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Abstract 

 

Public Private Partnership (PPP) or better known in Indonesia by the term Public Private Partnership (PPP) increasingly be-

come the choice in the provision of infrastructure and public services in Indonesia. Huge gap between the availability of the 

budget with the needs of the budget was the main reason the PPP to be excellent in Indonesia. However there are problems that 

arise due to the concept of PPP has not put the community as one of the stakeholders involved. So it is not uncommon PPP 

policy opposition from the public.  Dinoyo revitalization of traditional markets that are the object of partnership between the 

City Government of Malang and PT.The image of the Ivory Asritama also opposition from the public, especially the traditional 

market traders Dinoyo. As a group that is very close to the traditional market Dinoyo activity should be a strong reason for the 

traders involved in the formulation of policy. But not so to the merchants through P3DKM move independently to gather sup-

port from various NGOs, CBOs, Student Organizations, and the State Agency.  

Furthermore, this study used a qualitative research method. The technique of determining the informant by using purposive and 

use of interview data collection techniques and documentation. The results of the research that has been done is (1) a partner-

ship between the City Government of Malang and PT. The image of the Ivory Asritama more elitist; (2) the position of the tradi-

tional market traders in partnership Dinoyo City Government of Malang and PT Citra Ivory Asritama is involved directly and 

indirectly. (3) the value of the exchanged exchanged between the City Government of Malang, PT Citra Ivory Asritama, and 

Dinoyo traditional market traders in traditional markets Dinoyo revitalization policy is exchange include intrinsic and extrin-

sic.  
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Pendahuluan 

 

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) 

merupakan satu konsep kemitraan dalam 

penyediaan public goods dan public needs 

yang sedang berkembang di Indonesia. Dimu-

lai sejak reformasi dimana pemerintah Indo-

nesia mengalami defisit anggaran sedangkan 

kebutuhan infrastruktur pendukung pem-

bangunan dan kesejahteraan masyarakat san-

gat mendesak untuk dipenuhi. Solusi yang 

pada saat itu terbilang baru dalam 

pemerintahan Indonesia pun digunakan se-

bagai solusi ditengah keterbatasan. Pada 

prinsipnya, konsep KPS adalah ingin me-

nutupi gap aggaran yang dibutuhkan dan 

yang tersedia dalam penyediaan infrastruktur. 

Hal serupa dilakukan Pemkot Malang da-

lam melakukan revitalisasi pasar tradisional 

Dinoyo. Pemkot Malang bermitra dengan PT. 

Citra Gading Asritama dengan konsep Bangun 

Guna Serah (BOT) dengan masa konsesi 

selama 30 tahun. Nilai investasi yang 

ditanamkan PT. Citra Gading Asritama ku-

rang lebih sebesar Rp. 191 Milyar, dengan 

kewajiban pembayaran kontribusi langsung 

kepada Pemkot Malang kurang lebih sebesar 

Rp. 723 Juta per tahun. Kewajiban tersebut 

diluar kewajiban bagi hasil atas pendapatan 

pengelolaan parkir dan reklame dengan per-

bandingan pembagian antara Pemkot Malang 

dengan PT. Citra Gading Asritama sebesar 

20% : 80%. Hal ini dirasa banyak pihak dalam 

analisis ekonomi, merugikan Pemkot Malang. 

Dikarenakan kontribusi langsung dan bagi 

hasil harusnya bisa ditingkatkan. DPRD Kota 

Malang telah memberikan usulan untuk dil-

akukan penghitungan kembali atas kontribusi 

langsung dan bagi hasil yang diperoleh Pemkot 

Malang. 

Permasalahan lain yang muncul adalah 

draft kerjasama yang di bawa ke DPRD Kota 

Malang dan disahkan, berbeda dalam hal site 

plan dan kewajiban penggantian nilai 

bangunan baru pasar tradisional Dinoyo yang 

dibebankan kepada para pedagang. Dalam so-

sialisasi yang dilakukan pada tahun 2005, 

rencana Pemkot Malang hanya akan 

melakukan rehabilitasi pasar tradisional Di-

noyo yang secara fisik bangunan sudah tidak 

layak. Namun ketika PT. Citra Gading 

Asritama ikut dalam proyek revitalisasi pasar 
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tradisional Dinoyo. Rencana tersebut berganti 

menjadi rekonstruksi atau pembangunan 

kembali pasar tradisional Dinoyo. Pem-

bangunan kembali nantinya tidak hanya 

pasar tradisional Dinoyo melainkan ada 

bangunan pasar modern Mall Dinoyo City 

yang akan dibangun diatas  bekas area pasar 

tradisional Dinoyo. Yang menjadi pokok per-

masalahan adalah rencana site plan pem-

bangunan yang dibawa PT. Citra Gading 

Asritama dinilai akan merugikan para peda-

gang, karena penempatan pasar tradisional 

Dinoyo yang baru akan berada di belakang 

Mall Dinoyo City. Para pedagang khawatir 

pendapatan mereka akan menurun karena 

kalah saing dengan Mall Dinoyo City dan po-

sisi yang jauh dari akses jalan utama. Para 

pedagang juga kecewa terhadap adanya 

klausal yang mewajibkan para pedagang un-

tuk membayarkan pengganti nilai bangunan 

pasar tradisional Dinoyo yang baru. 

Kekecewaan pedagang akibat dari draft 

kerjasama yang dinilai merugikan mereka 

tidak terlepas dari tidak dilibatkannya para 

pedagang dalam perumusan kebijakan. Ruang 

partisipasi dan transpransi tidak dilakukan 

oleh Pemkot Malang. Padahal pada awal isu 

bergulir sampai ada sosialisasi Amdal dan 

hasil dari feasbility study  para pedagang dili-

batkan, namun ketika masuknya investor da-

lam kebijakan tersebut, berubah menjadi 

terkesan elitis. Artinya informasi proses pe-

rumusan kebijakan hanya diketahui oleh sege-

litir orang yang memiliki akses terhadap 

kekuasaan. Para pedagang bergerak sendiri 

untuk dapat mengartikulasi kepentingannya. 

Mereka melakukan langkah preventif 

menghadapi dua kekuasaan dengan melaku-

kan langkah mencari dukungan keberbagai 

organisasi kemahasiswaan, LSM, Ormas, 

Akademisi, bahkan ke lembaga tinggi negara 

seperti Gubernur Jawa Timur, Komnas HAM 

dan Ombudsman RI. Langkah tersebut tidak 

sia-sia, satu persatu konsolidasi yang mereka 

bangun membuahkan hasil positif, puncaknya 

adalah kesediaan Komnas HAM dalam me-

mediatori konflik yang terjadi antara para 

pedagang dengan Pemkot Malang dan PT. Cit-

ra Gading Asritama.  

Kondisi tersebut yang menjadi pokok per-

masalahan dalam penelitian ini, dimana posisi 

para pedagang harusnya tidak hanya sebagai 

target group dari kebijakan revitalisasi pasar 

tradisional Dinoyo. Mereka melakukan aktivi-

tas setiap hari di pasar tradisional Dinoyo se-

hingga mereka mengetahui kondisi lapangan 

jauh dari pada Dinas Pasar atau Dinas lainnya 

yang menganggap diri terkait terhadap pasar 

tradisional Dinoyo. Disinilah potensi yang 

dapat diambil dari para pedagang guna men-

cari jalan keluar (kebijakan) yang terbaik da-

lam revitalisasi pasar tradisional Dinoyo. 

