
 

 

 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasannya. Hasil penelitian 

akan disajikan berdasarkan temuan yang peneliti temukan di lapangan saat 

penelitian berlangsung yaitu mengenai implementasi pembangunan kawasan niaga 

metro mega mall. Adapun uraiannya akan disesuaikan berdasarkan fokus 

penelitian yang telah dibuat sebelumnya. Sesuai dengan rumusan masalah utama 

yang ingin dijawab yaitu: “Bagaimanakan implementasi Kebijakan Penataan 

Pembangunan Pasar Kota Metro (Pembangunan Kawasan Niaga Metro Mega 

Malll) di Kota Metro tahun 2010?”. Maka secara sederhana hasil dan pembahasan 

dalam laporan penelitian ini akan disajikan secara runtut sebagai berikut: 

 

V.1 Deskripsi Fokus Penelitian Implementasi Kebijakan Penataan 

Pembangunan Pasar Kota Metro (Pembangunan Kawasan Niaga 

Metro Mega Mall) di Kota Metro Tahun 2010 

 

Pembangunan Kawasan Niaga Metro Mega Mall merupakan salah satu kebijakan 

Pemerintah Kota Metro dalam menata pasar Kota Metro yang telah direncanakan 

sejak tahun 2007 dan mulai diimplementasikan pada bulan Agustus 2008. Namun 

di dalam proses implementasinya, pembangunan Kawasan Niaga Metro Mega 

Mall ini menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan yang terjadi salah 
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satunya karena adanya keberatan dari pihak sasaran kebijakan yakni para 

pedagang dengan adanya pembangunan Kawasan Niaga Metro Mega Mall di 

pusat perbelanjaan di Kota Metro ini. Berikut adalah kronologis pembangunan 

metro mega mall: 

Tabel 7 

Kronologis Pembangunan Kawasan Niaga Metro Mega Mall 

 

 

No. Waktu Peristiwa 

1. 26 Juni 2007 Surat Keputusan Walikota Metro Nomor: 

173/KPTS/D.10/2007 tentang Pembentukan Tim 

Evaluasi Penataan Pembangunan Pasar Kota Metro, 

Tim ini bekerja berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Tim ini bertugas: 

a. Melaksanakan pembahasan teknis terhadap 

ekpose calon investor yang berminat; 

b. Analisa dan evaluasi terhadap proposal calon 

investor; aspek-aspek evaluasi yang dinilai; 

aspek teknis/fisik, aspek ekonomi, aspek sosial, 

aspek keamanan dari kebakaran, lingkungan dan 

profil data administrasi; 

c. Pendataan dan kunjungan lapangan sebagai 

bahan untuk melengkapi hasil evaluasi 

d. Melaporkan hasil evaluasi secara tertulis kepada 

Walikota Metro. 

2.  Terdapat 4 Investor yang mendaftar, yaitu: 

a. PT. Inti Griya Prima Sakti; 

b. PT. Nolimax Jaya; 

c. PT. Satria Sukarso Wawai; 

d. PT. Ekalia Karya Mandiri. 

Masing-masing investor menyampaikan ekspose 

tentang rencana penataan pembangunan pasar Kota 

Metro dan kemudian mereka melakukan study 

banding meninjau beberapa lokasi pasar di beberapa 

daerah yang difasilitasi oleh masing-masing calon 

investor. 

3.  Hasil Evaluasi Tim Evaluasi Penataan Pembangunan 

Pasar Kota Metro mengumumkan PT. Nolimax Jaya 

dinyatakan layak sebagai pengembang penataan 

pembangunan pasar Kota Metro, melalui Berita 

acara hasil Evaluasi akhir terhadap penataan 

pembangunan Pasar Kota Metro, nomor: 
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800/264.II/D.10/2007. 

4.. 4 Oktober 2007 Kepala Dinas Pasar sebagai Ketua Tim Evaluasi 

Penataan Pembangunan Pasar Kota Metro 

menyampaikan Berita acara hasil Evaluasi akhir 

terhadap penataan pembangunan Pasar Kota Metro 

tersebut kepada Walikota Metro dengan Nomor 

Surat 800/1228.1/D.10/2007. 

5. 31 Oktober 2007 Walikota Metro menyampaikan surat ke Ketua 

DPRD Kota Metro, dengan nomor surat 

800/1228.1/D.10/2007 tentang Persetujuan Penataan 

Pembangunan Pasar Kota Metro. 

