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PRAKATA

Perlawanan masyarakat sipil (civil society) terhadap negara 
khusus nya di aras lokal bermula dari adanya kebijakan pe
merintah daerah yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil. 
Buku ini mengulas kasus perlawanan masyarakat sipil (civil 
society) terhadap Pemerintah Kota Malang dalam proses pe
nyusunan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD), dan kebijakan perubahan pasar tradisional Dinoyo 
menjadi pasar modern. Sebagai acuan teoritis dalam memahami 
kedua kasus tersebut, maka pada Bab I kami menguraikan teori 
relasi negara dan masyarakat sipil menurut beberapa ahli. Teori 
Antonio Gramsci tentang hegemoni, negara, ideologi, ruang 
publik, pendidikan, dan masyarakat sipil menjadi acuan utama 
kami dalam memahami kedua kasus di atas. Pada bab II kami 
menguraikan teori relasi negara dan masyarakat sipil dalam 
penyusunan kebijakan publik.

 Relasi Negara dan Masyarakat Sipil pada kasus pertama 
kami menguraikannya dalam Bab III dan IV.  Kasus pertama 
terkait dengan upaya masyarakat sipil mendorong Pemerintah 
Kota Malang untuk membuat kebijakan APBD yang berpihak 
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kepada masyarakat kecil. Selama ini kebijakan APBD di Kota 
Malang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat kecil, justru 
berpihak kepada kepentingan politik politisi, birokrasi, dan 
bahkan pengusaha. Para elit tersebut berupaya secara sistimatis 
untuk mengarahkan kebijakan APBD agar berpihak kepada 
kepentingan mereka sehingga postur atau struktur kebijakan 
APBD berorientasi kepada kebutuhankebutuhan para elit 
politik. Persoalan tersebut memicu masyarakat sipil Kota Malang 
melakukan gerakan sistimatis untuk melawan perilaku korup 
para elit itu.  Secara khusus, pada Bab IV kami membahas bentuk
bentuk perlawanan masyarakat sipil terhadap pemerintah Kota 
Malang untuk mewujudkan kebijakan APBD pro rakyat. 

 Kasus kedua kami menguraikannya dalam Bab V. Pada 
bab V kami mendiskusikan perlawanan masyarakat sipil terhadap 
Pemerintah Kota Malang atas kebijakan perubahan pasar 
tradisional Dinoyo menjadi pasar modern. Menurut masyarakat 
sipil Kota Malang kebijakan tersebut tidak berpihak kepada 
masyarakat kecil khususnya pedagang pasar Dinoyo Malang. 
Pemerintah Kota Malang dinilai berpihak kepada konglomerat 
(pengusaha), dan menyampingkan kebutuhan masyarakat kecil 
(pedagang pasar Dinoyo). Karena itu, masyarakat sipil Kota 
Malang melakukan segala upaya untuk menggagalkan kebijakan 
Pemerintah Kota Malang tersebut. Masyarakat sipil melakukan 
upaya berupa demontrasi, dialog, diskusidiskusi non formal, 
bahkan do’a dan dzikir bersama. 

 Dari kedua kasus tersebut terdapat hal yang menarik 
untuk dicermati dan dipahami bersama, yaitu terkait kasus 
pertama, kendati masyarakat sipil sudah melakukan upayaupaya 
serius untuk melawan Pemerintah Kota Malang namun tetap 
saja Kebijakan APBD tidak berpihak kepada masyarakat kecil. 
Berdasarkan hasil penelitian kami yang dijelaskan dalam buku 
ini, kegagalan masyarakat sipil dalam mengarahkan Pemerintah 
Kota Malang bukan karena metode gerakan yang tidak tepat, 
namun lebih disebabkan kuatnya kolusifitas politisi (Kepala Daerah 
dan DPRD), birokrasi, dan pengusaha yang berkepentingan di 
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Kota Malang sehingga kebijakan APBD tidak berpihak kepada 
masyarakat kecil di Kota Malang. 

 Kasus kedua, menunjukkan kemampuan masyarakat 
sipil Kota Malang yang mampu mengarahkan pemerintah Kota 
Malang sehingga kebijakan perubahan pasar tradisional Dinoyo 
menjadi pasar modern tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginan 
pengusaha, justru sesuai keinginan masyarakat kecil (pedagang 
pasar Dinoyo). Berdasarkan hasil penelitian kami, kemampuan 
masyarakat sipil mengarahkan kebijakan tersebut sesuai keinginan 
pedagang pasar Dinoyo disebabkan adanya gerakan masyarakat 
sipil yang bersifat kolektif, sinergis, dan mengedepankan metode 
kompromi. Tentunya dalam membangun gerakan tersebut, 
masyarakat sipil melakukan segala bentuk perlawanan dan 
menghadapi segala macam tantangan dan persoalan. 

 Buku ini memberikan gambaran nyata bagaimana posisi 
kekuatan negara khususnya di Kota Malang dalam mengendalikan 
dan membuat kebijakan publik yang secara jelas tidak berpihak 
kepada masyarakat kecil. Buku ini juga memberikan gambaran 
bagaimana upayaupaya masyarakat sipil dalam melawan 
dan menggagalkan kebijakan pemerintah (negara) yang tidak 
berpihak kepada masyarakat kecil. Dengan gambaran nyata 
itu, kita semua dapat memahami perilaku dominasi pemerintah 
(negara) terhadap rakyatnya, dan dapat memahami bagaimana 
membangun gerakan masyarakat sipil yang lebih kuat dalam 
menandingi kekuatan negara sehingga kebijakan publik berpihak 
kepada rakyat kecil. Semoga buku ini bermanfaat, dan selamat 
membaca!

Malang, 12 Maret 2014

Tim Penulis
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Tujuan Instruksional Bab I

Materi bab I di harapkan mahasiswa dan mahasiswi: 
1. Mampu memahami dan dapat menjelaskan teori relasi 

negara dan masyarakat sipil menurut Antonio Gramsci 
yang mencakup tentang kritikan Antonio Gramsci 
terhadap pemikiranpemikiran Karl Marx, Pendidikan 
Kritis, Hegemoni Politik, Masyarakat Sipil (civil society), 
Kekuasaan, dan Ideologi Politik. Mahasiswa dan 
mahasiswi dengan memahami teori relasi negara dan 
masyarakat sipil menurut Antonio Gramcsi diharapkan 
mampu menjelaskan karakteristik negara dalam meraih, 
menjalankan, dan mempertahankan kekuasaan politik, 
dan mampu  menjelaskan posisi masyarakat sipil dalam 
mengupayakan membangun kekuatan kolektif untuk 
mengimbangi kekuatan hegemonik negara. 

2. Mampu memahami dan dapat menjelaskan  relasi negara 
dan masyarakat sipil (civil society) menurut Afan Gaffar, 
Victor PerezDiaz, dan Cristhoper Briyant. Pada konteks  
ini mahasiswa dan mahasiswi diharapkan mampu 
menjelaskan peran dan posisi masyarakat sipil dan 
negara dalam proses politik demokrasi. 

3. Mampu memahami dan dapat menjelaskan kekuatan 
negara dan masyarakat sipil dalam proses politik. Pada 
konteks ini mahasiswa dan mahasiswi diharapkan 
mampu menjelaskan peran, posisi, dan kekuatan negara 
dan masyarakat sipil dalam proses politik demokrasi. 
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TEORI RELASI NEGARA DAN 
MASYARAKAT SIPIL

BAB 1

A. Relasi Negara dan Masyarakat Sipil Menurut Antonio 
Gramsci

1. Dialektika Antonio Gramsci tentang Masyarakat Sipil 
Antionio Gramsci adalah pemikir politik Marxisme. Marxisme 

adalah paham dan ajaran politik Marx. Dengan demikian, Gramsci 
adalah pengikut ajaran Marx. Ia menjadikan pemikiran Marx 
sebagai landasan pengembangan pemikiran, landasan dalam 
berpolitik praktis, dan menjadikan ajaran Marx sebagai inspirasi 
dalam melahirkan ideide baru. Meskipun Gramsci menjadikan 
ajaran politik Marx seperti tersebut, bukan dalam arti Gramsci 
mengikuti sepenuhnya ajaranajaran politik Marx. Sebaliknya, 
Gramsci banyak mengkritisi proposisiproposisi teori Marx. Pada 
bagian ini, penting untuk menjelaskan kritikan Gramsci terhadap 
pemikiran Marx sebagai upaya pembedaan dan kesamaan 
Gramsci dengan Marx dan pemikiran politik Marxsisme lainnya. 
Berdasarkan uraian Robert Bocook (2007) dalam bukunya yang 
berjudul ‘Pengantar Komprehensif Untuk Memahami Hegemoni’, 
dan uraian Roger Simon (1999) dalam bukunya yang berjudul 
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‘GagasanGagasan Politik Gramsci’, terdapat lima bagian kritikan 
Gramsci terhadap pemikiran Marx, yaitu: Ekonominisme dan 
Determinisme Ekonomi, Tendensi Positivistik, Reduksionisme 
Pendidikan,	dan	Definisi	Masyarakat Sipil.

Pertama, “Ekonominisme Marx (Ajaran Ortodoks, Deter
minis me  Mekanis). Konsep pemikiran yang mereduksi dan 
menganggap esensi terhadap suatu entitas tertentu sebagai satu
satunya kebenaran mutlak. Konsep ekonomi menjadi landasan 
utama dalam kehidupan bernegara. Budaya, politik, dan adat 
merupakan bagian yang tidak penting dalam konsep ekonomi. 
Akibatnya, sosialisme dan golongan ortodoks ini direduksi 
menjadi hanya kelas ekonomi, sehingga gerakan itu hanya menjadi 
gerakan buruh, dan mengabaikan kemungkinan gerakan lain 
seperti Civil right movement, women movement, gerakan masyarakat 
adat ataupun gerakan lingkungan serta gerakan sosial lain. Analisis 
Gramsci membantu membuka dan mengkaitkan gerakan buruh 
sebagai bagian dari gerakan civil society dan sebaliknya. Dalam 
kaitan inilah sesungguhnya Gramsci membuka jalan selebar
lebarnya tentang gerakan civil society dari gerakan yang tadinya 
hanya terfokus pada gerakan buruh”1. Pendekatan ekonomisme 
ini tercermin dalam penggunaan yang luas metaphor “struktur 
dasar dan struktur atas” (base and super structure) yang diambil 
dalam pengantar Marx yang terkenal dalam buku Contribution to 
A Critique of Politcal Economi (1859). Perkembangan yang berarti 
signifikan	 dipahami	 sebagai	 perkembangan	 yang	 berlangsung	
dalam struktur dasar ekonomi tersebut, sementara perjuangan 
politik hanya dianggap sebagai bagian dari struktur atas yang 
dibangun di atas struktur dasar”2. Determinisme mekanis ini 
sangat berpengaruh beberapa partai sosialis seperti Partai Sosialis 
Demokrat Jerman.

Kedua, “Tendensi positivism dalam pemikiran kalangan 
Marxis adalah pandangan tentang perubahan formasi sosial. 

1 Mansour Fakih dalam Roger Simon, GagasanGagasan Politik Gramsci, 
(Yogyakarta : Penerbit INSIST dengan Pustaka Pelajar, 1999) hal. xv

2 Roge Simon, GagasanGagasan Politik Gramsci, (Yogyakarta : Penerbit 
INSIST dengan Pustaka Pelajar, 1999) hal. 20. 
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Salah satu tafsiranya adalah bahwa masyarakat berkembang 
dan berubah secara linear dari formasi sosial dan akumulasi 
primitif ke feodal, lantas Kapitalistik, dan akhirnya mekanime 
eksploitatif yang mencapai taraf menekan hingga memunculkan 
revolusi kaum buruh proletar, kemudian akhirnya terwujudlah 
masyarakat dengan formasi sosialistik. Dalam tafsiran yang 
stukruralistik dan positivistik itu, faktor manusia, kesadaran 
kritis, ideologi dan keyakinan diyakini banyak ditentukan oleh 
basis ekonomi yang objektif dan, oleh karenanya tidak dianggap 
fundamental. Dalam realitas politik yang dianalisis Gramsci 
menunjukkan bahwa formasi sosial kapitalistik yang eksploitatif 
dan penindasan politik rezim fasisme Mussolini ternyata tidak 
secara otomatis melahirkan revolusi sosial, mala muncul gejala 
menguatnya “de-proletarisasi’, dimana para buruh rela dan concern 
menerima penderitaan, dan bahkan mendukung keberadaan 
rezim Mussolini”.

Ketiga, “Paham reproduksi dalam pendidikan menganggap 
bahwa pendidikan sulit diharapkan untuk memerankan per
ubahan, melainkan mereka yang justru memproduksi sistem yang 
ada atau hukum yang berlaku. Sebaliknya, sistemsistem Gramsci 
menyumbangkan perubahan yang besar dalam pemikiran 
“popular education” dan participatory training”, yang menekankan 
pembangkitan kesadaran kritis tersebut. Pemikiran Gramsci 
sangat berpengaruh terhadap munculnya pendidikan kritis dan 
mendorong munculnya aliran produksi dalam pendidikan dan 
pelatihan, yakni setiap upaya pendidikan bagi mereka ini selalu 
ada peluang untuk senantiasa mengembalikan fungsinya sebagai 
proses independen untuk transformasi sosial. Hal ini berarti 
proses pendidikan harus memberi ruang untuk menyingkirkan 
segenap tabu dan menantang secara kritis hegemoni dominan.

Keempat, “Definisi	Marx	dan	Engel	tentang	masyarakat	sipil	
dan masyarakat politik dianggap terlalu sempit karena hanya 
menunjukkan hubungan pada konteks ekonomi dan produksi. 
Menurut Gramsci hubungan masyarakat sipil dan masyarakat 
politik sangak kompleks. Dalam ruang lingkup masyarakat 
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sipil dan masyarakat politik terdapat hubungan ekonomi dan 
hubungan politik. Kedua hubungan tersebut berlangsung pada 
kedua bentuk masyarakat tersebut.

Terdapat beberapa sumbangsih pemikiran Antonio Gramsci 
yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menjelaskan hubungan 
negara dan masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan 
APBD di Kota Malang, dan Perlawanan Pedagang Pasar Dinoyo 
Terhadap Pemerintah Kota Malang Atas Perubahan Kebijakan 
Pasar Tradisional Dinoyo Menjadi Pasar Modern, yaitu sebagai 
berikut.

a. Pendidikan Kritis

Melalui pendidikan kritis, lahir kesadaran politik kritis 
terhadap hegemoni dominan dan sistem yang tidak adil 
merupakan dasar penting dalam civil society yang merupakan 
perkumpulan sosial politik, masyarakat adat, pesantren, ataupun 
LSM dimana masingmasing anggotanya memiliki kesadaran 
kritis sebagai “intelektual organik”, dalam suatu aksi politik 
untuk menciptakan sejarah mereka sendiri. Lebih dari itu, civil 
society juga merupakan kontra diskursus warga negara terhadap 
diskursus dominan seperti globalisasi, developmentalisme, yang 
tidak demokratis dan tidak berkeadilan sosial3. 

Kegagalan Partai Sosialis Italia disebabkan sikap pengabaian 
dalam mengorganisir organisasi sosial atau pengabaian 
pendidikan kritis kepada buruh. Pemimpin Italia tidak menduga 
bahwa revolusi akan muncul dari bergesernya perimbangan
perimbangan inisiatifinisiatif politik. Sebaliknya mereka yakin 
bahwa ketika kontrakdiksikontradiksi kapitalisme berkembang, 
gerakan massa akan muncul dengan sendirinya dan mengantar 
partai sosialis ke tempat kekuasaan. Jadi, para Pemimpin Sosialis 
Italia tidak melakukan upaya serius untuk membangun aliansi 
yang luas dikalangan kelas pekerja yang terdiri dari berbagai 
kekuatan sosial baru seperti para petani dan kaum borjuis 
kota, melainkan mereka membiarkan kekuatankekuatan ini 

3 Mansour Fakih, Op. Cit., hal. xix
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digerakkan oleh Partai Fasis Musolini, dan meninggalkan gerakan 
buruh begitu saja sehingga menjadi kekuatan bagi kemenangan 
penuh fasisme”4.

Hegemoni hanya dapat diraih melalui pendidikan kritis 
yakni mengubah kesadaran, pola pikir dan pemahaman 
masyarakat, “konsep mereka tentang dunia, serta norma perilaku 
mereka. Pendidikan kritis bertujuan melakukan Revolusi 
Intelektual dan Moral. Dengan melakukan revolusi intelektual 
dan moral diharapkan mampu menghapus pemikiran awam, 
yang cenderung membuat mereka menerima ketidakadilan 
dan penindasan sebagai hal yang alamiah dan tidak dapat 
diubah. Pemikiran awam dirubah melalui proses interaksi, 
mengembangkan inti positifnya menjadi pemikiran awam sosialis 
yang baru dan runtut. 

b. Hegemoni Politik

Gramsci mengakui bahwa konsep hegemoni lahir dari pe
mikiran Lenin tentang “kelas pekerja harus bergerak melampaui 
fase korporasi ini dan, bersamasama dengan kaum petani, harus 
bertindak sebagai kekuatan utama (hegemonik) dalam ruangan 
demokratis menentang bangsa Tsar (Negara Tsar adalah negara 
otokrasi). Lenin dalam teori dan praktik mengembangkan konsep 
kepemimpinan yang dipegang oleh kelas pekerja yang ber asal dari 
gabungan dari berbagai kekuatan sosial yang luas”5. Dasardasar 
konsep hegemoni diletakkan oleh Lenin dengan menyempurna
kan upaya yang telah dikerjakan oleh para pendiri gerakan buruh 
Rusia. Kelas pekerja harus mengembangkan kekuatan nasional, 
berjuang untuk membebaskan semua kelas atau kelompok yang 
tertindas. Dalam aliansinya dengan para petani, kelas pekerja 
Rusia harus bertindak sebagai kekuatan utama (hegemonik) dalam 
revolusi demokratis borjuis untuk menggulingkan kekuasaan 
bangsa Tsar. Dengan cara ini, kelas pekerja, yang pada masa itu 
masih merupakan kelompok minoritas, mampu memperoleh 
dukungan dari mayoritas penduduk.

4 Roge Simon, Op. Cit., hal. 31.
5 Ibid., hal. 20.
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Bagi Lenin, hegemoni merupakan strategi untuk revolusi, 
suatu strategi yang harus dijalankan oleh kelas pekerja dan 
anggotaanggotanya untuk memperoleh dukungannya dari 
mayoritas. Pengertian Lenin tersebut diperluas oleh Gramsci, 
hegemoni bukan merupakan strategi untuk revolusi. Pengertian 
hegemoni menurut Lenin lebih pada kesamaan istilah dengan 
konsep dominasi. “Gramsci membedakan antara dominasi 
(kekerasan) dengan kepemimpinan moral dan intelektual”: 
“Suatu kelompok sosial bisa, bahkan harus menjalankan 
kepemimpinan sebelum merebut kekuasaan pemerintahan (hal 
ini jelas merupakan salah satu syarat utama untuk memperoleh 
kekuasaan tersebut); kesiapan itu pada gilirannya menjadi sangat 
penting ketika kelompok itu menjalankan kekuasaan, bahkan 
seandainya kekuasaan tetap berada di tangan kelompok, maka 
mereka harus tetap memimpin”6.

Ada dua syarat agar kelas pekerja menjadi kelas hegemonik, 
yaitu memperhatikan kepentingan kelas dan menemukan cara 
mempertemukan kelompok lain untuk menyetujui kepentingan 
mereka sendiri. Untuk mempertemukan kedua pihak, buruh
pemodal, merupakaan pekerjaan yang sulit untuk mendapatkan 
kesepakatan bersama, karena masingmasing pihak memiliki 
kepentingan yang berbeda. 

Untuk berada pada posisi hegomonik, Gramsci mengajukan 
konsep tentang nasionalkerakyatan: “Suatu kelas tidak bisa 
meraih kepemimpinan nasional, dan menjadi hegemonik, jika 
kelas itu hanya membatasi pada kepentingan mereka sendiri, 
mereka harus memperhatikan tuntutan dan perjuangan rakyat 
yang tidak mempunyai karakter kelas yang bersifat murni, yakni 
yang tidak muncul secara langsung dari hubunganhubungan 
produksi. Jadi, hegemoni mempunyai dimensi nasional
kerakyatan, disamping dimensi kelas (karena menuju nasional 
kerakyatan berangkat dari gerakangerakan berbagai kelas). 
Hegemoni memerlukan penyatuan berbagai kekuatan sosial yang 

6 Antonio Gramsci, SPN5768,  dalam Roge Simon, GagasanGagasan Politik 
Gramsci, (Yogyakarta : Penerbit INSIST dengan Pustaka Pelajar, 1999) hal. 22. 
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berbeda ke dalam suatu aliansi yang luas yang mengungkapkan 
kehendak kolektif semua rakyat, sehingga masingmasing 
kekuatan ini bisa mempertahankan otonominya sendiri dan 
memberikan sumbangan dalam gerak maju menuju sosialisme. 

Gramsci melakukan pembedaan tegas antara strategi yang 
diterapkan kapitalis dengan strategi yang dilakukan kelas 
pekerja. Strategi kaum borjuis mempunyai sifat khusus yang 
dinamakan revolusi pasif. Revolusi pasif berasal dari gerakan elit 
yang merupakan agen negara seperti aparat keamanan. Revolusi 
pasif muncul karena terjadi perubahan struktur negara. Revolusi 
ini tentu menguntungkan kelas borjuis, oleh karena itu gerakan 
sosialis pekerja harus anti revolusi pasif. 

Gramsci menjelaskan revolusi pasif dengan melakukan 
pembedaan antara Revolusi Perancis dengan Revolusi 
Risorgimento Italia. Dalam revolusi Prancis, Jacobin dapat 
memobilisir rakyat untuk melakukan perjuangan revolusioner 
dengan cara mendukung tuntutan kaum tani dan pembangun 
aliansi dengan mereka. Sebaliknya penyatuan Italia dan naiknya 
kaum Borjuis Italia ketampuk kekuasaan dalam Risorgimento 
dilakukan Cavour dan Partai Moderat dengan cara yang sangat 
berbeda, yaitu tidak mengikut sertakan rakyat; sarana utama 
mereka adalah negara Piedmont dengan Tentara, Kerajaan, dan 
Birokrasinya. Partai Aksi merupakan oposisi dari Partai Moderat. 
Menurut Gramsci, Partai Aksi kalah disebabkan karena mereka 
gagal membangun agenda yang mencerminkan tuntutan utama 
masyarakat umum, dan terutama tuntutan petani. Selain sukses 
meraih kekuasaan, Partai Moderat juga sukses menanamkan 
nilainilai ideologis kepada individuindividu Partai Aksi 
dengan ditandai banyaknya menyeberang ke kelompok moderat. 
Karena model revolusi yang demikian, oleh Gramsci Revolusi 
Risegimento Italia dinamakan Revolusi Pasif. Revolusi pasif tidak 
berkualitas perjuangan nasional kerakyatan. Karena itu, Gramci 
menyatakan, “Para pemimpin Risorgimento Italia bermaksud 
menciptakan negara modern di Italia dan pada kenyataannnya 
melahirkan anak haram”. 
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Teori Hegemoni Gramsci dibangun atas pengakuan bahwa 
perjuanganperjuangan demokrasi rakyat, dan lembagalembaga 
parlementer yang telah mereka bentuk tidak perlu mempunyai 
karakter kelas. Sebaliknya, lembagalembaga menjadi jalur 
bagi perjuangan politik antara dua kelas utamakelas pekerja 
dan kelas kapitalis. Untuk bergerak maju menuju sosialisme, 
gerakan buruh harus menemukan cara untuk mempertautkan 
perjuanganperjuangan demokrasi rakyat ini dengan tujuan
tujuan sosialisnya, membangun aliansi yang memungkinkannya 
untuk meraih kedudukan kepemimpinan nasional (hegemoni)7.

Untuk mendapatkan hegemoni dibutuhkan kerja keras 
dari kelompokkelompok sosial. Usahausaha untuk men dapat
kan hegemoni harus diikuti dengan usahausaha untuk mem
pertahankan dan melestarikan sistem yang ada dengan cara me
nata dan memperkuat kembali lembagalembaga negara. Berikut 
Roger Simon menguraikan pemikiran Gramsci tentang langkah
langkah dan alasan mempertahankan sistem: “Usahausaha itu 
harus mencakup perjuangan untuk menciptakan keseimbangan 
baru dari berbagai kekuatan politik, dan menuntut pembentukan 
kembali lembagalembaga negara seperti halnya pembentukan 
ideologiideologi baru, dan jika kekuatan oposisi tidak cukup 
kuat untuk menggeser keseimbangan berbagai ke kuatan dalam 
perjuangan mereka, maka kekuatan konservatif akan berhasil 
membangun sistem aliansi baru yang akan mem perkokoh 
kembali hegemoni mereka”. 

c. Masyarakat Sipil (Civil Society)

Konsep Gramsci tentang civil society. Gramsci membedakan 
antara lembagalembaga publik negara dengan masyarakat 
sipil yang terdiri dari semua organisasi swasta yang bersifat 
sukarela seperti serikat dagang, partai politik, gereja, organisasi 
masyarakat dan organisasi amal. “Hegemoni dari kelas dominan 
dijalankan dalam masyarakat sipil dengan mengajak kelaskelas 
yang berada di bawah untuk menerima nilainilai dan gagasan

7 Roger Simin, Op.Cit., hal. 11.
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gagasan yang telah diambil oleh kelas yang dominan itu sendiri, 
dan dengan membangun jaringan kerjasama yang didasarkan 
atas nilai –nilai tersebut. Langkah menuju sosialisme dilakukan 
dengan membangun hegemoni tandingan (counter-hegemony) 
oleh geraka buruh dan ini memerlukan proses reformasi moral 
dan ideologi yang panjang8.

Gramsci	 mendefinisikan	 masyarakat	 sipil	 sebagai	 bentuk	
hubungan antar organisasi sosial seperti partai politik, gereja, 
organisasi masyarakat, sarekat dagang, masyarakat adat, sarekat 
buruh. Negara tidak termasuk pada hubungan tersebut, karena 
memiliki kekuatan kekerasan (koersif). Masyarakat sipil adalah 
suatu wadah perjuangan kelas dan perjuangan demokrasi
kerakyatan. Masyarakat sipil adalah wadah disitu kelompok sosial 
dominan mengatur konsensus dan hegemoni. Masyarakat sipil 
juga adalah suatu wadah dimana kelompokkelompok sosial yang 
lebih rendah (subordinate) dapat menyusun perlawanan mereka 
dan membangun sebuah hegemoni alternatif (counter-hegemony)9.

Selain merebut kekuasaan politik, masyarakat sipil juga 
harus meraih kepemimpinan dalam produksi. Hal ini semata
mata menghidari kekuatan kelompok borjuis dalam mengusai 
kepemimpinan produksi. Jika kelompok borjuis, maka dengan 
sendirinya akan mengusai kepemimpinan politik. Oleh karena 
itu, Gramsci melarang membedakan kepemimpinan produksi 
dan kepemimpinan politik. Dua kepemimpinan tersebut harus 
disatu padukan dalam melakukan gerakan sosial. Dengan dua 
kepemimpinan itupula, kelompok sosial mampu melakukan 
hegemonik dengan efektif. 

Gramsci menjelaskan bahwa masyarakt sipil lebih mudah 
mengusai negara pada negara yang memposisikan masyarakat 
sipil sebagai mitra. Berikut penjelasanya pada salah satu 
paragraph Prison Notebook yang dikutip Rogen Simon: “Di timur 
negara adalah segalanya, masyarakat sipil adalah primodial dan 
lemah; di barat terdapat hubungan yang serasi antara negara dan 

8 Ibid., hal. 13.
9 Ibid., hal. 28.
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masyarakat sipil, dan ketika negara mengalami goncangan maka 
struktur masyarakat sipil segera menggantikannya10”. 

Pemahaman Gramsci, negara bukan alat kelas penguasa untuk 
melakukan	represi	atas	kelas	yang	lain	seperti	yang	didefinisikan	
oleh Lenin. Gramsci	 mendefinisikan	 negara	 sebagai	 proses	
pembentukan kekuasaan yang terus menerus berlangsung, karena 
di dalam negara terdapat kelompokkelompok kepentingan yang 
membuat sistem tidak stabil. Jadi, meskipun kelas hegemoni itu 
berkuasa dalam negara, mereka tidak dapat menjadikan negara 
sematamata hanya untuk menerapkan kepentingan mereka 
sendiri terhadap kelaskelas lain.

Gramsci	 mendefinisikan	 masyarakat	 sipil	 dan	 masyarakat	
politik dapat diikuti apa yang dikutip oleh Roger Simon pada 
paragraph Prison Notebook sebagai berikut: “Apa yang bisa 
kita lakukan, untuk saat ini, adalah menyatukan dua tingkat 
suprastruktur utama: yang pertama bisa disebut masyarakat sipil, 
yaitu bagian dari kelompok yang biasanya disebut “private”, dan 
kedua “masyarakat politik atau negara. Keduannya disatu sisi, 
memiliki fungsifungsi hegemoni yang dilakukan oleh kelompok 
dominan dalam masyarakat, dan disisi lain, juga mempunyai 
fungsifungsi dominasi langsung yang dilakukan oleh negara dan 
pemerintahan hukum.

Masih mengikuti kutipan Roger Simon tentang masyarakat 
sipil menurut Gramsci: “dan dalam suratnya tanggal 07 
September 1931 Gramsci menunjukkan bahwa masyarakat sipil 
itu mencakup apa yang disebut organisasiorganisasi “swasta” 
(private) seperti gereja, serikat dagang, sekolah dan sebagainya, 
dan ia menambahkan ‘jelas dalam masyarakat sipil lah kaum 
intelektual itu menjalankan tugasnya secara khusus….”. 

Berdasarkan	 definisi	 tersebut,	 dapat	 dikatakan	masyarakat	
sipil menurut Gramsci adalah kumpulan organisasiorganisasi 
sosial, politik, dan ekonomi dalam melakukan hubungan 
untuk mencapai tujuan dan orientasi masingmasing. Di dalam 
masyarakat sipil terjadi proses penyebaran dan pengaruh ideologi 

10 Gramsci, Op.Cit.,1999
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dari kelas yang satu kepada kelas yang lain. Dengan demikian, 
masyarakt sipil merupakan ruang pertentangan kelas termasuk 
kelas borjuis dengan kelas pekerja. “Semua organisasi yang 
membentuk masyarakat sipil ini merupakan hasil dari jaringan 
kerja dari praktikpraktik dan hubunganhubungan sosial yang 
bersifat kompleks, termasuk pertentangan antara dua kelas 
utama, pemodal dan pekerja (buruh)11. 

Gramsci membedakan masyarakat sipil dengan masyarakat 
politik.	Definisi	masyarakt	sipil	adalah	seperti	yang	disampaikan	
di atas. Masyarakat politik adalah ditunjukkan untuk hubungan 
antar lembagalembaga negara dalam  menjalankan tugas dan 
fungsi masingmasing termasuk fungsi koersif. Seperti yang 
dikutip Roger Simon “Gramsci menggunakan istilah masyarakat 
politik bagi hubunganhubungan koersif yang terwujud dalam 
berbagai lembaga negaraangkatan bersenjata, polisi, lembaga 
hukum dan penjara, bersamasama dengan semua departemen 
administrasi yang mengurusi pajak, keuangan, perdagangan, 
industri, keamanan sosial, dan sebagainya, yang tergantung 
upaya	 akhir	 dari	 efektifitas	monopoli	 negara	 daam	melakukan	
tindakan koersif12. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan tersebut, 
Roger Simon menyimpulkan, “bahwa istilah masyarakat politik 
bukan lah pengagganti istilah “negara”, namun istilah itu hanya 
menunjuk pada hubunganhubungan koersif yang terdapat pada 
aparat negara”13. 

Berdasarkan	definisi	Gramsci tentang masyarakat sipil dan 
masyarakat politik seperti di atas, Roger Simon menekankan 
“kita jangan sampai memahami perbedaan masyarakat sipil dan 
negara	seolah-olah	keduannya	terpisah	secara	fisik	dan	menjadi	
wilayah yang tersendiri denga batasbatas yang tegas. Pada 
dasarnya keduannya terbentuk dari berbagai hubungan sosial 
yangdalam kasus negarayang bersifat koersif menjelma kedalam 
berbagai organisasi. Gramsci mengatakan lembaga pendidikan 
termasuk universitas merupakan bagian dari masyarakat sipil. 

11 Ibid., hal. 102. 
12 Roger Simon, Op. Sit.,hal104
13 Ibid., 105
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Lembaga pendidikan merupkan tempat bagi warga masyarakat 
untuk menimba ilmuguru dan siswa berinteraksi dalam belajar 
mengajar. Mengingat lembaga pendidikan dan guru adalah 
juga bagian dari lembaga negara. Lembaga pendidikan dan 
guru berada di dalam struktur negara. Dengan demikian, secara 
langsung maupun tidak langsung, meskipun terdapat perbedaan, 
masyarakat sipil dan masyarakat politik tidak bisah dipahami 
bagian terpisah yang tidak memiliki hubungan. 

Pada kajian selanjutnya, Gramsci tampak tidak membedakan 
secara khusus antara masyarakat sipil dengan masyarakat 
politik.	Hal	ini	tampak	pada	definisi	negara	yang	diuraikan	oleh	
Gramsci berikut ini: “negara merupakan suatu kompleks dari 
aktifitas	praktis	dan	teoritis	di	mana	kelas	penguasa	tidak	hanya	
mempertahankan dominasinya namun memperoleh persetujuan 
dari kelompok lain yang berada di bawah kekuasaannya”. 
Definisi	 tersebut	 memperkuat	 dan	 mempertegaskan	 hubungan	
masyarakat sipil dan masyarakat politik (negara)  sama pentingnya 
dalam posisi hegemoni dan dihegemoni. Meskipun negara 
memiliki kekuatan koersif (dominasi) namun tetap membutuhkan 
legitimasi masyarakat sipil yang ditujukkan melalui persetujuan 
terhadap tindakan negara. Karena negara memiliki kekuatan 
koersif, maka dengan sangat mudah untuk menghegemoni 
masyarakat sipil. Ditambah dengan beberapa organisasi di dalam 
masyarakat sipil yang merupakan penjelmaan masyarakat politik 
(negara) seperti lembaga pendidikan dan ikatan profesi aparatus 
yang secara struktural di bawah kekuasaan negara. Kondisi 
tersebut disebut oleh Roger Simon sebagai hegemoni negara yang 
dilindungi oleh tameng koersif. Negara seperti ini disebut oleh 
Gramsci sebagai Negara Integral. 

 Robert Bacock membedakan negara integral yang di
maksud kan Gramsci dengan negara totalitarianisme, “Konsep 
negara integral dapat dibedakan dengan konsep totalitarianisme. 
Tidak dapat unsur kesepakatan sukarela dalam totalitarianisme 
seperti yang terdapat dalam suatu negara integral, yang di 
dalam nya kesepakatan tentang tujuantujuan dasar didasarkan 
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pada seperangkat gagasan dan nilai, suatu falsafah bersama yang 
demikian oleh sebagaian besar orang berdasarkan persetujuan 
yang aktif dan diberikan secara bebas. Persetujuan tidak 
dimanupulasi dan tidak dihasilkan oleh ketakutan terhadap 
kekuatan koersif, negara pun tidak berfungsi seperti yang terjadi 
pada negara totalitarianism. Suatu neagar integral tidak akan 
memenjarakan warga masyarakatnya berdasarkan kepentingan 
politik negara”14. Karena itu, negara integral tepat disebut sebagai 
negara sosial kerakyatan atau nasional kerakyatan, dan atau 
demokrasi kerakyatan. 

Hubungan organisasiorganisasi di dalam masyarakat sipil 
dikatakan oleh Gramsci adalah hubungan kekuasaan. Relasi 
antara organisasiorganisasi di dalam masyarakat sipil terdapat 
unsur kekuasaan. Kelas pemodal dan buruh saling mempengaruhi 
(konflik)	untuk	mendapatkan	kekuasaan	sebagai	alat	hegemoni.	
Masyarakat politik melalui kekuatan koersif dapat menjelma 
pada berbagai hubungan organisasiorganisasi pada masayarakat 
sipil. Kelas pekerja harus menghadapi dua bentuk penindasan, 
yakni penidasan kelas berjuis yang bagian dari masyarakat sipil, 
dan penindasan negara yang merupkan masyarakat politik. Dua 
pe nindasan tersebut berbeda bentuk sesuai dengan hubungan 
masingmasing. Bentuk penindasan kelas borjuis terhadap kelas 
buruh adalah penindasan eksploitasi. Sedangkan penindasan 
negara terhadap kelas pekerja adalah penindasan melalui se
perangkat aturan hukum, prosedur birokrasi, dan menjadikan 
organisasi masyarakat sipil sebagai alat penindasan. Aturan 
hukum dibuat agar kelas pekerja dibebankan pajak yang tinggi, 
tidak diberikan kebebasan dalam bertindak, tidak mendapatkan 
keadilan, persamaan, dan pemerataan. Prosedur birokrasi dibuat 
agar warga masyarakat sulit mendapatkan akses terhadap barang
barang publik.  Organisasi masyarakat sipil dapat dijadikan se
bagai alat penindasan dengan cara, bembentuk organisasi khusus 
sebagai alat kontrol politik untuk mendapatkan legitimasi ke
kuasaan. 

14 Robert Bocock, Pengantar Komprehensif Untuk Memahami Hegemoni, 
(Bandung: Penerbit Jalasutra, 2007) hal. 26. 
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Dimana ada kekuasaan, disitu ada perlawanan. Ungkapan 
ini tepat untuk menggambarkan kekuasaan negara, yang 
mendapatkan perlawanan dari masyarakat sipil termasuk 
perlawanan kelas pekerja terhadap negara. Menurut Gramsci, 
kelas pekerja dalam melawan negara harus memiliki strategi 
sesuai dengan kondisi masyarakat sipil. Masyarakat sipil yang 
masih primodial dan tradisional, negara dapat dilawan dengan 
perlawanan frontal. Strategi ini ditemukan oleh Gramsci dari 
hasil kajiannya tentang revolusi Rusia pada tahun 1917. Berikut 
catatan Gramsci yang dikutip Roger Simon:

 “Pada tahun 1917 di Rusia, di mana masyarakat sipil masih 
primodial dan belum maju, perlawanan frontal terhadap 
negara atau disebut perang gerakan bisa berhasil”15.

Melawanan negara pada masyarakat kapitalis yang maju 
dibutuhkan strategi yang berbeda dari strategi di atas. Gramsci 
menyatakan: “Perang Posisi, adalah perang yang dilakukan untuk 
melawan negara pada masyarakat kapitalis. Kelas pekerja harus 
membongkar sistem pertahanan dan yang mendukung hegemoni 
kaum borjuis dengan membangun aliansi dengan semua gerakan 
sosial yang sedang berusaha mengubah relasirelasi dalam 
masyarakat sipil. Kekuasaan hegemoni yang dijalankan oleh 
kaum borjuis melalui organisasi dalam masyarakat sipil harus 
terus diperlemah dengan kekuatan balik dari gerakangerakan 
sosial yang berasal dari aktivis anggota gerakan tersebut yang 
bersatu di bawah kelas pekerja. 

