sebagai lapangan 

pekerjaan bagi kalangan masyarakat kelas menengah kebawah. Perkembangan 

yang semakin pesat pasar tradisional mulai tersaingi dengan adanya pasar modern 

seperti mal.
54

 

Pendapatan pada pasar malam Kelurahan Pekkabata ini lumayan cukup 

maka daripada itu pemerintah juga canggung dalam memberhentikan kegiatan itu 

karena dari luar Kabupaten Pinrang juga terjun langsung dalam berdagang seperti 

pedagang asal kota Pare-pare, seperti yang dikatakan ibu Risma sebagai pedagang 

pakaian bekas (cakar): 

“Kalau masalah rugi tentang biaya transportasi sebenarnya tidak terlalu 

dirasakan karena saya pakai mobil pribadi bensin 100.000 sudah cukup 

pulang balik, apalagi kan di Pekkabata ini lumayan ramai pembelinya 

(konsumen)”
55

 

 Hasil wawancara diatas membuktikan bahahwa keuntungan besar yang 

didapatkan oleh pedagang menjadi faktor utama pendorong mengapa pasar 

malam ini bisa bertahan sejauh ini diluar dari biaya yang dikeluarkan pedagang 

pasar malam. Pemberian ruang harus dilakukan oleh pemerintah pusat kabupaten 

Pinrang sebab jika dilihat secara realita bukan hanya kelurahan Pekkabata 

sebagai sasaran tempat diadakannya pasar malam ini, di Kecamatan Paleteang 
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Malano Herman, Selamatkan Pasar Tradisional, (Gramedia Pustaka: Jakarta,2018), 

H.68. 
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Risma(42),Pedagang,Wawancara,Pekkabata,09 April 2021,Pukul 20.47 Wita.  
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yang bersebelahan dengan kampus STIKES Baramuli juga menjadi sasaran 

diadakannya pasar malam yang dimana yang diperjual belikan yakni pakaian 

bekas (cakar). Fenomena ini memang tidak asing bagi kalangan masyarakat 

kabupaten Pinrang akankah selalu menjadi seperti ini.  

Kabupaten Pinrang ini, bukan hanya jalan raya  yang dijadikan sebagai 

tempat pasar malam bahkan ada juga beberapa pasar malam dari kelompok lain 

yang fokus dagangannya bisa dikatakan umum yang bukan fokusnya kepada 

pakai bekas (cakar) melainkan mereka memberikan pelayanan kepada 

masyarakat terkhusus untuk kalangan anak-anak yang dimana mereka 

menyediakan fasilitas pemainan, seperti mandi bola dan lain-lain, kegiatan 

seperti ini kadang kala dilakukan di lapangan sepak bola bahkan disamping 

pekarangan rumah warga yang dimana tidak memiliki pajak. Perhatian 

pemerintah sangat dibutuhkan konsep pemerintah mengenai pengadaan ruang 

(Gedung) pasar malam disetiap kecamatan seharusnya lebih diperhatikan dengan 

menerapkan sistem perpajakan yang tidak terlalu tinggi. 

Fungsi suatu ruang lahir dari kesepakatan masyarakat mengenai ruang 

tersebut seperti halnya ruang bisa dikatakan pasar ketika terdapat beberepa 

pedagang serta pembeli yang melakukan transaksi walaupun terkadang pemilihan 

lokasinya kurang tepat, tetapi walaupun demikian pasar seperti itu akan tetap 

berjalan ketika lokasinya itu strategis karena yang dilihat seberapa banyak 

keuntungan yang didapat oleh pedagang atau produsen.  

Pasar yang terpola dengan baik sebelumnya akan mengahsilkan kondisi 

pasar yang lebih baik yang lebih mudah mencapai target karena pada dasarnya 
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baik pasar malam itu sebenarnya memiliki menajemen pengelolah pasar malam, 

manajemen itu sendiri ialah ilmu yang membahas tentang usaha yang 

mengkombinasikan dan mengoperasionalkan fakktor-faktor produksi secara 

efisien serta berkesinambungan. Adapun fungsi dari manajemen itu seperti 

berikut: 

1. Perencanaan atau Planning 

2. Organizing atau organisasi 

3. Kegiatan (Activity) 

4. Pengawasan (Controling).56 

Konsep tatanan ruang kecamatan Duampanua untuk sementara ini menuju 

pembangunan yang konsepnya perkotaan atau dikenal dengan istilah wilayah 

berkembang secara otomatis akan meningkatkan system masyarakat yang bersifat 

modern. Penataan ruang harus memiliki landasan konsep yang kuat serta peluang 

wilayah yang besar, karena dalam suatu wilayah tidak menutup kemungkinan 

kepemilikan ruang bersifat kepunyaan pribadi (lahan masyarakat) jadi akan sulit 

membangun suatu wilayah ketika tidak adanya kesadaran masyarakat dalam hidup 

bersosial seperti yang diungkapkan kepala Kecamatan Duampanua; 

―Kecamatan Duampanua sekarang ini menargetkan pembangunan yang 

bersifat modern atau konsepnya lebih keperkotaan, tetapi tidak bisa 

dipungkiri kesulitan terbesar yang dihadapi yaitu kurangnya lahan dalam 

pembangunan karena kebanyakan lahan di kecamatan ini bersifat 

kepemilikan pribadi sehingga jika pemerintah ingin melakukan 

pembangunan pada suatu lahan harus melalui transaksi yang nominalnya 

cukup besar kepada masyarakat‖.57 

 