 

 

Kerangka Teori 

 

Pada konteks kebijakan pembangunan 

pasar Dinoyo teori yang digunakan sebagai pi-

sau analisa adalah teori elite dan kelompok 

dalam perumusan masalah. Teori elite diguna-

kan dalam melihat relasi kemitraan antara 

Pemkot Malang dan PT. Citra Gading 

Asritama. Sedangkan teori kelompok diguna-

kan untuk melihat proses membentuk satu ke-

bijakan yang equilibirium bagi tiga kelompok 

aktor yakni Pemkot Malang, PT. Citra Gading 

Asritama dan Pedagang pasar tradisional Di-

noyo. Selain itu, untuk lebih mendalami relasi 

diantara ketiga kelompok aktor tersebut 

digunakan teori pertukaran Peter M. Blau, un-

tuk melihat apa saja yang telah dipertukarkan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuali-

tatif dengan jenis deskriptif. 

Perumusan kebijakan model elit merupakan 

perumusan kebijakan yang ditentutkan oleh 

elite, dan pejabat pemerintah atau para admin-

istrator hanya melaksanakan kebijakan yang 

telah ditentukan oleh elit. Sedangkan masyara-

kat hanya bisa menerima apa saja yang telah 

ditentukan oleh pejabat. Model elit merupakan 

penggambaran atas situasi dimana orang-

orang dalam masyarakat memiliki kedudukan 

yang tidak sama. Hal ini di karenakan ke-

mampuan dan kekuatan orang-orang didalam 

masyarakat berbeda-beda, dan orang-orang 

yang berhasil bahkan mampu menduduki jab-

atan tertinggi dalam lapisan masyarakat itu-

lah yang disebut dengan elite. Kemudian, 

kaum elit ini menganut nilai-nilai yang sama  

dan membedakan dirinya dari massa. 

Sementara itu Dye menyatakan bahwa ke-

las masyarakat dalam kebijakan publik dibagi 

menjadi tiga, yakni elite – administrator – 

massa. Konsepsi ini didasarkan pada adminis-

trator merupakan pelaksana dari kebijakan 

sehingga dalam perumusan kebijakan akan 

berbentuk top-down. Elit membuat kebijakan 

publik diimplementasikan oleh administrator 
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publik kepada rakyat banyak atau massa.  

Selanjutnya Dye menyimpulkan sebagai beri-

kut (Setyodarmodjo, 2000 : 254): (1) Masyara-

kat dibagi menjadi suatu kelompok kecil yang 

mempunyai kekuatan besar dan kelompok lain 

yang besar namun tidak mempunyai kekuasa-

an; (2) kelompok kecil yang memerintah ini 

tidaklah ada cirinya mapun tipenya yang sa-

ma dengan rakyat yang diperintah oleh kare-

na mereka tidaklah berasala dari rakyat, 

mereka berasal dari golongan orang-orang 

yang mempunyai kedudukan sosial-ekonomi 

yang tinggi ditengah masyarakat; (3) kaum 

elit mengikuti pula kegiatan kegiatan untuk 

memelihara nilai-nilai dasar daripada negara 

dan sistem  sosial masyarakat; (4) Gerakan 

perubahan dari “non elit” menuju kedudukan 

“elit” haruslah perlahan-lahan serta memeli-

hara stabilitas dan menghindari kegoncangan, 

sehingga dapat diterima masuk dalam ling-

karan penguasa; (5) kebijaksanaan pemerin-

tah tidaklah mewujudkan terpenuhinya tun-

tutan dan kepentingan rakyat, melainkan 

hanya untuk kepentingan kaum elit. Oleh ka-

rena menjaga agar tidak terjadi perubahan 

yang besar, maka kebijakan pemerintah bersi-

fat inkremental; (6) Pengaruh massa terhadap 

kaum elit adalah sangat kecil. Demikianlah 

maka kaum elit senantiasa berusaha dan 

memperjuangkan kedudukannya, serta selalu 

berusaha sehingga massa tidak akan dapat 

mempengaruhi pengambilan kebijakan yang 

mereka lakukan.  

Sedangkan, perumusan kebijakan model 

kelompok merupakan perumusan kebijakan 

yang menitik beratkan pada interaksi antar 

kelompok. Dalam model kelompok interaksi 

antar kelompok merupakan konskuensi logis 

dari perumusan kebijakan sebagai sebuah 

proses politik. Masing-masing kelompok ber-

gerak diwakilkan oleh agen-agen atau secara 

langsung sebagai kelompok yang berusaha 

bekerja dan menekan sebuah kebijakan dalam 

rangkan artikulasi kepentingan mereka mas-

ing-masing. Kelompok terbentuk atas dasar 

kesamaan pendapat, visi misi, ideologi dan 

sebagainya. Meskipun disadari bahwa masing-

masing kelompok memiliki pengaruh yang 

berbeda yang ditentukan dari seberapa besar 

kelompok tersebut memiliki sumber daya, 

kekuatan dan kekuasan, akses terhadap pem-

buat kebijakan dan kohesi internal, namun 

secara tidak langsung masing-masing ke-

lompok akan membentuk sebuah keadaan 

yang seimbang (equilibirium) dalam sebuah 

kebijakan. Para kelompok akan merespon 

tekanan-tekanan dari kelompok lain dengan 

proses tawar-menawar, negosiasi, kompromi 

ataupun koalisi antar kelompok. Disinilah 

peran sistem politik yang bertugas antara lain : 

(1) menetapkan aturan main; (2) mengatur 

kompromi dan penyeimbangan kepentingan; 

(3) memberlakukan kompromi dalam kebijakan 

publik; (4) menegakkan aturan yang berlaku. 

Akan tetapi, model elit dan model kelompok 

belum menjawab terlalu dalam tentang relasi 

diantara ketiga kelompok aktor tersebut, maka 

diperlukan teori Peter M Balu untuk melihat 

apa saja yang telah dipertukarkan. Blau mem-

berikan penekanan bahwa tindakan yang dil-

akukan tergantung dari respon yang diperoleh 

dari kelompok lain, maka ada kemungkinan 

tindakan akan hilang ketika reaksi-reaksi yang 

diharapkan tidak kunjung muncul (Ritzer, 

2008 : 459). Ikatan diawal yang terjalin baik 

sehingga memelihara dan memperkuat asosiasi 

sosial tidak menjadi jaminan keberlansun-

gannya. Yang terjadi bisa sebaliknya, dikare-

nakan dengan imbalan yang tidak memadai, 

asosiasi akan melemah dan putus. Masing-

masing pihak tidak akan mungkin selalu 

memberikan imbalan secara setara satu sama 

lain (Ritzer, 2008 : 459). Dalam kondisi terse-

but, Blau memberikan empat alternatif kepada 

masing-masing pihak yakni : (1) mereka dapat 

memaksa orang lain untuk membantunya; (2) 

mereka dapat mencari sumber lain untuk 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan; (3) 

mereka dapat terus mencoba menjalaninya 

tanpa sesuatu yang mereka butuhkan dari 

orang lain; (4) mereka dapat meletakkan diri 

mereka pada posisi yang lebih rendah daripada 

orang lain, sehingga memberikan “nilai umum” 

kepada orang lain dalam hubungan yang 

mereka jalani (Ritzer, 2008 : 459). 