Untuk menuju perubahan revolusioner dari kapitalisme 
menuju sosialisme kerakyatan atau nasional kerakyatan, dan 
atau demokrasi kerakyatan, dibutuhkan perubahan relasi sosial 
masyarakat sipil sebagai dasar perubahan. Organisasiorganisasi 
masyarakat sipil harus berada dibawah kepemimpinan kelas 
pekerja. Dengan demikian kelas pekerja mampu melakukan 
hegemoni terhadap kelas borjuis kapitalis sehingga terbentuk 
konstitusi sosialis yang dinginkan. Karena itu, penting menjaga 
hubungan baik antara elit masyarakat sipil (pimpinan partai) 

15 Gramsci, Op.Cit., hal. 111. 
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dengan massa. Roberto Bocock menyatakan, “Gramsci berargumen 
bahwa adalah penting untuk mengembangkan hubungan yang 
saling menguntungkan antara para pemimpin dan massa sebelum 
suatu revolusi terjadi, karena jika tidak demikian halnya, sesudah 
revolusi apa pun, hubungan antara pemerintah dan masyarakat 
akan bersifat kediktatoran”16. 

Selanjutnya Gramsci menganalis terbentuknya negara 
sosialis me menuju negara diktator dibawah sistem komunisme. 
Negara sosialisme terbentuk karena mampu melawan kelas 
borjuis dalam masyarakat sipil. Kelas pekerja melakukan pem
berantasan terhadap masyarakat sipil hingga tidak terdapat 
dalam sebuah negara. Ketika negara tidak terdapat masyarakat 
sipil yang maju, maka ketergantungan terhadap negara sangat 
kuat. Pada tahap ini akan terbentuk negara diktator atau oleh 
Gramsci disebut periode statolatry. Perode ini dinilai sangat 
berbahaya sehingga perlu dilakukan revolusi dan lalu melakukan 
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sipil yang kuat 
dan maju tetapi berprinsip nasional kerakyatan. Berikut Gramsci 
menguraikan: “Jenis statolatry tidak boleh ditinggalkan begitu 
saja, dan terutama tidak boleh menjadi fanatisme teoritis atau 
dianggap ‘abadi’. Ia harus dikritik, terutama untuk membangun 
dan menghasilkan bentuk baru masyarakt sipil, di mana inisiatif 
individu dan kelompok akan berkembang. 

Roger Simon menyimpulkan, masyarakat sipil menurut 
Gramsci serta hubungannya dengan negara yang bersifat 
kompleks memberikan perspektif bagi transisi dari kapitalisme 
me nuju bentuk sosialisme yang demokratis dan partisipatif, yang 
dibangun dari bawah, bukan dari atas. 

d. Kekuasaan 

Gramsci menyatakan bahwa kekuasaan harus dipahami 
sebuah hubungan. Hubungan sosial dalam masyarakat sipil juga 
merupakan hubungan kekuasaan sehingga kekuasaan juga bisa 
merata keseluruh masyarakat sipil, bukan hanya terwujud dalam 

16 Robert Bocock, Op. Cit., hal. 17.



NEGARA VERSUS MASYARAKAT SIPIL DI ARAS LOKAL18

aparat negara yang bersifat koersif. Dengan demikian, perjuan 
politik kelas pekerja (buruh) menuju sosialisme tidak boleh 
sebatas untuk merebut kekuasaan negara, tetapi harus diperluas 
pada seluruh masyarakat sipil. Hal ini perlu dilakukan karena 
menjadi syarat untuk melakukan kontrol atas negara17.

Gramsci membagi tiga fase (perkembangan) dalam mencapai 
kekuasaan hegemonik. Tiga fase yang dimaksudkan tersebut 
digambarkan oleh Roger Simon berikut ini: “Fase Pertama, adalah 
ketika seseorang merasa perlu berdiri sejajar untuk mencapai 
kebutuhan ekonomi. Kesadaran tersebut melum mencapai pada 
tahap untuk berkumpul bersama pada suatu kelompok. Fase 
Kedua, ketika seseorang memiliki kesadaran untuk berkumpul 
bersama pada suatu kelompok dalam mencapai kebutuhan 
ekonomi. Kelompok tersebut ikut terlibat pada penyusunan 
undangundang dan bahkan mengubahnya, namun keterlibatan 
tersebut hanya pada bidang ekonomi. Fase Ketiga, ketika 
kelompokkelompok sosial memiliki kesadaran untuk merebut 
kepemimpinan politik dan kepemimpinan produksi (ekonomi). 
Fase pertama dan kedua disebut fase koorporasi. Pada fase yang 
terakhir ini (ketiga), kesadaran politik menggantikan kesadaran 
ekonomi atau koorporasi”18. 

Roger Simon mengatakan: Berdasarkan pemikiran Gramsci 
tentang ketiga fase tersebut, “kita dapat mengatakan bahwa 
suatu kelas menjadi hegemoni jika mampu melampaui fase 
koorporasinya dan berhasil menyatukan kepentingan dan 
kekuatan sosial lain dengan kepentingannya sendiri, dan berhasil 
menjadi representasi penuh dari kekuatan sosial utama dalam 
membangun bangsa. Kelas hegemonik yang berhasil membangun 
blok kekuatan sosial yang mampu bertahan sepanjang periode 
sejarah disebut Gramsci blok historis (historic bloc)19.

Hegemoni memiliki dimensi nasionalkerakyatan, yaitu 
kemampuan kelompok sosial dalam menyatukan gagasan dan 
kepentingankepentingan umum dengan kepentingan kelompok 

17 Roge Simon,Op.Cit., hal. 30.
18 Ibid., hal. 34.
19 Ibid., hal. 38. 
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sosial tersebut. Grasmci menyatakan “Dalam konsep hegemonilah 
berbagai kepentingan yang bersifat nasional dipadukan”. Untuk 
menyatukan kepentingan menjadi kepentingan nasional dapat 
ditempuh dengan mengusung gagasangagasan yang kuat, yang 
diekspresikan dengan istilahistilah seperti “patriotisme” dan 
“nasionalisme”. Gagasan tersebut, oleh Gramsci disebut sebagai 
kekuatan spiritual rakyat. Oleh karena itu, kelas hegemoni adalah 
kelas yang berhasil menggabungkan perjuangan dan gagasan 
patriotik ini dengan kepentingan kelas mereka untuk meraih 
kepemimpinan nasional. 

Kesimpulan Roger Simon menjelaskan nasionalkerakyatan 
Gramsci adalah: 1. Kelas pekerja hanya bisa menjadi kelas 
hegemoni jika mereka memegang kepemimpinan aliansi dari 
kelas dan strata lain. 2. Mereka harus menyatukan perjuangan 
demokrasikerakyatan dengan perjuangan mereka sendiri untuk 
menentang kelas kapitalis dengan tujuan membangun kehendak 
kolektif nasionalkerakyatan.

e. Ideologi

Bagi Gramsci, Ideologi bukan sekedar ide atau pemikiran 
yang terakumulasi pada satu konsep pemahaman tentang sistem 
kehidupan seperti sosialisme, kapitalisme, dan komunisme. 
Ideologi bersifat dinamis karena merupakan hasil pemikaran 
para	 intelektual	 dan	 filosof	 tertentu.	 Ideologi organik dan 
bersifat historis merupakan pemahaman ideologis yang utuh 
dan memberikan pedoman kehidupan yang bersifat abstrak dan 
konkrit. Ideologi organik dan bersifat historis adalah ideologi 
yang diperlukan dalam kondisi sosial tertentu: “sejauh ideologi 
itu secara historis diperlukan, ia mempunyai keabsahan bersifat 
psikologis: ideologi mengatur manusia, dan memberikan tempat 
bagi manusia untuk bergerak, mendapatkan kesadaran akan 
posisi mereka, dan sebagainya”20.

Berdasarkan penjelasan Ideologi Gramsci di atas, Roger 
Simon (1999:84) menyimpulkan, ideologi bukanlah sesuatu yang 

20 Gramsci, Op.Cit., hal. 83.
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berada	di	awang-awang	dan	berada	diluar	aktifitas	politik	atau	
aktifitas	praktis	manusia	lainnya.	Sebaliknya,	ideologi	mempunyai	
eksistensi	materialnya	dalam	berbagai	aktifitas	praktis	tersebut.	Ia	
memberikan berbagai aturan bagi tindakan praktis serta perilaku 
moral manuasia, dan ekuivalen dengan agama dalam makna 
sekulernya, yaitu satunya pemahaman antara konsepsi dunia 
dan norma tingkah laku. Oleh karena itu, ideologi merupakan 
pedoman atau aturan yang mengatur manusia dalam bertindak 
untuk mencapai orientasi politik maupun ekonomi.

Untuk memahami hakikat ideologi atau orientasi perjuangan, 
maka kelas pekerja harus dilakukan reformasi intelektual dan 
moral. Karena dengan demikian kelas pekerja dapat memahami 
eksistensi perjuangan. Dan itulah sebabnya, Gramsci menjadikan 
reformasi moral dan intelektual menjadi elemen pokok dari 
hegemoni kelas pekerja. 

Roger Simon mengatakan: “dengan membaca Prison 
Notebooks kita tahu bahwa Gramsci memakai berbagai istilah 
yang menurutnya ekuivalen dengan ideologi seperti kebudaya
an,	 filsafat,	 pandangan	 dunia,	 atau	 konsepsi	 mengenai	 dunia,	
demiki an pula istilah “Reformasi moral dan intelektual” ketika 
ia membicarakan transformasi kesadaran sebagai prasyarat per
baikan menuju sosialisme21. 

Siapakah yang akan membumikan ideologi terhadap ke
hidup  an orang lain? Gramsci mengatakan, yang membumikan 
ideologi dan melakukan reformasi intelektual dan moral adalah 
intelek tual organik. Konsep intelektual organik dilahirkan melalui 
kajian Gramsci tentang kemenangan revolusi Risorgimento Italia, 
Gramsci menunjukkan bagaimana peran pemimpin Partai Mode
rat Italia berhasil melaksanakan tugas tersebut untuk kaum borjuis 
italia dengan cara membangun blok ideology yang mendapat 
per hatian luas di seluruh negara tersebut, bahkan aktivis Partai 
Aksi Italia sebagai oposisi sebagian besar menyeberang ke Partai 
Moderat. Oleh karena itu, Gramsci mengajarkan kepada kelas 
pekerja agar menjadi Intelektual Organik untuk mencapai posisi 

21 Roger Simon, Op.Cit., hal. 85. 



21Jainuri dan Salahudin

hegemonik. 
Ideologi dapat dipraktikkan dalam kehidupan nyata atau 

aktifitas	seharai-hari	oleh	siapapun	terutama	oleh	masyarakat	sipil	
dan masyarakat politik. Semua kelompok masyarakat masyarakat 
berhak menyebarkan dan mempertahankan nilainilai ideologi 
yang dimiliki. Roger Simon mengatakan “Ideologi mempunyai 
eksistensi materialnya dalam artian bahwa ia menjelma dalam 
praktikpraktik sosial setiap orang dan dalam lembagalembaga 
serta organisasiorganisasi dimana praktikpraktik sosial tersebut 
berlangsung. Organisasi ini mencakup partai politik, serikat 
dagang dan organisasi lain yang menjadi bagian dari masyarakat 
sipil; aparat negara; dan organisasiorganisasi ekonomi seperti 
industry dan perusahaan komersial serta lembaga keuangan”22. 

Ideologi yang tingkat kemanjurannya diauki adalah 
ideologi yang hegemonik, yakni mampu menyatukan berbagai 
ke pentingan kedalam kepentingan ideologi yang dimiliki. 
Kepentingan ideologi yang diharapkan oleh Gramsci adalah 
kepentingan nasionalkerakyatan. Bagi Gramsci, ideologi tidak 
dapat dinilai sebagai kebenaran atau kesalahan, tetapi harus 
dinilai dari kemanjurannya dalam mengikat berbagai ke
lompok sosial yang berbedabeda ke dalam satu wadah, dan 
dalam peranannya sebagai pondasi atau agen proses penyatuan 
sosial. Suatu kelas hegemonik adalah kelas yang berhasil dalam 
menyatukan kepentingankepentingan dari suatu kelas, kelompok 
dan gerakangerakan lain kedalam kepentingan mereka sendiri 
dengan tujuan membangun kehendak kolektif rakyat secara 
nasional. 

Perjuangan ideologi harus menyesuaikan dengan nilai
nilai sosial politik yang berkembang. Berikut Roger Simon 
mengutip Gramsci: “Kritik ini memungkikan berlangsungnya 
proses diferensiasi dan perubahan yang dulunya menjadi unsur
unsur ideologi lama. Apa yang sebelumnya dianggap sebagai 
masalah kedua dan tidak diperlukan, atau bahkan hanya bersifat 
sementara, sekarang dianggap sebagai hal pokokyaitu menjadi 

22 Ibid., hal. 86. 
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inti dari kemajemukan baru yang bersifat ideologis dan teoritis. 
Kehendak kolektif lama larut ke dalam elemenelemen yang 
bertentangan karena elemenelemen subordinat berkembang 
secara sosial, dan sebagainya”23. 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, penyatuan kepentingan 
yang berbeda menjadi kepentingan nasional kerakyatan 
merupakan pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Namun, 
Gramsci mengajarkan untuk menuju kepentingan nasional 
kerakyatan dapat dilakukan dengan memanfaatkan tuntutan 
rakyat yang bersifat umum. Tuntutan tersebut dapat dijadikan 
momentum untuk menuju kepentingan nasional kerakyatan. 
Pemikiran ini dilahirkan oleh Gramsci melalui kajiannya tentang 
kemampuan Parta Tyro Inggris merebut kekuasaan dari Partai 
Konservatif Inggris. Partai Tyro memanfaatkan momentum 
tuntutan rakyat diantaranya: tuntutan untuk hidup dibawah 
nilainilai kebebasan, mendesak pengurangan pajak, mendorong 
inisiatif individu, dan mengurangi peran negara. Partai Tyro 
bermaksud menggunakan kebencian masyarakat untuk meraih 
posisi hegemonik. 

Pengembangan pemikiran dan memahami nilai perjuangan 
ideologi dibutuhkan pemahaman yang utuh dengan pemikiran 
yang objektif dan rasional, bukan kepentingan egoisme atau 
kepentingan pribadi. Pemikiran yang objektif dan rasional oleh 
Gramsci dinamakan good sense, sedangkan pemikiran yang 
mengedepankan pemikiran yang tidak komprehensif oleh 
Gramsci dinamakan pemikiran awam (commen sense).

Dialog kritis, mau menerima dan mendengarkan pemikiran 
orang lain merupakan pekerjaaan intelektual organik sebagai 
bentuk pengembangan nilainilai ideologi yang dimiliki. Gramsci 
melarang intelektual organik yang hanya mengedepankan 
pemikiran  pribadi tanpa mendengarkan dan menerima pemikiran 
orang lain. “Dalam merumuskan persoalanpersoalan kritis 
sejarah adalah salah jika kita memahami diskusi ilmiah sebagai 
suatu proses peradilan  di mana terdapat terdakwa dan penuntut 

23  Ibid., hal. 89. 
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umum yang tugasnya adalah membuktikan bahwa terdakwa 
bersalah dan harus dihukum. Dalam diskusi ilmiah….orang yang 
paling istimewa adalah orang yang menerima sudut pandang 
lawanya dan memasukkannya kedalam bangunan pemikirannya. 

Memahami dan menilai pendapat dan argumentasi lawan 
secara realistik…berarti menerima sudut pandang kritis yang 
untuk tujuan penelitian ilmiah merupakan satusatunya bahan 
penting”24. Pandangannya tersebut berpengaruh pada sikap 
kepemimpinannya ketika memimpin Partai Komunis Italia pada 
tahun 1924. Rober Bacock (2007:17) menyatakan, “Gramsci sangat 
memperhatikan orangorang yang memberikan persetujuan dan 
pemahaman yang penuh kepada berbagai kebijakan yang para 
pemimpin partai bermaksud menjalankannya”. 

Dari uraian pemikiranpemikiran Gramsci di atas, dapat 
disimpulkan, Siapapun (Kelas Pekerja, Kelas Borjuis, dan Negara) 
yang ingin memiliki ideologi hegemonik dapat melakukan 
strategi berikut ini: 
1) Menerapkan pendidikan kritis pada agenagen ideologi
2) Melakukan reformasi moral dan intelektual
3) Menjadikan kepentingan lain sebagai kepentingan nasional 

kerakyatan
4) Menjadikan agen ideologi sebagai intelektual organik
5) Menjadikan perjuangan ideologi sebagai bentuk dari blok 

historis
6) Menjadikan Ideologi yang bersifat dinamis, yakni nilainilai 

ideologi dapat menyesuaikan dengan kepentingakepentingan 
demokratis kerakyatan tanpa meninggalkan isi pokok dari 
ideologi tersebut

7) Menjadikan nilai ideologi bukan utuh hasil konstruksi pe
mikiran elit atau pimpinan politik

8) Memanfaatkan momentum tuntutan rakyat yang bersifat 
umum,

24 Ibid., hal. 96. 
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9) Memasukkan tematema nasional ke dalam  sistem ideologi 
yang diperjuangkan. 

B. Relasi Negara dan Masyarakat Sipil (Civil Society) Menurut 
Afan Gaffar, Victor PerezDiaz, dan Cristhoper Briyant

Definisi	 masyarakat	 sipil	 (civil society) telah diuraikan 
pada penjelasan pemikiranpemikiran Gramsci	 di	 atas.	Definisi	
Gramsci tentang masyarakat sipil menekankan pada ruang 
atau tempat organisasiorganisasi sosial, politik, dan ekonomi 
dalam melakukan interaksi, pertentangan, perdebatan, dan 
saling pengaruh dan mempengaruhi untuk mempertahankan 
kepentingan	 ideology	 masing-masing.	 Definisi	 masyarakat	
sipil Gramsci tersebut, hingga saat ini masih dijadikan sebagai 
acuan	dalam	merumuskan	definisi	masyarakat	 sipil	 di	 abad	 21	
sekarang	ini.	Afan	Gafar	mendefinisikan	masyarakat	sipil	hampir	
sama	dengan	definisi	 yang	diberikan	Gramsci tersebut. Berikut 
penjelasan Afan Gaffar tentang masyarakat sipil, “Tidak jarang 
kita menemukan kesulitan tentang apa yang mereka maksudkan 
dengan sebuah konsep, seperti halnya civil society. Ada yang 
menekankan kepada ruang dimana individu dan kelompok 
dalam masyarakat dapat saling berinteraksi dengan semangat 
toleransi. Di dalam ruang tersebut, masyarakat dapat melakukan 
partisipasi dalam pembentukan kebijaksanaan publik dalam 
suatu negara”25. 

Penjelasan Afan Gaffar di atas, sangat jelas menunjukkan 
empat	hal	penting	yaitu:	pendefinisian	masyarakat	sipil	terdapat	
banyak penafsiran yang berbeda, pada umumnya masyarakat 
sipil	didefinisikan	sebagai	ruang	atau	tempat	 interaksi	 individu	
dan kelompok, prinsi interaksi adalah menjunjung tinggi nilai 
toleraransi dan partisipasi, dan masyarakat penting adanya 
sebagai tempat pembentukan kebijaksanaan. Penjelasan Afan 
Gaffar	yang	menekankan	pada	banyaknya	definisi	yang	berbeda	
tentang masyarakat sipil berangkat dari pendapat yang berbeda 

25 Afan Gaffar,Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, (Yogyakarta : 
Penerbit Pustaka Pelajar,2006) hal.177. 
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antara Victor PerezDiaz dan Cristhoper Briyant. Dua ilmuwan 
tersebut masingmasing menekankan makna masyarakat sipil 
yang berbeda.  Victor PerezDiaz menekankan masyarakat sipil 
sebagai proses terbentuknya atau munculnya organisasi sosial, 
politik, dan ekonomi yang mandiri. Sedangkan negara atau 
pemerintahan memiliki kewengangan yang terbatas karena 
mengedepankan eknomi pasar. Afan Gaffar menyimpulkan 
definisi	 Victor	 Perez	 sebagai	 berikut	 “Perez	 Diaz	 di	 sini	
menekankan makna civil society pada keadaan masyarakat yang 
telah mengalami pemerintahan terbatas, kebebasan, ekonomi 
pasar, dan timbulnya asosiasiasosiasi masyarakat yang mandiri, 
dimana satu sama lainnya saling menopang”26.  

Cristhoper Briyant menekankan masyarakat sipil pada 
eksistensi masyarakat yang berkemajuan, memiliki gagasan 
dan pandangan ke depan,  reformis dan kritis, mandiri, dan 
sadar tentang hak dan kewajiban yang dimiliki. Afan Gaffar 
mengatakan, “poltical association area free school of democracy; they 
provide lessons in the arts association. Citizens learn to exchange views, 
to organize, to guard their autonomy and to keep an independent aye 
on government-for all of which the free dissemination of news and 
views trhough newspapers and other outlets is crucial”27. Afan Gafar 
mengutip	 definisi	 masyarakat	 sipil	 Michael	 Walker	 (1995),	
“sebagai space atau ruang yang terletak antara negara di satu 
pihak, dan masyarakat sipil di pihak lain. Dalam ruang tersebut 
terdapat asosiasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan 
terbangun sebuah jaringan hubungan di antara asosiasi tersebut. 
Apakah asosiasi tersebut berdasarkan ikatan keluarga, keyakinan, 
kepentingan, dan ideology”28. Dikatakan oleh Michael Walker 
seperti yang dikutip Afan Gaffar berikut ini: “The picture here is 
of the peope freely associating and communicating with one another, 
forming and reforming all group of all sort, not for the sake of any 
particular formation-family, tribe, legion, commune, but for the sake 
of sociability it self. For we are by nature social, before we are political 

26 Ibid., hal.178. 
27 Ibid., hal.178.
28 Ibid., hal.178.
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or economic being”29. Oleh karena itu, menurur Afan Gaffar, “civil 
society merupakan suatu bentuk hubungan antara negara dengan 
sejumlah kelompok sosial, misalnya keluarga, kalangan bisnis, 
asosiasi masyarakat, dan gerakangerakan sosial yang ada dalam 
negara, namun sifatnya independen terhadap negara”. 

Berdasarkan	beberapa	definisi	masyarakat	sipil	yang	dikutip	
di atas, termasuk penjelasan teoritik Gramsci yang dijelaskan 
sebelumnya, menurut Afan Gaffar “masyarakat sipil memiliki 
kompenen tertentu sebaga syarat adanya civil society, yaitu: (1) 
Otonomi, (2) akses masyarakat terhadap lembaga negara, (3) 
arena publik yang bersifat otonom, dan (4) arena publik tersebut 
terbuka bagi semua lapisan masyarakat. Berikut penjelasan Afan 
Gaffar masingmasing komponen tersebut30.
1. Komponen. “Otonomi dimaksudkan bahwa sebuah civil societ 

haruslah sebuah masyarakat yang terlepas sama sekali dari 
pengaruh negara, apakah itu dalam bidang ekonomi, politik, 
ataupun bidang sosial. Dalam masyarakat seperti itu, segala 
bentuk kegiatannya semuanya bersumber dari masyarakat 
itu sendiri, tanpa ada campur tangan dari negara”. Negara 
hanyalah sebagai fasilitator untuk menyiapkan regulasi 
sebagai pengatur kehidupan masyarakat. Karena regulasi 
berkaitan dengan kehidupan masyarakat, maka dibutuhkan 
adanya ikut serta masyarakat untuk menntukan regulisai 
itu. Organisasi Masyarakat seperti Muhammadiyah dapat 
dikatakan sebagai civil society yang tingkat otonominya tidak 
diragukan. Muhammadiyah memiliki program mandiri, 
tanpa intervensi pemerintah. Program yang dimiliki 
Muhammadiyah dijalankan sepenuhnya dengan anggaran 
atau dana Muhammadiyah sendiri. Muhammadiyah memiliki 
banyak amal usaha pada bidang pendidikan, kesehatan, 
dan sosial. Dengan amal usahan yang dimiliki tersebut, 
Muhammadiyah tidak tergantung dengan sumber daya 
negara termasuk APBN/APBD.

29 Ibid., hal.180. 
30 Ibid., hal.181.  
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2. Akses masyarakat terhadap lembaga negara. “Dalam 
konteks hubungan negara dengan masyarakat, setiap warga 
negara, baik secara sendirisendiri maupun kelompok, harus 
mempunyai akses terhadap agencies of the state. Artinya, 
individu dapat melakukan partisipasi politik dengan berbagai 
bentuknya, apakah dengan menghubungi pejabat (contacting) 
untuk menyampaikan aspirasi, menulis pikiran pembaca di 
media massa, atau dengan terlibat secara langsung atau pun 
tidak dalam organisasi politik yang ada”. Lembaga Swadaya 
Masyarakat seperti Malang Corruption Watch (MCW) 
melakukan advokasi anggaran dengan membuat draf perda 
tandingan, melakukan dialog anggaran dengan pemerintah 
daerah kota malang, dan menulis bukubuku tentang 
demokrasi dan hakhak rayat, merupakan contoh MCW 
sebagai LSM di Malang Raya yang memiliki akses terhadap 
agencie of the state.

3. Arena Publik yang Otonom. “Arena publik adalah suatu 
ruang temapt warga negara mengembangkan dirinya secara 
maksimal dalam segala spek kehidupan, bidang eknomi 
atau bidang lainnya”. Untuk menciptakan arena publik 
otonom dibutuhkan regulasi negara yang mengatur tentang 
hakhak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah yang 
menunjungtinggi asas keadilan, persamaan, dan pemerataan. 
Dengan tida asas tersebut, arena publik akan otonom tanpa 
dominasi apalagi koersif. UndangUndang 32 Tentang 
Pemerintahan Daerah, UndangUndang 24 Tahun 2005 
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan  
UndangUndang tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 
adalah tiga dari banyak regulasi yang menjadi dasar terciptan 
arena publik yang otonom di Indonesia.  

4. Arena publik yang terbuka. “Yaitu arena yang terbuka bagi 
semua lapisan masyarakat, tidak dijalankan dengan cara yang 
bersifat rahasia, ekslusif, dan setting yang bersifat korporatif. 
Masyarakt dapat mengetahui apa saja yang terjadi di sekitar 
lingkungan kehidupannya, bahkan ikut terlibat di dalamnya. 
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Diskusi yang bersifat terbuka yang menyangkut masalah 
publik, merupakan suatu keharusan. Sehingga kebijaksanaan 
publik tidak hanya melibatkan sekelompok kecil orang”. 
Pertanyaan Afan Gafar, “apakah yang merekatkan hubungan 
antara berbagai kelompok sosial yang tumbuh dan berkembang 
itu serta bagaimana hubungan mereka dengan negara? Afan 
Gafar mengutip Eisenstadt, “yang mengikat mereka satu 
sama lain adalah kehadiran lembagalembaga tertentu dan 
kehadiran ideologi”. 

Empat komponen sebagai syarat civil society di atas hanya 
dapat tumbuh kembang pada negaranegara demokratis. 
Bagimana dengan negara Indonesia? Indonesia sedang 
mengalami transisi demokrasi, tentu benihbenih civil society 
mulai tumbuh dan berkembang. Dengan muncul dan tebentuk 
banyakknya organisasi masyarakat sipil seperti partai politik, 
Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat (Ormas), 
kelompok kepentingan, kelompok profesi, dan media massa 
merupakan bentuk munculnya masyarakat sipil di Indonesia. 
Mengingat Indonesia sedang transisi demokrasi, maka eksistensi 
organisasi sosial tersebut belum secara maksimal untuk memiliki 
dan menjalankan ke empat komponen masyarakat sipil yang 
dijelaskan Afan Gafar di atas. Sebagian besar organisasi 
masyarakat sipil di Indonesia masih sangat tergantung dengan 
negara terutama sumber dana untuk menjalankan program. Partai 
Politik di Indonesia tampak banyak namun krisis akan fungsi. 
Partai politik tidak mampu menjalankan fungsi pendidikan 
politik, sosialisasi politik, artikulasi kepentingan, dan agregasi 
kepentingan. Banyaknya partai politik, tidak membuat kesadarn 
politik masayarakt meningkat, malah sebaliknya,  masyarakat 
anti pati terhadap tindakan politik, karena mereka kecewa dengan 
ulah politisi partai yang tidak amanah.
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C. Kompetisi Politik Negara dan Masyarakat Sipil 

Di era sekarang ini, memahami pola hubungan negara dengan 
masyarakat tidak gampang seperti memahami hubungan orang 
tua dengan anak. Sistem politik dan aturan perundangundangan 
bukan menjadi acuan utama untuk memahami pola hubungan 
negara dengan masyarakat. Sistem politik demokrasi tidak dengan 
sendirinya menempatkan hubungan negara dengan masyarakat 
sebagai bentuk hubungan yang berasaskan kebebasan, keadilan, 
dan persamaan. Bisa jadi, dalam sistem politik demokrasi 
dan peraturan perundangundangan mencerminkan ketiga 
asas tersebut, namun pada kenyataannya masyarakat hanya 
dijadikan sebagai objek kekuasaan negara, masyarakat mematuhi 
negara tanpa ada ruang untuk menyampaikan pendapatan 
dan aspirasi, dan negara dapat menjalankan kekuatan koersif 
terhadap masyarakat. Sebagai contoh, Indonesia di masa Orde 
Baru memiliki sistem politik dan pemerintahan yang demokrasi, 
namun pada praktiknya menjalankan kekuasaan hegemonik 
dan koersif sehingga mampu mempertahankan tahta kekuasaan 
selama 32 tahun. 

Munafrizal Manan, pada bukunya yang berjudul “Gerakan 
Rakyat Melawan Elit” menyatakan, “Ada banyak teori negara 
yang beredar dalam khazanah sosial dan politik. Namun, tidak 
semuannya relevan untuk menjelaskan watak negara di era 
transisi Indonesia. Kondisi objektif negara di era transisi Indonesia 
tidak dapat dijelaskan hanya dengan merujuk pada salah satu 
teori negara saja”31. Pernyataan Munafrizal tersebut menunjukkan 
dua hal yaitu pertama, teori yang dapat dijadikan sebagai acuan 
analisis harus sesuai dengan karakter, kondisi, dan dinamika 
sosial, ekonomi, politik pada suatu negara yang dijadikan sebagai 
objek analisis, dan kedua, untuk menjelaskan objek masalah 
pada negara yang diteliti tidak cukup hanya dengan satu teori, 
namun dibutuhkan beberapa teori untuk menjeleskan secara 
komprehensif tentang masalah yang diteliti. 

31 Munafrizal Manan, Gerakan Rakyat Melawan Elit, (Yogyakarta: Penerbit 
Resist Book, 2005) hal. 10.
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Di negara era transisi Indonesia, memahami hubungan 
negara dengan masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan 
tentunya memilih teori yang dapat menjelaskan kompetisi aktor 
dan lembaga negara dengan kompetisi aktor dan kelompok 
masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan publik. Secara 
hukum dan berdasarkan sistem politik yang berlaku, Indonesia 
menempatkan aktor dan lembaga negara pada posisi yang 
sinergis dengan aktor dan organisasi masyarakat sipil seperi 
partai politik, LSM, Ormas, dan Mahasiswa dalam penyusunan 
kebijakan. Organisasi masyarakat sipil dapat ikut serta dalam 
penyusunan kebijakan. 

Idealnya bentuk relasi negara dengan masyarakat sipil 
adalah sinergis, kolaboratif, dan partisipatif dengan berdasarkan 
pada asas kebebasan, keadilan, dan persamaan. Karena itu, 
mengacu pada pola hubungan tersebut, proposisiproposisi 
teori Gramsci tentang Hegemoni dan Masyarakat Sipil, dan 
berdasarkan penjelasan Munafrizal Manan, penulisan ini tepat 
untuk menggunakan teori Negara Pluralis, dan Nordlinger 
dalam menjelaskan hubungan negara dan masyarakat sipil dalam 
penyusunan kebijakan APBD di Kota Malang, dan Perlawanan 
Pedagang Pasar Dinoyo Terhadap Pemerintah Kota Malang Atas 
Perubahan Kebijakan Pasar Tradisional Dinoyo Menjadi Pasar 
Modern.

Dalam teori negara, Negara Pluralis seperti yang dijelaskan 
oleh Munafrizal Manan terdapat dua postulat penting. “Pertama, 
negara merupakan institusi yang tidak murni, keberadaan negara 
hanya merupakan alat yang netral dari kekuatankekuatan sosial 
yang ada di masyarakat untuk menduduki kekuasaan. Kedua, 
setiap kekuatan di masyarakat saling berlomba untuk memegang 
kekuasaan lembaga negara, karenanya negara adalah salah 
satu	 sumber	 konflik.	 Menurut	 Munafrizal,	 untuk	 kepentingan	
menjelaskan hubungan masyarakat sipil dengan negara di era 
transisi Indonesia, postulat pertama dapat diabaikan, postulat 
kedua dapat dijadikan sebagai acuan analisis. “Negara Indonesia 
di era transisi, pada praktiknya bukanlah institusi yang tidak 
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mandiri dan netral, namun sebaliknya adalah institusi yang 
mandiri dan tidak netral. Aktoraktor negara yang duduk di 
institusiinstitusi kekuasaan negara punya kepentingan dan 
preferensinya sendiri. Mereka ini yang membuat negara menjadi 
mandiri terhadap pengaruh atau tekanan masyarakat yang 
berseberangan dengan kepentingan dan preferensi mereka itu. 
Karenanya negara juga tidak netral terhadap semua kelompok 
dalam masyarakat manakala ada suatu kelompok yang 
kepentingan dan preferensinya sesuai dengan aktoraktor ini”32.

Munafrizal melanjutkan, “berdasarkan postulat kedua, 
negara adalah ajang pertarungan antara kekuatankekuatan 
sosial masyarakat dalam meperebutkannya. Akibatnya adalah 
lumrah kalau selalu terjadi rotasi pemegang kekuasaan institusi
institusi negara. Pada suatu saat, negara dikuasai oleh salah satu 
kelompok masyarakat, dan pada saat lain kekuasaan negara 
bisa direbut oleh kelompok yang lain. Pergulatan berebut 
kekuasaan semacam inilah yang kental mewarnai era transisi 
Indonesia. Sementara, teori Negara Pluralis sangat menekankan 
sistem politik yang terbukadan demokratis, dan memungkinkan 
kelompokkelompok sosial bersaing menduduki negara”33. 

Untuk kepentingan pemetaan karakter negara, Munafrizal 
Manan memilih teori Negara Nordlinger. “Menurut Nordlinger, 
karakter negara bisa diketahui dengan melihat bagaimana 
derajat otonomi negara (state autonomy) serta dukungan 
masyarakat terhadap negara (societal support for the state) tersebut, 
apakah tinggi, moderat, atau malah rendah. Nordlinger lalu 
menggolongkan empat tipe negara, yakni negara kuat (strong 
states), negara independen (independent states), negara responsif 
(responsive states) dan negara lemah (weak states)34. 

Dua teori negara di atas sangat relevan untuk menjelaskan 
hubungan negara dan masyarakat sipil dalam penyusunan 
kebijakan APBD di Kota Malang, dan Perlawanan Pedagang 
Pasar Dinoyo Terhadap Pemerintah Kota Malang Atas Perubahan 

32 Ibid., hal. 11. 
33 Ibid., hal. 12. 
34 Ibid., hal. 13. 
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Kebijakan Pasar Tradisional Dinoyo Menjadi Pasar Modern. 
Negara diwakili oleh pimpinan eksekutif daerah terdapat aktor
aktor yang memiliki kepentingan dan preferensi yang berbeda 
dari kepentingan dan preferensi masyarakat sipil. Antar organisasi 
masyarakat sipil juga memiliki kepentingan dan preferensi yang 
berbeda. Karena itu, proses penyusunan kebijakan anggaran 
diwarnai	 kompetisi,	 pertentangan,	 dan	 konflik	 antar	 kelompok	
dan aktor negara. Masingmasing berusaha ingin meraih posisi 
hegemonik (kekuasaan) seperti teori Hegemoni dan Masyarakat 
Sipil Gramsci yang dijelaskan di atas. 
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Materi yang dibahas pada bab II adalah Relasi Negara dan 
Masyarakat Sipil dalam Penyusunan Kebijakan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada konteks ini 
diharapkan mahasiswa dan mahasiswi:
1. Mampu memahami dan dapat menjelaskan teoriteori 

kebijakan publik. Mahasiswa dan mahasiswi dengan 
memahami teoriteori kebijakan publik diharapkan 
mampu menggambarkan peran dan posisi negara dan 
masyarakat sipil dalam proses penyusunan kebijakan 
publik. 

2. Mampu memahami dan dapat menjelaskan secara 
khusus tentang posisi negara dan masyarakat sipil dalam 
proses penyusunan kebijakan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD). Mahasiswa dan mahasiswi 
dengan memahami dan menjelaskan posisi negara dan 
masyarakat sipil dalam proses penyusunan kebijakan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
diharapkan mampu menggambarkan peran pemerintah 
daerah dan masyarakat sipil dalam proses penyusunan 
APBD.

3. Mampu memahami dan dapat menjelaskan mekanisme 
normatif tentang penyusunan kebijakan APBD. 
Mahasiswa dan mahasiswi memahami hal tersebut 
diharapkan mampu membaca kelemahan dan kelebihan 
peraturanperaturan pemerintah tentang penyusunan 
kebijakan APBD. 

4. Mampu memahami dan dapat menjelaskan kondisi 
umum tentang minimnya peran aktif masyarakat sipil 
dalam proses penyusunan kebijakan APBD, dan kuatnya 
dominasi pemerintah daerah dalam proses penyusunan 
kebijakan APBD. 

Tujuan Instruksional Bab II
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A. Teori Penyusunan Kebijakan Publik

Terdapat empat fokus kajian tentang kebijakan publik, yaitu 
kajian perencanaan, kajian penetapan, kajian pelaksanaa, dan 
kajian evalusi kebijakan publik. Dengan demikian ilmu tentang 
kebijakan publik dapat digolongkan kedalam dua disiplin ilmu, 
yaitu ilmu politik pemerintahan dan ilmu administrasi negara. 
Ilmu politik pemerintahan mencakup ruang lingkup kajian 
perencanaan dan penetapan kebijakan publik. 

Dua fokus kajian tersebut sering disebut sebagai studi proses 
politik kebijakan. Sedangkan ilmu administrasi negara mencakup 
pelaksanaan dan evalusi kebijakan publik. Dua fokus kanjian 
tersebut sering disebut tatakelolah dan manajemen kebijakan 
publik. Oleh karena itu, terdapat beragam tafsiran terhadap 
pengertian kebijakan publik. Ilmuwan politik cenderung 
menekankan	 definisi	 kebijakan	 publik sebagai bentuk proses 
politik. Seperti Charles O. Jones, ilmuwan politik, lebih tertarik 
melihat dan memahami studi kebijakan publik pada pendekatan 
proses politik. 