                                                             
56

 Sihaolo Uli. ―Eksistensi Pasar Malam (Studi Kasus Pasar Malam Bayang Ohana Di 

Kota Pekan Baru)‖ ‖ (Pekanbaru: Universitas Riau,2019), H.6. 
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 Andi Ikbal.S.Sos.MSP, Kepala Kecamatan Duampanua, wawancara 9 juli 2021 
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Wawancara bersama kepala Kecamatan Duampanua ini sangat bagus 

dalam pola yang ditargetkan atas ruang wilayahnya namun agak sulit dalam 

menerapkannya disebabkan karena kurangnya dan bahkan tidak adanya ruang 

kepemilikan atas pemerintah. Kemajuan suatu wilayah yang bersifat 

pembangunan fisik, mutlak memerlukan lahan, baik lahan yang bersifat 

kepemilikan negara atau kepemilikan pribadi. Jika tanah yang diperlukan untuk 

membangun didasari atas kepentingan negara dan sifatnya tidak memaksa.58 Dasar 

dari pengambilan tanah yang bersifat pribadi semata-mata untuk kepentingan 

negara dan bangsa sudah diatur dalam UUPA Pasal 18 menyebut ― Untuk 

kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara tanah dapat dicabut 

melalui ganti rugi menurut Undang-Undang. 
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Bakri Mohammad, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk 

Reformasi Agraria, Citra Media, Ctk.1, Yogyakarta, 2007, H.217. 
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Ilustrasi Pasar Malam Kelurahan Pekkabata 

 

 

 

 

Jln.Lasinrang (Jalur Dua) 

 

 

 

Keterangan: 

  : Jalan raya 

  : Jalan Gang 

  : Batas jalan  

  : Batas jalan jalur dua 

  : Pasar malam 

  : Pasar tradisonal 

  : Ruko 

  : Pemukiman warga 

  : Area parkir 

 Penjelasan titik lokasi pasar malam kelurahan Pekkabata, letak pasar 

malam pas berada dijalan jalur dua atau biasa disebut Jl.Lasinrang yang 
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menghubungkan beberapa desa menuju Jl. Poros Pinrang-Polman bahkan jalan ini 

disebut jalan utama karena satu-satunya akses bagi masyarakat yang titik 

lokasinya jauh dari pusat kelurahan Pekkabata (Desa Paria,desa Tata’e, desa 

Sidomulyo dan desa Tamansari). Salah satu kesalahan dari konsep pasar malam 

dimana jalur yang satu digunakan sebagai lahan pasrki jadi secara otomatis 

Jl.Lasinrang ketika pasar malam terselenggara (malam Seni, Rabu dan Jum’at) 

akan mengalami kemacetan luarbisasa. Walaupun letak pasar tradisonal sangat 

berdekatan dengan pasar malam tetapi ruang tersebut (pasar tradisional) tidak 

difungsikan sebab lokasinya yang berada di tengah-tengan bangunan bukan pada 

titik yang strategis dalam artian lebih mudah untuk disinggahi masyarakat, tetapi 

disisi lain dampak negatif yang timbul dari pasar malam ini memang disadari 

masyarakat setempat, seperti yang dikatakan salah satu warga kelurahan 

Pekkabata yakni ibu Ayu; 

―Semenjak adanya pasar malam kelurahan Pekkabata ini semakin ramai 

karena warga dari berbagai desa datang kesini untuk berbelanja, tetapi 

itu lagi masalah yang paling di rasakan yakni kemacetan dan bahkan 

pernah terjadi perjkelahian yang besar karena faktor saling menyenggol 

antara pengemudi satu dengan yang lain, karena memang Jl.Lainrang itu 

kalau jadwal pasar malam akan menjadi lebih sempit”.59 

 Lokasi kelurahan Pekkabata merupakan lokasi yang strategis dalam aspek 

pelayanan masyarakat sebab pusat bangunan pemerintahan berada dikelurahan 

pekkabata, bahkan kantor pemerintah kecamatan juga berada di kelurahan 

Pekkabata sehingga wajar ketika pusat perbelanjaan juga besar di wilayah 

kelurahan Pekkabata. 

                                                             
59

Ayu(32) Masyarakat,Wawancara, Pekkabata, 13 April, Pukul 13.15 Wita. 
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2. Konsep Pasar Mingguan 

 Pasar malam yang berkonsep mingguan yang berarti pasar malam yang 

berlangsung di hari tertentu tidak berjalan setiap hari. Lokasi yang kurang tepat 

pada pasar malam Kelurahan Pekkabata ini menjadi alasan mengapa dibatasinya 

waktu pasar,hal tersebut terjadi dikarenakan penataan ruang yang kurang tepat.  

Penataan suatu ruang tidak selamanya memiliki karakteristik yang sama, 

ada beberapa yang betul-betul memperhatikan pola dan panduan yang dapat 

digunakan dalam menyusun tatanan ruang. Representasi ruang misalnya bisa 

ditanamkan dalam melakukan penataan ruang, sebab seperti yang kita ketahui 

representasi ini membahas tentang simbolik pada suatu ruang, alangkah baik dan 

terarahnya jika suatu ruang seperti itu. Jika representasi ruang lebih dimengerti 

mengenai konsepnya akan sangat memberikan dampak positif bagi penataan 

ruang, adapun yang bisa ditarik manfaat adanya representasi ruang dalam suatu 

wilayah antara lain: 

a. Dilihat dari aspek simbol ruang : Seperti yang diketahui di kabupaten Pinrang 

memang sudah memiliki simbol pada setiap ruangnya, tetapi kesadaran baik 

dari masyarakat biasa sampai pemerintah kerap kali masih menggunakan 

sistem multifungsi dari suatu konsep ruang, yang dimana istilah multi fungsi 

ini lahir ketika sudut pandang mengenai representasi ruang tidak terlalu 

dipedulikan. Meminikan dana daerah untuk membangun beberapa fasilitas 

juga dijadikan alasan dari beberapa masyarakat dan pemerintah daerah. 

