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Salah satu pembangunan yang marak diperbincangkan saat ini adalah pembangunan Mal 

Olympic Garden (MOG). Disini dibahas Kebijakan Pemerintah Kota Malang yang akan 

membangun Mal Olympic Garden (MOG) tepat di Stadion Gajayana Malang dengan nilai 

proyek sebesar Rp 250 miliar dengan investor PT Mustika Taman Olympic yakni meliputi 

pembangunan stadion, mal, hotel, lapangan parkir dan sarana olahraga lainnya. Dalam rencana 

pembangunan Mal Olympic Garden ini masih banyak hal yang harus dipenuhi oleh Pemerintah 

Kota Malang karena proyek ini merupakan proyek besar sehingga dibutuhkan kelengkapan dan 

kesiapan persyaratan-persyaratan yang memenuhi kriteria pembangunan berkelas tinggi ini. 

Namun terlepas dari itu semua masih banyak hal juga yang harus dibahas mengenai dampak 

positif dan negatif dari rencana dan pelaksanaan proyek tersebut. Walaupun pembangunan ini 

bertaraf internasional bukan berarti tidak menimbulkan berbagai macam reaksi baik pro dan 

kontra dari masyarakat. Kemunculan itu harus ditanggapi serius dan tidak berpihak sebelah. 

Dengan rumusan masalah bagaimana Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Pembangunan 

MOG. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan Kebijakan Pemerintah 

Kota Malang Dalam Pembangunan MOG. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan pengumpulan data, 

mengklasifikasikan dan menginterpretasikan fakta yang ada dengan subyeknya adalah Kantor 

Pemerintahan Kota Malang dan data diperoleh dari hasil interview dan dari dokumen-dokumen 

yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Analisa data yang digunakan adalah analisa data 

kualitatif yaitu data yang telah diperoleh berdasarkan indikator penelitian dengan mereduksi data 

yang kemudian disusun dalam display data dan akhirnya dilakukan pengambilan keputusan 

secara fakta yang ada.  

Pada penelitian ini Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Pembangunan Mal Olympic 

Garden (MOG) masih didasarkan pada Perda No 7 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Kota Malang 2001-2011. Namun ada beberapa pasal yang menyimpang dari 

pembangunan tersebut. Sikap penentangan datang dari LSM PP Otoda Brawijaya dan BBM 

Politeknik UMM yang menganggap banyak kejanggalan- kejanggalan dalam Perda tersebut. Di 

sisi lain data pendukung seperti ijin mendirikan bangunan, ijin HO sudah ada namun belum bisa 

disebarluaskan ke masyarakat. Begitu juga dengan AMDAL yang menurut berbagai sumber yang 

dapat di percaya bahwa AMDAL masih dalam tahap penyelesaian. 

 

Setelah melakukan analisa data, bahwa kebijakan ini diarahkan pada kepuasan masyarakat 

sebagai bentuknya masyarakat akan diberikan lapangan pekerjaan, di sisi lain, pembangunan 

MOG memnerikan pemasukan bagi daerah melalui PAD. Namun tetap saja ada perwakilan 

elemen masyakarat yang menjadi subjek peneliti yang menyatakan sikap pro dan kontranya.  

 