RELASI NEGARA DAN MASYARAKAT 
SIPIL DALAM  PENYUSUNAN KEBIJAKAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH (APBD)

BAB II
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Charles O. Jones menyatakan, “Kebanyakan sarjana politik 
(termasuk saya sendiri) lebih tertarik akan proses dari pada 
subtansi. Studi tentang proses mengembangkan juga tentang 
pe ngetahuan mengenai organisasi rutinitas, dan keputusan
keputusan pemerintah serta perwakilan lainnya. Fokus terhadap 
proses ini juga timbulnya spesialisasispesialisasi tentang Kongres, 
ke presidenan ataupun pembuatan anggaran”35. Charles O. Jones 
mem bagi istilah proses kebijakan menjadi tiga bagian, yaitu proses 
institusional, proses-proses kelompok, dan proses kebijakan. Ketiag 
proses	 tersebut	masing-masing	 didefinisikan	 seperti	 berikut	 ini.	
Pertama,Proses Institusional yaitu rangkaian tindakan atau operasi 
yang dikaitkan dengan para pembuat undangundang (legis-
latures), para eksekutif, birokrasi, pengadilan, parpol dan lembaga
lembaga politik lainnya. Objek kajian pada proses ini terkait dengan 
pertanyaan berikut: siapa mereka, bagaimana mereka bekerja, apa 
yang mereka hasilkan, dan bagaimana mereka berhubungan. Hal 
ini menyangkut dengan proses pembuatan ke bijakan anggaran, 
penetapan peran administratif, pemungutan suara kongres, 
penetapan prioritas, pengangkatanpengangkatan, re organisasi 
dan pembentukan komite telah begitu dikembangkan. 

Kedua, Proses Kelompok diasumsikan bahwa kelompok
kelompok tersebut memainkan peranan penting dalam 
pengambilan putusan politik. Metode ini selain mempelajari 
peran kelompok kepentingan juga menyidik kelompok dalam 
lembagalembaga politik. Kelompokkelompok terakhir ini 
tidak selalu bertepatan dengan kerangka organisasional sebuah 
lembaga. Peran mereka baru terlihat jelas melalui partisipasi dan 
interaksinya dalam persoalan penting. Ketiga, Proses Kebijakan, 
diasumsikan disini bahwa masalahmasalah itu sendiri turut 
membentuk struktur dan organisasi pemerintahan dan juga 
dengan asumsi bahwa lembaga silang dan hubunganhubungan 
antar pemerintahan acapkali menghasilan pemecahan masalah”36.

Tiga proses pembuatan kebijakan di atas menjadi sangat 

35 Charles O. Jones, Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), (Jakarta Utara 
:	Penerbit	PT	Raja	Grafindo	Persada)	hal.	43.

36 Ibid., hal. 44. 
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menarik untuk dijadikan sebagai landasan dalam memahami 
fakta pembuatan kebijakan  dengan syarat menganggabungkan 
ketiga proses tersebut. Ketiga proses tersebut tidak bisa 
dipandang sebagai bagian yang terpisah. Proses institusional 
untuk memahami bagaimana institusi pemerintahan, sosial, dan 
politik mengambil tindakan dalam pembuatan kebijakan. Proses 
kelompok untuk memahami bagaimana institusi pemerintahan, 
sosial, dan politik mengambil peran elitis dalam pembuatan 
kebijakan. Kelompok kebijakan untuk memahami bagaimana 
lembaga pemerintahan mengambil langkah dalam memecahkan 
masalah. Karena itu, analisis pembuatan kebijakan perlu 
menggunakan ketiga proses tersebut guna memahami objek 
penelitian dengan komprehensif tanpa meninggalkan bagian 
yang lain. Charles O. Jones (1994:45) menyatakan “setiap proses 
tersebut (institusional, kelompok, kebijakan) menyodorkan suatu 
upaya penganggambaran dan penganalisaan fakta”. 

Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kebijakan publik? 
Dari istilah bahasa, kebijakan adalah separngkat hukum, 
sedangkan publik adalah kepentingan umum. Dengan demikian, 
kebijakan publik dapat diartikan separangkat hukum yang di
buat untuk kepentingan umum. Kebijakan publik diupayakan 
ber orientasi pada kepentingan, tuntutan, dan kebutuhan masya
rakat umum, bukan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, 
dan kepentingan pemerintahan saja. Meminjam istilah Gramsci, 
“nasional kerakyatan” merupakan tujuan umum ke bijakan 
publik. Islamy (1997) seperti yang dikutip oleh Tim Simpul 
Demokrasi menyatakan “Setiap perumusan kebijakan publik 
negara harus selalu berorientasi pada kepentingan publik. 
Artinya kebijakan itu dapat memberikan pelayanan sebaik 
mungkin kepada masyarakat. Friedrich (1963) memilih men
definisikan	 kebijakan	 publik dengan pendekatan normatif se
bagaimana berikut ini. “Kebijakan publik sebagai serangkaian 
tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok 
ataupun pejabat pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu 
di mana terdapat hambatanhambatan (kesulitankesulitan) dan 
kemungkinankemungkinan (kesempatankesempatan) terhadap 
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pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai 
tujuan tertentu”37. 

Dua	 definisi	 kebijakan	 publik di atas menganggambarkan 
dua hal penting yaitu: Islamy melihat pada orientasi kebijakan 
yakni untuk kepentingan umum, sedangkan Friedrich melihat 
pada proses kebijakan yang ditandai dengan rangkaian aktivitas 
dari	berbagai	kelompok	guna	mencapai	 tujuan.	Dua	definisi	 ini	
dipandang	 cukup	 untuk	 menjelaskan	 penelitian	 ini.	 Definisi	
pertama mempertegas bahwa tujuan kebijakan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibuat adalah untuk 
kepentingan masyarakat. Sedangkan proses penyusunan kebijakan 
APBD melibatkan seluruh stakeholder yang berkepentingan 
termasuk masyarakat dan pemerintah.

B. Posisi Negara dan Masyarakat Sipil dalam Penyusunan 
Kebijakan  APBD

1. Good Governance dan Paradigma Baru Dalam Penyusunan 
APBD

Anggaran adalah rincian atau pernyataan pengeluaran dan 
pemasukan dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi publik 
maupun organisasi kemasyarakatan. Jika anggaran berkaitan 
dengan urusan pengeluaran dan pemasukan, maka hal ini 
sesungguhnya menggambarkan, anggaran adalah berkaitan 
dengan urusan administratif. Meskipun demikian, anggaran 
dalam organisasi publik tidak serta merta berkaitan dengan 
persoalan administratif, tapi lebih dari itu, yaitu anggaran menjadi 
persoalan yang kompleks, mulai dari persolan administratif 
hingga pada persoalan politik. Karena anggaran pada organisasi 
publik adalah milik semua aktor yang ada di dalamya termasuk 
masyarakat. Anggaran harus mampu menjawab kebutuhan 
masyarakat yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. 
Oleh karena itu, anggaran adalah elemen yang terpenting dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik. 

37 Islamy dalam Tim Simpul Demokrasi, Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi 
Kebijakan Publik, (Penerbit PlaCID Averros dan KID (Komunitas Indonesia 
untuk Demokrasi), 2006) hal. 2. 



39Jainuri dan Salahudin

Tata kelola (pengelolaan) anggaran yang baik pada organisasi 
publik memungkinkan terwujudnya keadilan dan kesejahteraan. 
Pengelolaan yang dimaksud adalah pengelolaan yang bersifat 
bottom- up yaitu dari bawah ke atas. Maksudnya, adalah anggaran 
harus dipahami dan dimengerti oleh kalangan masyarakat sebagai 
kalangan bawah bukan hanya dimengerti dan dinikmati oleh 
para elit. Untuk menuju hal yang demikian, perlu ada kerja sama 
yang baik dari seluruh sektor organisasi. Seperti yang disebutkan 
di atas, dalam konsep good governnce, sektor organisasi publik 
terdiri dari: Negara (pemerintah), Masyarakat (Civil society), dan 
Swasta (pengusaha). Di Indonesia, konsep good governance muncul 
tahun 2000. Konsep tersebut menjadi perbincangan ”ramai” di 
kalangan akademisi dan  praktisi pemerintahan. Konsep inilah 
yang melahirkan penyelenggaraan otonomi daerah asli dan 
bersifat seluas luasnya sebagai konsekuensi logis dari kebijakan 
desentralisasi. Bentuk penyelenggaraan pemerintahan tersebut 
berpengaruh banyak dalam pengelolaan anggaran daerah, 
misalnya dengan desentralisasi memungkinkan masyarakat untuk 
terlibat pada proses penyusunan, pelaksanaan, pengelolaan, dan 
pertanggungjawaban.

World Bank	 mendefinisikan	 good governance sebagai suatu 
penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan ber
tanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan 
pasar yang efesien, penghindaran salah alokasi dana investasi, 
dan pencegahan korupsi baik secara politik mapun secara 
administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan 
legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. 
Untuk mewujudkan good governance diperlukan reformasi 
kelembangaan (institutional reform) dan reformasi manajemen 
publik (public manajement reform). Reformasi kelembanggaan 
me nyangkut pembenahan seluruh alat alat pemerintahan di 
daerah baik struktur maupun infrastrukturnya. Kunci reformasi 
kelembanggan tersebut adalah pemberdayaan masing masing 
elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai ”stakeholder” 
pemerintah daerah sebagai eksekutif, dan DPRD sebagai 
”shareholder”. Dibawah ini digambarkan bagaimana hubungan 
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antar sektor dalam konsep good governance dalam penyusunan, 
pe netapan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran daerah 
(APBD). 

Masyarakat

(Civil Society)

Pemerintah

(Negara)

Swasta (Sektor

Privat)

Penyusunan,

Penetapan,

pelaksanaan, dan

Bagan 2.1. Model Good APBD Governance

Dalam tatanan kepemerintahan yang demokratis, komponen 
rakyat (civil society) harus menempati posisi utama. Hal ini 
didorong oleh kenyataan bahwa sistem demokrasi itu kekuasaan 
tidak lagi sentralis di penguasa, melainkan berada ditangan 
rakyat. Oleh karena itu, Miftah Thoha (2003) mengetengahkan 
bahwa, peran rakyat oleh ilmu administrasi publik berada 
pada posisi yang menentukan dalam konstelasi keseimbangan 
tersebut. Demikian juga peran sektor swasta sangat mendukung 
terciptanya proses keseimbangan kekuasaan berlangsung dalam 
tata kepemerintahan yang baik.

2. Posisi dan Kepentingan Masyarakat dalam Kebijakan APBD
Setelah menguraikan bagaimana posisi negara, masyarakat, 

dan swasta dalam ruang publik (kebijakan), yang digambarkan 
berdasarkan konsep good governance yang dijelaskan di atas. 
Kiranya perlu mendapatkan kajian khusus bagaimana posisi dan 
kepentingan masyarakat dalam anggaran. 

Krishno Hadi38 menjelaskan, bagi pemerintah, anggaran 

38 Krishno Hadi, Laporan Penelitian Tentang Participatory Budgetting (Studi 
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adalah instrumen terpenting dalam kebijakan ekonomi yang men
cerminkan prioritas kebijakan dalam memutuskan kemana uang 
harus dibelanjakan dan darimana mesti dikumpulkan. Anggaran 
memiliki dampak yang sangat luas yang meliputi seluruh aspek 
kehidupan masyarakat. Namun tidak jarang kalangan tertentu dari 
masyarakat yang terpinggirkan tanpa sumber daya ekonomi dan 
kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan politik pemerintah 
yang mestinya mendapatkan layanan pemerintah justru kurang 
memiliki akses untuk terlibat dalam proses penyusunan kebijakan 
politik termasuk penyusunan APBD. Sebagai sebuah produk 
politik,	 anggaran	merefleksikan	 relasi	 politik	 antara	 aktor	 yang	
ber kepentingan terhadap alokasi sumber daya dengan pemerintah 
sebagai pemegang otoritas untuk melaksankan fungsi alokasi. 
Meski demikian seringkali yang terjadi relasi politik tersebut 
belum mampu mengartikulasikan dan mengakomodasikan 
kepentingan masyarakat ke dalam anggaran, bahkan yang terjadi 
justru semakin menjauh dari kepentingan masyarakat. 

Penjelasan tersebut ingin menegaskan, bahwa dalam proses 
penyusunan kebijakan anggaran daerah mengharuskan adanya 
peran aktif masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Mengingat 
proses penyusunan APBD membutuhkan aktor yang cerdas, maka 
menjadi sesuatu hal yang wajib bagi pemerintah untuk melakukan 
pendidikan poltik, sosialisasi politik, dan komunikai politik yang 
intens kepada masyarakat. Nantinya diharapkan masyarakat 
dapat berdaya secara ekonomi maupun politik dalam mengawal 
proses penyusunan APBD. Bagaimanapun strategi pemerintah 
mendorong partisipasi masyarakat, jika hanya bergerak pada 
tataran normatif tidak akan berarti, namun akan menjadi berati 
jika dibarengi oleh tindakan pembentukan civil society. Di bawah 
ini diuraikan konsep bagaimana posisi masyarakat dan negara 
dalam membentuk ruang publik yang populis. Konsep tersebut 
diistilahkan sebagai konsep Space of Engagement CSO, terlihat 
sebagai berikut:

Tentang Partisipasi Anggaran di Kota Batu Tahun Anggaran 2008) (Malang: 
DPPM Universitas Muhammadiyah Malang, 2008) hal. 3
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Invite Space Conquered

Space

Popular

Space

Bagan 2. 2. Space of Engaegement CSO
Sumber: Ariswanda, Materi kuliah pasca sarjana Politik Lokal dan Otoda di UGM, 

2008. 

Invite space adalah peran pemerintah  dalam mengarahkan, 
membina, dan mengajak/mengundang masyarakat untuk me
ma hami prosedur yang berkaitan dengan proses kebijakan publik 
atau tentang persoalan negara yang lainya. Peran yang demikian 
akan membentuk ruang publik yang demokratis sebagaimana 
yang digambarkan oleh Jurgen Hebermas (dalam Yudi Latif, 
2004), bahwa ruang pubik adalah proses kritis atau perdebatan 
antar aktor untuk mempertahankan gagasan atau kepentingan. 
Di harapkan dalam ruang publik dengan diawali dari Space of 
engagement SCO masyarakat dapat mendominasi ruang publik 
ter  sebut. Sehingga, apa yang dikatakan oleh Krishno Hadi (2006), 
bahwa masyarakat (civil society) tidak sematamata menerima 
begitu saja, melainkan ia mampu menempatkan setiap kebijakan 
pe  merintah dalam kerangka kepentingan masyarakat yang lebih 
luas. 

Penjaringan aspirasi masyarakat merupakan salah satu tugas 
dan fungsi yang harus dijalankan oleh DPRD, dan menjadi bagian 
penting dalam proses penyusunan APBD. Proses penjaringan 
aspirasi antara lain melibatkan pihakpihak sebagai berikut39: 
1. DPRD sebagai pemegang wewenang utama dan penyalur 

semua aspirasi masyarakat yang juga merupakan badan 
legislatif daerah; 

2. Perangkat daerah, terdiri atas Sekretariat daerah, Dinas 
Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah serta Lembaga Pengelola 
Keuangan Daerah, sesuai dengan kebutuhan daerah;

39 TIM Malang Corruption Watch dan IP FISIP UMM, Panduan Penyusunan 
APBD, (Malang: Laboratorium Ilmu Pemerintahan, 2006) hal. 15. 
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3. Masyarakat, terdiri atas masyarakat pada umumnya, tokoh
tokoh masyarakat formal dan informal, lembaga swadaya 
masyarakat (LSM), asosiasi profesi, perguruan tinggi dan 
organisasi massa lainnya.

Gambar dibawah ini menunjukkan mekanisme penjariangan 
aspirasi masyarakat, yang dianggap efektif dan efesien dalam 
meletakkan ruang partisipasi masyarakat, sebagai berikut ini:

Jalur EksekutifJalur Legislatif

Pertanggungjawaban

Keputusan Politik Anggaran

Monitoring dan Evaluasi

Proses Kebijakan Anggaran

Pelaksanaan

Bagan 2.3. Mekanisme Penjaringan Aspirasi
Sumber: Hesti Puspitosari, dkk dalam Marginalisasi Rakyat Dalam Anggaran Publik.

 Gambar di atas merupakan cermin efektif dalam mem
berikan ruang bagi rakyat untuk terlibat dan berpartisipasi 
yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat 
itu sendiri. Dengan demikian, rakyat tidak hanya sekedar 
dijadikan komoditas elit, sementara rakyat tidak leluasa dalam 
menyampaikan dan menentukan kebutuahnnya sendiri. Begitu 
juga dengan pengelolaan keuangan, maka perlu untuk dilakukan 
penjaringan aspirasi dari rakyat. Penjaringan aspirasi tersebut 
berguna untuk menyusun anggaran40. 

40 Hesti Puspito, dkk, Marginalisasi Rakyat Dalam Anggaran Publik, (Malang: 
YAPPIKA bersama MCW, 2006).
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C. Potret Posisi Masyarakat dalam Penyusunan APBD

1. Pertarungan Politik NegaraMasyarakat Sipil dalam Penyusun
an APBD

Kebijakan anggaran dipandang sebagai produk dari proses 
politik karena didalamnya terdapat berbagai kepentingan negara 
dan masyarakat sipil sebagai institusi yang memiliki kewenangan 
merumuskan, menyusun, menetapkan, dan mengevalusi 
kebijakan anggaran. Negara dan masyarakat sipil berinteraksi pada 
proses politik sebagai upaya merumuskan kebijakan anggaran. 
Upayaupaya yang dilakukan adalah melakukan komunikasi 
politik, agregasi politik, dan artikulasi politik. Upaya demikian 
dilakukan dengan tujuan yaitu mempertahankan kepentingan 
politik masingmasing agar dirumuskan dan menjadi bagian 
dalam kebijakan anggaran. 

Relasi negara dan masyarakat sipil dalam merumuskan 
ke	bijakan	 anggaran	 merupakan	 aktifitas	 politik	 yang	 harus	
menghiasi sistem politik demokrasi. Demokrasi memberikan 
ruang khusus (public sphare) bagi pemangku kepentingan 
untuk berdialog, berdiskusi, dan berdebat sebagai upaya mem
pertahankan kepentingan politik masingmasing. Dinamika ter
sebut diharapkan dapat tumbuh kembang dalam sistem politik 
demokrasi. Sistem politik demokrasi menghendaki peran aktif 
negara dan masyarakat sipil menjalankan fungsi masingmasing 
dalam membentuk dan menentukan kebijakan publik termasuk 
kebijakan anggaran. 

Menurut Samuel P. Hutington perlunya peran aktif 
masyarakat sipil dalam proses kebijakan politik adalah untuk 
me		minimalisir	kan	 terciptanya	 konflik.	 Jhon	 Lock	 (pemikir	
demokrasi klasik) meyakini, dengan keikutsertaan warga negara 
masyarakat dalam masalahmasalah masyarakat, maka para 
warga negara akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman, 
mengembangkan rasa tanggungjawab sosial yang penuh dan 
menjangkau perspektif mereka di luar batasbatas kehidupan 
pribadi41. 

41 Samuel P. Hutington dan Jhon Lock, dikutip dalam buku Teori dan Proses 



45Jainuri dan Salahudin

Peran aktif masyarakat hanya berlangsung dalam sistem 
demokrasi karena terdapat ruang dan kesempatan untuk ikut 
terlibat dalam proses politik. Anis Ibrahim menjelaskan politik 
demokrasi dapat memberikan kesempatasn relasi maksimal 
stakeholder (negara dan masyarakat sipil) dalam perumusan ke
bijakan publik. Stakeholder berinteraksi dalam ruang publik untuk 
saling mempertahankan argumentasi politik masingmasing yang 
akan dijadikan sebagai bagian dari muatan atau isi kebijakan 
negara.

“Konfigurasi	 politik	 demokrasi	 adalah	 suatu	 susunan	 ke-
kuatan/kekuasaan politik yang membuka peluang bagi 
potensi stakeholder secara maksimal untuk menentukan 
kebijakan negara. Oleh karena itu, dalam proses legislasi 
akan memberikan peranan besar kelompokkelompok 
sosial ataupun individuindividu dalam masyarakat. Dalam 
konfigurasi	 politik	 demokrasi,	 pemerintah,	 lembaga	 per-
wakilan rakyat, dan partai politik merupakan lembaga 
yang harus melaksanakan kehendakkehendak masyarakat
nya dengan cara merumuskan kebijakan secara demokratis 
dan bekerja secara proposional, dan dunia pers dapat 
melaksanakan fungsinya dengan bebas tanpa ancaman 
pembredelan. Perumusan kebijakan demokratis niscaya 
akan melahirkan hukum dengan tipe responsif yang 
mempunyai komitmen pada hukum yang berprespektif 
konsumen”42.  

Penjelasan Anis Ibrahim di atas menunjukkan eksistensi 
masyarakat sipil (media, ormas, LSM, sektor swasta) dalam 
sistem demokrasi memiliki peran penting untuk ikut serta 
pada proses legislasi (penyusunan kebijakan anggaran). Keikut 
serta an masyarakat sipil bertujuan mengarahkan kebijakan 
untuk berpihak kepada masyarakat. Politik demokrasi dapat 
di implementasikan dengan baik jika didukung komitmen 
pemerintah untuk membentuk separangkan hukum sebagai 
payung implementasi demokrasi. 

Pasca reformasi, stakeholder terus berupaya membentuk 
sejumlah peraturan hukum sebagai landasan normatif meng

Kebijakan Publik, Budi Winarno, 2002, hlm. 45
42 Anis Ibrahim, Legislasi dan Demokrasi, (Malang: Penerbit InTrans 

Publishing, 2008), hal. 9. 
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hidupkan demokrasi pada proses politik kebijakan termasuk 
kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
Perumus an atau penyusunan kebijakan anggaran dilandasi oleh 
ber bagai peraturan hukum yang dinilai mencerminkan adanya 
relasi negara dan masyarakat sipil yang berasaskan nilainilai 
demokrasi (partisipatif, persamaan, keadilan, proposional). 

Undangundang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundangundangan (UUP3) dibentuk untuk men
jamin adanya hubungan negara dan masyarakat sipil yang 
partisipatif dan transparan dalam penyusunan kebijakan publik, 
se bagaimana penjelasan berikut ini:

“Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa 
dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan 
mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan 
bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh 
lapisan masyarakat (stakeholder) mempunyai kesempatan 
yang seluasluasnya untuk memberikan masukan dalam 
proses pembuatan peraturan perundangundangan”43. 

Undangundang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan 
negara menegaskan “keuangan negara dikelola secara tertib, taat 
pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, 
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan 
rasa keadilan dan kepatutan”44. Penjelasan tersebut dipertegas 
kembali pada undangundang nomor 33 tahun 2004 tentang  
per imbangan keuangan sebagai berikut, “ keuangan daerah 
dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, 
efisien,	 ekonomis,	 efektif,	 transparan,	 dan	 bertanggung	 jawab	
dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk 
masyarakat”45.

Undangundang nomor 37 tahun 2012 tentang pedoman 
penyusunan APBD tahun anggaran 2013, penyusunan APBD 

43  Pasal 5, huru g, UU No. 12 tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan 
PerundangUndangan

44 Pasal 3 ayat 1 undangundang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan 
negara 

45 Pasal 66 ayat 1 undangundang nomor 33 tahun 2004 tentang  perimbangan 
keuangan
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harus berdasarkan pada prinsip: “(1) APBD disusun sesuai 
dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, (2) 
APBD harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan 
jadwal, (3) Penyusunan APBD dilakukan secara transparan,  
dimana  memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan men
dapat kan akses informasi seluasluasnya tentang APBD, (4) 
Penyusunan APBD harus melibatkan masyarakat, (5) APBD 
harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dan (6) 
Substansi APBD  dilarang  bertentangan dengan kepentingan 
umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah 
lainnya46. Undangundang nomor 14 tahun 2008 tentang ke
terbuka an informasi publik, semakin memperkuat adanya 
prinsip keterbukaan dalam urusan publik termasuk penyusunan 
kebijakan APBD.

Beberapa peraturan hukum yang  dijelaskan di atas secara 
eksplisit menjungnjungtinggi nilainilai demokrasi, yakni nilai 
partisipatif, persamaan, pemerataan, proposional, dan keadilan. 
Nilainilai demokrasi tersebut, menjadi dasar penelitian ini dalam 
memahami hubungan negara dan masyarakt sipil (civil society) 
dalam menyusun kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) di Kota Malang. 

Relasi negara dan masyarakat sipil dalam penyusunan ke
bijakan anggaran menarik untuk diamati, karena stakeholder  
baik negara maupun masyarakat sipil samasama diberi ruang 
oleh peraturan perundangundangan seperti yang dijelaskan di 
atas. Karena memiliki posisi yang sama, maka terjadi persaingan 
atau pertarungan politik untuk mengarahkan kebijakan anggaran 
sesuai kebutuhan atau kepentingan masingmasing. 

Pemerintah daerah yang diwakili oleh Kepala Daerah, 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan pimpinan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan penyusunan 
kebijakan anggaran sesuai peran dan posisi yang diatur peraturan 
perundangundangan. Pemerintah daerah menyusun APBD 

46 Pasal 2 ayat 1 pin b, Peratuaran Pemerintahan nomor 37 tahun 2012 tentang 
pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2013
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diawali dengan penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintahan 
Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas 
dan Plafon Anggaran (PPAS), Rencana Kegiatan dan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD), dan Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dokumen 
kebijakan anggaran yang disebutkan tersebut masingmasing 
diajukan kepada legislatif untuk dibahas dan mendapatkan 
keabsahan (legitimasi) sehingga menjadi produk hukum yang 
syah. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  memberikan 
keabsahan (legitimasi) terhadap dokumen kebijakan anggaran 
tersebut dengan berlandaskan pada pertimbangan aspirasi dan 
kebutuhan masyarakat yang diwakili. Legislatif dapat menolak 
rancangan KUA, PPAS, dan RAPBD jika dianggap bertentangan 
dengan aturan yang lebih tinggi atau tidak sesuai dengan aspirasi 
masyarakat.  Dengan demikian, legislatif dituntut untuk kritis 
dalam mempelajari rancangan dokumen kebijakan anggaran 
(KUA, PPAS, RAPBD) yang diajukan eksekutif. Legislatif melalui 
pandangan fraksi menyampaikan pandanganpandangan kritis 
terhadap sejumlah dokumen kebijakan anggaran sehingga meng
hasilkan kebijakan anggaran yang mencerminkan keadilan, 
persamaan, pemerataan, dan proposional. 

Pandanganpandangan kritis fraksi dapat dilakukan pada 
saat penyampaian Pandangan Umum (PU) terhadap Raperda 
APBD baik Raperda inisiatif maupun hasil prakarsa kepala daerah 
(eksekutif). Secara umum, PU fraksi berisi tentang:

“(1) minta penjelasan lebih lanjut kepada eksekutif terkait 
dengan materi yang terkandung dalam Raperda, (2) 
mempertanyakan dasar hukum pembentukan Raperda, (3) 
mempertanyakan kinerja birokrat daerah dalam menangani 
kesenjangan antara fakta yang ada di masyarakat dan 
kebijakan pengaturan yang selama ini telah dilakukan, (4) 
minta kepada eksekutif untuk meningkatkan profesionalime 
pekerjaannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan 
terkait problem ekonomisosialpolitik yang muncul di 
masyarakat berkenaan diterbitkannya Perda”47.

47 Anis Ibrahim, op. cit., hal189. 



49Jainuri dan Salahudin

Dalam negara demokrasi, hubungan eksekutif dan legislatif 
perlu diimbangi oleh kekuatan masyarakat sipil (civil society) 
sebagai upaya: (1) untuk menghindari kolusifitas	antara	eksekutif	
dan legislatif , (2) memperkuat eksistensi masyarakat dalam mem
perjuangkan kepentingan, (3) menghindari dominasi kekuasaan 
eksekutif dan legislatif, dan (4) mewujudkan kebijakan anggaran 
yang berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil. 

Peran utama dari organisasiorganisasi masyarakat sipil 
adalah memberdayakan masyarakat sehingga mereka 
mempunyai wadah untuk menyuarakan aspirasinya dan 
disalurkan kepada pemerintah. Pada prinsipnya inti dari 
masyarakat sipil adalah memberdayakan masyarakat 
dan usahausaha membantu mengakses hakhak mereka. 
Kontribusi masyarakat sipil termasuk LSM dan ornop 
sehingga dapat menjalankan perannya sebagai katalisator 
dalam proses partisipasi menuju good governance di Indonesia 
yaitu meningkatkan kesadaran eksekutif dan legislatif agar 
membuka diri terhadap partisipasi/keterlibatan masyarakat 
dan meningkatkan kesadaran warga terhadap hak dan 
kebutuhan mereka agar berpartisipasi dalam penyusunan 
perda48. 

Berdasarkan penjelasan di atas, relasi negara (eksekutif dan 
legislatif) dan masyarakat sipil (civil society) dalam penyusunan 
kebijakan anggaran (APBD) harus berasaskan keadilan, per
sama an, pemerataan, kepatutan, dan proporsional. Namun relasi 
tersebut sulit dijumpai dilapangan, justru terjadi relasi dominasi 
negara terhadap masyarakat. 

Civil Society yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM), kelompokkelompok masyarakat, ikatan profesi, dan 
partai politik, tidak memiliki kekuatan untuk berperan aktif 
dalam mengimbangi kekuatan negara dalam menentukan 
kebijakan anggaran. Peran civil society cenderung diabaikan oleh 
eksekutif dan legislatif yang ditandai: (1) aspirasi masyarakat 
tidak dijadikan sebagai muatan atau isi kebijakan anggaran 
(APBD), (2) masyarakat tidak diundang atau dimintai pendapat 

48 Jorawati Simarmata, Keberdayaan masyarakat dalam Wajah Otonomi 
Daerah: Dari Perspektif Pembentukan Perda, (Yogyakarta: Percetakan Kanisius, 
2007) hal. 115.
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pada penentuan dokumen kebijakan anggaran (RKPD, KUA, 
PPA, RAPBD), dan (3) Civil society dianggap ‘musuh’ daripada 
partner atau mitra. 

Menurut Okveransi, mestinya pemerintah daerah mencipta
kan ruangruang publik bagi partisipasi publik diharapkan dapat 
mendorong efektivitas pembangunan daerah, melalui inisiatif
inisiatif masyarakat bersama NGO untuk merancang suatu 
payung hukum yang dapat menjamin terwujudnya partisipasi 
masyarakat terhadap kebijakan publik. Kehadiran masyarakat 
sipil seperti lembagalembaga organisasi kemasyarakatan adalah 
faktor	 yang	 signifikan	 guna	 mendorong	 masyarakat	 untuk	
berpartisipasi dalam berbagai aspek pemerintahan di tingkat lokal. 
Masyarakat sipil mendorong dialogdialog dengan pemerintah 
daerah dan program pembangunan lebih mencerminkan aspirasi 
masyarakat49. 

 Hasil penelitian yang  dilakukan Sopanah  dan  Wahyudi  
pada tahun 2009  di  Kota  Malang, menunjukkan  keterlibatan  
rakyat  dalam  mengawasi  proses  penyusunan  dan pelaksanaan 
anggaran masih sangat kecil (5%) sehingga sangat memungkinkan 
terjadinya distorsi pada  saat  penyusunan  anggaran.  Temuan  
yang  sama  dari  hasil  penelitian  mengenai  distorsi Penyusunan  
APBD  adalah:  1)  Proses  penyusunan  APBD  Tahun  2009  Kota  
Malang  banyak mengalami ketidaksesuaian dengan Kebijakan 
Umum Anggaran (KUA) dan  tidak  taat pada peraturan per
undangundangan, tidak partisipatif, dan sulit diakses oleh 
publik. 2) Terjadinya distorsi dalam proses penyusunan APBD 
Kota Malang Tahun 2005. 

Sementara itu  ketidakefektifan  partisipasi  masyarakat  
dalam  proses  Penyusunan  APBD  di  Kota  Malang adalah:  1)  
Tidak  adanya  sosialisasi  dari  Pemerintah  Daerah  dan  dari  
DPRD,  2)  Mekanisme Musrenbang yang ditempuh hanya sekedar 
formalitas, dan 3) Kepedulian (kesadaran) dari masyarakat 
khususnya masyarakat menengah kebawah masih relatif kecil50. 

49 Lissa Okveransi Pakaya,dkk., Membangun Indonesia dari Daerah, Partisipasi 
Publik dan Politik Anggaran, (Yogyakarta: Percetakan Kanisius, 2007) hal. 96. 

50 Sopanah dan Wahyudi, Studi Fenomenalogis: Menguak Partisipasi 
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Civil society yang diberi tempat peraturan perundangundangan 
untuk berperan aktif tidak diindahkan oleh negara. Negara 
melalui lembaga eksekutif (Kepala Daerah dan bawahannya) dan 
legisaltif (DPRD) mengendalikan dan mengarahkan kebijakan. 

2. Lemahnya Peran Serta Masyarakat
Pasca diterapkan kebijakan otonomi daerah melalui undang

undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, 
pemerintah daerah memiliki banyak urusan (tugas pokok dan 
fungsi) untuk mengatur dan mengelola daerah. Banyaknya 
urusan secara langsung membutuhkan sumber daya daerah 
yang mumpuni sehingga dapat mengatur dan mengelola daerah 
sesuai arah dan tujuan otonomi daerah. Sumber daya utama yang 
harus dimiliki adalah anggaran. Anggaran dipandang sebagai 
sumber daya utama untuk melaksanakan amanat otonomi daerah 
dengan baik dan benar. Tanpa anggaran mustahil urusan yang 
dimiliki dapat dilaksanakan dengan optimal. Menyadari hal itu, 
pemerintah pusat membuat undangundang nomor 33 tahun 2004 
tentang perimbangan keuangan. UU tersebut mengatur sumber
sumber keuangan daerah terdiri dari dana alokasi umum (DAU), 
dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah (PAD), dana hibah, 
dan dana pinjaman yang syah. 

Melalui sumber keuangan yang dimiliki, pemerintah 
daerah diharapkan mampu menjalankan urusan sehingga tujuan 
otonomi daerah yaitu mewujudkan pembangunan daerah ber
dasarkan prinsip pemerataan dan keadilan serta bermuara pada 
kesejahteraan masyarakat di aras lokal dapat tercapai dengan 
baik. Keuangan daerah diatur dalam bentuk kebijakan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan APBD dibuat 
untuk mengatur anggaran sebagai alat untuk men jalan kan urusan 
melalui program pemerintah daerah.  Karena itu, kebijakan APBD 
dikatakan sebagai kebijakan utama untuk pem bangunan daerah. 
Mengingat pentingnya kebijakan APBD untuk pembangunan 
daerah, maka pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) 

Masyarakat dalam Proses Penyusunan APBD, journal.uii.ac.id/index.php/JAAI/
article/view/2249/2051, diakses 03 Januari 2013.
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perlu mengedepan manajemen (tata kelola) APBD yang baik, 
profesional, dan bertanggung jawab dalam tahap penyusunan, 
pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. 

Penyusunan APBD dilakukan berdasarkan prinsip 
partisipatif yakni melibatkan masyarakat pada setiap tahap 
penyusunan yaitu penyusunan Program Kegiatan Pemerintah 
(RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Plafon Prioritas 
Anggaran Sementara (PPAS), dan Rancangan APBD. Tujuan 
pelibatan masyarakat pada tiap tahap tersebut, agar APBD dapat 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menghindari kepentingan 
pragmatis elit eksekutif dan legislatif, menghindari dil-dil politik 
antara berbagai stake holder, dan mewujudkan pembangunan 
yang terarah dan terukur sesuai Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD). Karena itu, keterlibatan masyaraka 
menjadi kriteria utama penyusunan APBD yang baik. Berdasarkan 
berbagai hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat 
dalam penyusunan APBD masih sangat minim. Penelitian penulis 
tahun 2012 baik yang dilakukan di Dompu NTB maupun di Kota 
Malang Jatim, berakhir pada kesimpulan yang sama “masyarakat 
tidak terlibat pada penyusunan APBD, dan APBD hanya disusun 
oleh elit eksekutif melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah 
(TAPD) dan elit legislatif melalui Banggar, Fraksi, Komisi 
DPRD”. Dampak dari minimnya keterlibatan masyarakat adalah 
terbentuknya kebijakan APBD tidak sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat sehingga pembangunan daerah berjalan ditempat 
dan bahkan mengalami kemunduran. 

Setelah APBD disusun dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan 
Daerah (Perda), langkah selanjutnya adalah melaksanakan 
APBD berdasarkan prinsip efektif dan efesien. Anggaran yang 
ditetapkan sedapat mungkin dilaksanakan dengan cepat, tepat, 
murah, dan sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat 
terserap dengan baik. Persoalan utama dalam pelaksanaan APBD 
adalah buruknya kinerja pengguna anggaran (Satuan Kerja 
Perangkat DaerahSKPD) dalam merealisasikan anggaran melalui 
programprogram yang ditetapkan. Dampak dari persoalan ini 
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adalah APBD tidak terserap dengan maksimal dan cenderung 
dilaksanakan tanpa sasaran yang jelas sehingga tidak berdampak 
positif pada pembangunan daerah.

Banyak faktor membuat buruknya kinerja SKPD diantaranya 
sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki tidak mumpuni 
untuk mendukung pelaksanaan anggaran, minimnya kemauan 
baik (good will) pimpinan SKPD untuk menjalankan program 
yang ada, minimnya support dan arahan atasan terhadap SKPD, 
belum adanya mekanisme hukum untuk sanksi bagi SKPD yang 
memiliki kinerja buruk, dan minimnya komitmen kepala daerah 
untuk menempatkan sumber daya manusia yang profesional 
pada tiaptiap unit pemerintah daerah (SKPD). Secara prinsip, 
pelaksanaan dan penatausahaan APBD yang baik dibutuhkan 
SKPD yang mumpuni dalam bidang manajerial anggaran untuk 
mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara 
terukur dan proposional. 

Pertanggung jawaban APBD merupakan tahap penting untuk 
menilai, mengukur, menyidik, dan memeriksa kinerja pemerintah 
daerah. Pertanggung jawaban pemerintah daerah (Kepala 
Daerah khususnya) dibagi dalam dua bentuk yakni pertanggung 
jawaban akhir tahun anggaran dan pertanggung jawaban akhir 
masa jabatan. Dua pertanggung jawaban tersebut bermuara 
pada kewajiban kepala daerah untuk memberikan pertanggung 
jawaban kepada legislatif dan masyarakat. Pertanggung jawaban 
akhir tahun terkait dengan bagaimana pelaksanaan program 
dan anggaran pada tahun tertentu dengan berlandaskan pada 
sikronisasi realisasi RKPD dengan APBD dan perbadingan antara 
pendapatan dengan belanja daerah. Secara umum, pemerintah 
daerah dianggap kinerja baik sejauh RKPD dapat direalisasikan 
dengan optimal melalui APBD secara proposional dan sejauh 
pemerintah daerah memiliki pendapatan yang lebih dari belanja 
daerah (surplus).

Sama halnya dengan pertanggung jawaban akhir tahun 
anggaran, pertanggung jawaban akhir masa jabatan berlandaskan 
pada singkronisasi RPJMD dengan APBD selama lima tahun 
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anggaran, dan sejauhmana perkembangan pembangunan daerah. 
Pemerintah daerah dianggap kinerja baik, sejauh RPJMD dapat 
direalisasikan dengan baik dan optimal serta pembangunan 
berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Selama ini, dinilai 
pertanggung jawaban pemerintah daerah melalui Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) hanya formalitas tanpa 
makna untuk keberlanjutan pembangunan daerah. Karena 
itu, untuk memahami kinerja pemerintah (selama satu tahun 
anggaran  khususnya) dibutuhkan peran aktif legislatif melalui 
fungsi pengawasan dan peran civil society seperti LSM, Ormas, dan 
media untuk memahami kinerja pemerintah daerah secara kritis, 
obyektif, dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku sehingga 
pertanggung jawaban memiliki makna untuk keberlanjutan 
pembangunan daerah.