Dalam berjalannya, maka interaksi yang 

terjalin berlandaskan imbalan akan me-

nyebabkan kohesi kelompok, kompetisi dan 

akhirnya, diferensiasi sosial dapat terjadi keti-

ka semakin banyak orang yang secara aktif 

berusaha memberikan kesan satu sama lain 

dengan kemampuan mereka untuk mem-

berikan imbalan. Dalam hal ini, Blau men-

jelaskan nantinya akan muncul ketergan-

tungan dari lain pihak, akhirnya, kelompok 

yang memiliki lebih banyak kemampuan untuk 

memberikan imbalan muncul sebagai pem-
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impin dan kelompok lain pun terdiferensi-

asikan (Ritzer, 2008 : 460).  

Bagi Blau, dalam sebuah imbalan yang 

memerantarai struktur sosial kompleks ada-

lah norma dan nilai (konsensus nilai) yang 

terdapat didalam masyarakat. Keduanya 

membuat pertukaran sosial menjadi mungkin, 

dan mengatur proses integrasi sosial serta 

diferensiasi dalam struktur sosial kompleks 

maupun perkembangan organisasi sosial serta 

reorganisasi yang ada didalamnya (Blau, 1964 

: 255 dalam Ritzer, 2008 : 461). Nilai merupa-

kan sesuatu yang berguna dan baik yang dici-

ta-citakan dan dianggap penting oleh 

masyarakat. Sesuatu dikatakan mempunyai 

nilai, apabila mempunyai kegunaan, kebena-

ran, kebaikan, keindahan dan religiositas. Se-

dangkan, Norma merupakan ketentuan yang 

berisi perintah-perintah atau larangan-

larangan yang harus dipatuhi warga masyara-

kat demi terwujudnya nilai-nilai. Nilai dan 

norma merupakan satu entitas penting, mes-

kipun tidak berbentuk fisik. 

Lebih jauh, pertukaran dalam konsep Blau 

akan terbagi dalam dua pengkategorian yakni 

pertukaran yang bersifat ekstrinsik dan in-

trinsik. Keduanya tidak terlepas dari konsep 

biaya (cost), imbalan (reward) dan keuntungan 

(profit). Ekstrinsik muncul dari luar interaksi 

dan lebih berisifat fisik. Sedangkan intriksi 

berasal dari dalam interaksi dan lebih bersifat 

abstrak. Sebagai contoh interaksi ekonomi, 

dimana bentuk pertukaran ekstrinsik akan 

berupa barang (goods) dan uang (money), dan 

bentuk pertukaran intrinsik akan berupa ke-

percayaan (trust), kepuasan (satisfaction), 

keamanan (savety), keadilan (fairness) dan 

lain sebagainya. Selain itu dalam ekstrinsik 

proses pertukaran akan ada aktivitas tawar 

menawar, negosiasi ataupun kompromi yang 

disengaja, sedangkan dalam intrinsik proses 

pertukaran berlangsung begitu saja tanpa ha-

rus direncanakan dan disengaja. Dalam 

konteks kelompok, ekstrinsik dan intrinsik 

akan memperlihat-kan seberapa kuat jalinan 

interaksi yang terjadi. Semakin besar per-

tukaran keduanya terjadi maka dapat 

dikatakan semakin kuat jalinan yang mereka 

buat.  

 

Metode Penelitian 

 

Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian yang dipilih ini mengikuti 

metode kualitatif. Hal ini dikarenakan pen-

dekatan kualitatif memiliki kelebihan tersen-

diri dibandingkan dengan pendekatan yang 

lain, seperti : Pertama, pendekatan kualitatif 

memiliki kelebihan dalam melihat proses suatu 

fenomena, sehingga memberikan pemaknaan 

(penjelasan) terkait dengan fenomena tersebut. 

Kedua, pendekatan kualitatif juga sangat ber-

kaitan dengan penelitian lapangan (fieldwork) 

artinya peneliti secara langsung terlibat 

dengan orang, latar (setting), tempat, atau in-

stitusi untuk mengamati atau mencatat per-

ilaku dalam latar alamiahnya. Ketiga, pen-

dekatan kualitatif merupakan pendekatan in-

duktif yang menekankan pada pengamatan 

terlebih dahulu kemudian menarik kesimpul-

an, sehingga apa yang disimpulkan dengan apa 

yang ada pada kenyataan relatif sama.  

 

Lokasi Penelitian 

 

Penelitian dilakukan di Kota Malang Jawa 

Timur dimana lokasi pembangunan pasar 

modern Dinoyo. Kota Malang menjadi salah 

satu kota dengan aktivitas ekonomi yang tinggi 

jika dibandingkan dengan beberapa kota lain 

yang ada di Jawa Timur. Ini dikarenakan Kota 

Malang menjadi kota transit menuju beberapa 

daerah yang berada diwilayah utara, barat, 

timur, dan selatan Jawa Timur. Selain itu le-

tak geografis Kota Malang yang berada pada 

dataran tinggi dengan hawa sejuk menjadikan 

Kota Malang sebagai kota wisata dengan 

berbagai penawaran hiburan yang menarik. 

Hal inilah yang menarik banyak investor un-

tuk menanamkan modalnya di Kota Malang. 

Tercatat dari sektor perdagangan, perhotelan, 

dan restaurant merupakan penyumbang 

terbesar dalam PDRB Kota Malang, yakni 

sekitar 6 Milyar, kemudian disusul dengan in-

dustri pengolahan jasa.  

Melihat fakta tersebut maka tidak salah 

ketika Kota Malang kian berubah menjadi kota 

dengan potensi perdagangan modern. Banyak 

pusat-pusat perbelanjaan modern (Mall) mulai 

berdiri yang kemudian menggeser keberadaan 

pasar tradisional ataupun mengalami peru-

bahan menjadi pasar modern. Potensi keun-

tungan yang besar menarik investor untuk 

menanamkan modal pada jenis usaha 

perdagangan modern. Kemudian locus 

penelitian ini dilakukan sesuai dengan tujuan 

yang telah disampaikan. Untuk mendapat data 
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yang valid, maka peneliti menghimpun data 

pada tiga lingkungan kepentingan yang terli-

bat, pertama, kantor Walikota Malang, kantor 

DPRD Kota Malang, mewakili Pemerintah. 

Kedua, PT. Citra Gading Aristama, mewakili 

pihak swasta. Ketiga, Sekretariat P3DKM 

mewakili masyarakat pedagang. 

 

Subyek Penelitian 

 

Untuk pemilihan informan sendiri dil-

akukan secara  sengaja (purposive) dengan 

karakteristik-karakteristik yang sesuai 

dengan penelitian ini. Pemilihan informan 

dengan cara purposive diharapkan subjek 

berkompeten dalam menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan. Informan tersebut, 

diantaranya Pemerintah Kota Malang dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Kota Malang, PT. Citra Gading Aristama yang 

merupakan investor, develover sekaligus 

pengelola pasar modern Dinoyo, P3DKM, dan 

pedagang. 

