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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi dalam 

beberapa provinsi, kabupaten dan kota untuk mempermudah pelimpahan 

tugas dan wewenang. Konsep tersebut sejalan dengan konsep 

desentralisasi yang mempunyai tujuan utama mendekatkan pelayanan 

kepada masyarakat di daerah demi terwujudnya masyarakat sejahtera. 

Demi mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera perlu adanya 

pembangunan di suatu daerah, yang diarahkan untuk meningkatkan 

kualitas hidup bangsa, sehingga mampu mewujudkan ketentraman dan 

kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Pembangunan secara umum 

berarti perbaikan di semua sektor, salah satunya adalah pembangunan 

dibidang ekonomi yaitu pembangunan pasar. Pentingnya pembangunan 

pasar karena kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan pasar 

telah menjadi penopang utama perekonomian di suatu daerah. 

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Jawa 

Timur. Secara administrasi luas kota Malang 110,6 kilometer persegi. 

Dengan segala perkembangan dan pesonanya kota Malang memenuhi 

kriteria sebagai sebuah kota atau masyarakat yang modern. Berbagai 

predikat dilekatkan pada kota Malang mulai dari Kota Bunga, Kota Apel, 

Bumi Arema dan juga disebut sebagai Kota Pelajar. Malang juga 

merupakan kota yang sedang gencar melakukan pembangunan. 
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Kebudayaan perkotaan identik dengan hadirnya pasar dan tumbuhnya 

industri. Pasar dan industri bahkan kerap menjadi poros penting dinamika 

kemajuan suatu kota. Berbagai pusat belanja berdiri baik yang bertaraf 

mall maupun pertokoan dan pasar, sehingga tidak jarang pembangunan 

tersebut mengorbanan bangunan yang sudah ada, karena keterbatasan 

lahan di kota Malang, atau lazim disebut dengan Revitalisasi.  

Kusuma, Retno. “bentuk resistensi pedagang Pasar Blimbing terhadap 

Pemerintah Kota atas perubahan kebijakan dari pasar tradisional menjadi pasar 

modern”(Online)http://eprints.umm.ac.id/35906/2/jiptummpp-gdl-

retnokusum-49125-2-babi.pdf (diakses 13 Agustus 2018) 

Revitalisasi adalah suatu proses yang harus dilalui oleh pasar 

tradisional dalam persaingan era globalisasi. Revitalisasi merupakan suatu 

upaya yang dilakukan untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau 

bagian kota yang dulunya pernah hidup, namun mengalami degradasi oleh 

perkembangan jaman. Program revitalisasi diharapkan mampu 

meningkatkan persaingan pasar tradisional agar tidak kalah bersaing 

dengan pasar modern. Permasalahan umum yang dihadapi pasar 

tradisional antara lain banyaknya pedagang yang tidak tertampung, pasar 

tradisional mempunyai kesan kumuh, dagangan yang bersifat makanan 

siap saji mempunyai kesan kurang higienis, pusat perbelanjaan modern 

yang banyak tumbuh dan berkembang merupakan pesaing serius pasar 

tradisional, rendahnya kesadaran pedagang untuk mengembangkan 

usahanya dan menempati tempat dasaran yang sudah ditentukan, 

banyaknya pasar yang tidak beroperasi maksimal, rendahnya kesadaran 

http://eprints.umm.ac.id/35906/2/jiptummpp-gdl-retnokusum-49125-2-babi.pdf
http://eprints.umm.ac.id/35906/2/jiptummpp-gdl-retnokusum-49125-2-babi.pdf
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membayar retribusi dan masih ada pasar yang kegiatannya hanya pada hari 

pasaran. Revitalisasi pasar tradisional yang dilakukan oleh pemerintah 

tidak hanya memerhatikan kondisi pasar, volume perdagangan dalam 

pasar, ketersediaan lahan yang digunakan untuk perbaikan pasar, dan 

desain rencana perbaikan pasar, selain itu perlu membatasi pertumbuhan 

pasar modern merupakan hal pertama yang harus diperhatikan. 

Revitalisasi pasar tradisional tanpa membatasi pertumbuhan pasar modern 

tidak ada akan berpengaruh signifikan apabila program revitalisasi yang 

dikeluarkan pemerintah hanya dalam bentuk berupa perbaikan fisik tanpa 

memperbaiki regulasi. Atas pertimbangan itu kebijakan revitalisasi yang 

bermakna menghidupkan atau membangun kembali hingga kuat pelayanan 

yang didapatkan. 

