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ABSTRAK

Peristiwa kebakaran yang menghabiskan seluruh bangunan Pasar Turi telah menyisakan
kenangan bagi semua orang, terlebih lagi para pedagang Pasar Turi yang telah sekian
lama berjualan di tempat tersebut. Sejak terbakarnya pada tahun 2007 silam hingga tahun
2011 belum ada respon dan langkah dari Pemerintah Kota Surabaya untuk membangun
kembali Pasar yang menjadi icon dari kota Surabaya ini. Banyak alasan dan hambatan
yang menjadikan terlambatnya pembangunan Pasar Turi ini, dan dari alasan inilah para
pedagang sepakat untuk membentuk sebuah himpunan yang dinamakan Himpunan
Pedagang Pasar (HPP) Pasar Turi Surabaya. Hingga akhirnya pada tahun 2011
dimulailah pembangunan Pasar Turi ini dengan jangka waktu 2 tahun yang akan selesai
pada bulan Oktober 2013. Namun hingga saat ini pembangunan tersebut belum juga
terselesaikan oleh karena itu disinilah tujuan dan tugas yang harus diemban oleh HPP
yaitu untuk memperjuangkan hak hak para pedagang atas keterlambatan dan
penyimpangan yang dilakukan oleh pengembang, selain itu HPP juga menunggu langkah
pasti dari Pemerintah Kota Surabaya untuk segera menyelesaikan permasalahan ini.
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ABSTRACT

The wildfire, that had been extinguished all over the buildings in Pasar Turi, had left
rememberance to everyone moreover to the merchants in Pasar Turi who worked there for
long time. Since the wildfire incident in 2007 until 2011, there was no respond from the
Governance of Surabaya to rebuild the market which has been the icon of Surabaya. There
were many reasons and obstacles that made the reconstruction hampered and because of
this, the merchants agreed to form a community named “Himpunan Pedagang Pasar
(HPP) Pasar Turi Surabaya”. In 2011 the reconstruction of Pasar Turi finally began and
it would be done for two years in October 2013. But until now the reconstruction has not
done yet, therefore this is the objective and also the duty that must be carried by PHP, to
contend the rights of the merchats because of the retardation caused by the developers.
Furthermore, the HPP also claimed to the Governance of Surabaya and aslo the
developers to be responsible of this retardation.

Keywords : Pasar Turi, HPP, Governance of Surabaya, Developer.

1Judul penelitian ini merupakan hasil dari penelitian skripsi penulis.
2Penulis merupakan mahasiswa S1 Ilmu Politik, FISIP Universitas Airlangga angkatan 2010.

Email : arifahalfiyanti@yahoo.com



Pendahuluan

Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, dengan
jumlah penduduk metropolisnya yang mencapai 3 juta jiwa, Surabaya merupakan pusat
bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan Jawa Timur. Sebagai kota
metropolitan, Surabaya menjadi pusat kegiatan perekonomian di daerah Jawa Timur dan
sekitarnya. Dari bermacam macam pusat perbelanjaan tersebut diantaranya ada salah satu
Pasar Tradisional yang sangat terkenal hingga saat ini meskipun fisik dari pasar tersebut
sudah tidak ada lagi dan akan digantikan dengan yang baru. Sebelum mal-mal berdiri dan
menjamur di kota-kota besar di Indonesia, pasar tradisonal memang terlebih dahulu
memainkan fungsi peranannya bagi kelangsungan hidup masyarakat kotanya akan
kebutuhan konsumsi. Namun seiring dengan perjalanan dan pertumbuhan kota, peranannya
sedikit tergantikan oleh keberadaan mal. Akan tetapi itu tidak menyurutkan fungsi dasar
dari sebuah pasar yang masih berdiri di berbagai pusat kota dalam mememuhi kebutuhan
masyarakatnya

Adalah Pasar Turi yang menjadi sebuah icon kota Surabaya yang sekarang telah
terkikis pamornya. Dahulu Pasar Turi adalah pasar tradisional terbesar di asia. Pasar yang
dibangun sejak zaman kolonial Belanda ini merupakan pasar tradisional yang menyediakan
bermacam barang, mulai dari keperluan rumah tangga sampai barang elektronik, secara
grosir maupun eceran. Di pasar ini, omset perputaran uang setiap harinya mencapai Rp. 30
M, dan pada hari libur ataupun bulan puasa mencapai Rp. 80 M. Pada pasar yang memiliki
3600 stand ini, sebagian besar dari pedagangnya adalah kalangan ekonomi kelas bawah,
hal itu menyebabkan Pasar Turi memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menopang
kehidupan sebagian masyarakat ekonomi kelas bawah di Surabaya.