Pengumpulan data ini meliputi observasi, 

wawancara mendalam yang didukung pula 

dengan alat perekam suara maupun alat 

perengkam video, serta analisis dokument. 

Hal tersebut sangat penting dan saling 

melengkapi satu sama lain dalam penelitian 

ini untuk dapat memperoleh data sebanyak-

banyaknya secara lebih mendalam tentang 

segala sesuatu yang terjadi di lapangan. 

Setelah data-data tersebut ditemukan atau 

diperoleh, maka hal yang dilakukan oleh 

peneliti  menganalisis temuan tersebut 

dengan secermat mungkin. Kegiatan analisis 

data ini terdiri dari tiga tahap yang terjadi 

secara bersamaan, yaitu proses reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan 

atau veifikasi. 

 

Analisis dan Pembahasan 

 

Kemitraan Pemkot Malang dan PT. Citra 

Gading Asritama  

 

Revitalisasi pasar tradisional Dinoyo dila-

tar belakangi atas tiga hal, yakni : pertama, 

kondisi bangunan fisik pasar tradisional Di-

noyo yang sudah terlihat kumuh sehingga 

terasa tidak nyaman lagi untuk melakukan 

aktivitas jual beli; kedua, semakin ber-

tambahnya jumlah pedagang liar sehingga 

area-area steril seperti bahu jalan telah 

dimamfaatkan sebagai tempat berjualan. Aki-

batnya pasar Dinoyo menjadi penyumbang 

faktor kemacetan; ketiga, penataan kembali 

tata kota sebagai upaya mempercantik Kota 

Malang sebagai kota wisata. Tiga alasan terse-

but juga diperkuat oleh alasan ekonomi, di-

mana kontribusi pemasukan pada kas daerah 

Kota Malang sangat sedikit. Padahal kawasan 

pasar tradisional Dinoyo merupakan kawasan 

ekonomi dan bisnis serta pengembangan pen-

didikan. 

 Berdasar pada faktor-faktor tersebut, Pem-

kot Malang berinisiatif untuk melakukan re-

habilitasi bangunan fisik pasar, sebagai upaya 

revitalisasi pasar tradisional. Hal tersebut di 

sosialisasikan pada tahun 2005, dengan mem-

bawa Amdal dan feasibility study kepada para 

pedagang. Respon positif pun datang dari para 

pedagang yang sebenarnya juga menginginkan 

adanya rehabilitasi bangunan fisik pasar tradi-

sional Dinoyo.  

Dalam berjalanannya waktu Pemkot Ma-

lang melakukan perubahan kebijakan dimana 

tidak lagi akan melakukan rehabilitasi 

melainkan akan melakukan rekonstruksi 

dengan tujuan yang sama yakni merevitalisasi 

pasar tradisional Dinoyo. Artinya disini Pem-

kot Malang membatalkan kebijakan perbaikan 

atas beberapa bagian fisik bangunan pasar 

tradisional Dinoyo dan akan merobohkan dan 

membangun kembali dengan konsep yang ber-

beda namun tetap fokus terhadap pengem-

bangan pasar tradisional Dinoyo. Hal tersebut 

menimbulkan pertentangan dari pedagang 

dikarenakan ada ketakutan dari pedagang 

ketika dalam proses pembangunan maka 

secara otomatis pedagang tidak dapat berjua-

lan ditempat yang sama melainkan harus dire-

lokasi dan hal ini akan berpengaruh terhadap 

pemasukan yang mereka dapatkan setiap 

harinya. Pedagang menginginkan tetap hanya 

dilakukan rehabilitasi sehingga tidak terlalu 

mengganggu jalannya aktivitas jual beli. Da-

lam pandangan Dunn (2003 : 209) pandangan 

yang naif terhadap sifat masalah kebijakan ini 

gagal untuk mengenali bahwa fakta yang sama 

sering diinterpretasikan secara sangat berbeda 

oleh para pelaku kebijakan. Lebih lanjut Dunn 

mengatakan ketika isu kebijakan telah men-

jadi masalah kebijakan maka sepatutnya 

mendapat alokasi sumberdaya yang lebih 

dibandingkan dengan isu yang lain. 

Namun tidak demikian dengan Pemkot Ma-

lang. Pada tahun 2010, revitalisasi pasar tradi-
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sional Dinoyo berubah menjadi investasi pihak 

ketiga. Pemkot Malang menggandeng PT. Cit-

ra Gading Asritama sebagai investor yang 

akan menanamkan modalnya pada kebi-jakan 

revitalisasi pasar tradisional Dinoyo. Memang 

kondisi APBD Kota Malang tidak memung-

kinakan untuk dilakukan pembiayaan secara 

mandiri meskipun diprogramkan dalam pem-

bangunan multy years. Kondisi APBD Kota 

Malang pada tahu 2010 sebesar Rp. 

1.623.172.189.966,00 sedangkan jumlah bel-

anja daerah sebesar Rp. 1. 823. 019. 307. 

886,00 artinya ada devisit anggaran sebesar 

Rp. 199.847.117.920,00. Maka dengan 

demikian Pemkot Malang menggandeng PT. 

Citra Gading Asritama dalam kemitraan 

pemerintah dan swasta dengan bentuk 

bangun guna serah (BOT) selama masa kons-

esi 30 tahun. 

Pada kenyataan yang terjadi  Pemkot Ma-

lang tidak terlalu jelas melaksanakan PKS 

sebagai sebuah bentuk kemitraan dalam revi-

talisasi pasar tradisional Dinoyo. Tahapan 

yang dilakukan untuk menghasilkan mitra 

kerjasama pun tidak transparan dan akunta-

bel. Padahal sesuai dengan Perpres No. 67 

Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah 

dengan Badan Usaha dalam Penyediaan In-

frastruktur dan Perpres No. 13 Tahun 2010 

atas Perubahan Perpres No. 67 Tahun 2005, 

proyek yang merupakan inisiasi dari 

pemerintah (solicited) harus melalui kesembi-

lan tahapan proses tersebut. Seperti diketahui 

dari data yang dapat dalam penelitian ini 

Pemkot Malang menetapkan pemenang tender 

hanya berlangsung selama dua bulan saja 

yakni dimulai dari bulan Februari dengan 

agenda undangan bagi investor yang berminat 

dan berakhir pada bulan April pengumuman 

pemenang atas nama investor PT. Citra Gad-

ing Asritama. Proses yang tertutup dan sangat 

cepat menimbulkan pertanyaan ada apa 

dengan kemitraan yang dibangun Pemkot Ma-

lang dan PT. Citra Gading Asritama. Disini 

ada indikasi permainan yang dilakukan kedua 

belah pihak guna memuluskan kepentingan 

masing-masing.  

Robinson melihat relasi pemerintah dan 

swasta memiliki satu diantara faktor penting 

yang mendasari terbentuknya aliansi antara 

politisi dan birokrat di Indonesia dengan para 

pengusaha adalah adanya para penguasaha 

(mampu) memberikan akses pada para 

birokrat dan politisi untuk memperoleh pen-

dapatan guna kepentingan politik dan individu 

juga (membuka akses) untuk memasuki dunia 

bisnis melalui pemegang saham (share holders) 

dan penanaman modal (investor) (Robinson, 

1988 : 65) 

Hasil yang ditemukan dilapangan menun-

jukkan bahwa  pada dasarnya relasi yang ter-

cipta dari hubungan Pemkot Malang dan PT. 