6. 23 November 2007 Ketua DPRD Kota Metro memberikan persetujuan 

rencana penataan Pembangunan Pasar Kota Metro, 

dengan nomor surat: 800/651/DPRD/2007. 

7. 27 November 2007 Surat Keputusan Walikota Metro nomor: 

296/B/KPTS/D.10/2007 tentang penetapan PT. 

Nolimax Jaya sebagai pelaksana pekerjaan penataan 

pembangunan pasar Kota Metro. 

8. 19 Desember 2007 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah 

Kota Metro dengan PT. Nolimax Jaya tentang 

tentang Penataan Pembangunan Pasar Kota Metro 

dan Pengelolaan Mall, Ruko, Kios, dan Hamparan 

Beserta Fasilitas Penunjang Lainnya Di Atas Lahan 

Tanah Seluas Kurang lebih 2,4 Hektar yang terletak 

Di Kota Metro Lampung (Kawasan Niaga Metro 

Mega Mall) Nomor 20/KSAD-L/02/2007 ; Nomor: 

167/PKS/NJ/2007. 

9.  Desember 2007 Pertemuan Sosilisasi khusus Pedagang Kaki Lima. 

10. 9 Januari 2008 Keputusan Walikota Metro, nomor: 

02A/KPTS/D.10/2008 tentang Pembentukkan Tim 

Sosialisasi dan Penataan Pedagang dalam rangka 

Pembangunan Pasar Kota Metro Tahun 2008: 

a. Melakukan Sosialisasi terhadap para pedagang 

dalam rangka pembangunan pasar Kota Metro; 

b. Melakukan pembinaan, penataan para pedagang 

dalam rangka pembangunan Pasar Kota Metro; 

c. Mengadakan koordinasi dengan dinas/instansi 

terkait; 

d. Dalam melaksanakan tugas Tim Sosialisasi 

bertanggungjawab dan melaporkan hasil 

kegiatan kepada Walikota Metro. 

11. 12 Mei 2008 Sosialisasi di Rumah Makan Metro Raya tentang 

Metro Mega Mall terhadap pemilik 58 Ruko oleh 

pihak pengembang. 

12. Juni 2008 Sosialisasi Metro Mega Mall di Aula Pemda Kota 

Metro dihadiri oleh Pedagang Shopping Center, 

Ruko dan juga Pedagang Kaki Lima. 
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13.  Pertemuan informal (prakarsa para Pedagang sendiri) 

di rumah Dinas Walikota sebanyak 3 (tiga) kali.  

14. 17 Febuari 2009 Terjadi aksi damai/demo yang dilaksanakan oleh 

Persatuan Pedagang Pusat Pertokoan dan Ruko 

dengan tuntutan: 

a. Mencabut surat DPRD no. 800/651/DPRD/2007 

tanggal 23 Oktober 2009 perihal Persetujuan 

Pembangunan Metro Mega Mall 

b. Membatalkan surat perjanjian kerjasama No. 

20/KSADL/02/2007 antara Pemkot Metro 

dengan PT. Nolimax Jaya 

15. 17 Febuari 2009 Dikeluarkan Rekomendasi DPRD nomor: 

170/59/DPRD/2009, yang merekomendasikan 

walikota untuk: 

a. Meninjau kembali proses penataan 

pembangunan Metro Mega Mall; 

b. Pemerintah Daerah Kota Metro segera 

mengadakan pertemuan dengan Pengembang 

Metro Mega Mall, Perwakilan Pedagang dan 

DPRD Kota Metro 

16. 17 Febuari 2009 Keputusan Walikota Metro nomor: 56/KPTS/D-

12/2009 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan 

Evaluasi Pembangunan Metro Mega Mall tahun 

2009, dengan tugas: 

a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 

pembangunan Metro Mega Mall; 

b. Memberikan masukan saran ataupun 

rekomendasi kepada Walikota Metro yang 

berkaitan dengan pembangunan Metro Mega 

Mall; 

c. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi baik lisan ataupun tertulis. 

17. 19 Febuari 2009 Surat Keputusan Walikota Metro nomor: 

60/KPTS/D-12/2009 tentang Pembentukan Tim 

Pengawas Pembangunan Metro Mega Mall tahun 

2009. 