Kebijakan otonomi daerah tidak bermakna baik tanpa di
ikuti manajemen anggaran (APBD) yang baik dalam tahap pe
nyusunan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban.  Sudah 
saatnya pemerintah daerah memenej APBD dengan baik yakni 
me nyusun secara partisipatif, mengarahkan anggaran untuk ber
pihak kepada rakyat (pro poor), melaksanakan dan menatausaha 
anggaran dengan profesional, memperhatikan asas efektif, dan 
menge	depankan	prinsip	efisiensi	sehingga	dapat	dipertanggung	
jawabkan dengan baik dan berdampak pada pembangunan 
daerah. Selain itu, dibutuhkan peran DPRD, LSM, Ormas, Tokoh
Tokoh masyarakat, media massa, perguruan tinggi, dan partai 
politik  untuk ikut serta dan mengawasi APBD agar sesuai ke
butuhan untuk kesejahteraan masyarakat. 



55Jainuri dan Salahudin

Materi yang dibahas pada Bab III adalah Relasi Negara dan 
Masyarakat Sipil dalam Penyusunan Kebijakan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Malang. 
Melalui materi ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi: 
1. Mampu memahami dan dapat  menjelaskan mekanisme 

pe nyusunan kebijakan APBD di Kota Malang. 
2. Mampu menjelaskan kondisi pelaksanaan Musyawarah 

Rencana Pembangunan (Musrenbang) sebagai bagian 
dari kegiatan bottom up dalam penyusunan kebijakan 
APBD di Kota Malang. 

3. Mampu memahami dan dapat menjelaskan kekuatan 
para elit birokrasi dan politik dalam kegiatan Musrenbang 
Kota Malang. 

4. Mampu memahami dan dapat menjelaskan minimnya 
peran aktif masyarakat dalam kegiatan musrenbang. 
Pada konteks ini mahasiswa dan mahasiswi diharapkan 
mampu memahami dan dapat menjelaskan faktorfaktor 
yang menciptakan minimnya peran aktif masyarakat 
dalam kegiatan Musrenbang.

5. Mampu memahami dan menjelaskan bentuk relasi 
masyarakat dan Pemerintah Kota Malang dalam kegiatan 
Musrenbang. 

6. Mampu memahami dan dapat menjelaskan dominasi 
negara (Pemerintah Kota Malang)  dalam penyusunan 
kebijakan APBD di Kota Malang. 

7. Mampu memahami dan dapat menjelaskan bentuk relasi 
masyarakat sipil, DPRD, dan Pemerintah Kota Malang 
dalam Penyusunan kebijakan APBD Kota Malang. 

8. Mampu memahami dan dapat menjelaskan dampak 
dominasi negara (Pemerintah Kota Malang) terhadap 
postur kebijakan APBD Kota Malang. 

Tujuan Instruksional Bab III
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Memahami relasi negara dan masyarakat sipil dalam pe
nyusunan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) dapat dilakukan dengan membahas tahaptahap 
penyusunan APBD sebagaimana yang diatur dalam perundang
undangan yang berlaku. Berdasarkan Peratuaran Menteri Dalam 
Negeri nomor 37 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan APBD 
tahun anggaran 2013, mekanisme penyusunan kebijakan APBD 
diawali dengan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan 
(Musrenbang) untuk menyusun Rencana Kegiatan Pemerintah 
Daerah (RKPD), Menyusun Kebijakan Umum Anggaran 
(KUA), menyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 
(PPAS), menyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja 
Pemerintah Daerah (RKASKPD), menyusun Rancangan Pen
dapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan penetapan APBD 
dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). 

RELASI NEGARA DAN MASYARAKAT 
SIPIL DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH (APBD)  DI KOTA MALANG

BAB III
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A. Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang di Kota Malang

1. Tujuan dan mekanisme pelaksanaan Musrenbang Kota Malang
Musrenbang bertujuan untuk memahami persoalan

persoalan pembangunan yang dihadapi masyarakat. Persoalan 
yang ada diatasi melalui pembentukan program dan pendanaan. 

Isu strategis dan masalah mendesak yang dihadapi daerah, 
dirumuskan dengan menyerap aspirasi dan mengutamakan 
tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat. Perumusan 
masalah tersebut dihimpun dari hasil penyerapan aspirasi 
masyarakat dan masukan segenap stakeholder yang 
disampaikan pada saat Musrenbang Kota Malang dan 
diperkirakan menjadi problem Kota Malang pada tahun 
201351. 

Masalah pembangunan daerah dapat dipahami melalui 
forum musrenbang dengan melibatkan segenap stakeholder. 
Masalah yang disampaikan stakeholder tidak sepenuhnya dapat 
di rumus kan sebagai bagian prioritas kebijakan pemerintah Kota 
Malang. Masalah yang diprioritaskan harus memenuhi kriteria
kriteria tertentu sebagaimana penjelasan berikut ini.

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas 
jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan 
khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan 
prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana 
serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang 
bersifat mandatory52. 

Dengan demikian, kriteria masalah yang diprioritaskan 
untuk dijadikan sebagai program dan dibiayai melalui kebijakan 
anggaran (APBD) harus berhubungan dengan (1) program yang 
ditetapkan sebelumnya dan tertuang dalam RPJMD dan RKPD, 
dan (2) berhubungan dengan prioritas kebijakan nasional dan 
propinsi. Berdasarkan hasil pelaksanaan musrenbang tahun 2012, 
terdapat beberapa masalah penting yang dihadapi pemerintah 
Kota Malang untuk diprioritaskan pada tahun anggaran 2013. 

51 Perautan Wali Kota Malang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2013.

52 Ibid.hal 28. 
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Tabel 3.1. Program Prioritas Pembangunan Kota Malang Tahun 2013

Variabel Permasalahan
Akses dan Kualitas 
Pendidikan

Kualitas pendidikan masih perlu 
pembenahanpembenahan di berbagai 
bidang, baik itu peningkatan kualitas 
SDM tenaga pendidik, sarana dan 
prasarana maupun manajemen penge lola
an lembaga pendidikan. Selain itu, biaya 
pendidikan semakin tinggi.

Akses dan kualitas 
kesehatan

Akses dan kualitas gizi dan pelayanan 
masih kurang memadai karena jarak, 
biaya dan kondisi fasilitas kesehatan yang 
belum merata

Daya dukung lingkungan Tingginya tingkat kerusakan dan pen
cemaran lingkungan akibat ke giatan pem
bangunan yang meng akibat kan semakin 
berkurangnya daya dukung lingkungan

Kualitas Tata Ruang Belum memadainya kapasitas ke
lembaga an dikarenakan kurangnya 
kualitas dan kuantitas SDM dan 
masih lemahnya kualitas pemanfaatan 
ruang dan pengendalian pemanfaatan 
ruang dikarenakan masih rendahnya 
pemanfaatan IT. 

Kualitas Pelayanan 
Publik

Kurangnya pemahaman aparat terhadap 
regulasi pelayanan publik, belum 
tersediannya SPM pada semua jenis 
pelayanan, masih terbatasnya akses TIK, 
prosedur pelyanan yang berbelit dan 
lambat terutama di bidang investasi, 
pelayanan perkotaan yang masih 
konvensional.  

Pelayanan Infrastruktur Masih rendahnya aksesibilitas masyarakat 
berpendapat rendah terhadap hunian 
yang layak dan terjangkau, meluasnya 
pemukiman kumuh, rendahnya cakupan 
dan kualitas pelayanan air minum, air 
limbah, dan persampahan.
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Sumber: Diolah dari RKPD Tahun 2013 Pemerintah Kota Malang

Program prioritas pembangunan Kota Malang di atas dapat 
diimplementasikan melalui kebijakan anggaran (APBD). Ber
dasarkan APBD TA 2013 Kota Malang, anggaran untuk program 
prioritas di atas sebagai berikut.

Tabel 3. 2. Jumlah Belanja Langsung Untuk Program Prioritas  Kota 
Malang TA 2013

Sumber: Diolah dari RKPD Tahun 2013 Pemerintah Kota Malang

Menurut Heru Mulyono, prioritas pembangunan dan 
anggaran seperti di atas ditetapkan berdasarkan hasil musrenbang 
(aspirasi masyarakat) dengan mekanisme bottom-up (dari bawah 
ke atas), yaitu musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, 

Kemiskinan Rendahnya keterkaitan antara 
pertumbuhanpenyerapan tenaga 
kerjapeningkatan pendapatan, fokus 
dan aktivitas programprogram 
penanggulangan kemiskinan masih 
rendah. 

Prioritas 
Pembangunan 

Tahun 2013

Jumlah Belanja 
Langsung

Total Belanja 
Belanja %

Akses dan Kualitas 
Pendidikan

181.849.122.449,91

473.144.000.000,00

20

Akses dan kualitas 
kesehatan

54.812.008.370, 28 15

Daya dukung 
lingkungan, dan 
Kualitas Tata 
Ruang 

4.780.450.000,00 5

Kualitas Pelayanan 
Publik

22.544.540.000,00 10

Pelayanan 
Infrastruktur

184.280.255.000,00 25

Kemiskinan 24.879.550.000,00 10
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dan musrenbang kota. Heru Mulyono mengatakan:
Pelaksanaan musrenbang tahun 2012 di Kota Malang 
dilakukan secara bertahap yaitu mulai dari tingkat kelurahan, 
kecamatan, dan tingkat kota. Mekanisme tersebut mengikuti 
peraturan mendagri yang dikeluarkan untuk mengatur 
tiap pelaksaan musrenbang. Mendagri tiap tahun selalu 
mengeluarkan peraturan untuk mengatur pelaksanaan 
musrenbang. Semua pemerintah daerah termasuk Kota 
Malang wajib mengikuti aturan mendagri. Pada aturan 
mendagri itu, mekanisme, pelaku, tujuan, dan waktu sudah 
diatur sehingga pemerintah daerah hanya mengikuti53. 

Berdasarkan penjelasan Heru Mulyono di atas, pemerintah 
Kota Malang melaksanakan musrenbang tahun 2012 mem per
hatikan aturan mendagri tentang petunjuk teknis pelaksanaan 
musrenbang. Pemerintah Kota Malang memiliki peran yang 
me nentukan untuk mensukseskan pelaksanaan musrenbang 
kelurahan, kecamatan, dan kota. Berikut ini dijelaskan upaya
upaya Pemerintah Kota Malang dalam mensukseskan kegiatan 
musrenbang tahun 2012. 

2. Strategi pelaksanaan musrenbang tahun 2012
Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang (Bappeko) 

merupakan Satuan Kerja Perangkan Daerah (SKPD) yang memiliki 
peran penting untuk mengkoordinir pelaksanaan musrenbang. 
Sailendra mengatakan:

Bappeda memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan 
musrenbang hingga ditetapkan RKPD. Bappeko mendesain 
jadwal dan strategi pelaksanaan musrenbang. Karena itu, kami 
ber upaya agar pelaksanaan musrenbang dapat dilaksanakan 
seefektif mungkin sehingga program pembangunan daerah 
kota malang dapat diputuskan sesuai dengan kebutuhan dan 
tupoksi SKPD masingmasing. Dan yang terpenting adalah 
melakukan sinkronisasi hasil musrenbang kelurahan dan 
kecamatan dengan musrenbang kota54. 

53 Heru Mulyono adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, BKBPM 
Kota Malang. Wawancara dilakukan pada tanggal 01 Desember 2012. 

54 Sailendra adalah Kepala Bidang Pendataan dan Evaluasi Bappeda Kota 
Malang. Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Maret 2013
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Bappeda dapat dikatakan sebagai penentu kesuksesan pe
laksana an musrenbang di Kota Malang. Bappeda Kota Malang 
menge depankan langkahlangkah strategis untuk mewujudkan 
pelaksanaan musrenbang yang baik. Pelaksanaan musrenbang 
yang baik dinilai dari seberapa relevan program pembangunan 
(RKPD) dengan kebutuhan dan potensi daerah. Pada pelaksanaan 
musrenbang tahun 2012, Bappeda Kota Malang mengadakan 
kegiatan sosialisasi musrenbang.  Tujuan sosialisasi adalah 
agar SKPD dapat memahami hakikat pelaksanaan musrenbang 
sebagai forum untuk merumuskan program pembangunan Kota 
Malang di tahuntahun akan datang. 

Pembangunan macam apa yang akan dilakukan Kota Malang 
di tahuntahun yang akan datang sudah direncanakan sejak 
jauhjauh hari. Karena itu agar pembangunan ke depan 
semakin bagus maka Bappeda Kota Malang menghadakan 
sosialisasi musyawarah rencana pembangunan (Muserbang) 
di Gedung Majapahit, Balaikota Malang, Kamis (8/3)55.
Pelaksanaan sosialisasi juga untuk mempersiapkan 

pelaksanaan Musrenbang tingkat Kota. Sosialisasi sangat perlu 
dilakukan untuk menyamakan persepsi dan sinkronisasi program 
SKPDSKPD dengan hasil Musrenbang di tingkat kecamatan. 

Kepala Bappeda Kota Malang, Ir Bachtiar Ismail, MM 
mengungkapkan, untuk bisa melakukan pembangunan 
yang benar di Kota Malang diperlukan sebuah perencanaan 
yang matang. Karena itu momen sosialisasi Muserbang kali 
ini harus dimanfaatkan sebaikbaiknya untuk bisa membuat 
programprogram yang intinya untuk mensejahterakan 
masyarakat. “Untuk bisa membuat program yang tepat, 
perlu adanya sinkronisasi antara SKPD dengan perwakilan 
masingmasing kecamatan yang ada di Kota Malang sebelum 
diadakannya Musrenbang 15 Maret yang akan datang,” jelas 
Bachtiar, Kamis (8/3)56.

Kepala Bappeda Kota Malang menekankan program 
pembangunan perlu memperhatikan issu global, kebijakan 
nasional, kebutuhan lokal, dan dinamika politik lokal melalui 

55 http://mediacenter.malangkota.go.id/tag/musrenbang/#ixzz2K0lkBiQj, 
22 Januari 2013

56 Ibid. hal. 2
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Pilkada, dan kebijakan regional. Empat issu ini menjadi penting 
untuk dipertimbangkan dalam merumuskan program pem
bangunan Kota Malang. Karena itu, SKPD di lingkungan 
Pemerintah Kota Malang harus tanggap terhadap keempat isu 
tersebut. 

Menurut Bachtiar, banyak isu global yang kini dihadapi 
bangsa Indonesia yang harus diantisipasi kedatangannya 
agar pembangunan di Malang bisa terus menyejahterakan 
masyarakat. Di antara isu itu adalah isu global Amerika dan 
Eropa yang saat ini mengalami krisis, dimana pengalaman 
selama ini selalu berdampak langsung terhadap penurunan 
eksporimpor yang berarti penerimaan negara berkurang. 
“Isu kedua adalah kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), 
dimana saat ini meski BBM masih belum diputuskan 
naik, masyarakat sudah bergejolak sebab berbagai harga 
kebutuhan saat ini sudah ikut terkerek naik,” kata Bachtiar.
Dampak kenakan BBM sebut Bachtiar dapat ke manamana, 
sebab dengan volume uang yang sama, jika dibelanjakan, 
jelas akan turun nilainya. Ini berarti dengan uang yang sama 
tentu akan berdampak terhadap pembangunan yang akan 
menurun.
Selanjutnya isu lokal, yaitu pada tahun 2013 nanti Kota Ma lang 
akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada). 
Dimana pada satu sisi akan terjadi pergerakan ekonomi 
yang tinggi. Jika tidak diantisipasi dengan situasi keamanan 
yang kondusif jelas akan bisa menimbulkan kerawanan. 
Sedangkan ke empat, Bachtiar menyebutkan apa yang akan 
dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat sangat penting 
untuk direalisasiskan. Sebab dengan berbagaimacam per
masalahan yang ada saat ini belum diketahui bagaimana 
arah ekonomi Indonesia. “Isu menarik adalah di tahun 2013 
sesuai apa yang diungkapkan Gubernur Soekarwo, ekonomi 
Jatim akan bisa melampai Jakarta,” ujar Bachtiar57.

Memperhatikan arahan Kepala Bappeda melalui sosialisasi 
Musrenbang yang dijelaskan di atas, dapat dijelaskan pelaksanaan 
musrenbang tahun 2012 untuk program pembangunan 2013 
harus dirumuskan secara terintegrasi dengan SKPD yang ada 
di lingkungan pemerintah Kota Malang, sehingga melahirkan 
sinergisitas program antara sektoral, sinkronisasi antara hasil 

57 Ibid., hal. 3
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musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, dan tingkat Kota, dan 
perumusan program pembangunan harus memperhatikan issu 
global, nasional, regional, dan lokal. Karena itu, mewujudkan 
arahan Kepala Bappeko di atas dibutuhkan relasi yang baik antara 
stakeholder yaitu hubungan yang mengedepankan gagasan 
inovatif dalam merumuskan program pembangunan. 

Secara normatif pelaksanaan musrenbang tahun 2012 ber
jalan sesuai arahan kepala Bappeda di atas. Hasil musrenbang 
melahirkan programprogram pembangunan strategis sesuai 
kebutuhan dan aspirasi masyarakat, tuntutan global, dan arah 
pembangunan nasional. Sailendra, MM., mengatakan:

Pelaksanaan musrenbang seratus persen berhasil karena 
dilaksanakan sesuai  mekanisme yang ada. Musrenbang 
dilaksanakan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, 
hingga tingtak kota. Dari musrenbang itu melahirkan 
programprogram srategis yang dituangkan dalam RKPD 
Kota Malang tahun 2013. Jadi, program yang ada di RKPD itu 
semuanya berdasarkan aspirasi masyarakat kota malang58. 

Kesuksesan musrenbang seperti yang dikatakan informan 
di atas diukur berdasarkan mekanisme dan program masyarakat 
yang diakomodir dalam RKPD. Untuk lebih dalam dan 
komprehensif memahami keberhasilan pelaksanaan musrenbang 
seperti yang dijelaskan tersebut, perlu membahas bagaiman proses 
pelaksanaan musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan, 
hingga kota. Di bawah ini diuraikan relasi Pemerintahan Daerah 
dan Masyarakat Sipil di Kota Malang dalam Pelaksanaan 
Musrenbang tahun 2012. 

3. Musrenbang dan Kepentingan Elit
Tujuan dilaksanakan musrenbang adalah merumuskan 

program pembangunan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan 
masyarakat, integrasi program pembangunan lintas sektoral 
dan antara SKPD, dan mewujudkan APBD pro rakyat. Acapkali 
tujuan tersebut tidak dapat dicapai dengan baik karena kekuatan 

58 Sailendra, ST., MM, adalah kepala Bidang Pendataan dan Evaluasi Bappeda 
Kota Malang, wawancara dilakukan pada tanggal 15 Maret 2013
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elit masih menentukan arah pembangunan di daerah termasuk 
di Kota Malang. Lohk Mahfud, Anggota DPRD Kota Malang, 
menjelaskan musrenbang tidak seperti apa yang dibayangkan 
dalam literatur akademisi dan dalam aturan hukum yang ada. 

Secara teoritis, kegiatan musrenbang adalah upaya untuk 
menampung aspirasi masyarakat agar dijadikan sebagai 
tolok ukur kebijakan anggaran. Namun seringkali kegiatan 
musrenbang tidak efektif mala pemborosan anggaran. Hasil 
musrenbang tidak terlalu diperhatikan untuk dijadikan 
sebagai acuan kebijakan anggaran. Hasil musrenbang 
terputus karena banyaknya kepentingankepentingan elit 
yang tidak tampak namun berpengaruh pada lingkaran 
kekuasaan.  Wali Kota harus memahami kepentingan
kepentingan elit, jika tidak penyusunan kebijakan anggaran 
tidak berjalan dengan baik, akan muncul protes yang alot. 
Wali Kota memahami hal itu dan mengikuti iklim seperti 
itu)59.

Kegiatan musrenbang diakui sebagai kegiatan pemborosan 
anggaran daerah karena dinilai tidak efektif untuk melahirkan 
program pembangunan berdasarkan aspirasi rakyat. Pernyataan 
anggota DPRD di atas menunjukkan  pelaksanaan musrenbang 
tidak efektif karena perilaku pragmatis elit lokal dan  sikap status 
qou kepala daerah (Wali Kota Malang). Wali Kota Malang mampu 
meredam kelompokkelompok masyarakat yang dianggap ingin 
menjatuhkan kinerja dan kepemimpinannya dengan cara mem
beri jatah anggaran melalui APBD. 

Wali Kota Malang sangat berpengaruh, dia mampu 
mengendalikan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Tiga 
lembaga ini telah disetting oleh Wali Kota agar mengikuti dan 
mentaati perintah dengan baik. Caracara yang dilakukan 
Wali Kota untuk mengendalikan tiga lembaga tersebut 
diantaranya menentukan format koalisi politik yang stabil. 
PDIP merangkul partaipartai berpengaruh seperti Partai 
Demokrat, dan Partai Golkar. Denga format politik yang kuat 
maka Wali Kota mampu mengendalikan tiga lembaga tadi 
sehingga berdampak pada stabilitas politik yang stabil. Selain 
itu, memahami kepentingan lawan politik. Di era sekarang 

59 Lokh Mahfud adalah Anggota DPRD Kota Malang periode 20082014. Saat 
ini Lokh dipercaya sebagai  anggota Banggar dan ketua Fraksi PAN. Selain itu, 
Lokh juga sebagai ketua DPD PAN Kota Malang. Wawancara dilakukan pada 
tanggal 22 Februari 2013. 



NEGARA VERSUS MASYARAKAT SIPIL DI ARAS LOKAL66

ini, kepentingan lawan politik adalah uang. Kepentingan ini 
selalu dipenuhi oleh Wali Kota melalu kebijakan anggaran60. 

Kekuatan politik elit lokal (Wali Kota Malang) di atas 
berpengaruh terciptanya ruang semu demokrasi termasuk dalam 
pelaksanaan musrenbang. Perilaku kepemimpinan elit lokal 
seperti disampaikan di atas berpengaruh besar terhadap dinamika 
pelaksanaan musrenbang. Elit tingkat kecamatan, kelurahan, dan 
bahkan tingkat RW melaksanakan musrenbang tanpa makna 
demokrasi yang sebenarnya. Bapak Suaib, Koordinator Forum 
Masyarakat Peduli PendidikanFMPP Kota Malang, mengatakan:

Masyarakat tidak pernah terlibat, kalaupun ada katakata 
dari penyelenggara publik  musrenbang sudah melibatkan 
masyarakat, tokohtokoh masyarakat, itu omong kosong, 
sama sekali tidak. Kalaupun ada program itupun tidak 
mencukupi dengan alasan APBD kurang dan dana 
perimbangan kurang. Dan yang kedua, kalaupun ada itupun 
tidak sesuai dengan kuota (programpen) yang diajukan 
masyarakat misalnya bedah remah. Bedah rumahkan bagian 
dari musrenbang61.

Elit tingkat kecamatan dan kelurahan tidak ingin mengambil 
pusing untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan musrenbang 
kelurahan dan kecamatan. Masyarakat dijadikan sebagai subyek 
musrenbang sehingga program yang diputuskan atau dibuat 
tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat yang sebenarnya. 
Kenapa musrenbang tidak melibatkan masyarakat? Selain karena 
faktor perilaku elit yang tidak demokratis, hal ini juga dipengaruhi 
oleh minimnya pemahaman masyarakat terhadap makna dan 
pentingnya musrenbang. 

Musrenbang tujuannya adalah untuk mensejahterakan 
kehidupan masyarakat. Tapi praktiknya tidak seperti 
itu. Masyarakat tidak tau, apasih musrenbangkel, tujuan 
musrenbangkel, dan sasaran musrenbangkel, kan masyarakat 
sangat awam dengan ini, masyarakat sangatsangat awam… 
Jangankan masyarakat awam, RW saja gak tau62. 

60 Ibid
61 Suaib adalah coordinator Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) 

Kota Malang. Wawancara dilakukan pada tanggal 01 Maret 2013
62 Ibid
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Pada setiap laporan pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat 
kelurahan dan kecamatan selalu disampaikan “musrenbang telah 
dilaksana kan dengan demokratis karena melibatkan tokohtokoh 
masya rakat”, padahal praktik yang dirasakan masyarakat tidak 
seperti yang disampaikan tersebut. Hal ini diakui oleh Bapak 
Suaib yang berhasil mendapatkan buku laporan pelaksanaan 
musrenbang kecamatan sukun sebagaimana pernyataannya 
berikut ini:

Akhirnya saya tau, kriteriakriteria, saya baca semua. Ter
nyata apa yang ditulis (laporan kegiatan musrenbangpen) 
tidak sesuai dengan di lapangan, seperti “pelaksanaan 
musrenbang dilaksanakan dengan melibatkan secara aktif 
tokohtokoh masyarakat masingmasing lima orang tiap 
kelurahan. Saya tidak pernah dilibatkan, tau-tau ini ada 
tokoh	 masyarakat,	 inikan	 fiktif.	 Jadi	 memang	 harus	 ada	
pembenahanpembenahan masyarakt itu didorong dengan 
keberanian63.

Peran aktif elit Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
Kelurahan sangat diharapkan sebagai pendamping dan penyalur 
aspirasi masyarakat tingkat kelurahan justru membangun 
koalisasi kolusif dengan struktur formal kelurahan dan kecamatan. 
Bapak Suib menuturkan:

Nah gini mas, inilah karakter masyarakat di grass root, 
ditingkat bawah, kalau sudah diajak struktural mereka akan 
ikut dan menjadi pasif, sekalipun bertentangan, struktural 
mengajak bekerja saling menguntungkan64. 

Tidak sedikit ketua RW bermain dalam menentukan 
program pembangunan ditingkat kelurahan dengan pendekatan 
saling menguntungkan (kolusifitas). Permainan kekuasaan dan 
ke  wenangan tingkat bawah sangat mewarnai proses penyusunan 
program pembangunan. Wahyudi, ketua RT V Merjosari Lowok 
Waru, mengatakan:

Program pembangunan kelurahan hanya dimanfaatkan 
dan dinikmati oleh pemerintah kelurahan seperti LPMK, 
pemerintah kelurahan, dan tokohtokoh lain yang ikut 

63 Ibid
64 Ibid
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bermain. Banyak mas yang ikut bermain. Mereka tidak 
bermain tidak mendapatkan keuntungan65. 

Kolusifitas struktur di tingkat bawah semakin tampak 
pada pengelolaan program. Mereka saling mendukung dalam 
pengelola an yang tidak baik tapi menguntungkan untuk mem
perbanyak pendapatan masingmasing. Segala cara dilakukan 
termasuk pengklaiman program hasil swadaya masyarakat 
dan membuat laporan palsu. Wahyudi menceritakan kolusifitas 
tersebut seperti berikut ini:

Anggaran itu turun, tapi dipotongpotong sehingga yang 
nyampe hanya 10% sampai 11 %. Tapi harus lapor 100% 
makannya minta kwitansi kosong, yang minta kelurahan, RW, 
LPMK. Mereka kerjasama. Tempat program pembangunan 
difoto 0%. 0% itukan sarana tempat pembangunan hancur. 
Nah, kita mengerjakan itu dengan swadaya masyarakat. 
Anggaran dari kelurahan turun langsung meneruskan 
program swadaya masyarakat, tinggal difoto dan dijadikan 
laporan pertengahan, dan foto lagi hingga laporan akhir. 
Nah kita itu membuat kwitansi kosogan untuk kelurahan. 
Kwitansi kosongan itu untuk laporan. Kita gak komplain, 
artinya kalaupun kita komplain tidak diperhatikan. Saya 
pernah komplain, lah gak dikasih program, ini terus berjalan 
tiap tahun. Lah wong ini terjadi disetiap RT, kalau ada warga 
saya yang kritis gak dikasih apaapa. Saya dan warga kritis 
lah ternyata gak dapat apaapa66.

Kuatnya kolusifitas struktur tingkat bawah ini melahirkan 
program pembangunan tanpa arah dan tidak memiliki makna 
pem bangunan untuk rakyat. Program pembangunan hanya 
dijadikan sebagai lahan untuk mencari “uang” bagi elitelit yang 
tidak bertanggung jawab sehingga acapkali program tidak sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat. 

Program yang ada ini (hasil Musrenbang Kecamatan
Pen) sudah dikerjakan tahun lalu. Program ini kok gak ada 
anggarannya padahal ini butuh. Program ini bukan hasil usul 
kami dari RT. RT gak tau apaapa, loh wong kami tidak diajak. 
Wah ini program abalabal. Anggaran yang dicantumkan 

65 Wahyudi adalah Ketua RT V Kelurahan Merjosari Lowok Waru Kota 
Malang. Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Februari 2013

66  Ibid., 22 Februari 2013
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juga asalasalan, gak sampai banyak seperti itu untuk mem
bangun	pafing.	Kalau	anggaran	seperti	ini	dikeluarkan,	kami	
sangat enak dan pembangunan jaya. Kami itu urunan mem
bangun jalan depan rumah, 350.000 per rumah, urunan, 
kalau sampayan gak percaya coba datangi warga saya dan 
tanya. Kalau anggaran digelontorkan sesuai aturan yang ada 
wah mewah, kami swadaya. Kadang program pembangunan 
tergantung kedekatan, keluarga, teman, kenalan. Kalau tidak 
memiliki itu sulit mendapatkan program untk pembangunan 
RT67. 

Di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowok Waru Kota 
Malang terdapat program pembangunan yang berjalan dan tidak 
dibutuhkan oleh masyarakat setempat yakni pembangunan 
Pall. Bagi warga Kelurahan Merjosari  khususnya RW III  pem
bangunan Pall tidak terlalu penting karena di wilayah mereka 
masih memiliki area masingmasing untuk pembuangan kotoran. 
Namun, karena kepentingan sekelompok elit termasuk ketua RW 
dan pejabat kelurahan, maka pembangunan Pall tetap dijalankan 
meskipun mendapat perlawanan warga termasuk melakukan 
demo. Wahyudi menceritakan seperti berikut ini:

Ada program di daerah kami tapi gak dibutuhkan oleh warga 
kami. Pembangunan Pall dari Bank Dunia dengan anggaran 
kurang lebih 300.000.000. Kenapa kami tidak membutuhkan 
Pall, karena perumahan kami masih sangat luas, Pall hanya 
cocok untuk daerah perumahan yang sempit, yang tidak 
memiliki area untuk pembuangan kotoran. Sedangkan 
kami masih sangat luas, masingmasing warga memiliki 
pembuangan kotoran.  Selain alasan perumahan belum 
padat, wilayah kami tidak ada air yang mengalir, Pall itu 
butuh air yang mengalir. Kami khawatir pembangunan Pall 
melalui proyek, proyek sekarang ini mencari keuntungan 
dengan melalui pembelian sarana dan prasarana yang ala 
kadar. Nah, ini kan sangat resiko untuk masadepan warga 
perumahan. Nah, karena itu warga ditempat saya menolak 
akhirnya dipindah di RW dan RT sebelah, tapi tetap dilawan 
sama warga meskipun ada beberapa RT dan RW yang 
setujuh. Warga saya demo menolak pembangunan Pall. 
Artinya gini, proyek pembangunan Pall itu maju kena dan 
mundur juga kena. Mau maju di demo warga, mau mundur 

67 Ibid, 22 Februari 2013
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anggaran sudah banyak dikeluarkan68. 

Warga di sekitar daerah pembangunan Pall menginginkan 
untuk dibangunkan Mushollah sebagai tempat ibadah. Keinginan 
tersebut tidak dapat dicapai karena lokasi pembangunan 
Mushollah dibangun Pall. Pembangunan Pall menyingkirkan 
pembangunan Mushollah. 

Warga kami punya rencana ingin membangu Musholah, 
sudah punya tabungan 3.000.000 dari swadaya warga. Di 
RTnya Baryo ini menginginkan sebuah Musholah karena 
memang supaya tidak jauh, tau-tau ditempat yang mau 
dibangun Musholah dibersihkan, di temapt itu ada alat deko. 
Warga senang, waduh mau dibangun Musholah, warga 
berduyungduyung mengumpulkan konsumsi, setelah tau 
tempat itu mau dibangun Pall, warga semua marah. Katanya 
di atas Pembangunan Pall akan dibangun Musholah, sekarang 
ini masih gejolak, masyarakat pendukung pembangunan Pall 
bilang saya tidak menerima suap sepersen pun69.

Program pembangunan tanpa usulan masyarakat (tidak 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat) akan mendapat banyak 
perlawanan dan tidak berdampak baik pada keberlanjutan 
pembangunan daerah, justru sebaliknya menciptkan masalah 
dan	 tidak	 efisien.	 Namun,	 kolusifitas struktur ditingkat bawah 
termasuk ketua RW melakukan segala cara untuk mendapatkan 
keuntungan.

Dampak Pembangunan Pall ini sangat luas, sampaisampai 
saya kres dengan ketua RW…karena ketua RWsetujuh saya 
tidak setujuh Pall dibangun di depan rumah tadi. Kita beda 
pendapat dengan RW, Pall gak jadi dibangun namun pindah 
ditempat lain meskipun tetap mendapat perlawanan warga70.

Penjelasan beberapa informan penelitian di atas menunjukkan 
bentuk  relasi masyarakat dan pemerintah Kota Malang dalam 
pe laksanaan musrenbang seperti gambar berikut ini:

68  Ibid, 22 Februari 2013
69 Ibid., 22 Februari 2013
70 Ibid., 22 Februari 2013
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Bagan 3.1. Bentuk  Relasi Masyarakat dan Pemerintah Kota Malang dalam 
Kegiatan Musrenbang.

Relasi di atas menunjukkan pelaksanaan musrenbang tidak 
berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku, karena didukung 
oleh faktorfaktor berikut ini: (1) perilaku kepemimpinan status 
qou elit lokal, (2) pragmatisme elit lokal, dan (3) kolusifitas antara 
struktur pemerintah. Faktorfaktor tersebut melahirkan program 
pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 
dan	 efektifitas	 program	 tidak	 berdampak	 signifikan	 terhadap	
pembangunan daerah Kota Malang. Relasi ini tercipta karena 
adanya cara pandang pemerintah terhadap makna partisipasi 
masyarakat dalam kegiatan musrenbang. Bagi pemerintah, tidak 
semua masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan musrenbang. 
Masyarakat yang dapat terlibat dalam musrenbang adalah 
kelompokkelompok masyarakat yang memiliki pemahaman 
sesuai dengan kepentingan pemerintah. 

4. Partisipasi manipulatif dalam pelaksanaan Musrenbang
Pelaksanaan musrenbang semakin jauh dari hakikat 

demokrasi karena pemerintah membatasi masyarakat untuk 
terlibat dalam kegiatan musrenbang. Menurut pemerintah Kota 
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Malang, tidak harus semua masyarakat terlibat dalam pelaksanaan 
musrenbang. Masyarakat yang diundang pada kegiatan 
musrenbang tingkat kelurahan adalah RW dan LPMK. Dua unsur 
masyarakat ini dianggap telah mewakili kepentingan masyarakat 
seutuhnya. Aspirasi RW dan LPMK ditampung pemerintah 
kelurahan untuk diajukan pada kegiatan musrenbang kecamatan. 
Didik Supriadi, sekertaris Kelurahan Merjosari, mengatakan:

Musrenbang tingkat kelurahan terlibat RW dan LPMK. Tetapi 
tidak semua kepentingan RW ditampung oleh kelurahan. 
Sekarang ini pembangunan berbasiskan permukiman atau 
wilayah. Tetapi masyarakat dapat membuat proposal untuk 
disampaikan kepada pemerintah kota71.

Pernyataan informan di atas menggambarkan RW dan 
LPMK bertugas untuk menyampaikan aspirasi masyarakat  pada 
kegiatan musrenbang. Selain itu, tidak semua aspirasi yang 
disampaikan menjadi bagian penting untuk ditampung sebagai 
hasil musrenbang kelurahan. Aspirasi yang disampaikan harus 
berdasarkan wilayah bukan kepentingan masyarakat secara 
kelompok atau golongan. Menurut Didik Supriadi pemerintah 
kelurahan mengharuskan RW dan LPMK membuat rincian 
program sesuai wilayah sebagaimana pernyataan berikut ini:

Makannya tiap RW dan LPMK itu memiliki list pada 
setiap wilayah. Nanti dikaitkan dengan dokumen 
pembangunan,bahasa yang lebih tepat sesuai dengan 
rencana pembangunan jangka menengah72.

Berdasarkan pernyataan Didik Supriadi di atas RW dan LPMK 
membuat rincian program untuk dikaitkan dengan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah. Menurut  Didik Supriadi 
pembuatan rincian program bertujuan untuk menghindari carut 
marut kegiatan musrenbang. Didik Supriadi mengatakan:

Untuk menghidari carut marut kami kondisikan peserta yang 
ada sehingga musrenbang tidak ada perdebatan yang tidak 
diperlukan lagi, setiap RW itu menentukan prioritas sendiri
sendiri. Lah prioritas itulah yang ditawarkan ke kelurahan, 

71 Didik Supriadi adalah sekretaris Kelurahan Merjosari Lowok Waru Kota 
Malang. Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Maret 2013

72 Ibid, 10 Maret 2013
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jadikan sudah tau….. waktu naik ke musrenbang tinggal 
diluruskan dari kelurahan, bappeda, kacamatan, sehingga 
pembangunan nanti harus berkesinambungan, tidak sepotong-
sepotong, misalnya dana ini untuk pembangunan kalau tidak 
berkesinambungan percuma. Tingkat RW (wilayah) sudah 
ditentukan, tinggal diluruskan, akhirnya berjalan dengan 
baik. seperti itu. Tinggal nanti kelurahan menentukan 
prioritas pembangunan yang akan dibiayai SKPDSKPD 
terkait73.

Cara pandang Didik Supriadi diperkuat Eko Wahyudi, kasi 
PMK Kelurahan Dinoyo, sebagai berikut:

Yang kami lakukan pada saat musrenbang ya sesuai dengan 
apa yang dinsruksikan oleh pemkot. Program apa yang perlu 
diprioritaskan itu yang kami fokuskan, jadi pada pelaksanaan 
musrenbang	 berjalan	 dengan	 baik,	 tidak	 ada	 konflik,	
perdebatan yang panjang. Kepentingan semua satu pada 
pembangunan kelurahan Dinoyo. Kalau ada persoalan hanya 
sedikik seperti pada saat dialog ada perbedaan pendapat 
antar peserta. Tetapi semua dapat diatasi dengan baik, 
terlaksana dengan baik. Peserta musrenbang dikhususkan 
LPMK, RW. Pada musrenbang tingkat kecamatan kami 
mengirim delegasi seperti ketua LPMK74.