Citra Gading Asritama bersifat elitis. Hal ini 

nampak dari proses perubahan rencana revital-

isasi yang tidak melibatkan masyarakat khu-

susnya pedagang. Dari awal pedagang hanya 

terlibat pada bagian yang tidak mempunyai 

pengaruh langsung terhadap kebijakan, seperti 

aktivitas sosialisasi Amdal dan feasability 

study, penertiban PKL disekitar pasar Dinoyo, 

koordinasi renovasi pasar Dinoyo dan lain se-

bagainya. Namun setelah draft PKS sampai ke 

DPRD Kota Malang dan mengetahui peru-

bahan atas rencana revitalisasi diperkirakan 

akan membuat pedagang merugi, maka peda-

gang pun melakukan aksi demo sebagai bagian 

dari menyuarakan pedapat. Salah satu tuntu-

tan mereka adalah untuk bertemu langsung 

dengan Walikota Malang Peni Suprapto. Hal 

ini dikarenakan, pedagang mengerti bahwa 

kebijakan ini merupakan keinginan dari Wali-

kota Malang, sehingga agar aspirasi mereka 

dapat diakomodir maka harus disampaikan 

langsung kepada Walikota. Namun menge-

tahui posisi sebagai pemegang kekuasaan, 

Walikota enggan menanggapi para peda-gang 

meskipun mereka melakukan aksi demo.  

Posisi Walikota Malang sebagai Kepala 

Daerah sangat strategis dalam pengambilan 

kebijakan apapun. Oleh karena itu seringkali 

pihak swasta menggandeng Kepala Daerah 

sebagai mitra kerja terselubung dalam 

mensukseskan berbagai proyek didaerah. Pem-

anfaatan kekuasaan Walikota Malang sebagai 

pemegang kendali utama dalam pembentukkan 

kebijakan di daerah memberikan pengaruh 

yang sangat besar memuluskan kepentingan 

dari beberapa kelompok kepentingan.  

Preferensi dan nilai-nilai dari elite lebih 

mudah disusupkan dalam sebuah kebijakan, 

sedangkan kepen-tingan masyarakat sangat 

sedikit. Hal ini dikarenakan masyarakat dibu-

at apatis dan miskin informasi sehingga daya 

kritis terhadap suatu kebijakan sangat minim. 

Hal ini pasti terjadi dalam perumusan ke-

bijakan yang bersifat elitis. Isu kebijakan yang 

akan masuk agenda perumusan kebijakan 

merupakan kesepakatan dan juga hasil konflik 
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yang terjadi diantara elit politik sendiri. Se-

mentara masyarakat tidak memiliki kekuatan 

untuk mempengaruhi dan menciptakan opini 

tentang isu kebijakan yang seharusnya men-

jadi agenda politik di tingkat atas. Sementara 

birokrat/administrator hanya menjadi media-

tor bagi jalannya informasi yang mengalir dari 

atas ke bawah. 

Kondisi diatas tidak terlepas dari distribusi 

kekuasaan dalam tatanan masyarakat. Dalam 

teori elite memandang pada umumnya 

kekuasaan didalam masyarakat tidak pernah 

terdistribusi dengan merata. Gaetano Mosca 

menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam 

masyarakat terdapat dua kelas yang menon-

jol.  

Pertama, kelas yang memerintah yang 

terdiri dari sedikit orang, melaksanakan 

fungsi politik, memonopoli kekuasaan, dan 

menikmati keuntungan-keuntungan yang 

ditimbul-kan dengan kekuasaannya.  

Kedua, kelas yang diperin-tah, yang ber-

jumlah lebih banyak, diarahkan dan diken-

dalikan oleh penguasa dengan cara-cara yang 

kurang lebih berdasarkan hukum, semaunya 

dan paksaan (Sur-bakti, 2010: 94). Kelompok 

elite dalam masyarakat yang paling menonjol 

adalah orang-orang yang berada dalam lem-

baga-lembaga pemerintahan, atau kepala 

negara dan atau kepala pemerintahan disuatu 

negara.  

Jelas disini bahwa Walikota Malang, 

Kepala-kepala Dinas Instansi Pemkot Malang 

dan DPRD Kota Malang merupakan bagian 

dari kelompok kecil yang memerin-tah. Se-

dangkan pedagang merupakan kelompok be-

sar yang diperintah. Kekuasaan yang melekat 

atas mereka secara konstitusi membuat mere-

ka mampu meng-arahkan kebijakan kemana-

pun sesuai dengan kepen-tingan-kepentingan 

yang mereka miliki. Artinya kebijakan-

kebijakan yang dibuat oleh elit bukan meru-

pakan cerminan dari aspirasi masyarakat, 

apalagi berasal dari tuntutan mmasyarakat, 

melainkan lebih pada cerminan nilai-nilai 

yang dipegang secara kuat oleh kelompok elit. 

Mobilisasi elit untuk mencapai tujuan terse-

but tidak dilakukan dengan gegabah, melain-

kan lambat bahkan konstan, tujuaannya ada-

lah menghindari instabilitas politik. 

 

Posisi Pedagang dalam Revitalisasi Pasar 

Dinoyo 

 

Perumusan kebijakan revitalisasi pasar 

tradisional Dinoyo merupakan kebijakan yang 

menekankan pada interaksi Pemkot Malang 

dan PT. Citra Gading Asritama sebagai elit. 

Sedangkan pedagang hanya bisa berpartisipasi 

dalam kegiatan yang sifatnya tidak terlalu 

berpengaruh terhadap kebijakan. Posisi ini 

memang tidak menguntungkan bagi pedagang, 

karena tuntutan dan usulan mereka sebagai 

sebuah kepentingan tidak dapat diakomodir 

dalam kebijakan.  

Para pedagang hanya dianggap target group 

yang hanya menerima output kebijakan dan 

tidak memiliki kekuasaan yang berpengaruh. 

Meskipun fakta ini dapat diminimalisir dengan 

adanya lembaga perwakilan rakyat di DPRD 

Kota Malang sebagai representasi pedagang, 

namun dalam struktur sosial DPRD pun tergo-

long sebagai elit, di mana mereka juga mem-

iliki kepentingan terhadap revitalisasi pasar 

tradisional Dinoyo. Hal ini nampak dari hasil 

sidang paripurna yang menyatakan dukungan 

DPRD Kota Malang terhadap draft PKS yang 

merugikan para pedagang. Maka langka yang 

ditempuh oleh para pedagang adalah bergerak 

menerobos sistem yang telah ada. 