18. 8 Juni 2009 Hearing dengan DPRD Kota Metro tentang Metro 

Mega Mall. 

19. 17 Juli 2009 Surat DPRD nomor: 030/222/DPRD/2009, tentang 

Persetujuan Penghapusan Gedung dan Sebagian 

Jalan KH. Arsyad. 

20. 19 Oktober 2009 Addendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah 

Daerah Kota Metro dengan PT. Nolimax Jaya 

tentang Penataan Pembangunan Pasar Kota Metro 

dan Pengelolaan Mall, Ruko, Kios, dan Hamparan 

Beserta Fasilitas Penunjang Lainnya Di Atas Lahan 

Tanah Seluas Kurang lebih 2,53 Hektar yang terletak 

Di Kota Metro Lampung (Kawasan Niaga Metro 
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Mega Mall) Nomor20/KSDD-D/07/2009 dan 

Nomor: 267/PKS/NJ/2009. 

Sebagai dasar dilaksanakannya addendum karena 

proses pengalihan HPL nomor 5 (Hak Pengelolaan 

Lahan) dari Kabupaten Lampung Tengah kepada 

Kota Metro menghabiskan waktu 7 bulan dari bulan 

Januari 2008 sampai bulan Juli 2008 selanjutnya 

berdampak pada Pembangunan Metro Mega Mall 

tahap I tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktu 

yang telah ditetapkan. 

21. 22 Oktober 2009 Disampaikan surat pemberitahuan pemagaran 

penutupan Ruko dari Kepala Dinas kepada Pedagang 

dan Pemilik Ruko sekitar Jln. Sudirman dan Jln. 

Baru. 

22. 26 Oktober 2009 Sosialisasi Kepada para pedagang dan Pemilik Ruko 

oleh Dinas Pasar. 

23. 27 Oktober 2009 Permohonan bantuan personil koramil, Kepolisian 

dan Pol PP untuk pengamanan pemagaran 58 Ruko. 

 

Namun pemagaran tidak dapat dilaksanakan karena 

dihalangi oleh kelompok pedagang. 

24. 28 Oktober 2009 Dibentuknya Panitia Khusus DPRD Kota Metro 

tentang Metro Mega Mall. Yang ditetapkan melalui 

surat keputusan DPRD dengan nomor: 

177/13/DPRD/2009. Pansus DPRD ini dibentuk 

guna menyelesaikan persoalan terkait pembangunan 

Metro Mega Mall. 

25. 29 Oktober 2009 Terjadi aksi damai/demo yang dilaksanakan oleh 

IKBP3 (Ikatan Keluarga Besar Pedagang dan Pekerja 

Pasar), dengan tuntutan untuk mencabut MOU antara 

PemKot Metro dengan PT. Nolimax Jaya tentang 

Pembangunan Metro Mega Mall;  

Dengan fasilitasi Bapak Wakil Walikota disepakati 

sementara belum ada kesimpulan, maka 

pembangunan Metro Mega Mall dihentikan 

sementara terlebih dahulu. Jangka waktu yang 

ditentukan adalah 10 hari. 

26. 29 Oktober 2009  Dikeluarkan surat Ketua DPRD Kota Metro, Nomor: 

170/354/DPRD/2009, perihal Rekomendasi agar 

Walikota Metro meninjau kembali proses penataan 

pembangunan Metro Mega Mall. 

27. 30 Oktober 2009 Dilaksanakan pemagaran terhadap keseluruhan 58 

Ruko oleh Pihak PT. Nolimax Jaya. 

28. 2 November 2009 Surat Walikota Metro nomor: 800/69/07/2009, 

tentang Penghentin Sementara Pembangunan Metro 

Mega Mall. 

29. 2 November 2009 Surat Ketua DPRD Kota Metro nomor: 

170/351/DPRD/2009, tentang rekomendasi yang 
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berisi: 

a. Walikota agar menunda penitupan jalan sekitar 

Taman Parkir serta penundaan pembokaran 

Toko dan Ruko. 

b. Kepala BPN agar menunda proses penerbitan 

HGB kepada PT. Nolimax Jaya. 

30. 19 November 2009 Dikeluarkannya Surat DPRD Kota Metro nomor: 

170/378/DPRD/2009 tentang Rekomendasi agar PT. 