Kartasasmita mengartikan kebijakan merupakan upaya untuk 

memahami  dan mengartikan (1) apa yang dilakukan (atau tidak 

dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah (2) apa yang 

menyebabkan atau yang mempengaruhi nya, dan (3) apa pengaruh dan 

dampak kebijakan publik tersebut(Widodo, 2009). Anderson mengartikan 

kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan 

tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok 

pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Jelaslah bagi kita bahwa 

kebijakan dibuat dan dilaksanakan untuk tujuan tertentu, karena itu 

mestinya kebijakan dibuat: (a). untuk memecahkan masalah bukan 

sebaliknya menambah masalah. (b). Menguntungkan stakeholder bukan 
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malah merugikan. (c). Mendapat dukungan masyarakat bukan malah 

sebaliknya mendapat perlawanan dari masyarakat. 

Jainuri. “Perlawanan Pedagang Pasar Dinoyo Terhadap Pemerintah Kota 

Malang Atas Perubahan Kebijakan Pasar Tradisional Dinoyo Menjadi Pasar 

Modern”(Online)http://pemerintahan.umm.ac.id/files/file/jainuri%20gabung.pd

f (diakses 25 Oktober 2018) 

Kebijakan yang dirumuskan ditetapkan dan dilaksanakan oleh 

pemerintah sudah seharusnya menguntungkan stakeholder, jika kemudian 

kebijakan justru merugikan bahkan menghilangkan kesempatan 

masyarakat untuk hidup lebih baik tentu harus dipertanyakan : (1). Untuk 

kepentingan siapa kebijakan tersebut dibuat. (2). Jika kebijakan yang 

dibuat hanya menguntungkan orang tertentu – hal ini perlu diwaspadai 

bahwa dibalik kebijakan tersebut pasti ada agenda-agenda tersembunyi 

atas dikeluarkannya kebijakan tersebut. (3). Dalam banyak kasus didaerah 

berkaitan dengan program dan proyek pembangunan terjadi relasi kolutif 

antara pembuat kebijakan dengan pihak-pihak yang merasa diuntungkan 

(privat sektor) dan atas kesepakatan itu mereka masing-masing 

memperoleh konsesi-konsesi tertentu yang tidak semua orang tahu seperti 

contohnya investor dan pemerintah kota Malang dalam konteks perubahan 

kebijakan pasar tradisional Blimbing menjadi pasar modern. Inilah yang 

sering disebut kebijakan model elit, karena kebijakan hanya dilakukan 

oleh sebagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa tanpa 

melibatkan masyarakat termasuk pedagang(Kencana, 1996). 

http://pemerintahan.umm.ac.id/files/file/jainuri%20gabung.pdf
http://pemerintahan.umm.ac.id/files/file/jainuri%20gabung.pdf
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Pasar tradisional di Kota Malang mulai terusik keberadaannya 

dengan hadirnya supermarket sejak dekade 1990-an seperti supermarket 

Mitra 1 dan 2, dan juga supermarket Gajah Mada yang pada saat itu 

sempat merasakan kejayaannya sebelum akhirnya muncul para pesaingnya 

yaitu peritel asing yang diperbolehkan masuk ke kota ini dan membangun 

pusat perbelanjaan modern yang tak kalah megahnya di dekade 2000-an 

seperti MATOS, MOG, Carefour, dan juga Hypermart. Pada tahun 2012, 

data dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Malang mencatat 

bahwa terdapat 91 ritel modern berbentuk minimarket yakni 57 Indomart 

dan 37 berbentuk Alfamart dan jumlah swalayan modern modern di 

wilayah Kota Malang telah melebihi batas ideal yang seharusnya antara 

18-20 lokasi.( https://www.facebook.com/PPOTODA/posts/pedagang-

pasar-dinoyo-menggugatmalang-bertempat-diruang-pertemuan-ibnu-

tricahyo-/911919082201894/ (Online) diakses 14 Desember 2018) 