Berbagai usaha dilakukan oleh para peda-

gang, hingga menemukan titik terang terhadap 

proses negosiasi adalah ketika para pedagang 

mendapat respon dukungan dari berbagai lem-

baga tinggi negara seperti Ombudsman RI dan 

Gubernur Jawa Timur. Dukungan ini membuat 

para pedagang percaya diri untuk tetap 

menuntut adanya perubahan draft PKS yang 

telah disahkan khsusnya site plan dan penga-

hupusan biaya pengganti nilai bangunan pasar 

tradisional Dinoyo yang baru. Negosiasi baru 

terlaksana ketika Komnas HAM RI bersedia 

menjadi mediator atas konflik yang terjadi an-

tara Pemkot Malang, PT. Citra Gading 

Asritama dan para pedagang. Meskipun ber-

jalan begitu alot, namun pada akhirnya meng-

hasilkan kesepakan yang menempatkan ketiga 

kelompok tersebut pada posisi seimbang. 
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Gambar 6.5 Relasi Pemkot Malang,  

PT. Citra Gading Asritama dan  

Para Pedagang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam model kelompok dijelaskan bahwa, 

masing-masing kelompok bergerak diwakilkan 

oleh agen-agen atau secara langsung sebagai 

kelompok yang berusaha bekerja dan mene-

kan sebuah kebijakan dalam rangka artikulasi 

kepentingan mereka masing-masing. Mes-

kipun disadari bahwa masing-masing ke-

lompok memiliki pengaruh yang berbeda yang 

ditentukan dari seberapa besar kelompok ter-

sebut memiliki sumber daya, kekuatan dan 

kekuasan, akses terhadap pembuat kebijakan 

dan kohesi internal, namun secara tidak lang-

sung masing-masing kelompok akan memben-

tuk sebuah keadaan yang seimbang 

(equilibirium) dalam sebuah kebijakan. 

Alhasil, jalan yang ditempuh oleh pedagang 

membuat model perumusan kebijakan revital-

isasi pasar tradisional Dinoyo yang sebe-

lumnya dengan model elit, perlahan berubah 

kearah model kelompok. Mengapa demikian? 

Hal ini dikarenakan tuntutan dan usulan 

yang kuat dari pedagang agar prefrensi-

prefrensi mereka juga dapat diakomodasi. 

Memang tutntutan dan usulan ini tidak hanya 

terlihat dari aksi secara langsung, namun juga 

dari kegiatan konsolidasi yang dilakukan 

secara masif keberbagai lembaga eksternal 

diluar pemerintahan Kota Malang. Upaya ini 

juga sekaligus mencegah terjadinya pen-

guasaan yang absolut dari kebijakan revital-

isasi pasar tradisional Dinoyo, karena apabila 

terjadi diferensiasi kemampuan bertindak 

atau dalam penguasaan sumberdaya di antara 

para aktor, maka akan terjadi tiga kondisi 

yang dijelaskan oleh Burns dkk (1987 : 58 – 

59), yakni : pertama, akan membawa pengaruh 

terhadap hasil yang tidak sama yang diperoleh 

melalui hasil melalui proses konflik, per-

tukaran dan pengaruh; kedua, akan membawa 

pengaruh terhadap kesempatan mempengaruhi 

kebijak-an selanjutnya; ketiga, akan membawa 

pengaruh ter-hadap munculnya kelompok yang 

lebih besar atau menguasai dan membatasi 

kemungkinan tindak-tin-dakan di luar ke-

lompoknya.  

Jelas bahwa apa yang disampaikan oleh 

Burns dkk, merupakan satu kondisi yang san-

gat tidak mengun-tungkan bagi pedagang apa-

bila hal tersebut terjadi. Difrensiasi dalam ber-

tindak dan penguasaan sumber daya tidak 

hanya berdampak negatif terhadap individu-

individu dalam kelompok pedagang pasar 

tradisional Dinoyo, namun juga akan ber-

pengaruh terhadap mereka yang berada di luar 

sistem kebijakan, yakni keluarga pedagang 

dan pembeli.  

Dalam pandangan model kelompok, bahwa 

masing-masing kelompok kepentingan mem-

iliki akses terbatas dalam kebijakan. Sama 

dengan pendekatan-pendekatan sebelumnya, 

keterbatasan akses terhadap kebijakan di-

pengaruhi oleh otoritas atau kekuasaan yang 

dimiliki. Kelompok-kelompok yang memiliki 

kekuasaan maka akan dengan sangat gampang 

untuk mempengaruhi kebijakan, namun untuk 

kelompok yang memiliki kekuasaan kecil, ha-

rus mencari pengaruh tambahan untuk mam-

pu mempengaruhi kebijakan. Terlepas dari 

kepemilikan kekuasaan, tetap dalam proses 

perumusan kebijakan model kelompok menga-

nut kepentingan sebagai motivasi utama. 

Maka model teori kelompok sesungguhnya 

merupakan abstraksi dari proses kebijakan 

yang di dalamnya beberapa kelompok kepen-

tingan berusaha mempengaruhi isi dan bentuk 

kebijak-an secara interaktif (Wibawa, 1994 : 9). 

Dalam kebijakan revitalisasi pasar tradi-

sional Dinoyo, secara umum para pedagang 

memiliki tiga kepentingan, yakni:  

Pertama, para pedagang meng-inginkan pe-

rubahan siteplan dalam perencanaan pem-

bangunan pasar tradisional Dinoyo yang di-

ajukan Pemkot Malang dan PT. Citra Gading 

Asritama.  Dalam draft PKS, site plan pasar 

tradisional Dinoyo yang terletak dibagian yang 

tidak strategis. Posisi pasar tradisional Dinoyo 

akan menghadap kebarat dan dibangun diatas 

area bekas blok timur pasar tradisional Dinoyo. 

Sedangkan untuk Mall Dinoyo City akan 
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dibangun diatas area bekas blok barat dan 

menghadap ke jalan MT. Haryono. Kekece-

waan ini didasarkan pada kekhawatiran 

pedagang akan pendapatan yang mereka 

dapat nantinya, karena akses menuju tempat 

mereka hanya satu arah dan berada di 

belakang pasar modern. Otomatis orang akan 

lebih tertarik masuk kedalam pasar modern 

ketimbang pasar tradisional Dinoyo. Selain itu 

ada indikasi kesengajaan dalam pemisahan 

rencana pembangunan pasar tradisional dan 

pasar modern. Hal ini dikhawatirkan akan 

mengakibat-kan dikotomi antara kedua pasar 

tersebut. Padahal rencana pada sosialisasi 

awal kebijakan revitalisasi diprioritaskan se-

bagai penguatan keberadaan pasar tradision-

al. 

Kedua, pembebasan penggantian nilai 

bangunan pasar tradisional Dinoyo yang baru. 

Dalam draft PKS, pedagang diwajibkan atas 

pembayaran pengganti nilai bangunan pasar 

tradisional Diniyo yang baru. Besarannya pun 

berkali lipat dari uang ganti rugi yang ingin 

diberikan oleh PT. Citra Gading Asritama 

kepda para pedagang. Apabila dibandingkan 

dengan adanya pemberian nilai ganti rugi oleh 

PT. Citra Gading Asritama terhadap kios/ be-

dak/ loos yang dimiliki pedagang sebelumnya 

sangat jauh lebih mahal. Sebagai contoh be-

dak ukuran 1,5 x 2 meter dihargai Rp 14,25 

juta, kios ukuran 1,5 x 2 meter Rp 26,25 juta, 

kios ukuran 2 x 2 meter Rp 35 juta, dan kios 

ukuran 3 x 2 meter Rp 52,5 juta. Jumlah kios 

di Pasar Dinoyo sebanyak 1.398 unit. Se-

dangkan oleh PT. Citra Gading Asritama per 

m2 dihargagai Rp. 8.750.000,00 untuk kios, 

Rp. 4.750.000,00 untuk bedak dan Rp. 