Nolimax Jaya menghentikan sementara semua 

kegiatan yang menyangkut proses pembangunan 

Metro Mega Mall sampai dengan pansus DPRD 

Kota Metro tentang Metro Mega Mall menyelesaikan 

tugasnya. 

31. 25 Febuari 2010 Dikeluarkannya surat dari Seketariatan Daerah Kota 

Metro dengan nomor 005/67/D.12/2010 perihal 

Pemberhentian Pembongkaran, yang meminta agar 

PT. Nolimax menghentikan sementara proses 

pembongkaran Ruko pada Jln. Baru yang sedang 

dilakukan oleh nPT. Nolimax Jaya hingga adanya 

Ketetapan Hukum Peradilan Tata Usaha yang tetap. 

32.  Pembangunan Kawasan Niaga Metro Mega Mall 

tetah berlangsung hingga sekarang. 

Sumber: Diolah Penulis berdasarkan beberapa data pada tahun 2010 

 

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai hasil dan pembahasannya yang didasarkan 

pada fokus penelitian yang menggunakan teori Edwards III. Menurut Edwards III 

keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dengan indikator: 

komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, struktur birokrasi. 

Berikut adalah penjelasan dan pembahasannya: 

 

V.1.1 Komunikasi 

 

Komunikasi merupakan unsur utama dan faktor terpenting di dalam implementasi 

kebijakan karena dengan komunikasi, suatu kebijakan dapat disampaikan kepada 

pihak pelaksana dan kelompok sasaran sehingga dapat diketahui maksud, tujuan, 
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dan sasaran serta substansi dari kebijakan tersebut, sehingga kebijakan dapat 

diimplementasikan dengan baik.  

 

Menurut Edwards III (Winarno, 2008:175) menyatakan bahwa persyaratan utama 

bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang 

melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang mereka harus lakukan. 

Dengan adanya komunikasi aparat pelaksana mengetahui apa yang menjadi tugas 

dan wewenang mereka. Dalam implementasi pembangunan kawasan niaga metro 

mega mall, komunikasi juga diperlukan antara pemerintah kota Metro dan PT. 

Nolimax sebagai pihak pengembang, karena dengan adanya komunikasi pihak 

pemerintah Kota Metro dan pihak PT. Nolimax dapat bekerjasama dalam proses 

implementasi kebijakan ini. Menurut Edwards III (Winarno, 2008:175) 

komunikasi memiliki tiga hal penting, yakni: transmisi, konsistensi dan kejelasan. 

a. Transmisi     

Transmisi menurut Edwards III (Winarno, 2008:176) merupakan faktor pertama 

yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Sebelum pejabat dapat 

mengimplementasikan suatu keputusan, harus menyadari bahwa suatu keputusan 

telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.  

 

Transmisi dalam implementasi kebijakan Penataan Pembangunan Pasar Kota 

Metro dengan membangun kawasan niaga ini dilakukan dengan cara 

menyampaikan informasi kebijakan ini kepada para investor yang akan menjadi 

pengembang dalam melakukan pembangunan kawasan niaga. Setelah investor 

terpilih, yakni PT. Nolimax Jaya sebagai pihak pengembang, maka dibuatlah 
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Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Metro dan PT. Nolimax nomor: 

20/KSAD-L/02/2007; nomor: 167/PKS/NJ/2007 tentang Penataan Pembangunan 

Pasar Kota Metro dan Pengelolaan Mall, Ruko, Kios, dan Hamparan Beserta 

Fasilitas Penunjangnya diatas tanah Seluas kurang lebih 2,4 hektare yang terletak 

di Kota Metro Lampung (Kawasan Niaga Metro Mega Mall). Dimana di dalam 

perjanjian ini diatur mengenai tugas dari masing-masing pihak berkaitan dengan 

pembangunan Metro Mega Mall.  

 

Selain ditransmisikan kepada para investor, Kebijakan Penataan Pembangunan 

Pasar Kota Metro ini pun ditransmisikan kepada tim sosialisasi dan penataan 

pedagang dalam rangka pembangunan Pasar Kota Metro Tahun 2009.  Transmisi 

kepada tim sosialisasi ini berbentuk perintah atau pemberian tugas untuk 

mensosialisasikan kebijakan kepada masyarakat penerima sasaran kebijakan.  