Melihat kehebatan Pasar Turi pada saat itu menjadikannya salah satu bangunan
pasar yang fenomenal di Surabaya. Fenomenal karena walaupun seringkali di lumat si jago
merah, tidak membuat pasar ini benar-benar tumbang dan hilang di makan waktu. Pasar
yang berada di bawah Unit Pelaksana Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan, Pasar Turi ini
selalu tidak pernah sepi dikunjungi oleh mereka yang ingin berbelanja murah. Pasar Turi
merupakan pasar untuk keperluan grosir, dimana semua barang lengkap tersedia.

Dari catatan TPPK, Pasar Turi juga pernah terbakar pada 1950 dan terbakar lagi
pada 1978. Saat itu, lantas dibangunlah Pasar Turi dengan beton bertingkat tiga yang
menampung sebanyak 973 stan yang biasa disebut dengan Pasar Turi tahap III. Namun
setelah lama musibah kebakaran yang terjadi pada tahun 1978, kebakaran hebat melanda
lagi pada 26 Juli 2007 silam. Saat itu, kebakaran melanda Pasar Turi tahap I yang
kemudian Kebakaran kembali terjadi pada 9 September 2007 yang melanda tahap II dan
IV. Ketika itu, seluruh gedung Pasar Turi terbakar dan hanya menyisakan Pasar Turi tahap
III yang tidak terbakar. Setelah ke tiga tahap Pasar Turi telah habis dilalap api, kebakaran
kembali terjadi pada 16 September 2009 yang menghabiskan seluruh bangunan tahap III.

Akhirnya dua tahun setelah kebakaran terjadi, Pemerintah Kota Surabaya
berencana untuk melakukan pembangunan kembali stand Pasar Turi Baru agar para
pedagang bisa berjualan kembali. Dan seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya pada
Oktober 2011 di mulailah tahap pertama pembangunan gedung Pasar Turi Baru. Pada
proyek ini pemerintah bekerja sama dengan PT. Gala Bumi Perkasa sebagai pengembang



pembangunan Pasar Turi Baru, namun yang memenangkan tender adalah PT. Gala Mega
Investment.

Rencana pembangunan dimulai pada tahun 2011, dengan design dan layout yang
berbeda dan lebih bagus dari Pasar Turi lama, karena Pasar Turi Baru ini nantinya akan
dijadikan pusat perbelanjaan grosir terbesar se Asia, namun pembangunan yang berjalan
tidak semudah yang dibayangkan oleh para pedagang yang berharap untuk segera bisa
berjualan kembali di Pasar Turi Baru jika sudah jadi nanti. Berbagai macam problem dan
masalah mulai bermunculan terhadap pembangunan Pasar Turi Baru ini. Diantaranya
adalah adanya konflik pembebasan lahan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang tidak
segera diserahkan kepada pengembang, kemudian adanya perubahan design dan layout
yang tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati di awal antara pedagang,
Pemerintah Kota Surabaya dan juga pengembang. Selain itu adanya sistim pemaksaan dari
para investor terhadap pedagang untuk segera melunasi angsuran stand yang sudah dibeli.
Oleh karena itu proses pembangunan juga tidak bisa segera untuk diselesaikan. Sehingga
nasib para pedagang semakin tidak jelas.

Mengingat Indonesia adalah sebuah negara demokrasi dan rakyat berhak untuk
menyampaikan pendapat dan aspirasinya, maka jika pendapat dan aspirasi mereka tidak
didengar akan muncul sebuah gerakan perlawanan dimana rakyat memiliki keberanian
untuk melakukan segala tindakan perlawanan, karena saat ini rakyat mempunyai
kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan bebas melakukan sebuah perlawanan apabila
aspirasinya tidak di dengar. Rakyat yang melakukan aksi perlawanan akan membentuk
suatu gerakan untuk menyampaikan aspirasinya, maka akhirnya diputuskan untuk
membentuk HPP (Himpunan Pedagang Pasar) Pasar Turi Surabaya sebagai wadah baru
untuk menampung aspirasi pedagang yang terabaikan dan untuk mewakili para pedagang
dalam forum resmi.

