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Abstrak 

 

Perlawanan pedagang pasar Dinoyo terhadap Pemerintah Kota disebabkan karena Walikota 
mengubah kebijakan peruntukan pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern. Resistensi 
dipicu karena terjadi kapitasilisasi pasar dan marjinalisasi pedagang pasar Dinoyo. 
Kapitalisasi pasar artinya pemerintah kota lebih mengutamakan modernisasi pasar untuk 
mendapatkan konsesi anggaran PAD dan menjual unit pasar kepada mereka yang memiliki 
kapital  dari pada renovasi pasar untuk memperbaiki kinerja pasar tradisional dan 
memberdayakan 1500 pedagang lama. Sementara marjinalisasi pedagang pasar Dinoyo 
adalah menggusur pasar tradisional untuk ditempati pasar modern sementara posisi pasar 
tradisional berada dibelakang pasar modern dan Ruko Dinoyo. Penelitian deskriptif yang 
mengandalkan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, wawancara serta 
menggunakan analisis data kualitatif ini memetakan berbagai cara yang melibatkan banyak 
aktor dilakukan pedagang  untuk menghadapi resistensinya dengan Walikota Malang, antara 
lain : (a). protes-demontrasi pedagaang. (b). press realease manfaatkan media massa, (c). 
Dialog-Hearing dengan pemerintah kota/legislatif, (d). meminta dukungan formal dan 
informal kepada PC NU, PD Muhammadiyah, (e). advokasi dan pendampingan MCW, LBH 
Malang PP Otoda dan PKSP-FISP UMM, (f). Melaporkan Walikota ke Ombudsmen dan 
Gubernur Jatim, (g). meminta mediasi Komnas HAM, (h). Do’a-dzikir dan Itsigotsah. 
Berbagai cara melawan-melibatkan banyak aktor dimaksud untuk mendesak pemerintah kota 
agar mau memperbaiki Site Plan pembangan pasar Dinoyo. Solusi yang ditawarkan oleh 
pedagang mengintegrasikan pasar tradisional dan pasar modern dalam posisi pasar tradisional 
di lantai dasar dan lantai satu selebihnya pasar modern. Tawaran seperti itu kurang diminati 
oleh investor dan pemerintah kota akhirnya melalui mediasi Komnas HAM dipertemukan 
perwakilan pedagang dan perwakilan Pemerintah kota hasilnya disepakati reposisi site plan 
pembangunan pasar Dinoyo yaitu sebelah barat pasar modern - sebelah timur pasar 
tradisional dalam posisi sejajar dan yang paling penting pedagang tanpa ditarik uang 
sepeserpun dalam menempati pasar baru nanti. 
  
Kata Kunci : Perlawanan, Pedagang Pasar, Perubahan kebijakan 
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Kata Pengantar 

Alhamdulillah penelitian ini selesai dilaksanakan, ucapan terima kasih kepada 

beberapa kawan yang telah membantu menyelesaikannya. Penelitian ini mengambil setting 

pergumulan politik antara pedagang pasar Dinoyo yang berusaha keras mempertahankan 

pasar tradisional dengan pemerintah kota yang berusaha melakukan modernisasi pasar 

Dinoyo. Dua kepentingan yang berbeda ini semula tak terjembatani karena pemerintah kota 

dalam merumuskan kebijakan  modernisasi pasar Dinoyo tanpa melibatkan para pedagang 

akibatnya didalam kebijakan tersebut terjadi “nir kepentingan pedagang”, kepentingan 

pedagang tidak masuk bagian dari agenda kebijakan. 

Manakala Walikota mendesakkan modernisasi pasar Dinoyo para pedagang 

melakukan perlawanan. Resistensi ini dipicu oleh kapitalisasi pasar dan marjinalisasi 

pedagang pasar Dinoyo ini terlihat dalam site plan modernisasi pasar yang akan dibangun. 

Pedagang pasar Dinoyo “pemilik sah” pasar harus membeli lagi bedak/toko/meja yang akan 

dibangun dipasar baru tersebut, apalagi posisi pasar tradisional Dinoyo di letakkan 

dibelakang pasar modern dan ruko Dinoyo semakin menyulut resistensi pedagang kepada 

Walikota. Berbagai cara dilakukan untuk melawanan dengan melibatkan banyak aktor 

akhirnya terjadi kesepakatan  dengan cara mengubah site  plan yaitu reposisi pasar : Pasar 

modern sebelah barat – pasar tradisional sebelah timur dalam posisi sejajar. 

Malang 12 Pebruari 2012 
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