Terlihat cukup jelas tujuan pemerintah kelurahan agar RW 
dan LPMK membuat rincian program per wilayah adalah untuk 
mewujudkan stabilitas pelaksanaan musrenbang kelurahan. Bagi 
pemerintah kelurahan perdebatan panjang antara peserta adalah 
contoh pelaksanaan musrenbang yang tidak efektif. Pemerintah 
kelurahan ingin menghindari perdebatan panjang antara peserta 
musrenbang dengan tujuan dapat memiliki persepsi yang sama 
tentang programprogram strategis kelurahan untuk dibahas 
lebih lanjut pada musrenbang kecamatan. 

Delegasi kelurahan untuk ikut serta pada kegiatan 
musrenbang tingkat kecamatan harus memiliki pemahaman 
dan persepsi yang sama dengan pemerintah kelurahan. Berikut 
pernyataan Didik Supriadi:

73  Ibid., 10 Maret 2013
74 Eko Wahyudi adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 

Dinoyo Lowok Waru Kota Malang. Wawancara dilakukan pada tanggal 16 
Februari 2013
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Tingkat kecamatan, kami kirim delegasi biasanya dari unsur 
PKK, LPMK, sehingga nanti jadi kegiatan tingkat kecamatan. 
Di kecamatan nanti di kelurahan ini dibangun ini75.

Cara pandang pemerintah tingkat Kota (Bappeda) sama 
dengan pemerintah tingkat kelurahan, tidak semua masyarakat 
terlibat dalam kegiatan musrenbang kota. Cukup masyarakat 
tertentu yang dianggap mewakili. Sailendra mengatakan:

Dari unsur masyarakat kami undang media massa, perguruan 
tinggi, dan MUI. Sedangkan ormas seperti Muhammadiyah 
dan NU tidak kami undang karena sudah diwakili MUI. 
Menurut kami MUI itu mewakili kebutuhan dan kepentinga 
ormas76. 

Menurut Sailendra, kepentingan masyarakat yang dibuat 
me lalui musrenbang kelurahan dan kecamatan ditampung serta 
di jadikan bagian dari RKPD yang dibagi kedalam dua bentuk 
program	yaitu	program	fisik	dan	non	fisik.	Meskipun	demikian,	
tidak semua program yang ditetapkan dalam RKPD dapat di
biayai melalui APBD. Berikut uraian Sailendra:

Ada dua kategori program yang harus diusulkan 
masyarakat,	 satu	 program	 fisik,	 dan	 program	 non	 fisik.	
Program	 fisik	 berupa	 pembangunan	 jalan,	 irigasi,	 pafing,	
dan	 bangunan-bangunan	 fisik	 yang	 lain.	 Kalau	 yang	 non	
fisik	berupa	pemberdayaan	masyarakat	seperti	pelatihan	dan	
keterampilan. Dua program itu ditampung dan dijadikan 
sebagai program untuk ditembuskan kepada SKPDSKPD 
terkait.	 Tetapi,	 khusus	 yang	 fisik,	 program	 yang	 dapat	
ditampung tidak lebih dari tiga program per kelurahan. 
Ditingkat kota, tiga program itu kami konsultasikan dengan 
PU,dari tiga itu biasanya PU mengambil satu program per 
kelurahan. Tetapi ketiga program tadi masuk pada RKPD. 
Yang dibiayai pasti satu program. Tapi, apakah masyarakat 
mendapat program hanya itu, tidak. Kita punya program 
yang	non	fisik,	nah	 program	non	fisik	 ini	 kami	 tembuskan	
pada dinas sosial BKBPM seperti pelatihan. Cuman seperti 
pelatihan tidak sendirsendiri tiap kelurahan. Misalnya 
sepuluh kelurahan yang mengusulkan program pelatihan 
menjahit maka dijadikan satu pada kegiatan tingkat kota77.

75 Didik Supriadi, Op.cit 10 Maret 2013
76 Sailendra, Op.cit, 15 Maret 2013
77 Ibid, 15 Maret 2013
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Karena	 itu,	 program	 fisik	 usulan	 masyarakat	 melalui	
musrenbang hanya dapat dibiayai APBD tidak lebih dari tiga 
program per kelurahan. Dinas Pekerjaan Umum merupakan 
penentu	 utama	 dalam	menentukan	 program	 	 fisik	 yang	 dapat	
di realisasikan melalui APBD.	 Sedangkan	 program	 non	 fisik,	
direalisasikan melalui SKPDSKPD terkait dengan prinsip 
pelaksanaan secara kolektif tingkat kota (bukan per wilayah atau 
kecamatan dan kelurahan). 

 Menurut Sailendra, program usulan masyarakat tidak 
hanya	ditampung	pada	dua	program	fisik	dan	non	fisik	seperti	
yang dijelaskan di atas. Sebagai bentuk komitmen pemerintah 
Kota Malang dalam memberdayakan kehidupan masyarakat, 
maka disiapkan dana hibah Rp. 500.000.000 per kelurahan untuk 
mem biayai programprogram masyarakat di setiap kelurahan.  
Sailendra menjelaskan:

Kami punya program dana hibah 500 juta per kelurahan 
Dana itu disampaikan pada kelurahan. Masyarakat mau 
menggunakan untuk apa terserah masyarakat tetapi tetap 
melalui koridor musrenbang. Ada tiga jalur, satu melalui 
pembiayaan SKPD, APBD, dan melalui dana hibah itu. Dari 
ketiga jalur itu program masyarakat yang diusulkan melalui 
musrenbang terakomodir oleh pemerintah termasuk melalui 
dana hibah 500 juta per kelurahan78.

Melalui dana hibah di atas, kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat yang diusulkan melalui musrenbang dapat di
akomodir dan diimplementasikan. Meskipun demikian, diakui 
Sailendra, RKPD yang dibuat tidak seratus persen dapat 
diakomodir dalam kebijakan APBD karena akan berbenturan 
dengan kepentingankepentingan politik. Kepentingan politik 
mengalah kan sistem dan prosedur yang ada. Penjelasan ini akan 
diuraikan dibawah ini.  

Persepsi pemerintah kelurahan dan pemerintah Kota Malang 
seperti yang dijelaskan di atas menunjukkan adanya partisipasi 
manipulatif dalam kegiatan musrenbang yaitu unsur masyarakat 
yang terlibat dalam kegiatan Musrenbang adalah masyarakat 

78 Ibid, 15 Maret 2013
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(LPMK dan RW) yang memiliki persepsi sesuai dengan persepsi 
pemerintah. Masyarakat tersebut didesain oleh pemerintah untuk 
memiliki pandangan yang sama didalam merumuskan kebijakan 
dan program pembangunan. Karena itu, program pembangunan 
tidak murni berdasarkan aspirasi masyarakat Kota Malang.  

B. Dominasi Negara dalam Menyusunan Kebijakan APBD

Money Follow Funtion adalah konsep yang menegaskan 
program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik 
manakala diikuti anggaran. Karena itu, pemerintah daerah dalam 
membuat program dan kegiatan diikuti dengan penyusunan 
ke bijakan anggaran (APBD). APBD menjadi alat penting untuk 
me realisasikan program dan kegiatan pembangunan daerah. 
Mengikuti semangat reformasi, maka program dan kegiatan 
pem bangunan daerah harus didasarkan pada kebutuhan dan 
aspirasi masyarakat setempat. Pada Nota Keuangan Pemerintah 
Kota Malang tentang Rancangan APBD Tahun Anggaran 2013 
ditegaskan:

Rencana program dan kegiatan APBD Tahun 2013 terkait 
dengan komponenkomponen pelayanan dan tingkat 
pencapaian yang diterapkan pada setiap Bidang  Ke
wenangan Pemerintah daerah yang dilaksanakan dalam 
tahun 2013 didasarkan pada beberapa hal, yaitu: Program 
Prioritas Pembangunan Pemerintah Kota Malang, Aspirasi 
masyarakat yang berkembang (Jaring Asmara), aspirasi 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dan 
kinerja pelayanan yang telah dicapai pada tahuntahun 
sebelumnya79.

Anggaran yang dikeluarkan untuk program dan kegiatan 
disebut belanja daerah. Berdasarkan uraian dalam kebijakan 
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Malang, 
belanja daerah Pemerintah Kota Malang tahun Anggaran 2013 
disusun dengan menggunakan pendekatan prestasi kerja yang 
berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. 
Oleh karena itu pemerintah Kota Malang dalam menyusun APBD 
2013 memperhatikan prestasi kerja dalam rangka mewujudkan 

79 Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2013 Kota Malang
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kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat Kota Malang.
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 diprioritaskan 
untuk membiayai prioritas pembangunan, yang antara 
lain adalah untuk melindungi dan meningkatkan kualitas 
kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalaui prestasi 
kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal 
berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan 
peraturan perundanganundangan. Upaya melindungi dan 
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan 
dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, 
penyediaan fasilitas pelayana kesehatan, fasilitas sosial, dan 
fasilitas umum yang layak, serta mengembangakn sistem 
jaminan sosial80.

Mengikuti pendekatan penyusunan APBD yang dijelaskan di 
atas, maka belanja daerah pemerintah Kota Malang di tahun 2013 
harus menopang terwujudnya kualitas kehidupan masyarakat 
Kota Malang dan diharapkan bermuara pada peningkatan 
kesejahteraan kehidupan masyarakat Kota Malang. 

Penegasan normatif di atas bertolak belakang dengan hasil 
wawancara peneliti dengan beberapa informan penting dalam 
pe nyusunan kebijakan APBD Tahun Anggaran 2013 di Kota 
Malang. Penyusunan kebijakan APBD tidak berdasarkan prinsip 
sesuai mekanisme hukum, justru berdasarkan mekanisme 
kepentingan. Secara prinsip penyusunan anggaran (KUA, 
PPAS, RAPBD) harus berdasarkan RKPD yang disusun melalui 
musrenbang, pada kenyataannya RKPD tidak dijadikan sebagai 
ucuan, justru kepentingan politik yang dikedepankan. Umarul 
Faruk, Koordinator Pendidikan Politik dan Anti Korupsi Malang 
Corruption Watch (MCW) mengatakan:

Kalau dilihat dari daur penyusunan APBD, ada persoalan 
krusial yaitu proses percencanaan berada diluar siklus utama 
penyusunan RAPBD, sehingga hal ini menjadi perencanaan 
(musrenbang) hanya dianggap pelengkap, dari seluruh 
proses penyusunan anggaran publik. Padahal jelas bahwa 
anggaran publik merupakan hak bagi rakyat Kota Malang81. 

80 Plaof Prioritas Anggaran APBD Tahun Anggaran 2013 Kota Malang
81 Umarul Faruk adalah Koordinator Pendidikan Politik dan Anti Korupsi 

Malang Corruption Watch (MCW). Wawancara dilakukan pada tanggal 22 
Februari 2013



NEGARA VERSUS MASYARAKAT SIPIL DI ARAS LOKAL78

Pernyataan Umarul Faruk di atas diperkuat pengakuan Lokh 
Mahfud, anggota banggar dan ketua fraksi PAN DPRD Kota 
Malang, berikut ini:

APBD itu disusun untuk membagibagikan anggaran 
kepada kelompok masingmasing. Secara teoritis, anggaran 
itu berbasis kinerja namun pada praktik dilapangan berbasis 
kepentingan. Kepentingan A dapat berapa, kepentingan 
B dapat berapa, dan seterusseterusnya. Pembagian 
proposional membuat penyusunan APBD berjalan dengan 
lancar, tidak ada protes dan dinamika yang berlebihan dari 
yang berkepentingan seperti fraksi dan partai politik. Iya, 
APBD berbasis kinerja hanya ada pada peraturan atau buku
buku, di lapangan APBD itu berbasis kepentingan kelompok 
atau individu82.

 Menurut Lokh Mahfud, makna APBD berbasis kepentingan 
adalah anggaran berpihak kepada kepentingan penguasa, pe
ngusaha, LSM, media massa, dan bahkan ormas. Mereka me miliki 
kepentingan besar terhadap kebijakan anggaran yakni ke pentingan 
yang saling menguntungkan. Lokh Mahfud menjelaskan:

Anggaran usulan pengusaha. Anggaran itu untuk pengusahan 
dan penguasa, mereka saling menguntungkan. Kepentingan 
itu terdiri dari kepentingan masyarakat, pengusaha, 
penguasa, partai politik. Kepentingan yang mendominasi 
untuk mendapatkan anggaran di Kota Malang adalah 
pengusaha dan penguasa. Untuk membuktikan itu, silahkan 
pelajari KUA, PPA, dan APBD. Disana (dokumen KUA, 
PPA, APBDPen) akan ditemukan bagaimana ketimpangan 
anggaran antara kepentingan masyarakat, pengusaha, dan 
penguasa. Dan bisa dipastikan anda (penelitipen) akan 
menemukan porsi anggaran terbanyak adalah pengusaha83.

Kepentingan pengusaha tidak tampak nyata dalam kebijakan 
anggaran namun secara tersirat mata anggaran diarahkan kepada 
kepentingan pengusaha. Kepentingan pengusaha tampak nyata 
pada saat implementasi anggaran terutama terkait dengan 
program	fisik	 (pembangunan	 jalan,	 gedung,	dll).	 Lohk	Mahfud	
mengata kan:

Kamu lihat di dalam APBD yang terbaru tidak akan bisa 
82 Lohk Mahfud, Op.cit. 11 Januari 2013
83 Ibid, 11 Januari 2013
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ketemu kepentingan pengusaha. Tapi coba kamu lihat nanti 
pada saat realisasi anggaran. Nanti akan kamu lihat pelaku 
usaha bermain tender. Penguasa akan berpihak kepada 
pelaku usaha yang menguntungkan. Disitu baru tampak 
kepentingan pengusaha84. 

Diakui Sailendra, dengan mengatakan:
Saya sebagai bagian dari Tim Anggaran Pemerintah tidak 
melihat kepentingan pengusaha. Nah, kalau pada realisasi 
anggaran pengusaha bermain pada wilayah tender. Disitu 
celah pengusaha dan penguasa bermain. Itu saya gak tau85.

Lokh Mahfud menjelaskan Wali Kota Malang memiliki 
hubungan kuat dengan pengusaha. Menurut Lohk Mahfud 
hubung an mereka mengarah pada kepentingan untuk mengatur 
anggaran daerah. 

Wali Kota Malang memiliki hubungan yang kuat dengan 
pihak ketiga (pengusahapen). Kepentingankepentingan 
pihak ketiga diakomodir dalam kebijakankebijakan daerah 
termasuk kebijakan anggaran. Pertemuan antaran Wali Kota 
dengan pihak ketiga dilakukan pada tempattempat tertentu 
yang jauh dari daerah Kota Malang. Tentu pertemuan 
membicarakan arah kebijakan daerah yang menguntukan 
Wali Kota dan Pihak Ketiga. Sedangkan masyarakat, hanya 
dijadikan sebagai pelengkap kebijakan yang tidak men
dapat kan apaapa. Jadi proses penyusunan kebijakan masih 
jauh dari nilainilai demokrasi teoritis seperti yang dipahimi 
akademisi di kampuskampus86. 

Menurut Lokh Mahfud, mengingat proses kebijakan adalah 
bagian dari proses politik, maka syahsyah saja penyusunan 
APBD berdasarkan kepentingan. Meskipun didalam peraturan 
hukum masyarakat berhak terlibat dalam penyusunan kebijakan, 
namun secara struktural, masyarakat tidak memiliki kekuatan 
politik sehingga kebijakan tidak berpihak kepada rakyat. Lokh 
Mahfud mengatakan:

Anggaran disusun berdasarkan RPJMDRPJMP. Namun pada 
praktinya seringkali anggaran diarahkan oleh kepentingan 

84 Ibid, 11 Januari 2013
85 Sailendra, Op.cit, 15 Maret 2013
86 Lohk Mahfud, Op.Cit, 11 Januari 2013
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politik, inilah politik anggaran. Karena anggaran bagian dari 
politik, maka kepentingannlah yang bermain, siapa yang 
kuat, dialah yang dapat. Masyarakat tentu tidak memiliki 
kekuatan untuk mendapatkan anggaran. Saat ini (APBD 
2013pen) masyarakat hanya mendapatkan 20% dari total 
anggaran yang ada. Sedangkan sisanya untuk pegawai, 
penguasa, dan pengusaha87.

Pernyataan Lokh Mahfud di atas diperkuat dan dibenarkan 
oleh Sailendra, anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota 
Malang, dengan mengatakan:

KUA dan PPAS yang kita ajukan ke dewan, itukan masih 
proses ya,dan itu feer, 75% mengacu kepada RKPD. Konteks 
ini dibahas oleh mereka,DPRD memanggi SKPDSKPD itu 
dalam bentuk hearing, betulgak kamu usul ini, iya Pa,yang 
kami usulkan 20 juta tapi yang ada di KUA PPAS hanya 10 
juta, misalnya seperti itu. Pada hal menurut Tim anggaran 
prioritasnya hanya 10 juta. Nanti ditanya oleh DPRD ke 
SKPD, mereka jawab itu gak tau pak tim anggaran, atau 
katan bappeda. Lah nanti DPRD akan bilang ke tim anggaran, 
ini kurang ni,,,padahal menurut kami sudah cukup untuk 
SKPD ini. Jadi yang salah ini siapa sebetulnya. Jadi ini rawan 
terjadi melalui komunikasi antara dewan dengan SKPD
SKPD yanga ada88.

Penjelasan Sailendra di atas menunjukkan terjadi 
komunikasi kepentingan antara elit politik untuk merebut dan 
mendapatkan bagian dari kebijakan APBD. DPRD dan SKPD
SKPD memiliki kepentingan yang sama yakni dmendapatkan 
bagian dari kebijakan APBD yang saling menguntungkan. 
SKPD menginginkan mendapat anggaran lebih dari APBD 
sehingga menggunakan kekuatan politik DPRD untuk menekan 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Malang agar 
mengarahkan mata anggaran sesuai dengan keinginan SKPD. 
Menurut Sailendra titik rawan bermain kepentingan adalah pada 
saat pembahasan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

PPAS itu adalah titik kepentingan politik, jadi bermain 
kepentingan, SKPD ini gak tau,tautau dapat anggaran, 

87 Ibid, 11 Januari 2013
88 Sailendra, Op.Cit, 22 Maret 2013
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karena dewan itu tadi89. 

 Pengaruh kekuatan politik mengalahkan peraturan hukum 
yang berlaku. Kekuatan politik menentukan format struktur 
kebijakan anggaran (APBD). Pada konteks ini, tidak hanya 
kekuatan politik dewan yang bermain, namun melalui kepala 
daerah kekuatan politik eksekutif berpengaruh besar bahkan 
mengalahkan kekuatan politik dewan seperti yang diakui Lohk 
Mahfud berikut ini:

Wali Kota Malang sangat berpengaruh, dia mampu 
mengendali kan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Tiga 
lembaga ini telah disetting oleh Wali Kota agar mengikuti dan 
mentaati perintah dengan baik. Caracara yang dilakukan 
Wali Kota untuk mengindalikan tiga lembaga tersebut 
diantaranya menentukan format koalisi politik yang stabil. 
PDIP merangkul partaipartai berpengaruh seperti Partai 
Demokrat, dan Partai Golkar. Denga format politik yang kuat 
maka Wali Kota mampu mengendalikan tiga lembaga tadi 
sehingga berdampak pada stabilitas politik yang stabil. Selain 
itu, memahami kepentingan lawan politik. Di era sekarang 
ini, kepentingan lawan politik adalah uang. Kepentingan ini 
selalu dipenuhi oleh Wali Kota melalui kebijakan anggaran90.

Sejalan	 dengan	 penjelasan	 Lohk	 Mahfud	 di	 atas,	 Luthfi	
Jayadi, Dewan Pengawas MCW, mengatakan:

Nah ini sebenarnya kami mau kunci dengan bagaimana 
mekanisme yang seberanya sehingga kita sebagai eksekutor, 
dewan pendidikan memiliki peran, DPRD dan partai 
memiliki inisiatif untuk terbuka dengan masyarakat, Partai 
jangan menunggu disanjung dan dirayu terlebih dahulu baru 
baik dengan kita. Di Kota Malang belum ada mekanisme yang 
mengatur halhal tersebut. Ini yang kemudian diharapkan 
lahir pada FGD ini91. 

89 Ibid., 22 Maret 2013
90 Lokh Mahfud, Op.Cit.,11 Januari 2013
91	Luthfi	Jayadi	adalah	dewan	penasehat	Malang	Corruption	Watch	(MCW).	

Pernyataan di atas adalah disampaikan Lutfhi pada pembukaan acara 
Forum Group Discussion “Membangun Pola Relasi Pengambilan Kebijakan 
Penyelenggaraan Layanan Pendidikan” pada 18 Oktober 2012 di Hotel UMM 
Inn. Peneliti menjadi salah satu peserta pada kegiatan tersebut. 
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Sailendra menjelaskan:
Kalau kita bicara teknis, Tim anggaran yakin menang, tapi 
jangan lupa kepala daerah kita itu orang politik. Kalau kita 
bicara wilayahwilayah teknis, butuh bangun ini, kita bisa 
menang. Tapi kita dihadapkan dengan anggota dewan orang 
politik, kita biasanya ikut orang politik. Dengan seperti ini 
kan repot92.

Sailendra memberi contoh pengaruh kekuatan politik 
terhadap format anggaran untuk DPRD Kota Malang tahun 
anggaran 2013. Menurut Sailendra anggaran yang dimiliki DPRD 
Kota Malang sebagaimana yang tercantum dalam APBD tahun 
anggaran 2013 bukan berdasarkan penyusunan TAPD Kota 
Malang, namun karena kekuatan politik sehingga tampak tidak 
proposional. 

Kalau untuk anggaran, duaduanya punya kepentingan. 
Kepala daerah punya kepentingan, dewan punya 
kepentingan. Sudah tau anggaran untuk dewan? Ada 25 
M, itu diluar gaji, anggaran untuk workshop dan untuk 
kunker. Karena permainan kekutan. Anggaran sebesar itu 
loh,,,,anggota dewan kita berapa 45 orang. Hanya 45 orang 
dibiayai sekian. Itu permintaan mereka, bukan kita yng 
menentukan. Akhirnya politik bukan menangmenangan, 
jadi lebih pada jatah,,,jadi anggaran bukan untuk masyarakat 
tapi untuk elitelitnya itu terutama wali kota dan para 
anggota DPRD yang ada. Begitulah persoalan kebijakan 
anggaran sehingga tidak berjalan sesuai aturan93.

Pernyataan Umarul Faruk (bagian dari masyarakat sipil), 
pengakuan Lokh Mahfud (bagian dari legislatif) , dan penjelasan 
Sailendra (bagian dari pemerintah Kota Malang), mengarah pada 
titik persoalan yaitu penyusunan kebijakan anggaran (APBD) 
tidak sesuai dengan prinsipprinsip hukum yang berlaku (prinsip 
demokrasi) , tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan tidak 
berdasarkan kinerja. Namun mengarah pada kebutuhan dan 
kepentingan sekelompok elit politik dan birokrasi Kota Malang 
yaitu kepala daerah, anggota dewan, pimpinan SKPDSKPD, 
serta pengusaha. Keberpihakan anggaran kepada kepentingan 

92 Sailendra, Op.cit., 22 Maret 2013
93 Ibid., 22 Maret 2013
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elit tersebut disebabkan kekuatan politik yang dimiliki kepala 
daerah dan anggota dewan. 

Masyarakat sipil di Kota Malang berusaha untuk membangun 
komunikasi dengan pemerintah dan stakeholder Kota Malang  
sebagai bentuk upaya mewujudkan APBD yang berpihak kepada 
kepentingan masyarakat. Menurut Umarul Faruk MCW dan 
bersama koalisi masyarakat sipil lain  membangun komunikasi 
intensif dengan pemerintah Kota Malang melalui Lokakarya, 
Seminar, Workshop, dan publikasi.

Kami sadar APBD Kota Malang masih jauh dari kepentingan 
publik. Makannya kami terus berupaya membangun 
komunikasi dengan pemerintah kota malang melalui kegiatan 
Lokakarya, Seminar, Workshop, FGD, dan Publikasi. Kami 
yakin dengan caracara seperti ini lambatlaun pemerintah 
akan membuka diri terhadap masyarakat sipil untuk bersama
sama menyusun kebijakan APBD yang lebih berkeadilan94. 

Selain komunikasi dengan pemerintah, MCW juga mem
bangun komunikasi intensif dengan masyarakat Kota Malang. 
Komunikasi dengan masyarakat jauh lebih penting daripada 
komunikasi dengan pemerintah. Bentukbentuk komunikasi 
MCW dengan masyarakat Kota Malang adalah membuka pos 
pengaduan tentang persoalan yang terkait dengan kebijakan 
publik di Kota Malang termasuk kebijakan APBD. 

Komunikasi dengan masyarakat adalah hal penting untuk 
mewujudkan APBD yang lebih berpihak kepada rakyat. 
Masyarakatlah yang memahami segala persoalan. Agar 
komunikasi kami dengan masyarakat kota malang efektif 
makannya di awal tahun 2013 kami membuka Pos Pengaduan 
di AlunAlun Kota Malang95. 

Penjelasan di atas menunjukkan, di tengah kolusifitas stuktur 
pemerintah serta pengusaha dalam penyusunan kebijakan APBD, 
masyarakat sipil di Kota Malang terutama MCW dan FMPP tetap 
berupaya untuk membentuk relasi dengan pemerintah serta 
masyarakat Kota Malang yang berasaskan nilainilai demokrasi 

94 Umarul Faruk, Op,Cit. 22 Februari 2013
95 Ibid.
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sehingga diharapkan lahirnya kebijakan APBD yang berpihak 
kepada masyarakat Kota Malang. Dibawah ini digambarkan 
bentuk relasi masyarakat sipil dan pemerintahan Kota Malang 
seperti berikut ini:

Bagan 3.2. Bentuk Relasi Masy Sipil, TAPD, Kepala Daerah, DPRD, SKPD, 
Pengusaha, dan Masyarakat dalam Penyusunan  Kebijakan APBD TA 2013 

di Kota Malang.

C. Dampak Dominasi Negara Terhadap Postur APBD TA 2013

Dampak model hubungan di atas secara langsung menentukan 
struktur APBD Kota Malang berpihak kepada kepentingan 
segelintir elit pemerintah dan politik. Berikut diuraikan postur 
kuantitatif APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2013. Jumlah 
Pendapatan Kota Malang tahun anggaran 2013 tercatat Rp. 1, 
396,042,125,492.87, sedangkan jumlah pembiayaan daerah Kota 



85Jainuri dan Salahudin

Malang tahun anggaran 2013 tercatat Rp. 108,096,279,372.12. 
Dengan demikian, total pendapatan dan pembiayaan adalah 
sebesar Rp. 1.487.036.331.031.030,6796.   

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang 
pengelolaan keuangan daerah, anggaran tersebut dipergunakan 
dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan pemerintah Kota Malang yang terdiri dari 
urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penangannya 
dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan ber
sama antara pemerintah daerah Kota Malang dan pemerintah 
daerah lain. Pendanaan terhadap pelaksanaan ketiga urusan yang 
di sebutkan tersebut disebut belanja daerah. Belanja daerah dibagi 
menurut kelompok belanja, terdiri dari Belanja Tidak Langsung 
dan Belanja Langsung. 

Jumlah anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung 
Pemerintah Kota Malang  Tahun Anggaran 2013  sebagai berikut: 

Tabel 3.3. Jumlah Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung TA 
2013 Kota Malang

Sumber: APBD TA 2013 Kota Malang

96 Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 
Anggaran 2013 Kota Malang

Jumlah APBD TA 
2013

Total Belanja TA 
2013

Belanja 
Langsung*

Belanja Tidak 
langsung**

1. 396,042,125,492.87, 1.490.561.138.516,98 750.610.835.576,05 739.950.302.940,93

* Belanja langsung adalah terkait langsung dengan produktivitas kegiatan 
atau terkait langsung dengan tujuan organisasi.  Di dalam belanja langsung 
terdapat  Belanja Pegawai adalah terkait dengan honor yang harus dibayarkan 
oleh pemerintah  kepada pegawai , tetapi apabila pegawai  tidak melakukan 
pekerjaan maka upah tidak akan dibayarkan.

** Belanja tidak langsung adalah terkait dengan produktivitas atau tujuan 
organisasi. Didalam belanja tidak langsung terdapat belanja pegawai adalah 
terkait dengan Gaji yang harus dibayar pemerintah kepada pegawai yang tidak 
dilihat dari produktivitas kerja.
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Rincian jumlah belanja langsung pemerintah Kota Malang 
tahun anggaran 2013 diuraikan berikut ini.

Tabel 3.4. Belanja Langsung PerSKPD APBD Tahun Anggaran 2013 
Kota Malang

No SKPD Plafon Anggaran 
(Rp)

1 Dinas  Pendidikan 166,575,000,000,00

2 Dinas  Kesehatan 83,000,000,000,00

3 Dinas Pekerjaan Umum,Perumahan dan 
Pengawasan Bangunan

168,940,657,939,55     

4 BAPPEDA 5,055,920,000,00

5 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah

23,189,201,000,00

6 Dinas Perhubungan 22,145,843,000,00 

7 Badan Lingkungan Hidup 1,764,148,250,00

8 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 45,464,223,100,00

9 Dinas Kependudukan dan Capil 3,119,602,500,00

10 BKBPM  8,710,997,500,00

11 Dinas Ketenenagakerjaan dan 
Transmigrasi

13,781,565,846,00

12 Dinas Sosial 2,350,430,000,00

13 Dinas Koperasi UKM 2,558,752,500,00

14 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4,463,490,000,00

15 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 9,317,623,600,00

16 Bakesbangpollinmas 8,756,860,000,00   

17 Satpol PP 5,908,908,000,00

18 Sekretarit Daerah 323,400,000,00 

19 Bagian Pemerintahan 7,141,243,000,00

20 Bagian Hukum 3,214,720,000,00

21 Bagian Organisasi 1,683,954,800,00

22 Bagian Pembangunan 809,720,000,00

23 Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah 510,000,000,00

24 Bagian Kerja Sama dan Penanaman Modal 510,000,000,00 



87Jainuri dan Salahudin

Sumber: APBD Tahun Anggaran 2013 Kota Malang

Rincian anggaran belanja langsung di atas diyakini dapat 
menunjang pengembangan pembangunan daerah Kota Malang. 
Namun dapat dipahami dengan baik, cermat, dan kritis besarnya 
anggaran belanja langsung pada struktur APBD tidak secara 
langsung dapat mendorong terwujudnya pembangunan daerah 
yang baik. Berdasarkan data yang diuraikan sebelumnya, mata 
anggaran termasuk jumlah belanja langsung pada setiap SKPD 
tidak berdasarkan kebutuhan dan analisis proposional, namun 

25 Bagian Kesejahteraan  Rakyat 8,777,620,000,00

26 Bagian Hubungan  Masyarakat 2,539,720,000,00

27 Bagian Umum 42,763,029,300,00

28 Sekertariat  DPRD 45,560,635,050,00

29 Inspektorat 45,560,635,050,00

30 Badan Kepegawaian Daerah 1,481,483,750,00

31 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 3,005,100,000,00

32 Dinas Pendapatan Daerah 10,203,477,000,00

33 Kecamatan Klojen 781,210,000,00

34 Kecamatan Blimbing 814,610,000,00

35 Kecamatan Kedungkandang  825,560,000,00

36 Kecamatan Lowokwaru 783,210,000,00

37 Kecamatan Sukun 792,960,000,00

38 Kantor Perpustakaam Umum dan Arsip 
Daerah

5,444,625,150,00

39 Dinas Komunikasi dan Informatika 5,710,659,000,00

40 Dinas Pertanian 1,689,757,000,00

41 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2,904,863,350,00

42 Dinas Pasar 2,897,723,000,00

43 Sekertariat Korpri 500,000,000,00

44 Kantor Ketahanan Pangan 600,000,000,00

45 Kelurahan di Kota Malang (57 x Rp. 
250.000.000)

14,250,000,000,00
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ditentukan oleh kekuatan politik yang ada. Karena itu, secara 
langsung anggaran belanja langsung diarahkan untuk keuntungan 
elit politik dan birokrat yang ada di Kota Malang. 

Sebagaimana pernyataan informan penelitian di atas 
(Sailendra, kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Bappeko 
Kota Malang), anggaran belanja langsung untuk Sekretariat 
Dewan Kota Malang mencapai 45 Milliar. Berikut penggunaan 
anggaran belanja langsung Sekretariat Dewan Kota Malang 
Tahun Anggaran 2013.
Tabel 3.5. Anggaran Belanja Langsung DPRD Kota Malang TA 2013

Sumber: APBD TA 2013 Kota Malang

Kegiatan DPRD didanai belanja langsung sebagaimana di 
atas dinilai tidak proposional antara kegiatan, anggaran, dan 
dampak terhadap kinerja DPRD dalam menjalankan tugas dan 
fungsi. Plafon anggaran untuk kegiatan pelayanan administrasi 
per kantoran dalam hal penyediaan makan dan minum rapat
rapat paripurna dengan target 100 kali kegiatan mencapai Rp. 
1.000.995.000,00. Menurut Sailendra, anggaran tersebut  tidak 
proposional.

Coba mas kita hitung, anggaran senilai 1 M dibagi 100 kali 
kegiatan lebih kurang 10 juta. Nah, apakah mungkin satu kali 
kegiatan menelan anggaran 100 juta, tidak mungkin. Anggota 
dewan sejumlah 45 orang ditambah undangan seperti kepala 

No Program Kegiatan Plafon Anggaran (RP)

1
Program pelayanan admistrasi 
perkantoran 5.984.527.400,00

2
Program peningkatan  sarana 
dan prasarana aparatur 14.041.487.000,00

3

Program peningkatan   
pengembangan sistim pelaporan 
capaian kinerja dan keuangan 158.868.550,00

4

Program peningkatan  kapasitas 
lembaga perwakilan rakyat 
daerah 25.375.752.100,00

5 Outbond 343.946.000,00
 Jumlah Belanja Langsung 45.560.635.050,00



89Jainuri dan Salahudin

SKPDSKPD, media massa,perguruan tinggi sekitar 20 orang, 
jadi tolanya 65 orang. Biaya makan dan minum satu orang 
maksimal 100 ribu jadi totalnya 6.500.000,00. Lalu sisanya 
untuk apa, kalau bukan untuk mereka..hahahaha,,gitu mas. 
Disinilah manfaat pengaruh politik itu..hahaha97. 

Diakui Sailendra, permainan seperti yang dijelaskannya di 
atas terjadi pada setiap SKPDSKPD di lingkungan Pemerintah 
Kota Malang. Berikut diuraikan anggaran belanja langsung Dinas 
Pendidikan Kota Malang tahun anggaran 2013. 

Tabel 3.6 Anggaran Belanja Langsung untuk Dinas Pendidikan

Sumber: APBD TA 2013 Kota Malang

97 Sailendra, Op.cit., 22 Maret 2013

Mewujudkan 
Program 

:

Perluasan, 
pemerataan dan 

peningkatan 
kualitas pelayanan 

pendidikan

Jumlah 
Anggaran

Total Belanja 
Langsung Diknas 

%

Belanja 
Administartif

: P e l a y a n a n 
a d m n i s t r a s i 
perkantoran

1.908.757.310,00

166.575.000.000,00

70
Peningkatan sarana 
dan prasarana 
aparatur

2.795.882.792,00

P e m e l i h a r a n 
r u t i n / b e r k a l a 
Ruang Lembaga 
Pendidikan

3.000.000.000,00

Jumlah 7.703.000.000,00
Belanja sesuai 
Program

: Bantuan sarana 
sekolah bagi siswa 
Prasejahtera SD

525.000.000,00

30Pendidikan Non 
formal

3.132.000.000,00

Peningkatan mutu 
Pendidikan Non 
Formal

225.000.000,00

Jumlah

3.882.000.000,00
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Mengingat anggaran lebih diarahkan untuk pembiayaan 
halhal teknis seperti sarana dan prasarana aparatur, pelayanan 
administrasi perkantoran, dan pemeliharan rutin ruang lembaga 
pen didikan, maka secara langsung tidak mendukung ter
laksana nya program perluasan, pemerataan dan peningkatan 
kualitas pelayanan pendidikan. Programprogram teknis di atas 
tidak relevan untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan 
pendidikan di Kota Malang. Pada dasarnya anggaran teknis 
pegawai telah diposkan pada belanja tidak langsung sebagaimana 
berikut ini:

Tabel 3.7 Anggaran Belanja Tidak Langsung Kota Malang TA 2013

Sumber : APBD TA 2013. 

Tabel 3.8 Postur Anggaran Dinas Pendidikan Kota Malang

Sumber: Hasil Analisis MCW dan berdasarkan APBD TA 2013 Kota Malang

 

No Uraian Anggaran
1 Belanja Pegawai 667.520.968.807, 22
2 Belanja Bunga 341.136.487, 40
3 Belanja Subsidi 0,00
4 Belanja Hibah 69.089.314.100,00
5 Belanja Bantuan Sosial 1.355.000.000,00

6
Belanja Bagi hasil Kepada Propinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan 
Kelurahan

100.000.000,00

7
Belanja Bantuan Keuangan kepada 
Propinsi/ Kabupaten/Kota dan 
Pemerintahan Kelurahan

0,00

8 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00

Jumlah Belanja Rp. 502.831.629.192
Belanja Tidak Langsung Rp. 355.227.779.852
Belanja Langsung Rp. 166.575.000.000
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Belanja langsung di sektor pendidikan tidak proposional 
karena mata anggaran masih lebih besar dari belanja tidak 
langsung. Semakin tidak proposional lagi, jika dibandingkan 
antara belanja pegawai dengan belanja program secara langsung 
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena didalam postur 
anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung masing
masing lebih besar diarahkan untuk halhal teknis seperti 
pembiayaan sarana dan prasarana. 
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Pada Bab IV dijelaskan tentang Konsolidasi Masyarakat Sipil 
Kota Malang  Mewujudkan Kebijakan APBD Pro Rakyat. 
Diharapkan melalui materi ini mahasiswa dan mahasiswi:
1. Mampu memahami dan dapat menjelaskan bentubentuk 

kolusifitas negara (Pemerintahan Kota Malang) dalam 
penyusunan Kebijakan APBD Kota Malang. Pada konteks 
ini mahasiswa dan mahasiswi diharapkan mampu 
menjelaskan strategi dan upaya pemerintah kota malang 
dalam mengarahkan kebijakan APBD berpihak kepada 
kepentingan para elitelit yang berkepentingan. 

2. Mampu memahami dan menjelaskan bentuk
bentuk gerakan masyarakat sipil Kota Malang dalam 
mewujudkan kebijakan APBD Pro Poor (Masyarakat 
Kecil). Pada konteks ini mahasiswa dan mahasiswi 
diharapkan mampu menjelaskan bentukbentuk kegiatan 
masyarakat sipil Kota Malang sebagai upaya untuk 
menandingi dominasi dan kolusifitas	 struktur	 negara	
di Kota Malang dalam rangka mewujudkan kebijakan 
APBD yang berpihak kepada kepentingan masyarakat 
kecil (pro poor). 

3. Mampu memahami dan dapat menjelaskan upaya 
dan model relasi masyarakat sipil dan negara dalam 
penyusunan kebijakan APBD yang berpihak kepada 
kepentingan masyarakat kecil (pro poor). 