2.250.000,00 untuk los.  

Ketiga, dilibatkannya para pedagang dalam 

perumusan kebijakan. Hal ini menjadi salah 

satu alasan kuat mengapa para pedagang me-

nolak perjanjian kebijakan revitalisasi pasar 

tradisonal Dinoyo. Para pedagang harusnya 

tidak lagi dipandang sebagai kelompok target 

(target group) dimana hanya menerima output 

dari proses kebijakan, melainkan pedagang 

harus dianggap sebagai stakeholder primer 

dikarenakan pedagang merupakan seke-

lompok orang yang sangat memahami kondisi 

real pasar tradisional Dinoyo, termasuk pada 

aktivitas yang terjadi setiap harinya. 

 

Pertukaran Dalam Interaksi Antar Ke-

lompok Aktor Atas Revitalisasi Pasar 

Tradisional Dinoyo 

 

Apabila kita perhatikan hubungan per-

tukaran antara tiga kelompok kepentingan 

yakni Pemkot Malang, PT. Citra Gading 

Asritama dan para pedagang pasar tradisional 

Dinoyo, terlihat adanya hubungan per-tukaran 

yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. 

Hubungan pertukaran intrinsik dan ekstrinsik 

sendiri telah lebih dulu terjadi diantara Pem-

kot Malang dan para pedagang pasar tradi-

sional Dinoyo. Pertukaran intrinsik terjadi di 

mana kebutuhan para pedagang terkait 

dengan bedak/kios/los dapat disediakan oleh 

Pemkot Malang. hal ini didasarkan pada 

kewajiban Pemkot Malang sebagai pemerintah 

dalam menyedia-kan infrastruktur pendukung 

pengembangan ekonomi mikro. Jelas pada 

awalnya hubungan tidak berlin-daskan per-

tukaran materi maupun fisik. Namun, hal ter-

sebut berubah ketika kebutuhan operasioanal 

pasar yang tidak muungkin selalu di-

tanggungkan kepada pemerintah. Maka, hub-

ungan Pemkot Malang dan para pedagang 

berubah menjadi pertukaran ekstrinsik. Pem-

kot Malang memungut retribusi  atas kebersi-

han, keamanan dan sewa bedak/kios/los yang 

telah diguna-kan pedagang. Dalam hal ini 

pedagang tidak merasa keberatan karena 

kebutuhan peadagang terkait dengan tempat 

berjualan dapat dipenuhi oleh Pemkot Malang. 

Seiring berjalannya waktu, imbalan yang 

diterima oleh Pemkot Malang dari pedagang 

tidak lagi menarik dan kondisi pasar tradision-

al Dinoyo mulai tidak kondusif lagi untuk tem-

pat berjualan, sedangkan alternatif untuk 

menaikkan tarif retribusi guna tetap 

melakukan perawattan menjadi tidak mungkin 

karena ketidak mampuan pedagang. Maka ter-

jadilah ketidak-seimbangan imbalan yang 

diberikan oleh satu sama lain. Blau menjelas-

kan bahwa ada empat alternatif untuk menga-

tasi hal tersebut, yakni : Pertama, Pemkot Ma-

lang dapat memaksa orang lain untuk mem-

bantunya. Kedua, Pemkot Malang dapat 

menemukan sumber lain untuk memperoleh 

apa yang mereka butuhkan. Ketiga, Pemkot 

Malang berusaha sendiri tanpa bantuan orang 

lain untuk memenuhi kebutuhannya. Keempat, 

Pemkot Malang tetap pada posisi dibawah para 

pedagang pasar. Dan apa yang dilakukan 
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Pemkot Malang adalah pada poin pertama dan 

kedua.  

Pemkot Malang mencari orang lain dan 

sumber lain untuk memenuhi kebutuhannya 

dengan cara akan melakukan revitalisasi 

pasar tradisional Dinoyo. Konsep awal dari 

revitalisasi adalah melakukan rehabilitasi 

bangunan fisik pasar, namun hal tersebut di-

anggap tidak terlalu berdampak pada penam-

bahan PAD Kota Malang. Akhirnya, revital-

isasi dilakukan dengan jalan rekonstruksi 

pasar tradisional Dinoyo. Pemkot Malang 

akan membangun pasar modern dan tradi-

sional dalam satu lokasi. Hal ini diharapkan 

memberikan dampak positif bagi Pemkot  Ma-

lang dan pedagang.  

Pemkot Malang menggandeng PT. Citra 

Gading Asritama  sebagai investor kebijakan 

revitalisasi pasar tradisional Dinoyo. Inilah 

merupakan menjadi awal pertukaran intrinsik 

dan ekstrinsik yang terjadi antara Pemkot 

Malang dan PT. Citra Gading Asritama. 

Secara intrinsik pertukaran diantara Pemkot 

Malang dan PT. Citra Gading Asritama dalam 

bentuk kemitraan. Disini Pemkot Malang dan 

PT. Citra Gading Asritama memiliki posisi 

yang sejajar. Masing-masing memiliki kelebi-

han yang dapat dimanfaatkan satu sama lain. 

Kemitraan yang dibangun adalah BOT dengan 

masa konsesi 30 tahun. Sedangkan per-

tukaran ekstrinsik ada pada pembangunan 

Pasar Terpadu Dinoyo, dimana didalamnya 

terdapat Mall Dinoyo City dan Pasar Tradi-

sional Dinoyo. Pemkot Malang memberikan 

aset daerah berupa tanah seluas 9.980 m2 

dengan nilai investasi kurang lebih sebesar 

Rp. 14 Milyar dan berbagai kemudahan pen-

gurusan perijinan bagi kelancaran pem-

bangunan dan pengelolaan Pasar Terpadu Di-

noyo. Untuk imbalan yang diperoleh Pemkot 

Malang adalah menerima kontribusi langsung 

dari investor kurang lebih sebesar Rp. 723 

Juta pertahun, mendapat bagi hasil pendapa-

tan pengelolaan parkir dan reklame sebesar 

20% dan 15%, menerima hasil pembangunan 

Pasar Terpadu Dinoyo beserta fasilitasnya 

saat masa konsesi berakhir dan menerima 

pasar penampungan sementara Merjosari. Se-

dangkan PT. Citra Gading Asritama melaku-

kan investasi kurang lebih sebesar Rp. 191 

Milyar untuk pembangunan Pasar Terpadu 

Dinoyo beserta fasilitasnya. Untuk imbalan 

yang diperoleh PT. Citra Gading Asritama 

adalah mengelola Pasar Terpadu Dinoyo 

beserta fasilitas pendukung selama 30 tahun, 

dan keuntungan ini diprediksi dalam jumlah 

kurang lebih Rp. 4 Triliun.  

Setelah kebijakan revitalisasi pasar tradi-

sional Dinoyo sampai pada pengesahan draft, 

relasi ketiga kelompok kepentingan ini pun 

terjadi. Pedagang pasar melakukan tuntutan 

terhadap Pemkot Malang dan PT. Citra Gading 

Asritama terkait dengan site plan dan kewajib-

an membayar pengganti nilai bangunan pasar 

tradisional Dinoyo yang baru. Disini kembali 

ditemukan adanya ketidak seimbangan imba-

lan yang diberikan oleh masing-masing pihak. 