Kajian Teoritik

Secara umum gerakan sosial memiliki definisi yang sangat luas karena beragamnya
ruang lingkup yang dimilikinya. Seperti yang diungkapkan John Wilson (1973:4), yang
mendefinisikan suatu gerakan sosial sebagai suatu :

“Organized collectivities, large in potential scope, use uninstitutionalized
means to achieve their objectives, do not have limited objectives in the sense
of restricting their aims to particular categories of people, purposive
attempts to bring about change”

Dengan kata lain, bagi Wilson gerakan sosial harus memiliki cirinya yang pertama
sebagai suatu tindakan kolektif yang dilakukan secara terorganisasi, mempunyai ruang
lingkup yang secara potensial luas, menggunakan sarana sarana atau cara cara yang
noninstitusional di dalam upaya untuk mencapai tujuannya, mempunyai tujuan yang tidak
terbatas dalam pengertian tidak membatasai sasarannya pada kategori kategori khusus para
pendukungnya dan menggunakan upaya upaya yang jelas bagi terjadinya perubahan.
Kemunculan Gerakan Sosial

Setidaknya ada beberapa faktor yang menjelaskan kemunculan dari gerakan sosial,
menurut Neil J. Smelser (1990: 371-373) antara lain(a) Structural Condusiveness yaitu



gerakan sosial yang bermula karena adanya struktur yang mendukung. Dengan mengambil
contoh perubahan yang terjadi di Indonesia, struktur pendukungnya adalah munculnya
krisis. Pada mulanya krisis ekonomi yang terus berlanjut pada krisis multi dimensi. Krisis
ini menjadi struktur kondusif terhadap munculnya gerakan sosial (b) Structural Strain
gerakan massa semakin tidak terbendung apabila struktur kondusif menimbulkan
ketegangan struktural, contohnya dengan adanya krisis ekonomi misalnya daya beli
masyarakat turun, daya serap perusahaan terhadap tenaga kerja juga menurun, maka
terjadilah pengangguran. Dalam kasus ini ketegangan bahkan konflik terjadi dimana mana,
keadaan seperti ini dapat mempercepat adanya gerakan sosial (c) The Growth of a
Generalized Belief yaitu ketegangan struktural belum mencukupi dalam menghasilkan
tindakan kolektif. Gerakan sosial dapat diwujudkan dan memerlukan penjelasan mengenai
permasalahan dan solusinya. Dalam konteks ini, interaksi sosial sangat diperlukan untuk
saling bertukar pikiran dalam merepson persoalan yang dihadapi bersama (d) Precipating
Factors adalah gerakan sosial dimana dari segi waktu gerakan sosial seringkali
membutuhkan waktu yang lama, tetapi gerakan sosial dapat dipercepat jika ada beberapa
faktor faktor yang mendukung, faktor faktor itu bisa berupa perstiwa dan juga kehadiran
tokoh kharismatik (e) The Mobilization of Participant for Action yaitu keadaan dimana
sangat tergantung pada  tersedianya kelompok yang dapat diorganisasi dan dimobilisasi
untuk melakukan tindakan tertentu. Pada tahapan ini, pemimpin, komunikasi dan suplai
dana sangat dibutuhkan bagi eksistensi gerakan sosial (f) Operation of Social Control yaitu
kontrol sosial dimana untuk mencegah, mencela dan menghalangi gerakan sosial justru
akan semakin banyak mendapatkan tekanan dan semakin mempercepat terjadinya gerakan
sosial.