Tujuan Instruksional Bab IV
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A.	 Kolusifitas	 Struktur	Negara dalam Kebijakan APBD Kota 
Malang

Berdasarkan hasil penelitian kami tentang “relasi negara dan 
masyarakat sipil dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 
di Kota Malang” menunjukkan adanya hegemoni dan dominasi 
negara melalui kolusifitas kepala daerah, DPRD, Kepala SKPD Kota 
Malang sehingga kebijakan APBD berpihak kepada kepentingan 
elit. Temuan ini ditunjukkan adanya fakta:
1. Pelaksanaan musrenbang sebagai sarana demokrasi tidak 

efektif, yaitu  (1) Hubungan kemitraan kolusif kepala daerah 
dengan pemerintah kelurahan serta kecamatan, (2) hubungan 
kemitraan kolusif pemerintahan kecamatan, kelurahan, RW, 
LPMK, (3) kemitraan kolusif kepala daerah dengan kelompok
kelompok pragmatis di Kota Malang, (4) kemitraan kolusif 
kelompokkelompok pragmatis dengan RW, LPMK, dan 
(5) RT dan masyarakat tidak memiliki peluang untuk akses 
pelaksanaan musrenbang. 

KONSOLIDASI MASYARAKAT SIPIL KOTA 
MALANG MEWUJUDKAN KEBIJAKAN APBD 
PRO RAKYAT

BAB IV
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2. Cara pandang pemerintah Kota Malang yang salah terhadap 
makna partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang. 
Bagi pemerintah Kota Malang, keterlibatan masyarakat 
dalam kegiatan musrenbang harus dibatasi dengan tujuan 
kegiatan	dapat	berjalan	tanpa	dinamika	(konflik),	dan	cukup	
diwakili oleh kelompokkelompok tertentu yang dianggap 
memiliki kesamaan kepentingan, misalnya MUI dianggap 
bagian dari ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulamah 
(NU). Cara pandang pemerintah seperti ini menunjukkan 
adanya partisipasi manipulasi didalam kegiatan musrenbang. 
Partisipasi manupulatif adalah bentuk upaya pemerintah 
untuk menjadikan kepentingan masyarakat sesuai atau searah 
kepentingan pemerintah. 

3. Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai hasil dari 
kegiatan musrenbang tidak sepenuhnya diperhatikan dalam 
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon 
Prioritas Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kegiatan 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD), dan 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). 
Persoalan ini muncul karena adanya kolusifitas seperti berikut 
ini : (1) Terbangunnya komunikasi politik Kepala Daerah 
dengan DPRD yang saling menguntungkan masingmasing, 
(2) Kepala Daerah mengedepankan kepentingan pengusaha 
daripada kepentingan masyarakat, (3) TAPD tidak dapat 
bekerja profesional (sesuai aturan hukum) karena kuatnya 
pengaruh kepentingan politik kepala daerah dan DPRD, (4) 
Pimpinan SKPDSKPD mengedepankan komunikasi politik 
dengan DPRD untuk mendapatkan bagian anggaran, bukan 
mengedepankan kinerja da profesionalitas, (5) Pimpinan 
SKPDSKPD selaku pengguna anggaran mengedepankan 
kominikasi bisnis dengan pihak pelaksana anggaran (pihak 
swasta), (6) Komunikasi masyarakat sipil dengan pemerintah 
Kota Malang masih sangat terbatas melalui seminar, lokakarya, 
demonstrasi, workshop, publikasi, dan edukasi masyarakat. 

4. Postur APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2013 diarahkan 
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untuk programprogram yang secara nyata tidak dirasakan 
manfaatnya oleh masyarakat. Anggaran yang diposkan pada 
program kegiatan dinilai tidak rasional atau tidak sesuai 
dengan standar analis belanja (SAB). 

Hubungan Pemerintah Kota Malang dan Masyarakat Sipil 
di atas menunjukkan adanya hegemoni yang menampakkan 
demokratisasi dalam penyusunan kebijakan APBD. Kegiatan 
musrenbang dipandang bagian dari hegemoni negara untuk 
menunjukkan penyusunan kebijakan APBD telah memenuhi 
syarat demokrasi. Keterlibatan sebagian elit masyarakat (MUI, 
LPMK, RW) dalam kegiatan musrenbang dipandang sebagai 
bagian dari strategi pemerintah Kota Malang untuk dikatakan 
sebagai pemerintah demokratis dan patuh terhadap peraturan 
hukum yang berlaku. Menurut Gramsci, keterlibatan elit dalam 
gerakan sosial (penyusunan APBD) dipandang sebagai bentuk 
gerakan pasif dan menguntungkan elitelit tertentu. 

Hegemoni Pemerintah Kota Malang semakin menguat karena 
didukung prilaku pragmatis anggota DPRD. Sejatinya DPRD 
bertugas untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, justru yang 
terjadi adalah memperjuangkan kepentingannya masingmasing. 
Pada hakikatnya DPRD adalah institusi politik yang tidak berbeda 
dengan bentuk masyarakat sipil. DPRD dibentuk untuk menjadi 
bagian utama dalam memperkuat gerakan untuk kepentingan 
yang bersifat kerakyatan termasuk memperjuangkan kebijakan 
APBD untuk berpihak kepada kepentingan masyarakat. Hasil 
temuan penelitian ini, DPRD tidak memposisikan diri sebagai 
bagian dari masyarakat sipil seperti yang dimaksud. DPRD 
menjadi institusi yang memperkokoh kekuatan hegemoni negara. 

Eksistensi hegemoni Pemerintah Kota Malang dalam 
penyusunan kebijakan APBD semakin menguat dengan ke
mampuan nya menguasai struktur pemerintah hingga ditingkat 
bawah seperti pemerintah kecamatan dan kelurahan. Berdasarkan 
hasil temuan, pemahaman Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan 
terhadap kegiatan musrenbang sangat berbeda dengan ajaran 
demokrasi yang sebenarnya. Pemerintah Kecamatan dan 
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Kelurahan melaksanakan kegiatan musrenbang hanyak sekedar 
memenuhi kewajiban tahunan dan peserta musrenbang dibatasi 
guna stabilitas pemerintah. Selain itu, prilaku pragmatis 
pimpinan SKPDSKPD seperti hasil temuan yang diuraikan di 
atas memperkuat terbentuknya kekuatan hegemoni pemerintah 
Kota Malang dalam penyusunan kebijakan APBD. 

Menurut Gramsci, hubungan antara unitunit pemerintah 
Kota Malang di atas adalah bentuk dari masyarakat politik seperti 
yang dijelaskan Roger Simon berikut ini “Gramsci menggunakan 
istilah masyarakat politik bagi hubunganhubungan koersif yang 
terwujud dalam berbagai lembaga negara, angkatan bersenjata, 
polisi, lembaga hukum, bersamasama dengan semua departemen 
administrasi yang menguasai pajak, keuangan, perdagangan, 
industri, kemanan sosial, dan sebagainya, yang tergantung 
upaya	akhir	dari	 efektifitas	monopoli	negara	dalam	melakukan	
tindakan koersif”. Pada konteks ini, masyarakat sipil dapat 
menjadi masyarakat politik manakala mendukung atau memiliki 
hubungan kolusif dan kemitraan untuk kepentingan negara atau 
masingmasing.

Sejatinya DPRD Kota Malang bagian dari masyarakat sipil 
namun berdasarkan hasil temuan lebih mengarah pada bagian 
dari masyarakat politik, yaitu membangun komunikasi untuk 
menciptakan hubungan baik dengan kepala daerah dalam rangka 
mendapatkan kepentingan pribadi anggota DPRD sehingga 
tercipta tindakan koersif dalam bentuk kebijakan APBD tidak 
berpihak kepada kepentingan kerakyatan (nasional kerakyatan). 
LPMK dan RW adalah bentuk dari masyarakat sipil namun pada 
praktiknya mengarah pada bentuk masyarakat politik, yakni 
terdapat hubungan kolusif yang dibangun untuk memperkuat 
posisi dalam rangka meraih kepentingan pragmatis, bukan 
kepentingan umum (nasional kerakyatan). 

Selama DPRD, kelompokkelompok kepentingan, dan organ 
masyarakat sipil lainnya mementingkan kepentingan masing
masing, maka selama itupula hegemoni tidak dapat diraih untuk 
kepentingan umum (nasional kerakyatan). Gramsci mengatakan 
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“suatu kelas tidak bisa meraih kepemimpinan nasional, dan 
menjadi hegemonik, jika kelas itu hanya membatasi pada 
kepentingan mereka sendiri”. Kebijakan APBD yang berpihak 
kepada rakyat tidak dapat diwujudkan apabila tidak ada kelas 
yang memperjuangkannya dalam bentuk gerakan nasional 
kerakyatan. Karena itu, gerakan nasional kerakyatan (kepentingan 
umum) penting untuk dilakukan dalam rangka  mewujudkan 
APBD yang berpihak kepada rakyat. Gerakan ini baru dapat 
dilakukan manakala terdapat penyatuan berbagai kekuatan 
sosial dari berbagai elemen masyarakat. Penyatuan kekuatan 
sosial bukan pekerjaan mudah namun dibutuhkan upayaupaya 
nyata melalaui proses intelektual dan kesadaran sosial politik 
dari berbagai elemen masyarakat sehingga lahir kekuatan kolektif 
untuk melakukan hegemoni tandingan.

MCW dan FMPP adalah bagian dari masyarakat sipil di 
Kota Malang. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan, dua organ 
tersebut berupaya keras untuk mewujudkan kekuatan kolektif 
melalui gerakan pembangunan kesadaran masyarakat untuk ikut 
terlibat dalam proses penyusunan kebijakan publik termasuk 
kebijakan APBD sehingga berpihak kepada kepentingan 
rakyat. Menurut Gramsci,  untuk membangun kesadaran 
bersama menuju kekuatan kolektif dibutuhkan pendidikan 
kritis. Pendidikan kritis dipandang sebagai sarana utama untuk 
melakukan reformasi intelektual dan moral sehingga terbangun 
kesadaran kolektif sebagai agen perubahan dalam melakukan 
gerakan hegemoni tandingan (menyingkirkan intelektual awam). 
MCW dan FMPP memiliki berbagai macam program pendidikan 
yang bertujuan membangun kesadaran kolektif dalam rangka 
“menekan” Pemerintah Kota Malang untuk membuat dan 
membentuk kebijakan APBD yang berpihak kepada rakyat. 
Bentuk pendidikan yang dijalankan adalah seminar, lokakarya, 
focus group discussion (FGD), workshop, pelatihan, dan publikasi. 

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang dijelaskan di 
atas, maka proposisi yang dapat diuraikan adalah: Terdapat relasi 
kolusifitas antara elit politik, pengusaha, dan birokrasi. Hubungan 
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kolusifitas ini dibangun dengan cara menerapkan partisipasi 
manipulatif didalam kegiatan musrenbang dan dalam penyusunan 
kebijakan APBD. Relasi seperti ini memperkuat posisi hegemoni 
negara sehingga kebijakan APBD Kota Malang tidak berpihak 
kepada kepentingan masyarakat.  

B. Gerakan Masyarakat Sipil Kota Malang Mewujudkan APBD 
Pro Rakyat

Penyusunan APBD Kota Malang tahun anggaran 2013 
khususnya	 dapat	 didefinisikan	 sebagai	 bentuk	 dari	 kebijakan	
anggaran bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sekelompok elit 
politik dan birokrasi. Padahal, berdasarkan aturan hukum, APBD 
sebagai kebijakan utama untuk mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat. Berdasarkan data yang dijelaskan di atas, faktor utama 
APBD tidak berpihak kepada masyarakat adalah (1) terbatasnya 
akses masyarakat untuk ikut terlibat dalam penyusunan 
musrenbang disebabkan minim informasi dan kesadaran serta 
cara pandang pemerintah yang membatasi elemen masyarakat 
untuk ikut terlibat dalam musrenbang, dan (2) kuatnya pengaruh 
elit politik (DPRD dan Kepala Daerah) dalam mengarahkan APBD 
sesuai kepentingan mereka masingmasing. Berikut ini diuraikan 
persepsi dan upaya masyarakat sipil mewujudkan APBD sesguai 
sistem dan pro rakyat. 

1. Penghapusan fungsi Anggaran (budgeting)  DPRD
Menurut Sailendra, Tim Anggaran Pemerintah Kota Malang 

TA 2013, mewujudkan kebijakan anggaran sesuai sistem adalah 
perlu penghapusan fungsi anggaran DPRD. DPRD dengan fungsi 
anggaran dapat merusak sistem peganggaran pemerintahan 
daerah. Sailendra mengatakan:

Jadi kalau saya bilang kewenangan budgettingnya gak 
usaha, cukup pengawasan dan legislasi. Karena dengan 
fungsi budgeting mereka merusak tatakelola anggaran. Toh 
juga, banyak anggota dewan tidak memiliki pengetahuan 
bagaimana APBD itu haru disusun sesuai aturan hukum 
berlaku. Mereka tidak punya kemampuan, kemampuan 
mereka ya lobi politik dan ini yang merusak tata kelola 
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anggaran itu98. 

 Pernyataan Sailendra di atas dapat dipahami bentuk dari 
kekecewaan terhadap kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi 
anggaran, dan bentuk dari kekesalan terhadap permainan politik 
DPRD dalam penyusunan APBD. Sailendra mengaku, kinerja 
buruk DPRD diperparah dengan prilaku buruk SKPDSKPD 
dalam  membangun komunikasi politik untuk mendapatkan 
bagian dari APBD dengan orientasi kepentingan pribadi. 

2. Optimalisasi peraturan hukum, moral force, dan penumbuhan 
good will

Menurut Suaib, penggerak FMPP Kota Malang, pandangan 
penghapusan fungsi anggaran DPRD adalah upaya penghianatan 
demokrasi. Karena itu, penghapusan fungsi anggaran DPRD tidak 
patut dilakukan. Menurutnya, pertauran hukum yang dibuat 
pemerintah selama ini sudah memberikan peluang masyarakat 
untuk ikut terlibat dalam kebijakan negara termasuk kebijakan 
anggaran daerah. Tetapi peraturan hukum dibuat belum optimal 
diimplementasikan dengan baik  karena belum ada kemauan baik 
dari pemerintah terutama DPRD sebagai wakil rakyat. Karena 
itu, langkah utama yang harus dilakukan adalah optimalisasi 
peraturan hukum dan penguatan gerakan moral (moral force) 
melalui pembenahan prilaku politik masyarakat dalam memilih 
DPRD. 

Karena kalau kita lihat peraturan perundangundangan mulai 
pelayanan publik, HAM, itu sangatsangat baik, yang tidak 
baik itu moralnya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana 
membangun moral struktur?Kita mulai membenahi politik 
walaupun kita tidak ikut langsung pada partai politik 
tapikan kita ini partisan. Politik itu mempunyai tiga fungsi: 
pegawasan, hukum, dan anggaran. Kan sudah jelas, ya ini, 
memulainya darisini. Apapun kita diatur oleh politik, ya 
salah kita senang politik. Sadar atau gak sadar kita ini diatur 
oleh politik. Termasuk proses musrenbang dan APBD bagian 
dari proses politik, cuma proses politik kita inikan masih tidak 
baik. Musrenbangkel, tatacara memberikan masukan ttng 

98 Sailendra, Op.cit., 22 Maret 2013
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program yang ada diwilayah masingmasing, itukan salah 
satunya harus melibatkan anggota DPRD, karena anggota 
DPRD sebagai saksi yang kuat, tapikan gak pernah. Nah disini 
ada (Buku Panduang MusrenbangkelPen) harus melibatkan 
DPRD, melibatkan guru99.

Searah dengan pernyataan Suaib di atas, Lokh Mahfud 
menjelaskan untuk menjalankan pertauran hukum yang ada 
dibutuh kan pengawasan internal dari dalam diri pemerintah dan 
politisi masingmasing. Menurutnya, pengawasan bukan melalui 
sistem pemerintah tetapi bagaimana kemauan baik pemerintah 
dan politisi untuk menjalankan sistem atau peraturan hukum 
yang ada, sehingga peraturan dibuat untuk dipatuhi, bukan 
untuk dilanggar. Berikut penjelasan Lokh Mahfud:

Cara yang dilakukan adalah pengawasan. Tetapi bukan 
pengawasan atau control seperti kita pahami selama ini. 
Bukan orang mengawas orang atau masyarakat mengawasi 
pemerintah, tetapi pengawasan diartikan bagaimana 
sikap dan perilaku mengawasi orang. Bagaimana sikap 
Pemerintah, DPRD, dan elemenelemen lain memiliki good 
will dalam menjalankan amanah sesuai prosedur hukum yang 
berlaku. Selama ini good will belum dimiliki oleh pemerintah, 
DPRD, dan masyarakat. Setelah dilakukan musrenbang 
terdapat program kegiatan daerah berdasarkan kebutuhan 
masyarakat, hasil ini harus diawasi oleh sikap amanah tadi. 
Hal ini yang belum kita miliki, sehingga sulit mewujudkan 
kebijakan anggaran yang baik. Partai yang beralbelkan islam
pun tidak menjamin memiliki sikap amanah, mulutnya 
mengatakan tidak tetapi tangannya berharap untuk diberi 
bagian dari kebijakan anggaran itu.

Menurut Suaib, banyak anggota dewan tidak memiliki pe
mahaman baik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik 
ter masuk dalam tata kelola kebijakan anggaran. Karena itu, di
butuhkan kecerdasan politik masyarakat dalam memilih anggota 
dewan. Membangun kecerdasan politik masyarakat dapat dilaku
kan melalui pendidikan. Berikut penjelasn Suaib:

Makannya nanti kami sama temanteman MCW mau 
mengadakan pendidikan politik disetiap kecamatan kota 
malang ini, nah kita mau dilibatkan. Tujuannya adalah untuk 

99 Suaib, Op.Cit., 20 Maret 2013
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memeperbaiki pola memilih, dan mengawasi tindakan
tindakan calon. Saya dilibatkan disana, itukan bukan 
pekerjaan ringan. MCW kan orangorang luar, jadi masih 
kurang paham tentang karakter orangorang malang dan 
wilayah di daerah malang100.

Diakui Suaib, ditengah sikap apatis masyarakat, penerapan 
pendidikan politik bukan pekerjaan mudah  namun dibutuhkan 
langkah kolektif dari masyarakat sipil seperti MCW dan media 
massa. Saat ini, diuntungkan adanya sistem demokrasi yang 
memberikan kesempatan masyarakat untuk publikasi sehingga 
mempermudah penguatan pendidikan politik. Suaib menjelaskan:

Ya seperti saya bilang tadi sangat berat, apalagi mulai tahun 
1955 hingga sekarang ini baru muncul yang namanya 
pendidikan politik calon pemilih. Kalau di tahuntahun 
sebelumnya tidak Nampak, tidak jelas, tidak kelihatan, 
karena antaralain alat komunikasi pada waktu itu juga 
kurang. Sekarang komunikasi politik sudah sangat luas 
missal kominikasi lewat Koran , lewat TV, lewat internet, 
bahkan lewat seminar dan workshop, dan segala macam, kan 
sudah sangat terbuka. Posisi masyarakat dengan adanya itu, 
masyarakat masih aja pesimis. 

Penjelasan Suaib (aktivis pendidikan), pernyataan Sailendra 
(sebagai birokrat kota malang), dan pernyataan Lokh Mahfud 
(anggota banggar DPRD Kota Malang) tertuju pada satu per
soalan yaitu minimnya kesadaran dan kemauan baik (good will) 
pemerintah, politisi, dan masyarakat untuk menjalankan per
aturan hukum yang berlaku. Menurut Suiab, pemerintah, politisi, 
dan masyarakat perlu disadarkan melalui pendidikan politik. 

3. Pengorganisasian masyarakat, membentuk block historis
Pendidikan politik dianggap sebagai kekuatan penting dalam  

membangun kesadaran kolektif (block historis) sehingga menjadi 
kekuatan hegemoni untuk menyeimbangi kekuatan dominasi 
negara. Langkah MCW membentuk FMPP (Forum Masyarakat 
Peduli Pendidikan) adalah bentuk upaya membangun kesadaran 
kolektif untuk menyeimbangi kekuatan pemerintah dan politisi di 

100 Ibid., 20 Maret 2013
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Kota Malang melalui kegiatan monitoring dan advokasi. Umarul 
Faruk, koordinator pendidikan politik dan anti korupsi MCW, 
menjelaskan:

Forum masyarakat peduli pendidikan (FMPP) di bawah 
pengawasan MCW. FMPP didirikan untuk menjalankan 
fungsi monitoring dan advokasi khususnya pada bidang 
pendidikan. Dulu FMPP memiliki koordinator yang 
mengatur pelaksanaan kegiatan di lapangan, namun setelah 
dievaluasi dan atas kejadian yang ada koordinator sering 
bermainmain, sehingga MCW mengadakan rapat dan 
menghasilkan FMPP tidak perlu coordinator. Jadi, FMPP 
diserahkan kepada MCW untuk mengendalikan namun 
FMPP tetap memiliki era otonom dalam menjalankan peran 
dan tugasnya sebagai advokasi dan monitoring. Ada kasus 
FMPP melakuka tindakan, namun ketika dijumpai persoalan 
pada penangan kasus MCW turun tangan101. 

Dalam menjalankan fungsi monitoring dan advokasi, 
FMPP didukung manajemen kemitraan dengan MCW. MCW 
mengawasi, mengarahkan, dan memberi edukasi kepada FMPP 
sehingga gerakan advokasi dan monitoring berjalan sistimatis, 
masif, dan profesional. Selain berfungsi sebagai monitoring dan 
advokasi, FMPP menjadi pusat informasi publik. Umarul Faruk 
menjelaskan:

FMPP dikatakan sebagai sentral informasi publik karena itu 
FMPP ada disetiap wilayah atau kecamatan. Namun dalam 
menjalankan monitoring, antara FMPP disetiap wilayah 
melakukan koordinasi dan saling membantu. MCW ada 
ditengah sebagai monitor dan pendamping102.

Karena itu, tujuan berdirinya FMPP adalah untuk me
nyeimbangi kekuatan pemerintah dan politisi Kota Malang 
dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evalusi kebijakan ter
masuk kebijakan APBD. Hubungan kemitraan antara FMPP 
dan MCW merupakan bukti adanya visi dan misi yang sama 
dalam mewujudkan pemerintahan yang baik untuk kepentingan 
masyarakat (kepentingan publik). Menurut Gramsci, masyarakat 
sipil yang berbasiskan gerakan kemasyarakatan akan mampu 

101 Umarul Faruk, Op.Cit., 11 Maret 2013
102 Ibid., 11 Maret 2013



105Jainuri dan Salahudin

meraih kekuasaan hegemoni untuk mempengaruhi kekuasaan 
negara termasuk pemerintah dan politisi Kota Malang. Keberdaan 
MCW dan MFPP berdampak besar terhadap prilaku birokrasi 
di Kota Malang sebagaimana yang akan dijelaskan pada bagian 
terakhir pembahasan penelitian ini.   

4. Penguatan forum deliberatif masyarakat sipil
Diberbagai forum diskusi yang peneliti ikuti, dewan 

pembina		MCW	(Luthfi	Jayadi)103 selalu mengatakan pentingnya 
forum deliberatif untuk membangun kekuatan masyarakat sipil. 
Demokrasi tanpa forum deliberatif membuat sistem politik dan 
pemerintahan tidak berjalan efektif sesuai prinsip keadilan, 
persamaan, dan pemerataan.  

Forum deliberatif dapat dibangun melalui kegiatan diskusi 
non formal seperti cangkruan di warungwarung kopi, dan 
diskusi formal melalui kegiatan workshop, FGD, dan seminar. 
Menurutnya, forum deliberatif diarahkan untuk memahamkan 
kepada masyarakat, politisi, pemerintah, ormas, LSM, dan pelaku 
usaha tentang hakikat kebijakan publik untuk kesejahteraan 
masyarakat.	Luthfi	Jayadi	menjelaskan:

Forum deliberatif sangat penting untuk merumuskan 
makna dan hakikat sebuah Perda (peraturan daerahPen). 
Seringkali Pemda membuat perda tidak dapat menjelaskan 
makna yang terkandung didalamnya dan maknamakna 
yang	ada	tidak	sesuai	dengan	perkembangan	seperi	definisi	
partisipasi.	Definisi	partisipasi	 harus	diperjelas	 sesuai	 arah	

103 Diskusi MCW yang peneliti ikuti adalah : (1) FGD “membangun pola 
relasi pengambilan kebijakan penyelenggaraan layanan pendidikan” kerjama 
dengan Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Unmuh Malang, tanggal 18 
oktober 2012 di Hotel Pendidikan Unmuh Malang. Peserta yang hadir pada 
FGD tersebut adalah LBH Surabaya, Fatayat Kab. Malang, Forum Masyarakat 
Peduli Pendidikan, NGO Harum, PD I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Unmuh Malang, dan Diknas Pendidikan Kota Malang. (2) Diskusi “Hilangnya 
Etika Pemimpin Dalam Membangun Fondasi Demokrasi”, 20 Desember 2012 
di Ruang Sidang FISIP Unmuh Malang. Peserta yang hadir: Fakultas Hukum 
Brawijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmuh Malang, Jurusan 
Ilmu Pemerintahan FISIP Unmuh Malang. (3) FGD “Hasil Penelitian Dr.Tri 
Sulistyaningsih Tentang Kebijakan Tata Ruang Kota Malang”, 01 Maret 2013 
di Laboratorium Ilmu Pemerintahan. Peserta dari MCW, BKBPM Kota Malang, 
DosenDosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unmuh Malang, dan 
DosenDosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unmuh Malang.
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demokrasi dan dapat memposisikan masyarakat sebagai 
subjek kebijakan (PerdaPen). Kami pun (MCWPen) belum 
memahami makna partisipasi. Selama ini kami melihat 
partisipasi sebagai bentuk kedermawahan seseorang atau 
kelompok seperti tokohtokoh masyarakat terhadap orang 
lain104.

Menurut	 Luthfi	 Jayadi,	meskipun	 era	 sekarang	 adalah	 era	
demokrasi namun masih dijumpai prilaku otoriter pejabatan 
negara dalam membuat  kebijakan termasuk peraturan daerah. 

“…karena ada beberapa kasus, guru diadili pada kepolisian, 
hal ini hemat kami tidak baik, karena guru adalah seorang 
pengajar dan berdri dideapan murid tidak pantas diadili 
pada proses hukum. Ini perlu mekanisme khusus yang harus 
diatur pada Peraturan Daerah. Mekanisme yang digunakan 
adalah melalui pendekatan persuasif…”

Berdasarkan pantauan MCW, prilaku represif pemerintah 
daerah terjadi pada setiap level kebijakan termasuk kebijakan 
anggaran. APBD dibuat sepihak dan diterapkan untuk publik 
adalah bentuk paksaan negara terhadap warga negara. Di era 
demokrasi, paksaan negara terhadap warga adalah perbuatan 
yang	diharamkan.	Karena	itu,	Luthfi	Jayadi	mengatakan:

Nah ini sebenarnya kami mau kunci dengan bagaimana 
mekanisme yang seberanya sehingga kita memiliki peran, 
DPRD dan partai memiliki inisiatif untuk terbuka dengan 
masyarakat, Partai jangan menunggu disanjung dan dirayu 
terlebih dahulu baru baik dengan kita. Di Kota Malang belum 
ada mekanisme yang mengatur halhal tersebut. Ini yang 
kemudian diharapkan lahir pada FGD (forum deliberatifPen) 
ini105. 

Forum deliberatif seperti penjelasan dewan pengawas MCW 
di atas terkait dengan konsep block historis Antonio Gramci. 
Block historis adalah forum pendidikan rakyat untuk melakukan 
reformasi intelektual dan moral menuju kekuatan kolektif sebagai 
penyeimbang kekuatan koersif, hegemoni, dan dominasi negara.
1. Efek bola salju gerakan sosial masyarakat sipil 

104	Luthfi	Jayadi,	Op.Cit.
105 Ibid. 
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 Hasil survei dan wawancara peneliti dengan koordinator 
FMPP menunjukkan adanya dampak positif gerakan sosial MCW 
terhadap tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta 
dalam urusan publik termasuk dalam kebijakan anggaran. Suaib 
adalah binaan MCW melalui FMPP, mengatakan:

Wawasan itu saya gak punya tapi saya memiliki semangat 
untuk memiliki ilmu akhirnya kumpul dengan teman
teman yang memiliki wawasan seperti Mas Faruk. Itulah 
latar belakang saya, sehingga saya sering diajak seminar di 
UB, UM, UIN, Unisma, UMM, di Widya Gama, saya pernah 
diajari seorang teman Ibhnu Cahyo, beliau mengajarkan 
saya tentang citizen of Sweet, yaitu hukum bisa dilakukan 
perorangan, bisa dilakukan kelompok, dan bisa dilakukan 
secara kelembagaan…..106.

Penjelasan Suaib di atas terjadi perubahan pola pikir 
sebelum dan sesudah dilakukan pendampingan oleh MCW. Pola 
pikir cerdas membuat tingkat kekritisan dan keberanian dalam 
monitoring dan advokasi semaking tinggi. Menurut Antonio 
Gramci, kecerdasan, keberanian, dan kekritisan masyarakat 
(Suaib) tersebut bentuk dari hasil gerakan sosial intelektual 
produktif. Hasil gerakan intelektual produktif akan tampak 
nyata dari adanya   perubahan struktur negara karena adanya 
kecerdasan, keberanian, dan kekritisan masyarakat. Suaib 
menceritakan:

Pada tahun 2010, di wilayah kita ini ada gejolak masalah 
musrenbang, pembangunanpembangunan yang tidak sesuai 
dengan anggaran yang ada. Muncul kesadaran saya untuk 
mendorong agar masyarakat berani dan menuntut haknya, 
sehingga dapat melengserkan Lurah dengan cara audit, 
walaupun saya tidak paham audit tapi saya menggunakan 
bahasa atau cara sederhana, kalau uang sekian untuk 
program sekian maka hasilnya sekia, kalau uang sekian, 
diumukan sekian, berarti hasilnya sekian, begitu aja (cara
pen) yang saya pakai sehingga saya dapat melengserkan 
seorang lurah. Temanteman MCW tau semua107. 

106 Suiab, Op.Cit., 20 Maret 2013
107 Suaib, Ibid., 20 Maret 2013
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Karena itu, dibutuhkan kekuatan kolektif masyarakat sipil 
untuk membangun kesadaran, keberanian, dan kekritisan 
sebagai penyeimbang kekuatan politik dan pemerintah sehingga 
penyusunan kebijakan APBD dapat berjalan sesuai prinsip
prinsip demokrasi.  

Mewujudkan kebijakan anggaran daerah (APBD) yang ber
pihak kepada masyarakat, dibutuhkan relasi baik masyarakat sipil 
dan pemerintahan daerah yaitu relasi partisipatif, persamaan, 
dan berkeadilan. Hubungan partisipatif yaitu masyarakat sipil 
termasuk ormas ikut terlibat di dalam kegiatan musrenbang dan 
penyusunan RKPD, KUA, PPAS, RAPBD.  Hubungan persamaan 
yaitu masyarakat sipil dan pemerintah daerah memiliki posisi 
yang sama dalam kegiatan musrenbang dan penyusunan RKPD, 
KUA, PPAS, RAPBD. Relasi berkeadilan yaitu masyarakat sipil dan 
pemerintah daerah berinteraksi untuk menyusun ke bijak an APBD 
berdasarkan pada prinsip keadailan. Di bawah ini di gambarkan 
upaya dan model relasi masyarakat sipil dan pemerintah yang 
menjungjung tinggi nilai partisipatif, persamaan, dan keadilan 
dalam penyusunan kebijakan APBD di Kota Malang sehingga 
berpihak kepada masyarakat. 
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Bagan  4.1. Upaya dan Model Relasi Masyarakat Sipil dan Negara dalam Pe
nyusunan Kebijakan APBD yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
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Dengan membaca studi kasus Perlawanan Pedagang Pasar 
Dinoyo Terhadap Pemerintah Kota Malang Atas Perubahan 
Kebijakan Pasar Tradisional Dinoyo Menjadi Pasar Modern, 
mahasiswa dan mahasiswi diharapkan mampu memahami:
1. Konteks resistensi pedagang Pasar Tradisional Dinoyo 

terhadap Pemerintah Kota Malang
2. Proses kapitalisasi pasar tradisional Dinoyo dan 

marjinalisasi pedagang pasar Dinoyo
3. Kemampuan pedagang pasar Dinoyo sebagai masyarakat 

sipil memanfaatkan berbagai media dan masyarakat sipil 
lainnya dalam melawan Pemerintah Kota Malang dalam 
Merubah Kebijakan Pasar Tradisional menjadi pasar 
modern.

4. Kebijakan kompromi sebagai jalan keluar dari resistensi 
antara pedagang pasar dengan Pemerintah Kota yakni 
dengan cara membuat kebijakan posisi pasar tradisional 
sebelah timur berdampingan dengan pasar modern 
(sebelah barat). 

Tujuan Instruksional Bab V
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A. Awal Mula Munculnya Perlawanan 

Kartasasmita108 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. Anderson109 
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 di
laksanakan untuk tujuan tertentu, karena itu mestinya ke
bijakan dibuat : (a). untuk memecahkan masalah bukan se balik
nya  menambah masalah. (b). Menguntungkan stakeholder bukan 
malah merugikan. (c). Mendapat dukungan masyarakat bukan 
malah sebaliknya mendapat perlawanan dari masyarakat.

108  Widodo, Joko,  2009, Analisis Kebikan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis 
Proses Kebijakaan Publik, BayuMedia, Malang

109 Islamy, Irfan, 1997, PrinsipPrinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi 
Aksara, Jakarta

PERLAWANAN PEDAGANG PASAR DINOYO 
TERHADAP PEMERINTAH KOTA MALANG 
ATAS PERUBAHAN KEBIJAKAN PASAR 
TRADISIONAL DINOYO MENJADI PASAR 
MODERN

BAB V



NEGARA VERSUS MASYARAKAT SIPIL DI ARAS LOKAL114

Kebijakan yang dirumuskan ditetapkan dan dilaksanakan 
oleh pemerintah sudah seharusnya menguntungkan stakeholder, 
jika kemudian kebijakan justru merugikan bahkan meng hilang
kan kesempatan masyarakat untuk hidup lebih baik tentu harus 
diper tanyakan : (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 agendaagenda tersembunyi atas dikeluarkan
nya kebijakan tersebut. (3). Dalam banyak kasus didaerah ber
kaitan dengan program dan proyek pembangunan terjadi relasi 
kolutif antara pembuat kebijakan (negara di aras lokal) dengan 
pihakpihak yang merasa diuntungkan (privat sektor) dan atas 
ke  sepakatan itu mereka masingmasing memperoleh konsesi
konsesi tertentu yang tidak semua orang tahu seperti contohnya 
investor dan pemerintah kota Malang dalam konteks perubahan 
ke bijakan pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern. Inilah 
yang sering disebut kebijakan model elit110 karena kebijakan 
hanya dilakukan oleh sebagian kelompok orangorang tertentu 
yang sedang berkuasa tanpa melibatkan masyarakat termasuk 
pedagang.

Perubahan kebijakan pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar 
modern ditengarai dalam banyak hal merugikan para pedagang 
pasar . Sementara dipihak lain walikota dan pengembang masing
masing akan mendapatkan keuntungan dari kesepakatan itu. 
Atas perubahan kebijakan yang merugikan tersebut – pedagang  
sebagai masyarakat sipil melakukan perlawanan dengan berbagai 
cara antara lain : (1). Protes – demontrasi para pedagang, (2). me
manfaatkan media untuk press realease, (3).hearingdialog dengan 
pemda/legislatif, (4). doa bersama–istiqotsah, (5). me minta 
advokasi LSM, MCW, LBH, (6). meminta dukungan kepada PC 
NU Kota Malang dan PDM Kota Malang, (7). menyiap kan bambu 
runcing jika terjadi penggusuran, memasang spanduk/baliho 
protes, (8). meminta perlindungan dan advokasi pemerintah 
propinsi, Ombudsmen nasional, (9). minta mediasi komnas HAM 

110	 Syafiie,	 Inu	Kencana,	 1996,	Al-Qur’an	 dan	 Ilmu	 Politik,	 Penerbit	 Rineka	
Cipta, Jakarta
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dan lainlain. Semua usaha untuk melawan dan bertahan agar 
tetap di pertahankan pasar tradisional Dinoyo sudah dilakukan 
– namun nampaknya pemerintah kota  dalam hal ini walikota  
Malang tetap ingin supaya pasar Dinoyo dirubah men jadi pasar 
modern. Mungkin inilah kebijakan yang bersifat negatif seperti 
yang di nyatakan Anderson111, bersifat negatif karena kebijakan 
yang tidak dikehendaki masyarakat seperti modernisasi pasar 
Dinoyo yang tak di kehendaki para pedagang. Dan ini juga disebut 
dengan pelemahan terhadap kapasitas lokal menurut Zakaria112.

Dalam konteks teori hegemoni pemerintah kota dan investor 
bekerjasama bertindak sebagai kelompok yang sangat kuat dan 
berkuasa, kekuasaan113 kemudian menindas mereka yang lemah. 
Pemerintah kota dan investor beranggapan bahwa pedagang 
pasar adalah kelompok yang lemah, tidak berdaya, tidak kuasa 
karena itu perlu diatur, dihegomoni, dikuasai, diarahkan dan 
bahkan dipaksa  untuk   menerima kepentingan yang kuat yaitu 
modernisasi pasar. Namun anggapan seperti itu banyak tidak 
benarnya, karena untuk kasus pasar  tradisional Dinoyo, para 
pedagang adalah kelompok yang kuat, mandiri, berdaya dan mau 
bekerjasama dengan kelompok lainnya, karena itu tidak salah jika 
pedagang pasar Dinoyo dikatakan sebagai kelompok masyarakat 
sipil. Sebagai masyarakat sipil pedagang berusaha mandiri, 
tidak tergantung kepada pemerintah dan investor, berusaha 
menyelesaikan persoalannya sendiri tanpa campur tangan 
pemerintah. Demikianlah yang diharapkan  oleh pedagang pasar 
Dinoyo  tetap mengidealkan pasar tradisional eksis.

