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BAB IV 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

4.1  Gambaran Umum Kota Malang 

Secara geografis, Kota Malang terletak pada posisi 111,06-112,070 

Bujur Timur dan 7,060-8,020 Lintang selatan sehingga membentuk wilayah 

dengan luas sebesar 11.006 ha atau 110,06 km2. Meskipun hanya memiliki 

wilayah yang relatif kecil, namun Kota Malang merupakan kota terbesar 

kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang berada ditengah-tengah 

wilayah administasi Kabupaten Malang dengan wilayah batas administrasi 

sebagai berikut: 

1. Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan 

Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. 

2. Sebelah selatan : berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan 

Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. 

3. Sebelah barat : berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan 

Dau Kabupaten Malang. 

4. Sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan 

Tumpang Kabupaten Malang. 

Dalam ketetapan pembagian wilayah, Kota Malang terbagi menjadi 5 

Kecamatan yaitu, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedungkandang, 

Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Klojen dan Kecamatan Sukun dengan 

jumlah kelurahan 57 kelurahan. 



 

49 

 

Pembangunan Kota Malang perlu diarahkan pada pemanfaatan ruang 

secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada 

kaidah penataan ruang dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya 

kesejahteraan umum, keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.  

4.2  Sejarah Pasar Dinoyo.  

Pasar dinoyo merupakan pasar yang dibangun sejak tahun 1980 

berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 1982 

melalui proyek Bantuan Presiden RI. Pasar Dinoyo merupakan pasar 

tradisional pindahan dari pasar lama yang terletak disebelah timur yang saat 

ini dibangun Swalayan Persada kemudian pindah disebelah Universitas Islam 

Malang yang sama-sama berada di kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru. 

Pasar Dinoyo adalah barang milik daerah yang terletak di kawasan Pasar 

Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang seluas 9.980 m
2
. Kondisi 

bangunan pasar Dinoyo yang sudah mulai rapuh, serta kebersihan dan 

ketertiban yang tidak terjaga maka memerlukan pembangunan untuk 

meningkatkan kelayakan pasar tradisional. Hal ini disebabkan realitas yang 

umum terjadi pada pasar-pasar yang dikelola Pemerintah Daerah, yaitu 

pengelolaan yang hanya berorientasi pada faktor ekonomi saja dengan 

penarikan retribusi.  

Pasar Dinoyo sejak tahun 1982 terdiri dari 2 blok, yaitu blok barat dan 

blok timur dan  diantara 2 blok tersebut terdapat area parkir mobil, parkir 

motor, parkir becak dan area turunya barang dagangan. Secara fisik, blok barat 

terdiri dari 2 lantai bangunan permanen dimana lantai dasar berupa los dan 
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meja sedangkan lantai 2 berupa bedak dan kios. Sedangkan blok timur 

dipenuhi dengan los dan meja dengan sedikit bedak. 

Dalam perkembangannya, seiring penambahan kios yang dilakukan oleh 

Dinas Pasar, dengan memanfaatkan fasilitas umum (jalan dan halaman parkir) 

dan adanya penambahan pedagang baru maupun pedagang pindahan dari 

lantai 1, maka perdagangan sembako sebagian besar pindah ke lantai dasar 

sehingga pedagang lantai dasar mengalihkan komoditas perdagagannya 

menjadi perdagangan sembako. Banyaknya pedagang yang berjualan di 

fasilitas umum Pasar Dinoyo mengakibatkan munculnya ketidaktertiban pasar 

dan menyebabkan suasan yang kumuh. Seiring bertambahnya kondisi 

bangunan yang sudah mulai rapuh dengan kondisi yang kumuh dan 

ketidaktertiban pedagang, maka Pemerintah Kota Malang membuat kebijakan 

revitalisasi di Pasar Dinoyo. Kebijakan revitalisasi di Pasar Dinoyo 

Menggabungkan pasar modern dengan pasar tradisional. 

4.3  Kepengurusan Persatuan Pedagang Pasar Dinoyo Kota Malang 

(P3DKM)  

Pasar Dinoyo memiliki struktural organisasi yang bertujuan untuk 

memudahkan sistem aturan dalam kelompok baik secara proses atau 

administrasi, dan susunan struktural tersebut sebagai berikut : 
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Gambar 4.1 

Sumber : Diolah Peneliti, 2019 

 

 

 