Usaha yang Dilakukan Himpunan Pedagang Pasar Turi Untuk Memperjuangkan
Hak Hak Pedagang Pasar Turi

Melihat permasalahan yang telah disebutkan diatas maka pedagang terus berusaha
untuk mencari cara agar Pemerintah Kota Surabaya segera melakukan langkah pasti atas
keterlambatan dan penyimpangan dalam pembangunan Pasar Turi Baru yang dilakukan
oleh pihak investor. Diantaranya usaha usaha yang dilakukan oleh HPP bersama para
pedagang lainnya untuk memperjuangkan hak hak pedagang adalah yang pertama, dengan
mendesak Pemerintah Kota Surabaya untuk segera melakukan serah terima lahan Pasar
Turi. Berbagai upaya yang dilakukan HPP untuk mendesak pembangunan Pasar Turi Baru
akhirnya mulai mendapat kejelasan setelah adanya kontrak kerja yang ditandatangani oleh
Ibu Risma selaku Walikota Surabaya. Penandatanganan serah terima lahan tersebut
dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2011, hanya saja dalam serah terima lahan tersebut
pihak dari HPP tidak diijinkan untuk hadir, sehingga yang ada pada saat itu hanya pihak
Pemerintah Kota dan pengembang saja. Namun, pada tanggal 24 Oktober 2011 perwakilan
dari HPP Pasar Turi diundang dan telah diterima dengan baik oleh UPTD Pasar Turi
Surabaya dalam hal ini Bapak Basori dan staffnya. Tujuan HPP datang kesana sebenarnya
hanya bersilaturahmi, sebab bagaimanapun UPTD adalah tangan kanan Pemerintah Kota
Surabaya yang tahu kondisi lapangan di Pasar Turi. Sehubungan dengan maraknya isu
yang tujuannya meresahkan pedagang yang sudah tepuruk nasibnya ini, maka Bapak
Basori menawarkan kepada HPP untuk melihat dan membaca salinan berita acara serah
terima lahan yang telah ditandatangani oleh Ibu Risma pada 10 Oktober 2011 yang lalu.



Kedua, yaitu audiensi dengan Walikota Surabaya. Tidak mudah bagi HPP untuk
melakukan audiensi dengan Walikota Surabaya, perlu waktu yang cukup lama untuk
menunggu tanggapan surat permohonan audiensiyang sudah dilayangkan kepada Walikota
Surabaya. Dan akhirnya setelah tiga kali mengirimkan surat permohonan, Ibu Risma
merespon surat yang terakhir pada bulan November tahun 2011. Tema yang dibahas pada
audiensi bulan November itu adalah tentang proses pengerjaan awal pembangunan Pasar
Turi, pada audiensi tersebut Bu Risma menjelaskan bahwa bulan Oktober lalu beliau sudah
menandatangani kontrak kerja serah terima lahan dengan investor, sehingga dengan
ditandatanganinya kontrak kerja tersebut, pembangunan bisa segera dimulai dan pedagang
tidak perlu khawatir lagi atas keterlambatan pembangunan Pasar Turi pada isu isu yang
muncul sebelumnya.

Ketiga, melakukan hearing pendapat dengan Komisi C DPRD Surabaya. Selain
melakukan audiensi dengan Walikota Surabaya, HPP juga berusaha untuk melakukan
hearing pendapat dengan Komisi C DPRD Kota Surabaya. Dan pada Selasa 18 Oktober
2011 yang lalu, HPP Pasar Turi telah diundang untuk beraudiensi bersama Komisi C
DPRD Kota Surabaya. Tema bahasan audiensi ini adalah untuk menngetahui rencana kerja
pembangunan Pasar Turi. Rapat ini dihadiri oleh UPTD Pasar Turi, Bappeko, Dinas Cipta
Karya, dan juga TPPK Pasar Turi. Hasil rapat pad audiensi ini belum memuaskan semua
pihak yang hadir terutama para pedagang yang juga ikut mendengarkan. Dan Komisi C
berjanji akan mengundang semua pihak tersebut diatas plus pihak pengembang jika akan
melakukan audiensi lagi. Bagi HPP, audiensi ini adalah rapat resmi pertama yang diikuti di
dalam gedung DPRD kota Surabaya.

Keempat, pertemuan dengan investor yang menangani pembangunan Pasar Turi
Baru dalam hal ini PT. Gala Bumi Perkasa. Untuk terus mendapatkan kejelasan atas
pembangunan Pasar Turi yang tidak kunjung selesai, HPP pun juga melakukan audiensi
dengan para pengembang. Melihat audiensi dengan Walikota dan juga Komisi C DPRD
Kota Surabaya tidak lekas membuahkan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu pada
bulan Januari dan April yang lalu dilakukanlah audiensi dengan pengembang yang
membahas tentang perubahan perubahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan pedagang.