Pasar tradisional adalah pasar rakyat yang mereka bebas 
men jalankan jualbeli tanpa sekatsekat yang ketat, sebagai 
masyarakat sipil Mahpur114 menggambarkan pasar tradisional 
sebagai berikut :

111 Ibid hal : 2022
112 Zakaria, Yando, 2004,  Merebut Negara	:	Beberapa	catatan	Reflektif	Tentang	

upayaupaya Pengakuan, Pengembalian dan pemulihan otonomi Desa, Lapera 
Pustaka Utama, yogyakarta

113 Fisher, Simon, 2001, Mengelola Konflik	;	Ketrampilan	Dan	Strategi	Untuk	
Bertindak, The British Council Indonesia, Jakarta

114 http://Mahpur.blogspot.com/2010/09/diakses tanggal 28 Januari 2012
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 “Dalam konteks civil society, pasar tradisional adalah cara 
masyarakat merdeka  dari sistem ekonomi kapital. Pemilik 
modal di pasar tradisional bersifat meluas dan terdistribusi 
secara horisontal. Pada pasar tradisional, unsurunsur kuasa 
atas perputaran modal tidak semenamena dikapling oleh 
pihakpihak tertentu”

Perlawanan merupakan  simbol dan realitas keberdayaan 
pedagang pasar sebagai masyarakat sipil menghadapi ketidak
peka an pemerintah kota dalam mengelola ruang dan kebijakan. 
Secara	harfiah	resistensi	adalah	“Perlawanan atau menentang”.115 
ber asal dari bahasa Inggris yaitu Resist. Dalam hal ini yang di
maksud adalah semua tindakan yang menolak atau melawan baik 
itu bersifat formal atau non formal jika tidak menyetujui apa yang 
sudah berjalan bisa dikatakan resistensi. Resistensi terhadap  pe
merintah artinya merupakan penentangan atau perlawanan ter
hadap kebijakan pemerintah116. Mengapa para  pedagang pasar 
tradisional Dinoyo melakukan perlawanan atau penentangan ter
hadap pemerintah kota – itu semua disebabkan karena walikota 
Malang hendak merubah kebijakan peruntukan pasar tradisional 
Dinoyo menjadi pasar modern. Resistensi pedagang pasar Dinoyo 
terhadap	 pemerintah	 kota	 diidentifikasi	 sebagai	 berikut:	 	 (a).	
Pedagang pasar Dinoyo adalah komponen masyarakat sipil yang 
mandiri. (b). Mereka  punya  hak mencari  kehidupan sebagai 
pedagang di pasar tradisional  Dinoyo. (c). Manakala  ada  ke
bijak an  yang  mengubah  pasar tradisional  Dinoyo men jadi pasar 
modern  merekalah  yang sebenarnya memperoleh prioritas atas 
fasilitas modernisasi pasar. (d). Namun  seperti  yang  sering  
terjadi,  dengan adanya perubahan  kebijakan  pasar tradisional 
Dinoyo menjadi pasar modern justru posisi mereka para pe
dagang tradisional malah termarjinalisasi.(e). Adalah  sah  jika  
mereka  para  pedagang  bersama eksponen masyarakat sipil lain 
me  lakukan perlawanan untuk mempertahankan pasar tradisional 
Dinoyo. 

115 RM.A.Bharata SH.dkk,kamus lengkap, Penerbit karya ilmu, Surabaya, hal 
508.

116 Ilham Nurrochmaddani, Muhammad, 2012 (skrispsi), Resistensi Warga 
Atas alih fungsi Pasar Dinoyo Menjadi Dinoyo Mall Center, FISIP, Malang
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Sementara sebagai regulator  Pemerintah kota bersama 
legislatif digambarkan sebagai berikut :
1. Sebagai   penentu   kebijakan  di  kota  Malang  Walikota  ber

sama  legislatif       memiliki semacam “daya paksa” untuk 
me  maksa kan regulasi.

2. Demi  kemaslahatan   orang   banyak  mereka  bisa  memaksakan  
berlakunya       Regulasi.

3. Namun harus  dipahami bahwa kebijakan berupa regulasi di 
per untukkan atau       untuk kepentingan  orang  banyak  (ke
bijak an populis),  dan polecy ini bukan       hanya  diperuntukkan 
bagi  kepentingan elit tertentu  (kebijakan elitis).

4. Memaksakan untuk  mengubah pasar tradisional Dinoyo  
menjadi pasar modern banyak merugikan para pedagang 
sementara dilain pihak regulasi ini hanya menguntungkan 
orang tertentu. 

5. Apalagi jika sejak awal regulasi ini terjadi relasi kolutif antara 
negara di aras lokal (walikota) dan privat sektor (pengembang 
pasar modern) tentu di antara mereka terjadi kesepakatan 
untuk saling memberi konsesikonsesi tertentu. 

6. Adalah sah jika pedagang pasar dinoyo bersama eksponen 
masyarakat sipil – menyadarkan dan mengembalikan 
fungsi pemerintah kota sebagai regulator – yang meregulasi 
apapun demi kepentingan rakyat banyak  bukan sebagai elit 
“komparador” yang tugasnya hanya  sebagai perantara dan 
menyenangkan pemberi konsesi.

Perubahan kebijakan pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar 
modern digambarkan sebagai berikut :
1. Pasar Dinoyo adalah pasar tradisional yang menampung 

kurang lebih 1500 orang pedagang, kondisinya sekarang 
memang cukup memprihatinkan : kumuh, bau, compang
camping, tidak tertib, pembagian los tidak jelas /semrawut.

2. Pasar ini seharusnya dilakukan renovasi, agar kelihatan lebih 
baik, tidak semrawut dan lebih tertib. Renovasi tidak akan 
mengubah peruntukan pasar bagi pedagang yang sudah ada.
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3. Namun pemerintah kota Malang dalam hal ini walikota 
melakukan “lompatan” kebijakan bukan melakukan renovasi 
tetapi malah  mengubah pasar tradisional menjadi pasar 
modern. Pasar yang serba wah..bersih, tertib, seperti mall, 
hypermarket dan lainlain.

4. Konsekuensinya pedagang tradisional  akan tersisihkan – 
sementara pasar modern ditawarkan kepada mereka yang 
memiliki modal. Karena itu perubahan pasar tradisional 
menjadi pasar modern juga terjadi proses kapitalisasi sekaligus 
juga proses marjinalisasi pedagang pasar tradisional.

5. Pasar modern ternyata mengundang pemilik modal untuk 
berkiprah, sementara pedagang pasar “pemilik sah” pasar 
Dinoyo jika mereka tidak memiliki uang mereka harus puas  
ditempatkan dibagian belakang mall/pasar modern.

Sebagai	 bagian	 dari	 upaya	 untuk	 menyelesaikan	 konflik	
ruang	 dan	 konflik	 kebijakan	 antara	 pedagang	 pasar	 dengan	
pemerintah kota – adakah usahausaha untuk  mencari solusi, 
jalan tengah, jalan penyelesaian yakni merumuskan kebijakan 
kompromi	yang	subtansinya	menguntungkan	semua	fihak	antar	
lain : pedagang pasar Dinoyo, pemerintah kota Malang, investor, 
tanpa harus melanggar peraturan yang berlaku117, misalnya  tetap 
dibangun pasar modern namun dengan menempatkan kurang 
lebih 1.500 pedagang pasar Dinoyo di lantai dasar dan lantai satu  
sementara selebihnya pasar modern/pasar raya/mall berada di 
lantai atas.

B. Faktor Pemicu Perlawanan : Kapitalisasi Pasar dan 
Marjinalisasi Pedagang Pasar Dinoyo

Menurut Istilah  resistensi adalah “Perlawanan atau 
menentang”. berasal dari bahasa Inggris yaitu Resist. Dalam 
hal ini yang dimaksud adalah semua tindakan yang menolak 
atau melawan baik itu bersifat formal atau non formal jika tidak 
menyetujui apa yang sudah berjalan bisa dikatakan resistensi. 

117 Widodo, Joko, Op.cid, , hal 14
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Resistensi terhadap  pemerintah artinya merupakan penentangan 
atau perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Mengapa para  
pedagang pasar tradisional Dinoyo melakukan perlawanan atau 
penentangan terhadap pemerintah kota – itu semua disebabkan 
karena walikota Malang hendak merubah kebijakan peruntukan 
pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern – kebijakan ini 
merupakan proses kapitalisasi pasar sekaligus juga marginalisasi 
pedagang pasar tradisional hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Kapitalisasi Pasar Dinoyo

Pasar Dinoyo sebagai pasar tradisional118 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 samasama berada di Kelurahan Dinoyo 
Kecamatan Lowokwaru, tepatnya berada di Jalan Mayjend. 
Haryono Kota Malang hingga kini. Pasar Dinoyo berdiri di 
atas tanahtanah Negara seluas 9.982 m2 dengan status Hak 
Pakai Nomor 4 dan Gambar Situasi 727 tahun 1981. Asal persil 
berdasarkan SK Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur tanggal 
851984 Nomor : DA/684/SK/HP/1984. Pasar Dinoyo saat ini 
sebagaimana Pasar Tradisional yang lain, kondisinya memerlukan 
peningkatan, khususnya kebersihan dan ketertiban. Hal ini 
disebabkan oleh realitas yang umum terjadi pada pasarpasar 
yang dikelola Pemerintahan Daerah, yaitu pengelola yang hanya 
berorientasi pada faktor ekonomis saja, yakni penarikan retribusi. 
Hal ini juga terjadi pada Pasar Dinoyo yang dikelola UPT Pasar 
Dinoyo Dinas Pasar Kota Malang.

Pasar Dinoyo119 sejak tahun 1982 terdiri dari 2 Blok, yaitu 
Blok Barat dan Blok Timur dan diantara 2 Blok tersebut terdapat 
jalan masuk sekaligus dipergunakan sebagai area parkir mobil, 
parkir motor, parkir becak sekaligus area bongkar muat. Secara 

118 RISALAH Persatuan Pedagang Pasar Dinoyo Kota Malang,  2010, 
Permasalahan Pasar Dinoyo dan Rencana Pendirian Mall di lokasi Pasar Dinoyo 
oleh Pemerintah Kota Malang bekerjasama dengan investor

119 Ibid hal 11
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fisik,	Pasar	Blok	Barat	 terdiri	dari	 bangunan	permanen	2	 lantai	
dimana Lantai Dasar berupa Los dan meja, sedangkan Lantai 
2 berupa Bedak/Kios. Sedangkan Blok Timur merupakan Los 
dan Meja sedikit Bedak. Pasar Blok Barat merupakan bangunan 
kokoh permanen, khususnya yang berlantai 2 dan beratap asbes 
dengan struktur pilar beton dan penyangga atap berupa besi H 
dan berlantai beton cor. Sedangkan Lantai Dasar terbuat dari 
kerangka besi dengan atap Awning dan berlantai semen cor. 
Blok timur berupa bangunan permanen 1 lantai semen plester 
dengan	struktur	kerangka	besi	dan	atap	asbes.	Secara	fisik,	kedua	
Blok masih sangat kokoh, namun kondisi lantai sudah banyak 
mengalami penurunan kualitas, sehingga diperlukan perbaikan 
dengan melapisi lantai keramik.

Dinding bedak di Pasar Dinoyo secara keseluruhan terbuat 
dari kayu sedangkan kioskios tambahan di lantai dasar terbuat 
dari bata pasangan berplester. Secara keseluruhan meja pada Los 
terbuat dari kayu. Beberapa bagian yang memerlukan perbaikan 
antara lain, cat tembok, penataan PKL, sistem penertiban, akses 
jalan masuk dan jalan dalam pasar, parkir dokar, sarana bongkar 
muat, penataan jaringan listrik. Sedangkan beberapa sarana yang 
memerlukan peningkatan antar lain keramikisasi, penggantian 
atap lantai 1, standarisasi meja/bedak, kontribusi kebersihan dan 
keamanan dari Dinas Pasar dan lainlain.120

Pemerintah Kota dalam hal ini Walikota Malang melihat 
bahwa pasar tradisional Dinoyo yang selama berjalan sudah tidak 
layak bagi perkembangan kota disamping semrawut, compang
camping, tidak tertib, bausampah bertebaran juga terjadi 
kemacetan karena diseputar pasar dipakai pelintasan dokar, 
sepeda motor, lalu lalang pelintasan kendaraan mengangkut 
dagangan dan lainlain. Karena itu perlu pembenahan, namun 
pembenahaan yang dimaksud tidak seperti yang diharapkan oleh 
para pedagang yaitu melakukan renovasi dan revitalisasi pasar 
yang peruntukannya tetap untuk pasar tradisional – tetapi yang 
dilakukan oleh pemerintah kota adalah memodernkan pasar 

120 Ibid, hal 12
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dengan melibatkan investor serta  mengubah peruntukan  depan 
digunakan pasar modern (Mall) sementara pasar tradisional 
ditempatkan dibelakang.

Disamping itu merubah pasar tradisional menjadi pasar 
modern dalam rangka mencari sumber pendapatan bagi 
pemerintah kota.  Pasar Tradisional memang kurang begitu 
memberi keuntungan kumulatif yang berarti bagi pendapatan 
asli daerah (PAD), sementara pasar modern yang dikelola oleh 
para investor selama tiga puluh tahun nanti menjanjikan bahwa 
selama setahun akan mendapat penghasilan sekitar 720.000 juta. 
Hal ini terungkap seperti yang di ulas dalam pemberitaan berbagai 
media, sebagai berikut : “ ... kompensasi atas pengelolaan pasar 
Dinoyo pemerintah kota Malang mendapatkan dana sebesar 723 
juta per tahun sementara kompensasi yang diterima oleh investor 
adalah hak pengelolaan selama 30 tahun”.121

Sekarang di beberapa tempat seperti  di depan Matos, 
jalan Tlogomas dekat MAN 1 dan di bekas pasar Dinoyo yang 
belum tuntas dibongkar dipasang spanduk, baliho dan sarana 
untuk menawarkan toko, bedak, dan tempat berjualan kepada 
masyarakat yang berminat untuk bergabung dengan Mall Dinoyo 
City yang ditangani oleh investor PT Citra Gading asritama 
Surabaya. Kapitalisasi sangat kentara bagaimana pembangunan 
pasar modern yang belum mulai dibangun namun mereka telah 
menawarkan pertokoan kepada masyarakat. Ketika berdialog 
dengan sekretaris I  Paguyuban Pedagang Pasar dinoyo (P3D) 
Bapak Moch. Khoiri122 tentang kapitalisasi pasar Dinoyo ia 
mengatakan : “Katika pasar masih dalam sengketa investor sudah 
menawarkan mall/pasar modern kepada mereka yang berminat, 
apalagi sekarang ketika ada kesepakatan antara pedagang   dan   
pemerintah  kota  untuk   membangun  pasar  modern  dan   pasar 
tradisional  investor sangat gencar menawarkan bedak dan 
ruko”. Menurut Pak Khoiri123 pengalaman modernisasi pasar 
sangat menyulitkan masyarakat, ia mengatakan : 

121 Bisnis Indonesia, 16 Pebruari 2011
122 Komunikasi pribadi tanggal 12 Pebruari 2012
123 Komunikasi pribadi tanggal 12 Pebruari 2012
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“ pasar modern seperti pengalaman Matos sangat menyulitkan 
masyarakat karena mereka yang bergabung disitu (memiliki 
tempat jualan/toko) harus berjualan kalau tidak jualan satu 
bulan di denda 100 ribu, Jum’atan saja sulit karena harus buka 
toko karena itu harus punya pembantu, apalagi berkenaan 
dengan retribusi yang bermacammacam : ada sampah, ada 
kebersihan ada listrik pokoknya menyulitkan enak pasar 
tradisional kita lebih bebas tidak diopyakopyak pengelola”.

Dengan demikian faktor pemicu pertama resistensi pedagang 
pasar Dinoyo kepada pemerintah kota dalam hal ini walikota 
Malang adalah Kapitalisasi Pasar Dinoyo yang mengagendakan 
bahwa dengan adanya pasar modern Dinoyo akan memperoleh 
kompensasi sebesar 723 Juta”. Dalam Konteks kapitalisasi inilah 
Mahpur dalam metanarasi.com124 menulis sebagai berikut : 
“Pasar tradisional di kota tidak sebanding nilai investasinya jika 
dibanding dengan pasar modern . Profit sharing antara investor 
dan pemerintah kota pada pasar modern akan menjanjikan devisa 
bagi pemerintah. Dalam skala perhitungan pertumbuhan ekonomi 
kehadiran pasar modern seperti mall membawa peningkatan nilai 
tambah ekonomi secara riil bagi politik ekonomi lokal. Namun 
demikian, perpindahan itu telah menggerus aktivitas ekonomi 
masyarakat lokal”.

Berikut ini beberapa foto yang menggambarkan tentang 
kapitalisasi pasar Dinoyo kota Malang yang ekspos oleh investor 
Mall Dinoyo City :

124 http://mahpur.blogspot.com/2010/09/diaksestanggal 10 Januari 2012
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Gambar 5.1 Segera Dibangun Mall di bekas Pasar Dinoyo
Sumber; Dokumen Pribadi, 2011

Gambar 5.2  Direruntuhan pasar tradisional Dinoyo ditawarkan Unit Mall 
Dinoyo City

Sumber: Dokumen Pribadi, 2011

Artinya meski pasar modern dapat mengangkat ekonomi 
politik rakyat namun disisi lain dapat mematikan ekonomi rakyat 
kecil seperti pedagang pasar. Dalam tulisan selanjut mahpur 
menulis : “ Peruntungan pasar tradisional, jika dihitung dengan 
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nalar investasi tidak sebanding dengan mall. Sehingga, kekuasaan 
politik setingkat walikota, tidaak bisa mengambil untung dari 
aktivitas pasar tradisional kecuali retribusi yang dihitung secara 
ekonomis begitu kecil tidak berdampak pada peningkatan devisa 
pemerintah daerah125.

Gambar 5.3  Di reruntuhan Pasar Dinoyo ternyata unit Mall Dinoyo City 
sudah ada yang  laku

Sumber: Dokumen Pribadi, 2011

Melihat tiga foto diatas betapa kita disuguhi oleh kapitalisasi 
pasar oleh para investor, kesepakatan relokasi dan perpindahan 
sementara pasar tradisional Dinoyo ke Merjosari baru seminggu, 
namun direruntuhan pasar Dinoyo yang belum sepenuhnya 
selesai dibongkar  investor telah bergerak lebih cepat menawarkan 
unit tempat usaha, toko, bedak atau apapun namanya kepada 
masyarakat  hebatnya lagi ternyata sudah ada yang bergabung 
artinya telah membeli atau inden unit yang akan dibangun oleh 
PT Citra Gading Asritama Surabaya  begitulah kapitalisasi pasar 
Dinoyo yang kita lihat.

125  Ib.id hal 1
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2. Marjinalisasi Pedagang Pasar Dinoyo

Dalam memutuskan Kebijakan untuk mengubah peruntukan 
pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern para pedagang 
tidak dilibatkan dalam merumuskan dan memutuskan kebijakan 
tersebut, sehingga mereka merasa dipinggirkan. Apa yang di
keluh kan oleh pedagang pasar Dinoyo tentang kebijakan 
walikota adalah sebagai berikut : (a). Tata letak / Site plan 
rencana pembangunan, sangat merugikan pedagang pasar, 
sebab Pasar Dinoyo akan digusur dan lokasinya akan ditempati 
Mall, sedangkan lokasi Pasar Dinoyo akan dipindah ke bagian 
belakang. (b). Pedagang juga dibebani biaya bedak / kios / meja, 
tanpa memperhitungkan biaya sewa yang telah dikeluarkan oleh 
pe dagang sejak tahun 1982 dan telah dibayarkan setiap 2 tahun 
sekali dan retribusi setiap hari kepada Dinas Pasar. (c). Perjanjian 
kerjasama antara Pemerintah Kota Malang dan investor menyalahi 
prosedur dan melanggar beberapa Perundang dan Peraturan 
yang dipergunakan sebagai dasar dalam melakukan kerjasama. 
(d). Pemerintah Kota Malang cq. Walikota Malang telah bertindak 
tidak adil dan mengabaikan prinsipprinsip berbangsa, bernegara 
dan bermasyarakat berdasarkan Pembukaan UUD 1945 dan 
Pancasila serta Perundangan dan Peraturan terkait.126.

Vivi Damayanti dalam rangka mendukung perjuangan 
pedagang pasar Dinoyo dan blimbing di kota Malang yang 
menolak pembangunan mall di tempat mereka berjualan menulis 
sebagai berikut : “Keinginan pemerintah daerah dan investor 
yang ingin melakukan modernisasi pasar tradisional memang 
patut diperhatikan. Keinginan merubahnya menjadi tempat 
yang nyaman, aman dan terus bertumbuh memang harus di
wujud kan. Namun perlu diperhatikan juga bahwa modernisasi 
tidaklah harus mengubahnya menjadi mall, hypermarket, mau
pun supermarket”127 Selanjutnya ia juga mengulas bahwa: 

126 Rislah Persatuan Pedagang Pasar Dinoyo Kota Malang, 2010, Permasalahan 
Pasar Dinoyo dan Rencana Pendirian Mall Di Lokasi Pasar Dinoyo Oleh 
Pemerintah Kota Malang Bekerjasama Dengan Investor.

127http://sosbud.kompasiana.com/2011/01/04/modernisasipasar
tradisional /diakses 10 Januari 2012
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“. Modernisasi dengan mengubah pasar tradisional menjadi 
pasar modern bisa diwujudkan dengan mengubah wajah pasar 
tradisional yang selama ini dianggap tidak nyaman bagi sebagian 
orang, menjadi pasar yang bersih dan tertata rapi “128.

Apa yang disampaikan Vivi diatas tidak lepas dari beberapa 
hal antara lain adalah (1). sistem pembuangan dan pengangkutan 
sampah, sistem air bersih yang tersedia, serta kesadaran dan 
kemauan setiap orang yang terlibat untuk selalu tertib menjaga 
kebersihan dan kerapian pasar.  (2). Para pedagang tidak berjualan 
diluar area yang ditentukan, menyediakan barang berkualitas 
baik, dan menjaga kebersihan standnya. (3). Para pengelola pasar 
pun juga harus mengimbanginya dengan menyediakan fasilitas 
yang mendukung aktivitas perdagangan di pasar tradisional 
seperti tempat parkir yang aman, toilet yang bersih, sistem 
pembuangan sampah yang teratur, dan sistem kebersihan yang 
selalu terjaga.  Jadi ada kesadarn bersama dari pihak pedagang 
dan pengelola untuk samasama menjaga agar pasar tradisional 
tetapbersih, tertib,teratur dan nyaman. Coba kita lihat denah 
yang disodorkan oleh investor kepada pemerintah kota Malang 
tentang modernisasi pasar Dinoyo seperti dibawah ini :

Gambar 5. 4  Denah Mall Dinoyo City 2012 2042 Rencana Pemerintah Kota 
Malang & Investor.

Sumber : Di adopsi dari risalah P3D hal 2

128 Ibid hal 1
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Gambar diatas menunjukkan marjinalisasi pasar tradisional 
Dinoyo, karena pasar ini digusur dan di tempatkan di belakang 
pasar modern dan Ruko Dinoyo apalagi untuk menempati 
pasar tradisional yang baru akan dibangunini para pedagang 
diwajibkan untuk membayar sejumlah uang tertentu dengan 
model mencicil. Posisi demikian inilah yang menyebabkan 
resistensi para pedagang terhadap pemerintah kota dan investor.

Pak Khoiri129 Pedagang Pasar Dinoyo ketika berdialog dengan 
peneliti mengatakan : “menempatkan pasar tradisional dibelakang 
pasar modern menyulitkan kami, kami ingin mengubah site plan 
pembangunan pasar Dinoyo sehingga posisi kami sejajar dengan 
pasar modern”. Karena itu resistensi pedagang pasar Dinoyo 
kepada pemerintah kota dan investor atas kapitalisasi pasar  dan 
marjinalisasi pedagang pasar Dinoyo tak mungkin dihindari, 
mengapa demikian? berdasarkan pencermatan peneliti selama 
ini, resistensi tersebut dikarenakan halhal sebagai berikut : (a). 
Walikota mendesakkan kebijakan perubahan peruntukan pasar 
tradisional Dinoyo menjadi pasar modern tanpa melibatkan 
perwakilan pedagang pasar Dinoyo.(b). Walikota juga selalu 
berdalih  bahwa pemerintah kota dalam memutuskan kebijakan 
tersebut telah melibatkan pedagang malalui wakilnya dilembaga 
legislatif yakni anggota DPRD. (c). Walikota selalu berdalih bahwa 
ia hanya pelaksana sementara yang memutuskan perubahan 
kebijakan peruntukan pasar Dinoyo adalah wakil rakyat yaitu 
anggota DPRD kota Malang. (d). Karena itu dalihdalih yang 
kurang rasional pemimpin daerah tersebut  menyebabkan para 
pedagang semakin mengeras untuk tidak mau merubah  dari 
pasar tradisional menjadi pasar modern. Selanjutnya apa yang 
dilakukan oleh pedagang yang tergabung dalam Paguyuban 
Pedagang Pasar Dinoyo untuk bertahan terhadap modernisasi 
pasar Dinoyo, dan bentukbentuk resistensi apa yang dilakukan 
oleh mereka menghadapi kerasnya keinginan pemerintah kota 
Malang mengubah pasar tradisional menjadi pasar modern, 
berikut dibawah penjelasannya.

129 Komunikasi pribadi, 12 Pebruari 2012
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C. BentukBentuk Perlawanan : Dari Protes, Advokasi sampai 
konflik	Fisik

1. ProtesDemonstrasi dan Press Realese

Protes dan demonstrasi mewarnai penggusuran pasar 
tradisional Dinoyo ini dilakukan oleh pedagang dalam rangka 
untuk mendesak agar pemerintah kota terutama walikota mau 
mengubah site plan pasar yang akan dibangun agar mereka para 
pedagang mendapatkan tempat yang layak bagi usaha mereka 
yang telah dirintis lebih dari sepuluh tahun lalu, protes dan 
demonstrasi ini dilakukan beberapa kali antara lain tanggal 20 
september 2010 di beberapa media diberitakan sebagai berikut :

Pedagang di Pasar Blimbing dan Dinoyo mulai bereaksi 
atas rencana pembangunan pasar modern dan apartemen di 
lahan kedua pasar tradisional tersebut. Mereka menolak site plan 
pasar yang menempatkan para pedagang tradisional di bagian 
belakang pasar modern, ruko, dan apartemen. Kemarin,ratusan 
pedagang kedua pasar itu ngluruk Gedung DPRD Kota Malang 
untuk mempertanyakan keseriusan sikap wakil rakyat dalam 
melindungi para pedagang kecil di pasar tradisional. Mereka 
tidak hanya membawa surat protes dan penolakan site plan 
pembangunan pasar, tetapi juga membawa barang dagangannya. 
Bahkan, mereka menggelar barang dagangan berupa sayuran, 
buah, ikan laut, dan sejumlah kue basah di halaman gedung 
tempat para wakil rakyat berkantor. Tindakan ini sebagai bentuk 
protes.130 

Ini adalah bentuk protes mereka dengan berdagang di seputar 
kantor dewan atas keseriusan memperjuangkan nasib pedagang 
pasar tradisional Dinoyo dan pasar blimbing. Kemudian protes 
juga dilakukan tanggal 23 Pebruari 2011 hal ini di picu oleh 
tindakan satpol PP yang akan mencopot spanduk yang dipasang 
oleh pedagang pasar Dinoyo di depan pasar Dinoyo. Spanduk 
tersebut isinya memang memprotes tindakan walikota yang 

130 http://www.seputarindonesia.com/edisicetak/content/view/351896/
akses 9 pebruari 2012
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akan menggusur kegiatan pedagang pasar tradisional Dinoyo, di 
beberapa media diberitakan seperti berikut ini :

“Pedagang Pasar Dinoyo kembali bergolak. Mereka pun 
siaga 24 jam untuk mempertahankan spanduk dan baliho 
dipasang di sekitar areal pasar dari pencopotan petugas 
Satpol PP Kota Malang. Spanduk dan baliho itu bertuliskan 
penentangan rencana pembangunan pasar tradisional itu 
menjadi sentral perdagangan modern (mal) oleh Pemkot 
Malang. Di antaranya bertuliskan; “Walikota Bohong, tidak 
adil, dan tidak memihak pada pedagang kecil”. “Sudah 
dua hari ini petugas Satpol PP ingin mencopot baliho, tapi 
berhasil kami halangi. Kami siaga 24 jam, secara bergiliran 
untuk mempertahankan baliho itu,” kata pedagang Pasar 
Dinoyo, Rabu (23/2) pagi tadi. “Kami tak akan menurunkan 
baliho selama tuntutan agar ada perubahan site plan dalam 
pembangunan Pasar Dinoyo ini dipenuhi Pemkot Malang,” 
tambah pedagang lainnya.Ya, rencana Pemkot Malang yang 
menyulap Pasar Dinoyo menjadi mal sejauh ini memang 
ditentang keras pedagang di sana.Mereka menganggap 
pembangunan pasar itu tak mengakomodasi kepentingan 
pedagang kecil. Mereka meminta agar site plan pembangunan 
pasar itu dirubah untuk mengakomodasi pedagang kecil”.131

Gambar 5.5 Demontrasi Pedagang Pasar Dinoyo dan Pasar Blimbing
Sumber: Jurnalberita.com, 2011

131 Surya, 23/02/2011
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Dalam memperjuangkan haknya Paguyuban Pedagang 
Pasar Dinoyo (P3D) juga memanfaatkan media massa, mereka 
me minta dukungan media massa agar menjadi semacam 
“corong” komunikasi politik dalam menyampaikan aspirasinya 
hal ini dimaksudkan agar apa yang dikeluhkan oleh pedagang 
bisa di dengar oleh pemerintah kota dan masyarakat banyak. 
Seringkali setiap ada kegiatan yang berkaitan dengan pedagang 
pasar Dinoyo mereka melalui juru bicaranya menyampaikan press 
release perkenaan dengan perkembangan pembangunan pasar 
modern Dinoyo. 

Salah satu press realease yang dilaksanakan tanggal 8 Pebruari 
2011 berisi tentang halhal sebagai berikut : (a)..Berkaitan dengan 
hak untuk hidup, Hak memilih pekerjaan, hak atas perlindingan 
pribadi dan keluarga, hak mendapat kemudahan memperoleh 
kesempatan, hak bebas dari perlakuan diskriminatif. (b). Berkaitan 
dengan pembangunan Pasar dinoyo menurut Pedagang Walikota 
Malang mengabaikan hakhak tersebut diatas. (c). Berkaitan 
dengan pengabaian hak para pedagang Dinoyo, mereka telah 
melaporkan hal tersebut kepada Gubernur Jawa timur dan 
Ombudsmen Republik Indonesia. (d). Karena laporan kepada 
Gubernur dan Ombudsmen tidak direspon positif oleh walikota 
Malang maka para pedagang beranggapan bahwa terjadi 
“ancaman serius bagi pemenuhan hak asasi manusia para 
pedagang”, karena itu mereka berupaya untuk melaporkan kasus 
ini kepada Komnas HAM.

Protes demonstrasi dan press realease adalah bagian penting 
dari alat perjuangan para pedagang pasar Dinoyo dalam 
perselisihan dan resistensinya dengan pemerintah kota, efektif 
tidaknya tergantung kemampuan mereka memanfaatkan momen
tum, penggunaan cara yang variatif dan kerjasama dengan 
berbagai komponen masyarakat sipil lainnya.
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2. Dialog dan Hearing

Para pedagang pasar Dinoyo yang diorganisir oleh 
Paguyuban Pedagang Pasar Dinoyo (P3D) Kota Malang diketuai 
oleh H. Erwintono  juga melakukan resistensi dengan cara 
menggelar	 	 dialog	 dengan	 berbagai	 fihak	 antara	 lain	 :	 anggota	
Dewan, Fraksi dan badan legislatif kota Malang, Pemerintah Kota 
cq Walikota. Dialog dilakukan dalam rangka mencari solusi atas 
perubahan peruntukan pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar 
modern. Solusi yang dimaksud adalah merubah site plan/tata 
letak pasar tradisional supaya tidak dibelakang pasar modern 
– setidak tidaknya letak yang diinginkan oleh para pedagang 
adalah menjadi satu dengan pasar modern di lantai dasar dan 
lantai bawah.

Dialog mereka contohnya dilakukan tanggal 22 Oktober 2010 
dialog yang difasilitasi oleh Pusat Kajian Sosial dan Politik (PKSP) 
FISIP Universitas Muhammadiyah Malang mempertemukan para 
pedagang dengan MCW, anggota DPRD Fraksi PKS Ahmadi, SSi 
dan kalangan akademisi menghasilkan hal hal sebagai berikut : 
a. Anggota Dewan dari Fraksi PKS Ahmadi, S.Sd. menyatakan 

bahwa :” memang benar dewan sudah memberikan 
persetujuan revitalisasi atas persetujuan komisi A. Meskipun 
pada prosesnya diwarnai beberapa perbedaan pendapat 
antar fraksi. “Komposisinya; hingga saat ini ada 16 fraksi 
yang menolak rencana tersebut dan berpihak pada pedagang, 
2 abstain dan 26 lainnya menyetujui upaya pembangunan 
pasar,”

b. Dr. Herwintono yang mewakili aspirasi pedagang pasar 
Dinoyo menyampai kan halhal pokok sebagai berikut  : (a). 
Pedagang pada prinsipnya setuju adanya perombakan pasar 
namun  tetap dipertahankan sebagai pasar tradisional. (b). 
Masalahnya, para pedagang telah meyampaikan keberatan 
dengan mengajukan aksi dan protes namun pemerintah kota 
tidak pernah memperhatikan (c). Resistensi yang dilakukan 
pedagang antara lain Minggu besok akan diresmikan majlis 
tahlil sebagai simbol perlawanan kalau nanti ada pergusuran. 
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(d). Harapan para pedagang masalah ini segera dituntaskan, 
karena dengan keadaan seperti sekarang ini, banyak supplier 
yang takut memberikan barangnya kepada pedagang. (e). 
Usulan yang diajukan adalah lantai satu dan dua untuk pasar 
tradisional, sedangkan sisanya diserahkan kebijakan pemkot.

c. Beberapa akademisi mengusulkan  : (a). adanya gerakan 
massif masyarakat luas untuk menyikapi kasus itu. Seperti 
yang diusulkan oleh Wahyudi, pihak UMM bersedia menjadi 
mediator bagi semua pihak demi menghasilkan manfaat dan 
jalan keluar permasalahan. Sejauh hal itu tidak mengancam 
keberadaan masing  masing pihak. (b). Ibnu Tri Cahyono 
mengatakan bahwa :” pihak masyarakat selalu kalah 
menghadapi kasus semacam itu, seperti kasus Matos dan 
MOG. Ibnu menghimbau agar tidak terlalu berharap pada 
hukum karena menurutnya hukum selalu memenangkan 
ketidakadilan. Benteng terakhir untuk hal semacam ini 
tergantung pada dewan. Proses hukum tetap harus ada 
tapi harus didampingi oleh kajian politik, ekonomi, sosial 
dan	 budaya	 terhadap	 rencana	 revitalisasi	 ini”,	 (c).	 	 Luthfi	 J.	
Kurniawan mengamini serta menyatakan, perlu adaya gerakan 
bersama dari kalangan pedagang, kampus, ulama serta semua 
elemen yang mendukung. “Hasil gagasan dari diskusi ini 
akan menjadi bahan telaah bagi MCW untuk menghasilkan 
jalan keluar yang kongkret”.
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Gambar 5.6 Pusat Kajian Sosial dan Politik (PKSP), FISIP UMM menjem
batani Malang Corruption Watch (MCW) dan koordinator paguyuban peda

gang pasar,  terhadap rencana pembangunan dan relokasi pasar Dinoyo.
Sumber: fisip.umm.ac.id, 2011

Dari dialog tersebut dihasilkan beberapa hal urgen antara 
lain  : (a). Pentingnya gerakan bersama untuk mendukung para 
pedagang pasar Dinoyo. (b). Para akademisi, anggota dewan 
dan LSM seperti MCW, PP Otoda diharapkan memiliki visi dan 
misi bersama untuk tetap bersama pedagang mempertahankan 
ke beradaan pasar tradisional. (c). Gerakan bersama juga dilaku
kan untuk  mendesak pemerintah kota untuk bersedia dan mau 
mem perhatikan kepentingan para pedagang pasar Dinoyo  
menyatu kan pasar tradisional dengan pasar modern yang akan 
dibangun (pasar tradisional lantai dasar dan lantai l selebihnya 
pasar modern, apartemen dan lainlain). 

Tindak lanjut dari pertemuan diatas dilakukanlah dialog 
antara Pengurus pedagang pasar Dinoyo dan Blimbing  dengan 
walikota Malang beserta jajarannya (Kepala Bapeko, Kepala Dinas 
PU,	Kepala	Dinas	Pasar)	disertai	beberapa		fihak	antara	lain	:	MCW,	
PP Otoda, LBH Malang, Kasatserse Polresta Malang. Dalam per
temuan yang diselenggarakan di Guest House Kota Malang tanggal 
29 Desember 2010 dihasilkan beberapa kesepakatan yang pokok
pokok isinya antara lain : (1). Dalam hal Pembanguanan Pasar 
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Dinoyo dan Blimbing pihak eksekutif hanya menjalankan perintah 
pihak legislatif. Karena pihak eksekutif tidak memiliki dana maka 
pembangunan dua pasar tersebut melibatkan pihak investor. (2). 
Walikota dalam hal pembangunan pasar Dinoyo dan Blimbing 
menyepakati  lebih mengutamakan pedagang pasar tradisional, 
karena itu lantai dasar dan lantai I pasar yang dibangun diper
gunakan untuk pasar tradisional yang pembiayaannya di laku
kan dengan cara subsidi silang. (3). Pengurus pasar Dinoyo dan 
Blimbing membentuk satgas yang bertugas sebagai bagian dari 
Tim Koordinasi Teknis bersama Pemkot dan investor yang tugas 
nya menjalankan fungsi perencanaan dan monitoring dan evaluasi.

Dari pokokpokok kesepakatan diatas ada sesuatu yang jang
gal, yang seharusnya dikritisi misalnya pokok pertama sepertinya 
walikota Malang berusaha mengelak dari tanggungjawab yang 
melimpahkan perumusan kebijakan mengubah peruntukan pasar 
tradisional Dinoyo menjadi pasar modern kepaada pihak legislatif, 
padahal	perumusan	dan	perencanaan	biasanya	berasal	dari	fihak	
eksekutif sementara pihak legislatif hanya bertindak sebagai 
“penyetempel” kebijakan tersebut. Pokok kedua bagaimana 
mekanisme pembiayaan bedak /stand /meja dilakukan dengan 
cara subsidi silang. Dari mana Subsidi silang dilakukan dengan 
cara apa dan bagaimana pembiayaan dilakukan ini menjadi tanda 
tanya besar bagi para pedagang janganjangan yang maksusd 
subsidi silang dibebankan kepada pedagang pasar dinoyo. Pokok 
ketiga, meskipun baik untuk menjaga kepentingan para pedagang 
 efektifkah satgas yang berasal dari pedagang yang di jadikan 
satu dengan tim koordinasi bersama dengan pemkot dan investor 
karena janganjangan mereka dilibatkan hanya untuk memberi 
semacam legitimasi saja sementara pada kenyataannya mereka 
ditinggalkan dalam membuat kesepakatankesepatan dengan 
fihak	 investor.	 Pertanyaan-pertanyaan	 kritis	 tersebut	 penting	
untuk menjaga agar kepentingan pedagang tidak dimanupulasi 
dalam proses pembuatan kebijakan. 

Dialog juga dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2011 
di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota 
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Malang antara Paguyuban Pedagang Pasar Dinoyo Kota Malang 
dengan Dinas Pasar Kota Malang, anggota Dewan, hasilnya 
antara lain : (a). Para pedagang yang diwakili oleh Ketuanya 
Herwintono meminta agar pemerintah kota membuat regulasi 
perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional, supaya 
mereka tidak dimarjinalkan oleh pengambil kebijakan dan bisa 
bertahan dari serbuan mini market/pasar modern (b). Selama 
ini pasar tradisional hanya dilihat dari segi kelemahannya saja 
yakni becek dan kumuh. Padahal masalah ini menjadi kewenang 
dinas kebersihan dan pertamanan ...solusinya pasar ini perlu 
penataan agar lebih bersih. (c). Adanya kesadaran bersama untuk 
melestarikan pasar tradisional dan membuat raperda tentang 
perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional132.