b. Dilihat dari aspek sosialnya, yang dimana pada pemukiman perkotaan ruang 

gerak juga sangat dibatasi, kurangnya ruang terbuka yang bisa dijadikan 
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tempat melangsungkan kegiatan mengharuskan masyarakat melakukan 

aktivitasnya dengan ruang yang berbeda dengan tujuannya. Diperkotaan 

kabupaten Pinrang yang bisa dikatakan ruangnya tidak terlalu luas akan 

sangat sulit melakukan penataan ruang, pemerintah kabupaten Pinrang hanya 

fokus kepada pembangunan taman dan beberapa tempat tinggal penduduk 

(BTN) yang memiliki pajak yang cukup tinggi, ruang pasar yang diberikan 

pemerinyah untuk masyarakat hanya berfokus kepada pasar sentral saja. 

Adapaun pasar yang dikenal dikabupaten Pinrang yakni pasar sore yang 

berada pas di Kecamatan Sawitto, yang lagi-lagi mengguakan jalan raya 

sebagai objek interaksi jual beli. 

Pasar malam Kelurahan Pekkabata menggunakan konsep pasar mingguan 

yang dilaksanakan hanya pada malam Senin, Rabu dan Sabtu disebabkan pasar 

malam ini bukan pada lokasi yang tepat dari segi simbol dan fungsi ruang jalan 

raya, walaupun demikian para pedagang pasar malam Kelurahan Pekkabata 

bertahan karena lokasinta lebih mudah di jangkau oleh masyarakat, seperti yang 

dikatakan oleh salah satu pedagang pasar malam yakni Bapak Yusuf: 

―Pasar malam ini dibatasi jadwalnya karena memang bukan pada lokasi 

pasar yang sesungguhnya, tetapi mau di apakan lagi dari pada lokasinya 

jauh lebih baik di tempat yang lebih gampang untuk di singgahi,bukan 

juga hanya itu kalau kita mau menyewa kios lagi kan lebih besar dalam 

biayanya‖.
60

 

 

Dari hasil wawancara diatas ini sudah menjelaskan bahwa pedagang 

pasar malam Kelurahan Pekkabata ini tidak melihat fungsi konsep pada suatu 

ruang melainkan hanya melihat keuntungan dari kegiatan pasar malam ini. 
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Representasi ruang dapat dilihat dari konsep subtansi dari ruang itu 

sendiri, adanya tanda sebagai ciri khas dalam suatu ruang bisa memberikan 

pemahaman pada masyarakat mengenai apa saja yang bisa diproduksi dari ruang 

tersebut atau bagaimana pengelompokkan pada ruang tersebut atau istilah 

lainnya kita bisa mengidentifikasi mengenai suatu ruang dengan menggunakan 

konsep representasi ruang. Adanya pengelompokan ruang sesuai dengan 

identifikasinya itu tidak pernah lepas dari konsep pada masyarakat umum atau 

kesepakatan beberapa orang dalam meberikan simbol terhadap ruang atau biasa 

dikenal dengan istilah ruang yang dikonsepsikan.  

Lokasi pasar malam di kelurahan Pekkabata ini memang melanggar 

konsep dari subtansi pasar yang sesungguhnya sebab berada tepat di jalan raya 

umum yang bisa menimbulkan kemacetan serta tidak adanya jaminan keamanan 

dalam pasar malam ini itu dikarenakan pasar malam ini berdiri sesuai dengan 

kesepakatan beberapa kelompok masyarakat, seperti yang dikatakan oleh kepala 

kecamatan Duampanua, 

―Terselenggaraknnya kegiatan pasar malam di kelurahan pekkabata tidak 

melalui izin baik secara tertulis maupun lisan melainkan pasar malam ini 

terjadi dikarenakan kesepkatan  daribeberapa masyarakat jadi sifatnya 

tidak resmi karena tidak mengantongi izin sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah No.15 Tahun 2010‖.61 

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa tidak adanya kinerja yang baik 

antara pemerintah dan masyarakat setempat  dalam melakukan fungsi ruang 

sehingga menjadikan ruang tidak stabil dalam penataannya. 
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Penataan ruang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sebab jika suatu 

ruang dibentuk hanya karena kesepakatan masyarakat pasti akan menimbulkan 

yang namanya penyimpangan alih fungsi pada ruang  karena jika suatu ruang 

dibentuk hanya karena melihat dari satu sisi aspek saja akan menimbulkan 

permaslahan yang besar seperti pada pasar malam kelurahan Pekkabata para 

pedagang hanya memikirkan bagaimana kiranya mereka dapat menghasilkan 

keuntungan yang besar atau kata lainnya hanya melihat dari aspek ekonominya, 

berbeda halnya dengan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah sebab 

dilandasi dengan beberapa Undang-undang dan Peraturan pemerintah. Konsep 

pasar malam kelurahan Pekkabata sudah berbedah dengan konsep yang dimiliki 

oleh Henri Lefevbre yang mengedepankan nilai kenyamanan, kemanan dan 

produktifitas bagi seluruh kalangan masyarakat, walaupun sifat dari pasar malam 

lebih dekat dengan masyarakat kalangan menengah tetapi bersifat merugikan 

disisi lain sedangkan suatu wilayah bisa dikatakan mencapai tingkat kemakmuran 

dan kesejahteraan ketika dampak positif lebih besar daripada dampak negatif yang 

tercipta pada suatu wilayah, seperti pada umumnya kemakmuran merupakan titik 

ukur suatu masyarakat dalam mencapai yang namanya kesejahteraan, 

kesejahteraan itu sendiri dapat di lihat dari seberapa perkembangan mengenai 

kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagaian, dan kualitas hidup masyarakat.
62