 

Setelah kebijakan ini ditransmisikan kepada pihak pengembang sebagai pelaksana 

pembangunan dan kepada tim sosialisasi dan penataan pedagang dalam rangka 

pembangunan Pasar Kota Metro Tahun 2009, selanjutnya kebijakan ini 

ditransmisikan ke masyarakat penerima sasaran kebijakan, hal ini sesuai dengan 

apa yang diungkapkan oleh Edwards III (Widodo, 2009:97) bahwa kebijakan 

publik perlu disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana 

(implementors) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran 

kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak 

langsung terhadap kebijakan. Setiap kebijakan yang dikeluarkan harus segera 

disosialisasikan. Sosialisasi dilakukan agar masyarakat mengetahui kebijakan 
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tersebut. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa komunikasi kepada pihak sasaran 

kebijakan dilakukan dengan cara sosialisasi. Mengenai transmisi yang dilakukan 

kepada investor dan tim sosialisasi dan penataan pedagang ini senada dengan yang 

diungkapkan oleh Leonard M. Hutabarat, SH (Ketua Bidang Pembinaan dan 

Penataan Pedagang Pasar Kota Metro) yang mengatakan bahwa: 

”Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Pasar Kota Metro ini awalnya 

diinformasikan dengan para investor dengan cara melakukan tender. 

Dengan tender ini maka para investor mengetahui bahwa di Kota Metro 

sedang ingin membangun pusat perbelanjaan yang lebih baik. Dan juga 

kebijakan ini diinformasikan kepada masyarakat pedagang dengan melalui 

tim sosialisasi yang telah dibuat oleh Walikota sendiri.” (Wawancara 10 

Maret 2010) 

 

Sebagaimana dari hasil pemaparan di atas diketahui bahwa pelaksana dalam 

sosialisasi ini adalah pihak pemerintah yang telah dibentuk oleh Walikota Metro 

di dalam Tim sosialisasi dan penataan pedagang dalam rangka pembangunan 

pasar Kota Metro dengan Surat Keputusan nomor: 02A/KPTS/D-10/2008. Tim ini 

memiliki fungsi yang penting karena mereka melaksanakan peran untuk 

mengantarkan kebijakan tersebut kepada kelompok-kelompok sasaran (target 

group) sehingga mampu mencapai tujuan yang dikehendaki.  

 

Sosialisasi dimulai dengan mengadakan pertemuan antara Pemerintah Kota Metro, 

PT. Nolimax (Pihak Pengembang) dan para pedagang (target group). Dimana di 

dalam pertemuan ini para pedagang diberi informasi mengenai Kawasan Niaga 

Metro Mega Mall yang akan dibangun dengan memperlihatkan video mengenai 

kawasan niaga yang akan dibangun ini. Sosialisasi dimaksudkan agar para 

pedagang mengetahui latar belakang, tujuan dan manfaat dari kebijakan yang 

dibuat pemerintah ini, yaitu kebijakan pembangunan kawasan niaga metro mega 
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mall.  Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Leonard M. Hutabarat, SH 

(Ketua Bidang Penataan dan Pembinaan Pedagang Pasar Kota Metro) bahwa: 

“Sosialisasi telah kami lakukan, kami mengumpulkan para pedagang dan 

pemilik Ruko, dan menyampaikan kepada mereka bahwa pemerintah akan 

membangun Metro Mega Mall. Dimana nantinya dengan adanya 

keberadaan Metro Mega Mall ini akan membantu pedagang menengah 

kebawah agar taraf hidupnya jadi lebih baik.” (Wawancara 3 Mei 2010) 

 

 

Sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Metro melalui tim sosialisasi dan 

penataan pedagang yang telah dibentuk dilakukan tidak hanya sekali, hal ini 

dilakukan agar masyarakat pedagang penerima sasaran kebijakan mengerti 

tentang Kawasan Niaga yang akan dibangun ini. Hal ini diperkuat dengan yang 

diungkapkan oleh Leonard M. Hutabarat, SH (Ketua Bidang Penataan dan 

Pembinaan Pedagang Pasar Kota Metro) bahwa: 

“Sosialisasi telah dilakukan bulan Desember, ini dikhususkan untuk para 

Pedagang Kaki Lima. Pada bulan Mei 2008 bertempat di Rumah Makan 

Metro Raya diadakan sosialisasi khusus pemilik Ruko. Bulan Juni 2008 

sosialisasi di Aula Pemkot, dimana sosialisasi ini dihadiri oleh para 

pedagang Shopping Center dan pemilik Ruko serta Pedagang Kaki Lima, 

dan ada beberapa kali pertemuan informal yang diprakarsai oleh para 

pedagang sendiri.” (Wawancara 26 Mei 2010) 