Kelima, melakukan aksi demonstrasi. Berbagai upaya yang dilakukan oleh HPP
untuk bisa mendapatkan kejelasan atas perubahan perubahan yang dilakukan oleh investor,
dan juga kejelasan kapan diselesaikannya pembangunan Pasar Turi yang sudah melebihi
batas waktu. Selain melakukan audiensi dengan pihak Pemerintah Kota, investor, dan juga
pihak Komisi C, para pedagang bersama HPP juga melakukan aksi demo di depan Gedung
Pemerintah Kota Surabaya dan juga Gedung Negara Grahadi. Aksi demo ini pertama kali
terjadi saat memperingati 4 tahun terbakarnya Pasar Turi, tepatnya pada tanggal 26 Juli
2011. Lalu aksi demo yang kedua dilakukan pada tanggal 27 November 2011, dimana para
pedagang kembali turun ke jalan akibat pembangunan Pasar Turi yang tidak segera
dimulai, padahal kontrak kerja sudah ditanda-tangai oleh Bu Risma tanggal 10 Oktober
yang lalu, dan juga melihat keadaan Pasar Turi telah mangkrak selama 4 tahun 5 bulan
pasca terbakar. Para pedagang juga banyak mengalami kerugian karena tak bisa berjualan
secara layak. Selanjutnya 12 Juni 2012, pedagang juga melakukan aksi demo kembali yang
meminta kejelasan dari Pemerintah Kota Surabaya terhadap pembangunan Pasar Turi, dan
kemudianpada tanggal 12 April 2013 pedagang kembali melakukan aksi demo yang
menuntut agar ketiga investor tersebut melakukan Joint Operation, aksi ini dilakukan



karena pedagang merasa dirugikan atas perpecahan ketiga investor tersebut, yaitu PT Gala
Bumi Perkasa (GBP), PT Central AsiaInvestment (CAI) dan PT Lucida Megah Sejahtera
(LMS) yang dulu bergabung dalam PT Gala Megah Investment (GMI) Jo.

Kesimpulan

Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Pasar Turi Surabaya ini adalah sebuah gerakan
dari seluruh pedagang Pasar Turi yang menjadi korban dari kebakaran Pasar Turi pada
tahun 2007 silam, dimana mereka membentuk gerakan ini dengan tujuan dan harapan yang
sangat besar untuk Pasar Turi, yaitu dibangunnya kembali Pasar Turi. Berbagai cara dan
upaya dilakukan oleh pedagang untuk merebut perhatian Pemerintah Kota Surabaya agar
mereka bisa “terlihat” dan “diakui’ bahwa disini masih ada pedagang lama Pasar Turi yang
ingin tetap bertahan untuk berjualan.

Akhirnya pada tahun 2010 dibangunlah TPS (Tempat Penampungan Sementara)
yang akan digunakan untuk pedagang Pasar Turi lama berjualan kembali, selagi menunggu
pembangunan Pasar Turi Baru. Setelah TPS ini berdiri,  berbagai masalah mulai
bermunculan, diantaranya tidak segera dibangunnya Pasar Turi oleh Pemerintah Kota
Surabaya, sedangkan disini nasib para pedagang sudah mulai terkatung katung tidak jelas.
Berbagai upaya dan cara mereka lakukan agar impian mereka bisa terwujud dan bisa
berjualan kembali di Pasar Turi Baru. Dengan berbagai cara yang mereka lakukan kita bisa
melihat bahwa usaha yang mereka lakukan sudah sangat maksimal, namun hingga
penelitian ini dilakukan usaha yang sudah mereka lakukan tersebut belum mampu
mendapatkan hasil yang memuaskan, karena pada kenyataanya pembangunan Pasar Turi
belum selesai tepat waktu dan masih harus diundur hingga Februari tahun 2014. Masih
belum tahu juga kapan tepatnya pembangunan ini selesai. Karena jika melihat kondisi
bangunan Pasar Turi saat ini tidak bisa meyakinkan pedagang bahwa bulan Februari tahun
2014 akan selesai 100%.  Namun demikian, jika sampai bulan Februari tahun 2014 belum
selesai maka akan dilakukan aksi besar besaran oleh HPP dan seluruh Pedagang kepada
Pemerintah Kota Surabaya dan Investor untuk meminta pertanggungjawaban dari kedua
pihak.
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