 

Peristiwa tindakan yang bersifat menyimpang terhadap tata ruang wilayah 

atau pembangunan semerta-merta terjadi dikarenakan beberapa faktor diluar dari 
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adanya aktor yang memiliki power besar dalam wilayah itu seperti yang dikatakan 

oleh kepala kelurahan Pekkabata; 

―Seperti yang kita ketahui dibalik terselenggaranya pasar malam ini 

karena adanya aktor pasar yang berperan didalammnya karena dia 

berfikir itu adalah wilayah yang bisa dia kendalikan bukan berlandasan 

aturan melainkan karena kekuatan fisiknya dalam artian menunjukan 

kehebatannya sedangkan kita ketahui tidak ada yang abadi jika merasa 

hebat di atasnya itu masih ada yang lebih hebat‖.63 

Hasil wawancara diatas sudah membuktikan bahwa pasar malam terjadi 

karena adanya kepentingan kelompok tertentu yang dimana mereka fokus dalam 

mencapai keuntungannya tanpa melihat bagaiamana peran pemerintah 

didalamnya. 

 Konsep pada pasar memiliki landasan dasar tertentu, tetapi berbeda 

dengan konsep pada pasar malam kelurahan Pekkabata yang dimana dikendalikan 

oleh penguasa pasar yang memiliki power yang memiliki tujuan dimana untuk 

memperoleh pendapatan yang lumayan besar yang dimana telah disepakati oleh 

beberapa kelompok pasar malam seperti yang dikatakan oleh sang penguasa pasar 

malam yakni bapak Harliman. 

―Sebenarnya di pasar malam di Kelurahan Pekkabata pajaknya tidak 

langsung masuk di pemerintah dan bahkan tidak ada campur tangan 

pemerintah dalam pasar malam tetapi para pedagang tetap harus bayar 

karena biaya listrik, keamanan dan kebersihan karena jika dilihat dari 

pendapatan para pe pedagang juga lumayan karena pengunjung lumayan 

ramai, karena harga barang yang dipasarkan juga termasuk murah‖.64 

Sumbangan yang wajib dibayar kepada negara tanpa adanya tanpa 

menunggu balas jasa langsung dari pemerintah yang dimana tidak terlepas yang di 
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 Syafruddin S.E, Kepala Kelurahan Pekkabata, wawancara 13 Juli 2021 
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maksud juga yakni pada ruang wilayah.
65

 Walaupun terkadang adanya aktor 

diluar dari pemerintah yang melanggar dalam pemungutan pajak. 

D. Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Ruang Pasar Malam Kelurahan 

Pekkabata 

1. Peningkatan wilayah menuju ruang Kota. 

Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan bahwa bumi, air dan 

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan 

dipergunkan sebesar-besarnya unutuk keperluan rakyat.
66

Wilayah dalam penataan 

ruang yang tersususn secara sistematis dipengaruhi besar oleh kebijakan 

pemerintah setempatnya sebab yang memiliki hak dalam menata suatu wilayah 

yaitu pemerintah dalam hal ini yang memiliki kedudukan tertinggi.  Kepala 

Kelurahan Pekkabata memiliki rencana mengenai penataan ruang di wilayahnya 

dengan cara lebih memperjelas simbolik dari suatu ruang. 

‖Sebenarnya dari pihak pemerintah pusat harus memberi lebih atas 

fasilitas kepada setiap wilayah, dan hal yang paling mendasar itu, seperti 

halnya lampu jalanan  yang sangat kurang pada Keluraham Pekkabata 

ini, seperti pada titik lokasi yang penting seperti masjid dan sekolah, 

itulah dulu contoh kecil yang seharusnya menjadi perhatian oleh 

pemerintah pusat, kami dari pihak pemerintah daerah sudah berupaya 

tapi apa daya ketika fasilitasnya kurang‖.
67

 

Hasil wawacara ini fasilitas pelayanan publik seperti contoh kecilnya 

yakni lampu jalanan menjadi sorotan beberapa kelurahan yang di Kecamatan 

Duampanua, terlebih Kelurahan Pekkabata yang sebab semua tempat pelayanan 

yang ada di Kecamatan Duampanua berfokus kepada Kelurahan Pekkabata ini. 

                                                             
65 Direktorat Jenderal Pajak, Lebih Dengan Pajak, (Jakarta: Situs Pajak , 2013), H.4. 
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Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan bahawa pembangunan 

nasional semuanya doilakukan secara terencana,komprehensif, terpadu, terarah, 

bertahap dan berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam suatu 

wilayah yang sistematis dan dinamis yang tetap mengedepankan nilai kelestarian 

lingkungan. Kepadatan dan ketidak teraturan bangunan, akan berdampak buruk 

juga pada sisi lainnya, antara lain; 

1. Kepadatan bangunan dengan tata letak yang tidak teratur. 

2. Tidak adanya ruang hijau sebagai resapan hujan dan pengurangan polusi 

udara. 

3. Akses jalan yang sulit dilewati oleh kendaarn besar (truk) pada pemukiman 

padat penduduk. 

4. Kecilnya jalan akses menuju daerah tertentu banyak dijadikan pemukiman. 

5. Akses untuk mendapatkan air bersih sulit di dapat. 

6. Tidak adanya saluran yang irigasi yang baik sehingga dapat menyebabkan 

banjir. 