Maka kembali berlaku empat alternatif yang 

dicetuskan oleh Blau. Para pedagangpun mem-

ilih untuk melakukan alternatif yang pertama 

yakni para pedagang melakukan aski 

mengumpulkan dukungan atas ketidak adilan 

yang mereka dapatkan. Dukunganpun dihim-

pun dari berbagai ormas, organisasi kemaha-

siswaan, LSM dan lembaga-lembaga tinggi 

negara. 

Untuk pertukaran ekstrinsik, Blau meng-

ingatkan ada beberapa hal penting yang harus 

diperhatikan, yakni : pertama, suatu kelompok 

cendrung bersatu dan memperkuat dirinya 

sendiri ketika menghadapi ancaman. Dalam 

relasi Pemkot Malang, PT. Citra Gading 

Asritama dan para pedagang, yang mengalami 

ancaman adalah para pedagang dengan ke-

bijakan site plan dan kewajiban membayar 

pengganti nilai bangunan pasar tradisional 

Dinoyo yang baru. Hal ini menjadikan para 

pedagang membentuk satu organisasi perkum-

pulan yang menjadi wadah bernaungnya para 

pedagang pasar tradisional Dinoyo, yakni 

P3DKM. Organisasi inilah yang memper-

juangkan segala kepentingan pedagang baik 

melalui DPRD Kota Malang maupun 

melakukan asksi konsolidasi dengan berbagai 

kelompok masyarakat dan lembaga tinggi 

negara. 

Hasilnya adalah Komnas HAM siap menjadi 

mediator untuk mendapatkan kesepatan yang 

menguntungkan segala pihak. Dan kesepaka-

tan tersebut tertuang dalam 9 poin yang meru-

pakan hasil mediasi Malang, PT. Citra Gading 

Asritama dan para pedagang. Dua diantara 

tuntutan pedagang terkait dengan site plan 

dan kewajiban membayar pengganti nilai 

bangunan pasar tradisional Dinoyo yang baru 

diterima. Site plan akan dirubah sesuai dengan 

permintaan pedagang yakni dekat dengan ask-

es jalan utama dan menghadap jalan utama. 
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Sedangkan untuk kewajiban membayar peng-

ganti nilai bangunan pasar tradisional Dinoyo 

yang baru akan disesuaikan dengan kemam-

puan para pedagang. 

Kedua, terjadinya pertukaran sosial tidak 

hanya disebabkan oleh keinginan kelompok 

yang melakukan interaksi semata, bisa jadi 

ada pengaruh dari luar pihak-pihak yang 

melakukan pertukaran. Hal ini memang tidak 

terlalu dapat dipastikan, namun Pemkot Ma-

lang, PT. Citra Gading Asritama dan para 

pedagang tersusun atas sekelompok orang-

orang yang memiliki kepentingan. Bisa jadi 

kepentingan orang-orang tersebut masuk 

kedalam relasi ketiganya. Dapat dikatakan 

bahwa pertukaran antara Malang, PT. Citra 

Gading Asritama dan para pedagang merupa-

kan pertukaran yang lebih menekankan pada 

pertukaran ekstrinsik. Namun Blau menya-

takan, kontinuitas dari sebuah pertukaran 

akan selalu berakhir pada pertukaran in-

trinsik. Mengenai keuntungan jangka pan-

jang, menurut Blau hal itu merupakan ikatan 

yang sifatnya memperkuat hubungan antara 

kelompok yang melakukan pertukaran. 

Artinya semakin menarik imbalan yang mam-

pu diberikan oleh masing-masing pihak maka 

asosiasi yang terjadi antara kelompok akan 

semakin kuat. 

 

Kesimpulan 

 

Kebijakan revitalisasi pasar tradisional Di-

noyo dengan konsep BOT antara Pemkot Ma-

lang dan Swasta memang bukan menjadi hal 

yang baru di Indonesia. Namun kesempatan 

partisipasi yang diberikan bagi masyarakat 

dalam memberi pengaruh terhadap kebijakan 

tersebut sangatlah terbatas. Padahal peda-

gang merupakan kelompok yang paling dekat 

dengan pasar tradisional Dinoyo. Mereka 

melakukan aktivitas sehari-hari dipasar 

tradisional Dinoyo sehingga mereka sangat 

paham dengan kondisi nyata pasar Dinoyo. 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pemba-

hasan teoritik terkait dengan posisi tawar 

pedagang dalam revitalisasi pasar tradisional 

dinoyo maka dapat disimpulkan sebagai beri-

kut : 

1. Relasi hubungan antara Pemkot Ma-

lang dan PT. Citra Gading Asritama 

dalam revitalisasi pasar tradisional 

Dinoyo apabila dilihat dari kacamata 

konsep KPS, merupakan relasi 

kemitraan yang tidak sesuai dengan 

proses KPS secara umum. Apabila 

ditinjau dari PKS, maka investor PT. 

Citra Gading Asritama lebih diun-

tungkan dalam hitungan ekonomi jika 

dibandingkan dengan Pemkot Malang. 

Namun apabila dilihat dari proses pe-

rumusan kebijakan dengan model elit, 

Pemkot Malang terbagi atas dua ke-

lompok, yakni Walikota Peni Suprapto 

sebagai elit pemerintahan dan Pemkot 

Malang sendiri sebagai administrator. 

Relasi Walikota Malang dengan PT. 

Citra Gading Asritama tidak tampak 

secara jelas namun relasi Pemkot Ma-

lang dengan PT. Citra Gading Asritama 

dapat disebutkan sebagai berikut: (a). 

Merumuskan segala bentuk per-aturan 

Daerah; (b) Pemanfaatan sumberdaya 

pemerintah daerah secara maksimal; 

(c) Menciptakan iklim investasi yang 

kondusif; (d) Menciptakan kesepakatan 

politik; (e) Memaksimalkan pendapatan 

dengan regulasi monopolis. 

2. Keterlibatan pedagang pasar tradision-

al Dinoyo dalam kebijakan revitalisasi 

pasar tradisional Dinoyo terbagi 

menajadi dua yakni tidak langsung dan 

langsung. Pada awalnya pedagang 

pasar tidak memiliki keterlibatan 

secara langsung dengan kebijakan, ka-

rena model perumusan yang digunakan 

cendrung elitis. Namun setelah melalui 

negosiasi yang dimediatori oleh Kom-

nas HAM RI, pedagang mampu mem-

berikan pengaruh secara langsung.  

3. Bentuk pertukaran yang terjadi dalam 

kebijakan revitalisasi pasar tradisional 

Dinoyo antara Pemkot Malang, PT. Cit-

ra Gading Asritama dan Pedagang 

pasar tradisional Dinoyo dalam Konsep 

Blau terbagi atas dua pertukaran, yak-

ni intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik 

berkaitan dengan kepercayaan, 

penghormatan, penghargaan. Se-

dangkan ekstrinsik berkaitan dengan 

nilai ekonomi, baik berupa fisik mau-

pun materi 
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