Fenomena tergerusnya keberadaan pasar tradisional ini akhirnya 

mendapat perhatian serius baik dari pemerintah pusat maupun dari pemda 

setempat, khususnya Kota Malang. Akhirnya pemerintah pusat 

mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.53 Tahun 

2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan, dan Toko Modern(Basri,2012) melakukan pembenahan 

terhadap pasar tradisional. Kemudian niat baik pemerintah pusat tersebut 

disambut baik oleh Pemkot Malang dengan mengeluarkan Keputusan 

Walikota Malang Nomor: 188.45/249/35.73.112/2009 tentang 

https://www.facebook.com/PPOTODA/posts/pedagang-pasar-dinoyo-menggugatmalang-bertempat-diruang-pertemuan-ibnu-tricahyo-/911919082201894/
https://www.facebook.com/PPOTODA/posts/pedagang-pasar-dinoyo-menggugatmalang-bertempat-diruang-pertemuan-ibnu-tricahyo-/911919082201894/
https://www.facebook.com/PPOTODA/posts/pedagang-pasar-dinoyo-menggugatmalang-bertempat-diruang-pertemuan-ibnu-tricahyo-/911919082201894/
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Pembentukan Tim Pembangunan Pasar Blimbing dan Pasar Dinoyo pada 

tanggal 9 Juni 2009(Fauzi, 2009). 

Pandangan pedagang terhadap agenda pembangunan ini tidak 

sejalan dengan Pemkot Malang. Menurut pedagang kegiatan pembangunan 

pasar ini lebih banyak merugikan pedagang daripada menguntungkan 

pedagang. Misalnya dari aspek fisik bangunan yang tidak sesuai dengan 

apa yang diharapkan dan perjanjian yang telah disepakati yaitu jumlah 

lantai yang akan dibangun. Pada awal perjanjian pembangunan hanya akan 

membangun pasar menjadi tiga lantai, namun pengembang merubahnya 

menjadi lima lantai. Menurut Ibu Yulis pedagang pasar Blimbing yang 

telah berdagang disana dengan dibangunnya Pasar Blimbing yang baru ada 

indikasi bahwa lantai atasnya akan disewakan kepada pihak pasar modern. 

Pedagang Pasar Blimbing melakukan perlawanan untuk 

mempertahankan haknya dan supaya usaha perdagangan mereka tetap bisa 

bertahan. Perlawanan yang dilancarkan oleh pedagang tidak terlepas dari 

kordinator anggota Tim 5 sebagai perwakilan pedagang. Perwakilan 

pedagang inilah yang sangat getol membela hak-hak pedagang pasar 

Blimbing. Tim 5 sendiri merupakan pedagang Pasar Blimbing yang 

memiliki keberanian untuk mewakili aspirasi pedagang. Penolakan-

penolakan yang muncul ini mengakibatkan proses relokasi tidak dapat 

dilakukan sesuai rencana. 
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Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “ Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional 

Blimbing Kota Malang” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas dapat disimpulkan rumusan 

masalah : “Bagaimana Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Blimbing 

Kota Malang?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui kebijakan revitalisasi pasar tradisional Blimbing Kota Malang 

1.4  Manfaat Penelitian  

1. Secara Akademis 

a. Memecahkan permasalahan yang ada, terutama terkait dengan 

Kebijakan Revetalisasi Pasar Tradisional Blimbing Kota Malang. 

b. Untuk menambah literatur tentang kebijakan, dan hasil penelitian 

dapat digunakan sebagai sumber dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan penelitian selanjutnya. 

2. Secara Praktis 

Dapat dijadikan sebagai masukan dan evaluasi bagi Pemerintah 

Kota Malang kaitannya dengan penyelesaian permasalahan pasar 

tradisional Blimbing Kota Malang. 

1.5 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini sebatas pada penjabaran rumusan 

masalah penelitian. Dalam penelitian ini terdapat beberapa hal yang 
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menjadi batasan dari peneliti agar penelitian tidak terlalu luas dalam 

proses pengolahan data. Oleh karena itu, peneliti menyusun ruang lingkup 

penelitian sebagai berikut: 

1. Kebijakan revitalisasi pasar tradisional Blimbing Kota Malang 

2. Implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional Blimbing Kota 

Malang 

3. Faktor pendukung revitalisasi pasar tradisional Blimbing Kota Malang 

4. Faktor penghambat revitalisasi pasar tradisional Blimbing Kota 

Malang 

 