7. Kepadatan penduduk membuat sampah rumah tangga menumpuk. 

Pada pembagian wilayah memiliki konsep tersendiri dalam membagi 

suatu wilayah antara lain: 

1. Wilayah Homogeny (Uniform) : Wilayah ini identik dengan definisi wilayah 

secara umum, yaitu suatu daerah atau kawasan di muka bumi yang memiliki 

karakteristik yang khas sehingga dapat dibedakan dari wilayah lain 

disekitarnya. 

2.  
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3. Wilayah Sistem atau Fungsional : Suatu kawasan yang terdiri atas beberapa 

pusat yang berbeda fungsinya. 

4. Wilayah Perencanaan atau Pengelolaan : Suatu proses perencanaan 

pembangunan yang dimaksud untuk melakukan perubahan menuju arah 

yang lebih berkembang.
68

 

Pengembangan wilayah dilakukan agar kiranya penataan ruang lebih 

mudah untuk dilakukan jadi sasaran utama dalam melakukan hal ini mencari 

lahan kosong yang bisa dimanfaatkan sebagai pembangunan atas ruang publik, 

tetapi perihal lahan yang ada di Kelurahan Pekkabata semuanya memiliki 

sertifikat hak milik oleh masyarakat. Seperti yang dikatakan Ibu Aminah: 

―Kalau persoalam tanah memang ada tapi saya juga tidak ikhlas kalau 

tanah diambil tanpa ada upahnya, walaupun, mau dibayar tetapi 

terkadamg harganya tidak sesuai dengan luas tanah‖.
69

 

Hasil wawacara bersama salah satu warga membetulkan bahwa tanah 

milik pribadi sulit untuk diberikan begitu saja kepada pihak pemerintah kecuali 

ada imbalan yang diberikan oleh pihak pemerintah, namun hal tersebut sangat 

sulit dilakukan jika pemerintah setempat ingin mengembangkan wilayahnya 

dengan menghandalkan lokasi yang bersifat kepemilikan pribadi. 

Permasalahan yang paling umum terjadi dalam penataan ruang yakni 

terjadinya disfungsi pada lahan definisi disfungsi itu sendiri yakni terjadi 

kekurangan atau kehilangan fungsi normal. Relasi antara pemerintah dan 

masyarakat memang harus dikembangkan dalam penataan ruang ini agar adanya 

kapasitas kepemimpinan politik dan otoritas atas kebijakan tidak terjadi begitu 
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saja. Apabila pemanfaatan ruang telah sesuai dengan rencana tata ruang makan 

harus diadakan yang namanya pengendalian yang dimaksud disini ialah 

pengawasan, pengawasan terhadap tata ruang  yang ditetapkan agar kiranya 

berfungsi sesuai dengan fungsinya.
70

 

Pengawasan ruang publik terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan. Pemantauan dilakukan dengan cara memeriksa atau mengamati 

keadaan pada suatu ruang, setelah diamati akan dilakukan yang namanya 

evaluasi peninjauan kembali dan jika sudah pasti hasil data yang ditemukan 

dilokasi akan dilanjutkan ke jenjang pelaporan kepada pemerintah. Pengawasan 

terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang dan kinerja 

pemenuhan standar pelayanan. Pelayanan yang dimaksud meliputi pelayanan 

dalam tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
71

 

Pemerintah wajib dan bertanggung jawaab menghormati, melindungi, 

menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-

undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang 

hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia. 

Peran pemerintah dalam pengawasan penataan ruang kerap menjadi 

fokus utama yang harus disoroti seperti kurangnya pengawasan pada pasar 

malam Kelurahan Pekkabata dari pihak pemerintah karena memang pada 

dasarnya kegiatan ini tidak adanya campur tangan pemerintah,sehingga yang 

mengawas langsung dari pihak masyarakat yang berperan sebagai pengatur pasar 
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malam yang dimana biaya pajak pasar malam dikumpulkan kepadanya. Seperti 

yang dikatakan ibu Napisa: 

“Kalau masalah admnistrasi kami hanya membayar pajak sebesar 

20.000/pedagang sebagai iuran listrik kepada salah satu tokoh jualan 

pedagang setempat yaitu atas nama Pak Heri karena dia menyediakan 

mesin genset”.
72

 

Hasil wawancara diatas ini membahas tentang pajak yang dibayar oleh 

pedagang pasar malam yang dimana dikumpulkan kepada salah satu pedagang 

pasar malam, tidak adanya campur tangan sedikitpun pemerintah didalam pajak 

tersebut. 

Peningkatan pada suatu penataan ruang selalu mengutamakan yang 

namanya konsep terlebih dahulu sebab kinerja tanpa teori atau konsep yang 

matang akan menghasilkan disfungsi pada suatu ruang. Faktor yang paling 

pokok dalam penaatn ruang terbagi atas tiga dasar yakni , perencanaan tata ruang 

Nasional, perencanaan tata ruang Provinsi dan perencanaan tata ruang 

Kabupaten/Kota sehingga tercapainya keterpaduan pembangunan dalam wilayah 

kota, mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kota dengan wilayah 

sekitarnya serta mewjudkan tata ruang kota yang sistematis dan berkualitas. 