  

Dari pemaparan di atas diketahui bahwa transmisi dalam Implementasi Kebijakan 

Penataan Pembangunan Kawasan Niaga Metro Mega Mall dengan membangun 

kawasan Niaga Metro Mega Mall dilakukan dengan cara menyampaikan 

informasi mengenai kebijakan ini dengan melakukan tender kepada para investor 

yang nantinya akan menjadi pengembang dalam pembangunan Metro Mega Mall 

dan juga telah dibuatnya Perjanjian Kerjasama dengan pihak pengembang, di 

mana Perjanjian Kerjasama ini yang dijadikan dasar dalam melakukan 

pembangunan Kawasan Niaga Metro Mega Mall . Dan selanjutnya transmisi 
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diberikan kepada Tim Sosialisasi dan Penataan Pedagang yang dibentuk oleh 

Walikota Metro. Transmisi kepada tim ini dilakukan dengan cara pemberian tugas 

untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat penerima sasaran kebijakan. 

Sosialisasi kepada masyarakat penerima sasaran kebijakan ini juga merupakan 

transmisi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro, yang dilakukan dengan 

cara mengadakan pertemuan antara Pihak Pemerintah Kota Metro, Pihak PT. 

Nolimax selaku pengembang dan Pihak penerima sasaran kebijakan yakni para 

pedagang Shopping Center, Pemilik Ruko dan Pedagang Kaki Lima (PKL). 

 

Dari aspek transmisi kebijakan, diketahui bahwa kebijakan Penataan 

Pembangunan Pasar Kota Metro dengan melakukan Pembangunan Kawasan 

Niaga Metro Mega Mall telah ditransmisikan dengan baik oleh Pemerintah Kota 

Metro kepada pihak-pihak yang terkait. Hal ini terlihat dari telah adanya investor 

yang terpilih untuk menjadi pengembang dalam Pembangunan Kawasan Niaga 

Metro Mega Mall yakni PT. Nolimax, dan telah dibuatnya perjanjian kerjasama, 

yang mana Perjanjian Kerjasama ini yang dijadikan dasar dalam melakukan 

pembangunan Metro Mega Mall. Kemudian selanjutnya telah adanya transmisi 

kepada Tim Sosialisasi dan Penataan Pedagang, sehingga tim ini mengetahui 

bahwa tugasnya adalah melakukan sosialisasi dengan para pedagang, yang mana 

sosialisasi ini adalah merupakan bentuk dari transmisi juga kepada para pedagang. 

Sosialisasi juga merupakan bentuk dari komunikasi, hal ini sesuai dengan yang 

diungkapkan Widodo (2001:200) bahwa: 

”Komunikasi mencakup dimensi transformasi yang menghendaki agar 

kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pihak pelaksana tetapi 

juga kepada kelompok sasaran dan pihak lain yang berkepentingan; 

dimensi kejelasan, yang mengkehendaki agar kebijakan ditransmisikan 
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kepada para pelaksana, target group, dan pihak lain yang berkepentingan 

langsung maupun tidak langsung sehingga diketahui maksud, tujuan, dan 

sasaran serta substansi dari kebijakan tersebut; dan konsistensi, dalam arti 

bahwa kebijakan harus disampaikan secara konsisten.” 

 

 

Transmisi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro ini sesuai dengan 

yang diungkapkan oleh Edwards III (Winarno, 2008:176) bahwa sebelum pejabat 

dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu 

keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah 

dikeluarkan. Hal ini dapat terlihat dari Pemerintah Kota Metro dalam hal ini 

adalah Walikota Metro yang sebelum mengimplementasikan Kebijakan Penataan 

pasar Kota Metro dengan Membangun Metro Mega Mall telah mengeluarkan 

keputusan bahwa PT. Nolimax yang akan menjadi pengembang Metro Mega Mall 

melalui berita Acara nomor: 800/264/II/D.10/2007 dan keputusan Pembentukan 

Tim Sosialisasi dan Penataan Pedagang dengan Surat Keputusan Nomor: 

02A/KPTS/D-10/2008 serta perintah pelaksanaannya dibuat melalui pembuatan 

Perjanjian Kerjasama nomor: 20/KSAD-L/02/2007; Nomor: 167/PKS/NJ/2007. 