3. Meminta Dukungan Formal dan Informal

Pedagang Pasar Dinoyo juga meminta dukungan formal dan 
informal kelembagalembaga sosial keagamaan dan kemasyarakat
an seperti NU dan Muhammadiyah, hal ini tertuang dalam surat 
Persatuan Pedagang Pasar dinoyo Kota Malang nomor : 096/
P3DKM/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010 yang ditanda tangani 
oleh Ketua I Moch Ali dan sekretaris I Moch Choiri. Di Beberapa 
media berita tentang hal ini menyebutkan sebagai berikut 133: 

“Pedagang pasar Dinoyo dan Blimbing terus menggalang 
dukungan terkait tuntutan mengubah site plan pembangunan 
kedua pasar tradisional itu menjadi pasar modern (mal). 
Pucuk dicinta ulam pun tiba,ketika meminta dukungan ke 
PC Nahdlatul Ulama (NU) Kota Malang, langsung direspon 
positif. Juru bicara pedagang pasar Dinoyo, Ahmad Khuzaini 
berharap PC NU mau mendukung perjuangan pedagang 
untuk mendesak Pemkot Malang agar mengubah site plan 
pembangunan Pasar Blimbing dan Pasar Dinoyo. “Sederhana 
saja, banyak pedagang pasar yang jamaah NU, maka wajar 
saja kalau kami meminta dukungan ke PC NU dan kami 
berharap mendapat respon yang baik,” ujar Khuzaini”.

Kedatangan pedagang tradisional Dinoyo ke Pengurus 
Cabang Nahdatul Ulama Kota Malang dalam rangka mencari 

132 Radar Malang, 29 Maret 2011
133 Surabaya Post, 11/02/2011
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dukungan pengurus dan warga NU agar mau mendesak 
pemerintah kota dalam hal ini walikota Malang bersedia 
mengubah site plan pasar yang akan dibangun sesuai dengan 
keinginan pedagang yang mengintegrasikan pasar tradisional 
dan pasar modern. Sementara itu, Ketua PC NU Kota Malang, 
Marzuki Mustamar mengatakan  menyambut positif langkah 
pedagang yang meminta dukungan tersebut. “Kedua pasar itu 
merupakan kepentingan bersama, kami hanya memihak pada 
keadilan. Kami tidak ingin kondisi Kota Malang  tidak kondusif 
karena	 konflik	 pasar	 Dinoyo	 dan	 Blimbing	 dengan	 Pemkot	
Malang, dan berharap pedagang bersabar ketika mencari solusi”. 

Sementara itu Pak Choiri sekretaris I Paguyuban Pedagang 
Pasar Dinoyo Kota Malang ketika berdialog dengan peneliti 
mengatakan: “ ketika mendatangi PC NU untuk mencari 
dukungan kami disarankan oleh Ketua PC NU Kyai Marzuki 
Mustamar untuk meminta dukungan kepada Muhammadiyah 
agar NU dan Muhammadiyah samasama ikut mendukung 
perjuangan para pedagang Dinoyo” 134. Menindak lanjuti saran 
dari Kyai Marzuki tersebut Persatuan Pedagang Pasar Dinoyo 
Kota Malang melayangkan surat permohonan bantuan dan 
dukungan Formal dan informal tertanggal 28 Oktober 2010.

Menanggapi surat permohonan bantuan dan dukungan 
formal dan informal Paguyuban Pedagang Pasar Dinoyo 
(P3D) Kota Malang Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota 
Malang mengagendakan beberapa kali rapat untuk menjawab 
surat pedagang Dinoyo tersebut. Melalui Surat nomor : 035/
III.O/B/2011 tertanggal 28 Maret 2011 Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah menjawab untuk mendukung perjuangan para 
pedagang pasar Dinoyo, bunyi isi surat jawaban antara lain :

“ ...Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang 
menyatakan mendukung perjuanngan Forum Komunikasi 
Pedagang Pasar Dinoyo Kota Malang untuk memperoleh 
“haknya secara adil dan bermartabat”. Salah satu bentuk 
dukungan yang dapat kami lakukan adalah meminta dan 
mendorong pejabat publik baik di eksekutif maupun legislatif 

134  Komunikasi pribadi tanggal 1Maret 2011
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kota	Malang	pada	umumnya	dan	khususnya	yang	berafiliasi	
kepada perserikatan untuk membantu para pedagang 
pasar Dinoyo untuk memperoleh haknya “secara adil  dan 
bermartabat”. Melalui dialog dialog yang konstruktif dengan 
semua	 fihaak	 yang	 berkepentingan	 tanpa	melalui	 gerakan	
desdruktif yang dapat menimbulkan kegaduhan sosial di 
kota Malang....”

Dukungan yang diminta pedagang pasar Dinoyo kepada 
NU dan Muhammadiyah dimaksudkan sebagai sarana untuk 
memperkuat posisi tawar Paguyuban Pedagang Pasar Dinoyo 
(P3D) berhadapan dengan walikota berkenaan dengan usaha 
untuk mengubah site plan pasar modern dimana letak dan posisi 
pasar tradisional Diniyo diletakan ditempat yang kurang strategis. 
Para pedagang berkeinginan supaya dalam pembangunan pasar 
modern pemerintah kota mau memperhatikan aspirasi mereka 
yakni mengintegrasikan pasar tradisional kedalam pasar modern, 
pengaturannya pasar tradisional dilantai dasar dan lantai 
satu sementara selebihnya pasar modern. Dukungan kepada 
perjuangan pedagang pasar Dinoyo tidak hanya dilakukan oleh 
NU dan Muhammadiyah namun juga dilakukan oleh Pusat 
Pengembangan Otonomi Daerah (PP OTODA) Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya Malang, dalam siaran persnya mereka 
menyatakan : 
a. Mendukung sepenuhnya tindakan asosiasi pedagang pasar 

Dinoyo dan Blimbing dalam menolak rencana kebijakan 
Pemerintah Daerah Kota Malang tentang modernisasi pasar 
tradisional.

b. Menghimbau Pemerintah Kota Malang untuk membatalkan 
rencana pembangunan dan modernisasi pasar tradisional 
yang mengabaikan aspirasi para pedagang pasar dinoyo dan 
blimbing

c. Bahwa untuk  perbaikan pasar tradisional diperlukan Komit
men Pemerintah Kota Malang dalam hal kebijakan dan 
Anggar an pemeliharaan135

135 http://ppotoda.org/berita/siaranpers/diakses tanggal 10 Januari 2012
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Dukungan PC NU dan PD Muhammadiyah Kota Malang 
serta PP Otoda menambah bobot posisi pedagang berhadapan 
dengan otoritas pemerintah kota Malang dalam menentukan 
kebijakan tentang pasar.

4. Meminta Advokasi dan Pendampingan

Paguyuban Pedagang Pasar Dinoyo (P3D) dalam perselisihan 
dan resistensinya dengan pemerintah kota Malang juga meminta 
advokasi/pembelaan dan pendampingan kepada beberapa 
lembaga advokasi dan lembaga swadaya masyarakat seperti : 
Malang Corruption Watch (MCW), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 
Malang, Pusat Pengkajian Otonomi Daerah (PP Otoda) Fakultas 
hukum universitas Brawijaya, Pusat Kajian Sosial dan Politik 
(PKSP) FISIP Universitas Muhammadiyah. Lembagalembaga ini 
bekerjasama untuk memberikan pembelaan dan pendampingan 
pedagang pasar Dinoyo ketika berhadapan dengan Pemerintah 
kota yakni walikota bersama dinasdinas terkait yang memiliki 
tupoksi mengurusi pasar dan pembangunan pasar.

Pembelaan dan pendampingan LSM seperti diatas terhadap 
Pedagang pasar Dinoyo sangat penting dilakukan karena : (a). 
Advokasi merupakan upaya untuk membela mereka yang tidak 
beruntung karena kebijakan pemerintah, sementara pedagang 
pasar dinoyo adalah sekelompok masyarakat yang merasa 
dirugikan karena kebijakan pemerintah kota. (b). Advokasi 
meneguhkan mereka yang dirugikan untuk tetap berjuang 
memperoleh haknya (c). Advokasi memberikan advis dan nasehat 
tentang jalan yang harus ditempuh manakala berhadapan dengan 
fihak	lain	dalam	berperkara.	 (d).	Pendampingan	–	menguatkan,	
memberi jalan, memberi nasehat kepada mereka yang berperkara 
terutama seperti yang dialami oleh para pedagang pasar dinoyo.

Advokasi dan pendampingan yang dilakukan oleh LSM 
kepada pedagang pasar Dinoyo misalnya berkenaan dengan 
usahausaha pemerintah kota mau merubah site plan pembangunan 
pasar Dinoyo dimana peruntukannya adalah lantai dasar dan 
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lantai satu untuk pasar tradisional sementara selebihnya untuk 
pasar modern. Tentang advokasi dan pendampingan LSM kepada 
pedagang pasar Dinoyo Surya136 memberitakan sebagai berikut : 

“Pedagang yang didampingi Malang Corruption Watch 
(MCW), LBH Malang, dan Pusat Pengkajian Otonomi 
Daerah (pp Otoda) menginginkan Site Plan Mall Dinoyo dan 
Blimbing sebagaimana pasar besar Malang yaitu dua lantai 
pertama khusus pasar tradisional, sisa lantai ke atas untuk 
pasar modern. Namun Pemkot tertuntut investor dengan site 
plan seluruhnya mall”.

Advokasi dan pendampingan juga dilakukan oleh LSM 
kepada pedagang pasar Dinoyo ketika berhadapan dengan Dewan 
Per wakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Malang, Pemerintah 
kota yaitu Walikota beserta jajarannya seperti kepala Dinas Pasar, 
Kepala Dinas PU, Kepala dinas Pertaamanan dan Kebersihan, 
Investor, Komnas HAM dan lainlain, intinya pendampingan dan 
advokasi adalah menguatkan dan pembelaan ketika pedagang 
ber	hadapan	 dengan	 fihak-fihak	 yang	 berkepentingan	 dengan	
renovasi, revitalisasi, modernisasi dan reposisi pasar dan 
pedagang pasar Dinoyo.

PP Otoda mengadvokasi pedagang melalui anggotanya  
Ibnu Tri Cahyono mengatakan bahwa :” pihak masyarakat selalu 
kalah menghadapi kasus semacam itu, seperti kasus Matos dan 
MOG. Ibnu menghimbau agar tidak terlalu berharap pada hukum 
karena menurutnya hukum selalu memenangkan ketidakadilan. 
Benteng terakhir untuk hal semacam ini tergantung pada dewan. 
Proses hukum tetap harus ada tapi harus didampingi oleh kajian 
politik, ekonomi, sosial dan budaya terhadap rencana revitalisasi 
ini”.

5.  Melaporkan Walikota ke Ombudsmen dan Gubernur Jawa 
Timur

Resistensi para pedagang pasar Dinoyo kepada walikota 
Malang dilakukan dengan cara melaporkan kejadian perubahan 
kebijakan pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern kepada 

136 Harian Surya, 1832011
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lembaga Ombudsmen Republik Indonesia dalam laporan tersebut 
pedagang menjelaskan kejanggalan dan ketidakadilan atas sikap 
pemerintah kota Malang dalam pembangunan pasar modern 
Dinoyo. Dalam surat yang ditujukan kepada walikota Malang 
tertanggal 10 Januari 2011 nomor : 0464/KLA/0651.2010/MM
24/2011, Ombudsmen merespon surat para pedagang dengan 
mengurai bahwa : 

“Pelapor dan para pedagang merasa adanya ketidakadilan 
dalam kebijakan pembangunan pasar Dinoyo, karena lokasi 
mereka saat ini diproyeksikan menjadi pasar modern. 
Sedangkan pedagang pasar tradisional akan dipindahkan 
kebelakang. Pelapor warga kemudian mengajukan usulan 
site plan pembangunan pasar Dinoyo. Akan tetapi pemerintah 
kota Malang tidak memberikan tanggapan sebagaimana 
mestinya. Berkenan dengan hal diatas, kami berharap 
walikota Malang melakukan penelitian dan memberikan 
penjelasan atas belum adanya tindak lanjut usulan site plan 
pembangunan yang disarankan pelapor”.

Dari surat Ombudsmen Republik Indonesia tersebut ter
maktub halhal sebagai berikut : (a). Ombudsmen sangat 
responsif terhadap laporan dan keluhan pedagang pasar Dinoyo 
karena itu secepatnya menanggapi surat dari pedagang dan 
meminta	 konfirmasi	 kepada	 Walikota	 Malang	 tentang	 pokok	
permasalahannya. (b). Ombudsmen Republik Indonesia juga 
korektif terhadap sikap Walikota Malang yang tidak responship 
terhadap keluhan dan usulan para pedagang pasar Dinoyo. (c). 
Ombudsmen Republik Indonesia menyarankan kepada walikota 
Malang untuk melakukan penelitian dan memberikan penjelasan 
atas belum adanya tindak lanjut usulan site plan pembangunan 
pasar Dinoyo usulan pedagang.

Di paragraf terakhir surat ombudsmen tertera rujukan 
UndangUndang tentang tugas Ombudsmen Republik Indonesia 
dan ada semacam “warning” kepada Walikota Malang berkaitan 
dengan pelayanan publik, sebagai berikut : 

“Merujuk Undangundang Nomor 37 tahu ayat 2008 tentang 
Ombudsmen Republik indonesia, pasal 28 yang menyebutkan 
bahwa dalam hal ombudsmen berwenang melanjutkan 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) 
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huruf b, Ombudsmen dalam melakukan pemeriksaan dapat: 
(b) meminta penjelasan secara tertulis kepada Terlapor; dan/
atau melakukan pemeriksaan lapangan”, kiranya penjelasan 
dimaksud dapat disampaikan kepada kami dalam waktu 
yang tidak terlalu lama sebagai wujud pelayanan yang 
baik serta pemberian kepastian hukum bagi masyarakat 
khususnya terlapor”

Dari paragraf terakhir dari surat Ombudsmen kepada 
Walikota Malang dapat digaris bawahi halhal sebagai berikut: 
(a). Ombudsmen berdasarkan UU berwenang melakukan pe
meriksaaan terhadap kasus pembangunan pasar Dinoyo. (b). 
Ombudsmen meminta penjelasan tertulis kepada terlapor yakni 
Walikota Malang berkaitan dengan usulan perubahan site plan 
yang diusulkan oleh pedagang pasar Dinoyo. (c). Jika perlu, 
Ombusmen berwenang melakukan pemeriksaan lapangan ber
kaitan dengan kasus pengalih fungsian pasar tradisional Dinoyo 
menjadi pasar modern.

Dalam konteks resistensi dan perselisihan pedagang pasar 
Dinoyo terhadap pemerintah Kota Malang surat Ombudsmen 
Republik Indonesia yang ditujukan kepada Walikota Malang  
tersebut memperkuat posisi pedagang dalam memperjuangkan 
hakhaknya.

Laporan juga dilakukan kepada Gubernur Jawa Timur yang 
tertuang dalam surat nomor : 0110/P3DKM/X/2010 tanggal 17 
Oktober 2010. Menindak lanjuti keluhan dan laporan Paguyuban 
Pedagang Pasar Dinoyo (P3D), Gubernur Jawa timur menulis 
surat kepada Walikota Malang tanggal 7 Januari 2011, nomor 
surat 510/222/021/2011 perihal : Rencana pembangunan Pasar 
Tradisional Blimbing dan Dinoyo kota Malang, dalam surat 
tersebut mengingatkan Walikota Malang tentang halhal penting 
sebagai berikut : (a). Dalam pembangunan Pasar hendaknya 
berpedoman kepada : Peraturan Presiden RI Nomor 112 tahun 2007 
tentang Penbinaan Pasar tradisional, Pusat perbelanjaan, dan toko 
modern. Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor : 53/MDAG/
PER/12/2008, tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar 
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko modern. Peraturan 
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Daerah Provinsi Jawa Timur nomor : 03 Tahun 2008 tentang 
perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan 
Pasar Modern. (b). Menganjurkan untuk bermusyawarah dengan 
para pedagang dan pihak investor dalam pembangunan pasar 
tradisional. (c). Guna memenuhi rasa keadilan dan menghindari 
gejolak hendaknya memprioritaskan pedagang lama.

Dari pokokpokok penting surat dari Gubernur Jatim kepada 
Walikota Malang dapat di garis bawahi bahwa : (a). Perubahan 
Pasar tradional Dinoyo menjadi menjadi pasar modern harus 
berpedoman dan jangan sampai melanggar peraturanperaturan 
seperti yang tersebut dalam surat tersebut. (b). apa susahnya 
musyawarah, sehingga selama ini Walikota kurang begitu 
responship terhadap usahausaha untuk melakukan kesepakatan 
hasil musyawarah. (c). Berkenaan dengan pembangunan pasar 
dinoyo hendaknya Walikota Malang memprioritas kan pedagang 
lama. Dengan demikian surat Ombudsmen dan surat Gubernur 
Jawa Timur yang ditujukan kepada walikota Malang sifatnya 
mengingatkan, memberi arahan, dan memberi penegasan untuk 
berpedoman pada peraturan yang berlaku dalam membuat 
kebijakan merubah pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar 
modern.

6. Meminta Mediasi Komnas HAM

Usaha lain yang dilakukan oleh Paguyuban Pedagang 
Pasar Dinoyo (P3D) dalam resistensi dan perselihannya dengan 
pemerintah kota Malang adalah meminta mediasi Komnas HAM. 
Mediasi dimaksudkan agar Komnas HAM bersedia memfasilitasi 
pertemuan antara wakil pedagang dengan walikota Malang. 
Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mencari solusi atas 
pertikaian pedagang dengan pemerintah kota, setidaktidaknya 
ada kesepakatan site plan yang disetujui bersama antara pedagang 
dan pemerintah kota.

Tanggal 31 Maret 2011, Syafruddin Ngulma Simeulue 
dari Komnas HAM akan berusaha mempertemukan pedagang 
dengan Pemerintah kota Malang, tahaptahap yang dilakukan : 
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(1). Meminta data dan keterangan dari pedagang pasar Dinoyo 
dan Blimbing tentang site plan	 yang	 diusulkan.	 (2).	 Klarifikasi	
kepada Pemkot Malang dan DPRD kota Malang terkait proses 
pembuaatan kerjasama pembaangunan pasar Dinoyo dan 
Blimbing. (3) meminta komitmen pemkot Malang untuk bersedia 
atau tidak dimediasi oleh Komnas HAM dipertemukan dengan 
pedagang pasar Dinoyo dan Blimbing (4). Jika bersedia akan 
ditunjuk lima orang perwakilan dari pedagang dan lima orang 
dari pemkot Malang yang dipertemukan di tempat netral dan 
dalam suasananya tenang.

Semula Pemerintah Kota bersama DPRD kota Malang 
menyambut dingin upaya mediasi yang dilakukan oleh komnas 
HAM hal ini seperti yang beritakan oleh Jurnal Berita137 : “ Upaya 
komnas HAM mempertemukan pedagang pasar Blimbing dan 
dinoyo dengan pemerintah kota Malang, disambut setengah hati 
pemkot. Meski tempat relokasi pasar dinoyo telah rampung 100 
%, tetapi kapan pertemuan sebagai jalan tengah perumusan site 
plan belum jelas. Ketua DPRD Kota malang Arif Dharmawan akan 
segera memfasilitasi pertemuan antara pedagang dan pemkot 
dalam dialog publik. Kami mewadahi  pedagang, karena mereka 
meminta pertemuan seperti yang disampaikan Komnas HAM 
RI. Akhirnya pertemuan mediasi yang di gagas oleh Komnas   
HAM terselenggara pada tanggal 2 Mei 2011  di hotel Santika. 
Halhal yang perlu dicermati antara lain : (a). Pertemuan dibagi 
dalam beberapa sesi. (b). sesi pertama presentasi dari kedua 
belah pihak. (c). Selanjutnya pembahasan masuk ke materi yang 
dipersoalkan. (d). Posisi Komnas HAM membantu kedua belah 
pihak “mendekatkan yang jauh”. (e). Mereka sendiri (pedagang 
dan Pemkot) yang mencari dan menemukan solusi. (f).Hasilnya 
mereka bersepakat : Pasar modern tetap dibangun seperti site plan 
disebelah barat, sementara pedagang pasar tradisional berada di 
timur sejajar dengan pasar modern, dan untuk itu pedagang tidak 
ditarik sepeserpun.

137 http/jurnalberita.com/2011/04 tanggal 4 april 2011



NEGARA VERSUS MASYARAKAT SIPIL DI ARAS LOKAL144

7. Do’a Dzikir dan Itsigotsah

Upaya Pedagang pasar Dinoyo dalam memperjuangkan 
haknya juga dilakukan dengan cara Do’a, dzikir dan itsigotsah. 
Cara ini dilakukan untuk meminta pertolongan kepada Tuhan 
agar permasalahan mereka yang resisten dengan pemerintah 
Kota mendapat pertolongan dari Tuhan. Usaha denikian juga baik 
karena usaha bermacammacam seperti protes, demontrasi, press 
realease, advokasi, pendampingan, mediasi yang sifatnya Hablum 
Minannas bekerjasama sesama manusia namun juga dilakukan 
dengan cara Hablum Minallah yaitu meminta pertolonngan kepada 
Allah.

Gambar 5. 7. Kadang doa bisa dipakai Melawan Kedzoliman
Sumber: Jurnalberita.com, 2011

 Demikianlah usaha yang dilakukan oleh Paguyuban 
Pedagang Pasar Dinoyo dalam resistensi dan perselisihannya 
dengan pemerintah Kota malang.
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D. Kebijakan Kompromi : Konflik	menjadi	Konsensus		Antara	
Pedagang Pasar dinoyo dengan Pemerintah Kota.

1. Mengubah site plan pasar

Apa yang diperjuangkan oleh para pedagang pasar Dinoyo 
ternyata bukan menolak pembangunan pasar modern Dinoyo, 
mereka hanya berkeinginan untuk merubah site plan/tata letak 
dari pasar tradisional. Ada tiga138 site plan yang selama ini beredar 
di masyarakat antara lain : (a). Site plan pasar tradisional Dinoyo 
yaitu site plan dimana pasar Dinoyo beroperasi dan sekarang 
dalam tahap pembongkaran. (b). Site Plan Pasar Modern “Mall 
Dinoyo City” yang disodorkan oleh investor dan pemerintah 
kota Malang, dalam site plan itulah yang menggegerkan karena 
pasar tradisional sebelah barat akan ditempati oleh pasar modern 
sementara pasar tradisional di letakkan di belakang ruko Dinoyo. 
(c). Site plan ke tiga adalah tata letak pasar yang  diusulkan oleh 
Paguyuban Pedagang Pasar dinoyo (P3D), yaitu pasar tradisional 
diintegrasikan dalam pasar modern, posisinya pasar tradisional 
dilantai dasar dan lantai satu selebihnya pasar modern.

Dari Ketiga site plan tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:
1. Site plan pertama pasti akan tergusur karena modernisasi pasar 

Dinoyo.
2. Site plan ke dua, para pedagang keberatan alasannya pasar 

modern akan menggerus pasar tradisional, pasar tradisional 
letaknya tidak strategis karena berada dibelakang pasar 
modern dan Ruko Dinoyo. Keberatan yang kedua untuk 
pindah ke arena pasar tradisional para pedagang ditarik 
kembali uang sewa seperti pada penempatan pasar yang lama.

3. Site plan yang ketiga investor keberatan sehingga walikota 
“agak” sedikit memaksa pedagang untuk pindah. Keberatan 
investor karena kalau dijadikan satu dengan pasar tradisional, 
pasar modern kurang laku dan kurang menguntungkan, se
mentara mereka tertuntut untuk memenuhi target bahwa 
setiap tahun harus setor 723 juta untuk PAD kota Malang, 

138 Lihat Risalah P3D
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karena itu mereka ngotot tidak bersedia digabung dengan 
pasar tradisional.

Dua kepentingan yang berseberangan satu ingin statusquo 
bahwa pasar yang menguntungkan adalah pasar tradisional seperti 
sekarang ini (pedagang pasar Dinoyo) sementara kepentingan 
yang	kedua	adalah	investasi,	profit,	memenuhi	target	membayar	
PAD 723 juta kepada Pemkot (investor). Dua kepentingan inilah 
yang samasama bertahan untuk mendesakkan kepentingannya 
sehingga	dalam	batas-batas	 tertentu	 terjadi	 ketegangan,	 konflik	
dan resistensi. Bagaimana sikap walikota terhadap hal ini, Seputar 
Indonesia tanggal 29 Nopember 2010 memberitakan sebagai 
berikut : “

Pedagang Pasar Blimbing dan Pasar Dinoyo bisa sedikit 
lega.Wali Kota Malang Peni Suparto berjanji akan mengubah 
rencana tapak (site plan) peremajaan dua pasar tradisional 
tersebut.  Melunaknya sikap orang nomor satu di Pemkot 
Malang ini setelah bertemu perwakilan para pedagang dari 
kedua pasar di Guest House Kota Malang kemarin. “Sesuai 
konsep awal, saya akan melindungi keberadaan pedagang 
pasar tradisional.Mereka akan menempati lantai dasar serta 
lantai satu dari bangunan pasar yang baru,”ujarnya. Terkait 
perubahan site plan pembangunan pasar, dia mendelegasikan 
keseluruhannya kepada tim teknis Pemkot Malang, untuk 
selanjutnya berkoordinasi dengan para pedagang.

Namun opitimisme para pedagang tidak berlangsung lama 
karena sikap Walikota ini belakang hari berubah karena itu perlu 
dicermati seksama mengapa demikian.

2. Usul Pedagang Pasar Dinoyo : memadukan pasar Tradisional 
dengan Pasar modern.

Paguyuban Pedagang Pasar Dinoyo dalam resistensi dan 
perselisihannya dengan Walikota Malang mengenai perubahan 
peruntukan pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern, 
mengusulkan dalam dialog dengan pemerintah kota untuk 
mengintegrasikan pasar tradisional dengan pasar modern  
yang peruntukannya lantai dasar dan lantai satu untuk pasar 
tradisionaal sementara selebihnya untuk pasar modern seperti 
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denah dibawah ini :

Gambar 5.8 Site Plan yang diusulkan oleh Pedagang Pasar Dinoyo Pasar 
Terpadu 20122042

Sumber : Diadopsi dari Usulan P3D

Usulan P3D ini diinspirasi oleh pengaturan  pasar besar 
di kota Malang, namun usulan ini masih banyak kendala 
antara keraguan pihak investor dan pemerintah kota, karena 
perpaduan antara pasar tradisional dan pasar modern kurang 
menguntungkan bagi pasar modern, apalagi dua lantai bawah 
yakni lantai dasar dan lantai satu digunakan sebagai pasar 
tradisional. Karena itu meski dalam beberapa pertemuan sudah 
disetujui walikota namun dalam prsakteknya masih diendapkan 
supaya tidak terjadi gejolak karena hampir setengah tahun setelah 
pertemuan di Guest house pemerintah kota, perubahan site plan 
yang diusulkan oleh pedagang dan para pengambil kebijakan 
sudah	setuju,	namun	karena	fihak	investor	kurang	setuju	akhirnya	
dihentikan sementara.
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3. Resolusi Konflik	 :	 Kebijakan	 kompromi	 	 Pasar	 modern	
Sebelah Barat – Pasar Tradisional disebelah Timur dalam 
posisi sejajar.

Setelah melalui perjuangan keras akhirnya resistensi 
pedagang pasar Dinoyo terhadap pemerintah kota Malang hal 
ini terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011, Mediasi yang di
laku kan Komnas HAM untuk mempertemukan pedagang pasar 
Dinoyo dan pihak walikota Malang berhasil menyelesaikan 
perselisihan revitalisasi pasar Dinoyo. Pedagamg dan Pemerintah 
kota menyepakati halhal sebagai berikut : (a). Site plan pasar 
modern tidak dirubah, namun perlu direposisi pasar modern 
sebelah barat sementara pasar tradisional sebelah timur, sejajar 
bersebelahan. (b). Pemerintah kota melibatkan pedagang pasar 
Dinoyo sebagai bagian dari tim teknis dalam proses modernisasi 
pasar Dinoyo.(c). Para Pedagang tidak dikenakan pembayaran 
apapun juga terkait pembangunan pasar Modern dan pasar 
tradisional.

Media massa dan warta Komnas HAM memberitakan 
sebagai berikut : 

“Perselisihan Pemkot Malang dengan pedagang pasar 
Dinoyo terkait rencana revitalisasi pasar itu berakhir, 
keduanya sepakat meneruskan rencana peningkatan pasar 
Dinoyo, meski tidak merombak site plan. Berdasarkan 
kesepakatan yang dicapai kedua pihak yang dimediasi 
Komnas HAM, bahwa soal site plan yang selama ini menjadi 
pemicu perselisihan antara pemkot Malang dan pedagang 
itu diputuskan tidak diubah. Hanya saja perlu  dilakukan 
reposisi, terutama menyangkut lokasi antara pasar modern 
dengan pasar tradisional yang tetap bersebelahan”139

Apa yang terjadi perselisihan antara  pedagang pasar Dinoyo 
dengan pemerintah kota selama ini dapat dianalisis sebagai 
berikut : (a). Kebijakan mengubah peruntukan pasar tradional 
Dinoyo menjadi pasar modern ditentang oleh para pedagang 
karena mereka tidak dilibatkan dalam merumuskannya. (b). 
selain tidak dilibatkan tata letak yang diperuntukkan bagi 

139 http://www.Komnasham.go.id/diakses tanggal 9 Pebruari 2012
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pedagang lama (pasar tradisional) berada di belakang pasar 
modern tentu hal ini sangat merugikan mereka. (c). Apalagi jika 
kemudian pasar modern selesai para pedagang harus membayar 
bedak/los/meja tentu halo ini sangat membaratkan. (d). Karena 
itu resistensi pedagang pasar Dinoyo kepada pemerintah kota 
yang dilakukan dengan berbagai cara : halus – keras, do’a –pakai 
senjata, dialog – advokasi, mediasi –provokasi,  adalah dalam 
rangka mengubah kebijakan sepihak tersebut. (e). Reposisi letak 
pasar tradisional disebelah timur yang bersebelahan dengan 
pasar modern disebelah barat merupakan kebijakan kompromi, 
setelah walikota secara sepihak memutuskan pembangunan 
pasar modern dengan meletakkan posisi pasar tradisional 
dibelakang (Kebijakan kapitalisasi dan marjinalisasi pedagang 
pasar Dinoyo), Sementara usul paguyuban pedagang pasar 
Dinoyo mengintegrasikan pasar modern dengan pasar tradisional 
(kebijakan integratif pasar tradisional lantai dasar dan lantai 1 
selebihnya pasar modern)

Apa yang bisa kita pelajari dari resistensi dan perselisihan 
tersebut adalah : (a). Kebijakan apapun termasuk mengenai pasar 
dan pedagang pasar harusnya  dilakukan secara transparan, 
akuntabel dan melibatkan stake holder. (b). Prinsip transparansi 
dan akuntabel menjauhkan para pembuat kebijakan dari perilaku 
kolutif, pembuatan agenda dan konsesikonsesi  tersembunyi 
ketika  merumuskan dan menetapkan kebijakan. (c). Sementara 
pelibatan stakeholder  para pihak yang berkepentingan merasa 
dihargai, diikutkan, diajak menentukan sekaaligus diajak 
memutuskan. (d). Resistensi dan perselihan antara Paguyuban 
pedagang pasar Dinoyo dengan pemerintah kota Malang 
seharusnya tidak perlu terjadi, jika perubahan kebijakan pasar 
tradisional Dinoyo menjadi pasar modern dalam perencanaan dan 
pelaksanaannya menggunakan prinsip transparansi, akuntabel 
dan pelibatan terhadap pihakpihak yang berkepentingan (para 
pedagang). (e). Keberhasilan pedagang pasar Dinoyo dalam 
menghadang kebijakan kapitalisasi dan marjinalisasi pasar 
Dinoyo tidak lepas dari kemampuan memanfaatkan berbagai 
cara melibatkan barbagai komponen masyarakat sipil sehingga 
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memaksa pemerintah kota menyetujui kebijakan konpromi atas 
pembangunan pasar Dinoyo.

Gambar 5.9  Denah Kebijakan kompromi Pasar Modern bersebelahan den
gan Pasar tradisional Dinoyo

 Sumber : Rekayasa Berdasarkan Keterangan Sekretaris I P3D

 Kasus resistensi perubahan kebijakan Pasar tradisional 
Dinoyo menjadi pasar modern menghabiskan banyak energi 
pemerintah dan para pedagang pasar Dinoyo, itu disebabkan  
karena pemerintah kota dalam membuat kebijakan tidak me
libatkan stakeholder terutama pihakpihak yang berkepentingan. 
Karena itu atas dasar kasus tersebut peneliti merekomendasikan 
kepada pemerintah kota terutama walikota untuk melibatkan 
stakeholder dalam membuat kebijakan publik agar tidak terjadi 
resistensi dan perselisihan seperti kasus pasar Dinoyo.

Untuk	 memahami	 konflik	 ruang	 dan	 konflik	 kebijakan	 –	
perubahan dari pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern 
 berikut ini diilustrasikan  tentang resistensi Pedagang Pasar 
Dinoyo terhadap Pemerintah kota :
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Gambar 5.10 Konflik	kebijakan	perubahan	dari	pasar	tradisional	Dinoyo	
menjadi pasar modern
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GLOSARIUM

APBD :  Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah

Antonio Gramsci :  Seorang Ilmuwan Sosiologi Politik 
Itali yang memiliki gagasan politik 
tentang teori hegemoni, dan dominasi. 

Advokasi :  upaya masyarakat sipil dalam 
membangun opini publik yang dapat 
mempengaruhi pemerintah Kota 
Malang untuk membuat kebijakan 
yang sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat.

Civil Society :  Organisasi masyarakat atau yang 
sering disebut masyarakat sipil.  

Dominasi :  Kekuatan penuh negara terhadap 
rakyat atau masyarakat yang 
dimpimpinya. 
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DPRD :  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Fungsi pengawasan :  fungsi yang dimiliki DPRD untuk 
mengawasi kinerja pemerintah daerah

Fungsi anggaran :  fungsi yang dimiliki DPRD untuk 
menyusun, menetapkan, dan 
mengevaluasi kebijakan APBD

Fungsi legislasi :  fungsi yang dimiliki DPRD untuk 
menyusun dan menetapkan Peraturan 
Daerah

Gerakan Masyarakat Sipil :  Upayaupaya masyarakat sipil dalam 
mewujudkan kebijakan APBD Pro 
Poor.

Hegemoni : Kekuatan politik negara dalam 
mengarahkan atau memerintah 
rakyat atau masyarakatnya, dan 
atau sebaliknya kekuatan politik 
masyarakat dalam mengarahkan dan 
mengawasi negara. 

Hablum Minannas : Menyatukan hubungan manusia 
dengan manusia

Hablum Minallah :  Menyatukan hubungan manusia 
dengan Tuhan Nya

Ideologi Politik :  Pedoman politik yang dimiliki oleh 
suatu negara atau masyarakat sipil.

Itsigotsah :  pedagang pasar tradisional Dinoyo 
meminta pertolongan kepada tuhan 

Kebijakan Kompromi :  Kebijakan yang dibuat memperhatikan 
berbagai kepentingan stakeholder

Kebijakan elitis :  regulasi hanya diperuntukkan bagi 
kepentingan elit tertentu

Kebijakan populis :  Berupa regulasi diperuntukkan atau 
untuk kepentingan orang banyak 
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Kompetisi Politik :  Persaingan politik antara negara dan 
masyarakat sipil dalam proses politik 
atau penentuan kebijakan publik.

Kolusifitas	struktur	negara :  Kerjasama struktur negara seperti 
Kepala Daerah, Kepala SKPDSKPD, 
Politisi, Pengusaha, dan Anggota 
DPRD Kota Malang dalam penyusunan 
dan mengarahkan kebijakan APBD 
sesuai kepentingan masingmasing. 

Kekuatan Kolektif : Kekuatan bersama yang dimiliki 
masyarakat sipil untuk melawan dan 
mengotrol negara. 

Kebijakan Publik :  Keputusan pemerintah yang terkait 
dengan kepentingan public

KUA :  Kebijakan Umum Anggaran

LSM :  Lembaga swadaya Masyarakat

Musrenbang :  Musyawarah Rencana Pembangunan 

Manipulatif :  Kebohongan negara terhadap rakyat 
atau masyarakat yang dipimpinya. 

Masyarakat Sipil :  Organisasi masyarakat yang berada 
diluar struktur negara, dan berfungsi 
sebagai penggerak pemberdayaan 
masyarakat, mengawasi dan 
mengontrol negara sehingga negara 
dapat membuat kebijakan public 
termasuk kebijakan APBD yang 
berpihak kepada kepentingan 
masyarakat kecil. 

Mediasi :  Menengahi perselisihan pemerintah 
Kota Malang dan Pedagang

Negara :  Institusi politik yang memiliki otoritas 
dalam mengatur dan melayani rakyat 
atau masyarakat yang diperintahnya. 

PPAS :  Plafon Prioritas Anggaran Sementara
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Politik :  Kekuasaan yang dimiliki negara dan 
atau masyarakat

Perda APBD :  Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pendidikan Kritis :  Pendidikan yang menyadarkan dan 
mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Proo Poor :  Berpihak kepada masyarakat kecil 
(masyarakat yang tidak mampu secara 
ekonomi, pendidikan, dan politik)

Pemerintah Daerah :  Kepala daerah beserta bawahannya 
hingga ditingkat kelurahan. 

Pasar Tradisional : pasar rakyat yang mereka bebas 
menjalankan jualbeli tanpa sekat
sekat yang ketat.

Perlawanan :  semua tindakan yang menolak atau 
melawan baik itu bersifat formal atau 
non formal jika tidak menyetujui apa 
yang sudah berjalan bisa dikatakan 
resistensi.

Pasar Modern :  Pasar yang dikelola secara terorganisir 
oleh pemilik modal

Pendampingan :  LSM mendampingi pedagang pasar 
tradisional Dinoyo dalam resistensinya 
terhadap kebijakan pemerintah Kota 
Malang. 

RAPBD :  Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah

Relasi Negara dan   :  Hubungan negara dan masyarakat
Masyarakat Sipil    sipil dalam penyusunan kebijakan 

APBD Kota Malang, dan penyusunan 
kebijakan tentang Perubahan Pasar 
Tradisional Dinoyo menjadi Pasar 
Modern. 
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Relasi kolusif :  hubungan kerjasama antara pembuat 
kebijakan (negara di aras local) 
dengan pihakpihak yang merasa 
diuntungkan (privat sektor) dan atas 
kesepakatan itu mereka masing
masing memperoleh konsesikonsesi 
tertentu yang tidak semua orang tahu. 

Resistensi :  Perlawanan atau menentang

Resolusi	konflik	 :		 penyelesaian	 konflik	 antar	 berbagai	
stakeholder pasar Dinoyo

RKPD :  Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah

Stakeholder :  pihakpihak yang berkepentingan

Termarjinalisasi :  Terpinggirkan
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