Rendahnya pemahaman mengenai pentaan ruang terbukti sampai titik ini 

sehingga bisa dikatakan bahwa penegak hukum masih kurang teliti dalam 

menangani kasus seperti ini, adapun sanksi yang diberikan tidak setimpal dengan 

pelanggaran.
73
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Penentu kebijakan sudah terstruktur lebih awal sehingga dalam 

menentukan kebijakan tidak semerta-merta berfokus kepada kepentingan pribadi, 

melainkan terdapat tata urutan dalam sistem pemerintah yang secara konsep sudah 

diatur sesuai dengan tingkat kedudukannya atau tingkat lingkupnya, seperti pada 

konsep kerangka dibawah ini; 

 

 

 

 

 

 

 

 Pencapaian dalam suatu daerah bisa dikatakan meningkat ketika 

pemerintahannya memiliki prospek yang berbentuk nyata, begitupun yang terjadi 

dalam peningkatan pemerintah Kelurahan Pekkabata karena melihat 

pembangunann pada ruang wilayahnya yang kurang dari segi sarana dan 

prasarana. Musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) yang dilakukan 

pemerintah Kabupaten Pinrang bersama sejajaran pengurus pemerintah 

Kecamatan Duampanua dan Kelurahan Pekkabata dengan adanya musyawarah 

 

UUD 1945 

TAP MPR 

Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang 

Peraturan Pemerintah 

Peraturan Presiden 

Peraturaan Daerah 
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seperti ini sudah menjadi bukti bahwa rasa peduli dari pihak pemerintah 

Kelurahan Pekkabata masih bisa terlihat. 

 

Sumber:  Trans89.Com 

 

2. Peran dan Kinerja Struktur Tiga Pilar Kelurahan Pekkabata 

Suatu sistem pemerintah baik dari skala pusat sampai ke daerah terdapat 

banyak pihak yang terlibat dalamnya baik dari pemerintah internal maupun 

eksternal, sperti pada setiap Kelurahan atau Desa terdapat yang namanya tiga 

pilar. Aturan dalam pasar malam kelurah pekkabata yang ditetapkan oleh pemilik 

kekuasaan (aktor pasar) karena tidak memiliki landasan Undang-Undang dapat 

mengakibatkan masalah besar, seperti contohnya peralihan fungsi lahan, 

kemacetan dan pencurian barang serta perkelahian, jika terjadi seperti itu yang 

turun langsung dalam kasus ini tidak lain pemerintah setempat dan dalam suatu 

pemerintah kelurahan memiliki tiga pilar dalam menangani kasus 

pemyimpangan.
74
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Pada bagan diatas ini menjelaskan bahwa tiga pilar ini memiliki fungsinya 

masing-masing dalam menangani masalah pada wilayah setempat yang dimana 

juga saling berkaitan satu sama lain yang dimana menciptakan keamanan, 

ketertiban, dan ketentraman bagi masyarakat dan sebagai pelayanan bagi 

masyarakat untuk menyelesaikan masalah seperti dengan adanya program sanitasi 

yang dilakukan oleh setiap desa/kelurahan. Sanitasi itu sendiri ialah ilmu tentang 

kesehatan lingkungan yang menggunakan sistem pengendalian lingkungan yang 

dilakukan masyarakat yang dimana bersifat membahayakan bagi kelangsungan 

hidup manusia.
75

 

Setelah adanaya peningkatan dalam suatu ruang wilayah yang perlu 

menjadi sorotan yakni bagaimana membuka peluang besar kepada sumber daya 

manusianya lagi, sebab suatu sarana dan prasarana tidak akan berfungsi dengan 
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baik ketika pemahaman mengenai fasilitas wilayah kurang dipahamai seperti yang 

dikatakan oleh bapak Bhabinkamtibmas Kelurahan Pekkabata bapak Aipda 

Taufiq: 

―Penataan dan pembangunan di Kelurahan Pekkabata sudah cukup baik 

tetapi langkah baiknya lagi ketika sumber daya manusia (SDM) diberikan 

pelatihan khusus sehingga bisa menjadi generasi penerus‖
76

 

Hasil wawancara dengan Bapak Aipda Taufik beliau lebih menyoroti 

bagaimana masyarakat bisa diberu ruang untuk mengembangkan kemampuan 

yang dimiliki sehingga bisa dipekerjakan sesuai dengan bidang yang digeluti, 

sehingga penempatan ruang kerja bisa berjalan secara sistematis. 

Permasalahan dalam suatu penataan ruang bisa dikatakan memang cukup 

besar, diluar dari kekacuan masalah peralihan fungsi suatu ruang terdapat masalah 

yang lain yakni pada faktor perpajakan. Pemerintah dalam fungsinya terdiri dari 

tiga yakni, sebagai fungsi pengaturan, fungsi pemberdayaan dan fungsi 

pelayanan.
77

 Perihal kebijakan pemerintah terkadang menetapkan kebijakan yang 

kurang menyentuh dengan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini peran pemerintah 

yang melahirkan kebijakan sangat diharapkan dapat meminimalisir kebiasaan 

buruk pemerintah sehingga tidak melakukan tindakan yang keluar dari prosedur 

yang sesungguhnya. Terselenggarakannya pasar malam pada kelurahan Pekkabata 

sebab pemerintah tidak memberikan penekanan pada pedagang pasar karena 

pemerintah sadar bahwa semakin hari terjadi moderniasasi pembangunan yang 

semakin pesat sehingga ruang-ruang kecil itu diberikan kepada kelompok 
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masyarakat yang bersifat demodernisasi, seperti ungkapan kepala kelurahan 

Pekkabata; 

―Walaupun pasar malam ini dilakukan bukan pada konteksnya yang 

mengakibatkan kemacetan yang luar biasa tetapi kita juga sadar 

bahwasanya para pedagang ini menjadikan pasar malam sebagi tempat 

mencari keuntungan sebab lokasinya belum disediakan oleh pihak 

pemerintah dan walaupun ruangnya tersedia belum tentu juga akan 

digunakan oleh para pedagang karena akan diterapkan system perpajakan 

atas fungsi ruang”.
78

 

Hasil wawancara para pedagang pasar malam berkeluh kesah sebab tidak 

adanya ruang yang diberikan pedagang pasar malam, walaupun diberikan fasilitas 

ruang akan trjadi jadi kendala baru yang dimana pajak pada suatu ruang. 

Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang, sesuai dengan definisinya 

pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau yang sifatnya dapat dipaksakan dan dipungut oleh Undang-Undang 

serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
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Bagan konsep perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti berikut 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembangunan yang bersifat modern menjadi salah satu factor penghambat 

bagi kalangan yang bersifat demodernisasi, sebab fasilitas baik dalam aspek 

bangunannya maupun peralatannya sudah tentu lebih baik daripada pemasaran 

kalangan masyarakat kelas bawah. Persaingan dalam aspek meningkatkan 

perekonomian antara kelompok modernisasi dan demodernisasi karena secara 

definisinya dua hal ini memang sesuatu yang bertolak belakang, seperti pada 

bagan dibawah ini yang menjelaskan bahwa dua kata ini memang berbeda arti. 

 

 

 

 

Pajak 

Kontribusi wajib kepada negara terutang 

Oleh orang pribadi atau badan 

Untuk keperluan  negara 

Membayar sesuai peraturan UU 
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Bagan perbedaan kelompok modernitas dan demodernitas 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang sebagai produk politik dan instrumen bagi perubahan sosial 

ekonomi sehingga ruang itu tidak netral dan pasif. Ruang sebagai produk politik 

mengakibatkan praktik tata ruang tidak pernah bebas dari keberpihakan aktor 

yang membuat regulasi tata ruang. Keberpihakan atau ketidaknetralan aktor-aktor 

dalam menjalankan kuasanya tercermin dari kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah. Menyinggung dari kelompok kapitalis dan sosialis pada pasar malam 

Kelurahan Pekkabata terdapat banyaknya pemilik modal (pedagang) yang bahkan 

membeli sampai dengan 3 ruko yang terdapat di pasar tradisional, tidak adilnya 

pembagian atas ruang kepada masyarakat. Adaun jika dilihat dari sudut pandang 

Modernisasi Demodernisasi 

Kapitalisme 

“Sistem ekonomi yang 

bebas, yaitu bebas dari 

pembtasan produksi” 

 

Sosialisme 

”Sistem ekonomi dan 

social yang ditandai 

dengan kepemilikan 

social atas alat-alat 

produksi dan 

manjemen mandiri, 

serta teori-teori dan 

gerakan politik yang 

terkait didalamnya‖ 
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Henry Lefevbre, mengenai praktek spasial, representasi ruang dan ruang 

representasi pada pasar malam Kelurahan Pekkabata, sebagai berikut: 

1. Praktek Spasial : Kelompok pemilik modal pedagang pasar Kelurahan 

pekkabata yang mampu menyewa dan bahkan membeli ruko lebih dari 

satu yang digunakan untuk menjual barang atau produksinya, selain itu 

kelompok pemilik modal ini juga mengambil keuntungan lainnya dari 

segi halaman depan ruko yang disewakan kepada pendagang pasar 

malam. Sesuai dengan konsep praktek spasial yang dimana membahas 

tentang bermunculan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam aspek 

produksi dan hubungan pertukaran jika dilihat secara sekilas fenomena 

ini memang menguntungkan tetapi jika dilihat dari pendekatan ekonomi 

politiknya terdapat keuntungan besar yang diperoleh oleh pemilik modal 

(kapitalis) walaupun pada awalnya ruang tersebut diperuntukkan sebagai 

sarana dan prasarana pelayanan publik. 

2. Representasi Ruang :  Pasar malam Kelurahan Pekkabata jika dilihat dari 

sudut pandang representasi ruang memang tidak tepat karena lokasi yang 

digunakan tepat pada jalan raya yang pada awalnya lokasi ini sudah 

terbentuk di gambarkan dan dikonsepkan peta sebagaimana tersusun 

secara sistematis sebagai jalur lalu lintas bukan sebagai lokasi pasar. 

3. Ruang Representasi : Pasar malam Kelurahan Pekkabata yang dimana 

bersifat pasar mingguan jika dilihat dari sudut pandang ruang representasi 

tetap saja melanggar aturan walaupun konsep yang digunakan seperti 
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pasar pada umumnya. Sebab ruang representasi ini berbicara tentang 

simbolik atas ruang sedangkan simbol utama pada lokasi pasar malam ini 

iyalah sebagai jalur lalu lintas. 

Fenomena seperti ini sangat disayangkan sebab fungsi ruang tidak sesuai lagi 

dengan subtansinya hal ini terjadi dikarenakan adanya kepetingan kelompok yang 

bersifat pribadi. Alih fungsi lahan sebagai konversi perubahan fungsi sebagian 

atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain yang 

menjadi dampak negatig terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. 

Pengaturan hak dan kewajiban atas lingkungan hidup disertai adanya ruang 

bagi masyarakat untuk berperan serta dalam mempergunakan ruang dengan baik. 

Hak untuk bertahan hidup dimiliki oleh setiap masyarakat baik dari golongan 

menengah keatas maupun kelompok menengah ke bawah hal ini bisa dilihat 

bagaimana cara mereka berusaha dalam meningkatkan perekonomiannya.  

Seperti yang diungkapkan oleh ibu Marwah selaku pedagang pasar malam di 

kelurahan Pekkabata; 

―Saya sadar sebagai pedagang pasar malam bahwa kegiatan ini cukup 

mengganggu lalu lintas, tapi pasar malam ini juga terjadi hanya 3 kali 

dalam seminggu, dan kita juga bisa lihat rata-rata pasar malam itu 

berada di jalan raya, tapi mau bagaimana lagi dengan begitu kita bisa 

bertahan hidup, kita mau buka tokoh sendiri atau menyewah kios itu lain 

lagi cerita karena kita akan berbicara tentang sewa bangunan, terus jika 

lokasinya juga tidak strategis,kan para pedagang seperti saya akan 

mengalami kerugian yang cukup besar”.
80

 

Hasil wawancara bisa dilihat bahwa pedagang pasar malam tertarik 

berjualan di jalan poros Kelurahan Pekkabata sebab lokasi gampang untuk 
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disinggahi banyak orang, walaupun sebenarnya konsep oemikiran mereka salah 

mengenai fungsi ruang. 

 Tiga pilar pada kelurahan dapat bersinergi dalam perannya jika 

memegang prinsip yang intinya tetap menjaga kerja sama seperti halnya 

komunikasi intensif, transparansi, sinergi harmonis, serta kesetaraan dalam 

penelesaian masalah. Berpartisipasi aktif dalam dalam kegiatan masyarakat bisa 

memantau perkembangan masyarakat baik dari segi hal positif maupun hal 

negatif. Menjadi penegak hukum tertinggi sasaran utama masyarakat dalam 

melakukan pengaduan yang mengharapkan solusi yang bersifat netral dan baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat 

menjabarkan kesimpulannya seperti berikut: 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang  

menjadi pedoman pemerintah dalam menata suatu ruang wilayah yang dimana 

berlandaskan tiga pokok penting, kenyamanan, keamanan dan produktifitas bagi 

seluruh kalangan masyarakat. Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan 

bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 

Negara dan dipergunkan sebesar-besarnya unutuk keperluan rakyat, yang dimana 

dengan adanya Undang-Undang ini bisa ditarik kesimpulan bahwa yang dapat 

mengeluarkan kebijakan itu hanya pemerintah yang didasari oleh aspirasi 

masyarakat agar kelaknya penataan ruang semakin sistematis.  

Kebijakan pemerintah kecamatan Duampanua dan kelurahan Pekkabata 

meiliki ranvcangan mengenai konsep dimana ingin memperluas ruang pada 

wilayahnya agar penataan ruang pada wilayah ini bisa memiliki kejelasan dalam 

setiap ruang 

1. Konsep penataan ruang pasar malam Kelurahan Pekkabata 

a. Konsep pasar tradisional 

Pasar malam Kelurahan Pekkabata masih menggunakan sistem pasar 

tradisional karena sistem pemasaran yang digunakan masih menggunakan sistem 
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tawar menawar. Lokasi penjualannya juga berkonsep pasar tradisional yang 

posisinya bertepatan di jalan raya. 

b. Konsep pasar mingguan 

Pasar yang diadakan hanya tiga kali dalam satu minggu, yakni malam Senin, 

Rabu dan Sabtu. Konsep seperti ini berjalan karena lokasi pasar malam tidak 

sesuai dengan fungsinya atau kaya lainnya disfungsi. 

2. Kebijakan pemerintah Kelurahan Pekkabata dalam penataan ruang 

a.   Peningkatan wilayah menuju ruang kota 

Penataan ruang melalui pembangunan di Kelurahan Pekkabata lebih fokus 

bagaiamana mendapatkan lahan yang dapat dijadikan ruang publik, dan fokus 

kepada bagaimana memperjelas simbolik daripada suatu ruang. 

b.   Peran dan Kinerja Struktur Tiga Pilar Kelurahan Pekkabata 

Pada bagan diatas ini menjelaskan bahwa tiga pilar ini memiliki fungsinya 

masing-masing dalam menangani masalah pada wilayah setempat yang dimana 

juga saling berkaitan satu sama lain yang dimana menciptakan keamanan, 

ketertiban, dan ketentraman bagi masyarakat dan sebagai pelayanan bagi 

masyarakat untuk menyelesaikan masalah seperti dengan adanya program sanitasi 

yang dilakukan oleh setiap desa/kelurahan. 

B. Implikasi 

 Dari kesimpulan diatas maka dapat dirumuskan saran-saran yang  

berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan: 

1. Pemerintah daerah khususnya Kelurahan Pekkabata Kecamatan 

Duampanua Kabupaten Pinrang alangkah baiknya menegelurkan 
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peraturan atau kebijakan secara tertulis mengenai penataan ruang 

seperti halnya memberikan simbolik atas ruang dalam 

kegunaannya. 

2. Pemerintah seharusnya meningkatkan fasilitas ruang wilayah yang 

diperuntuhkan kepada masyarakat dan tidak mempersulit dalam 

system administrasinya. 

Landasan Undang-Undang sudah memberikan arahan bahwasanya suatu 

tata ruang dibentuk menggunakan konsep yang sistemastis dimana pemerintah 

sebagai aktor utama dalam hal ini, diluar dari adil tidaknya dalam mengeluarkan 

kebijakan. Perihal sikap adil pemerintah dalam surah Al-maidah ayat 8 

membahas tentang bagaimana pemerintah dalam bersikap adil baik dalam 

bertindak maupun mengambil keputusan. 
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LAMPIRAN 

Gambar 1 : Situasi pasar malam kelurahan Pekkabata 
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Gambar 2 : Wawancara bersama bapak Andi Ikbal, S.Sos,MSP selaku 

kepala kecamatan Duampanua 

 

 

 

Gambar 3 : Wawancara bersama bapak Syafruddin , S.E selaku kepala 

kelurahan Pekkabata 
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Gambar 4 : Wawancara bersama ibu Marwah pedagang pasar malam 
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