 

Selanjutnya transmisi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro ini pun sesuai 

dengan yang diungkapkan oleh Edwards III (Winarno, 2008:175) bahwa mereka 

yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. 

Hal ini terlihat dari pihak-pihak yang diberikan informasi atau transmisi mengenai 

kebijakan Penataan Pembangunan Pasar Kota Metro dengan melakukan 

Pembangunan Metro mega Mall yakni PT. Nolimax dan Tim Sosialisasi yang 

telah mengetahui tugas mereka, yakni PT. Nolimax yang memiliki tugas 

melakukan pembangunan, dimana kegiatan pembangunan hingga saat ini masih 
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berlangsung dan Tim sosialisasi yang memiliki tugas untuk memberikan 

sosialisasi. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan 

Penataan Pembangunan Pasar Kota Metro dengan Pembangunan Kawasan Niaga 

Metro Mega Mall ini telah ditransmisikan dengan baik. 

 

b. Kejelasan 

Kejelasan menurut Edwards III (Winarno, 2008:177) merupakan faktor kedua di 

dalam komunikasi kebijakan. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan 

sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya 

harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan 

tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada 

pelaksana-pelaksana tidak jelas dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu 

program atau kebijakan dilaksanakan. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang 

disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong 

terjadinya interprestasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna 

pesan awal.  

 

Kejelasan di dalam implementasi kebijakan penataan pembangunan pasar Kota 

Metro dengan membangun Kawasan Niaga Metro Mega Mall berkenaan dengan 

proses komunikasi pemerintah dan pengembang dalam pelaksanaan dari isi 

perjanjian kerjasama dan hasil dari proses sosialisasi kepada masyarakat, sehingga 

dapat diketahui apakah PT. Nolimax sebagai pihak pelaksana pembangunan dan 

masyarakat penerima sasaran kebijakan mengerti tentang kebijakan pembangunan 

kawasan niaga metro mega mall ini.  
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Berdasarkan data dan hasil penelitian, diketahui bahwa sebagai dasar 

implementasi kebijakan Penataan Pembangunan Kawasan Niaga Metro Mega 

Mall ini Pemerintah Kota Metro dan pengembang mengacu pada perjanjian 

kerjasama yang telah mereka buat. Di dalam perjanjian kerjasama ini diatur kapan 

dan bagaimana kebijakan ini dijalankan. Sehingga bagi pihak pelaksana kebijakan 

pembangunan kawasan niaga ini yakni PT. Nolimax diharapkan mampu 

melaksanakan proses pembangunan sesuai dengan aturan yang telah dibuat di 

dalam perjanjian kerjasama ini. Apabila pihak pengembang jelas terhadap 

Perjanjian Kerjasama ini maka tidak akan terjadi kesalahan dalam pelaksanaan 

tugas dalam Membangun Kawasan Niaga Metro Mega Mall ini. 

 

Dengan jelas di dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) nomor: 20/KSAD-L/02/2007; 

nomor: 167/PKS/NJ/2007 pada pasal 8 (delapan) telah diatur mengenai jangka 

waktu penyelesaian, yaitu: 

1. Pihak kedua harus menyelesaikan seluruh pembangunan Kawasan Niaga 

Metro Mega Mall beserta fasilitas penunjangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) 

tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan, tahap pertama selama 1 (satu) tahun 

dan tahap kedua selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya 

Perjanjian ini. 

2.  Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya 

surat Perjanjian ini, Pihak kedua harus sudah memulai pelaksanaan pekerjaan 

fisik pembangunan Kawasan Niaga Metro Mega Mall ini.  
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Meskipun telah diatur dengan jelas mengenai waktu penyelesaian Pembangunan 

Metro Mega Mall, namun yang terjadi di lapangan bahwa Pembangunan Metro 

Mega Mall ini tidak selesai sesuai dengan target, hingga menyebabkan Pemerintah 

memberi waktu tambahan hingga di addendumnya (diberi penambahan pasal) 

Perjanjian Kerjasama ini. Bedasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa 

ketidakjelasan komunikasi antara Pemerintah dan PT. Nolimax terjadi pada saat 

penyediaan lahan kosong yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro. Karena 

pada saat perjanjian ini dibuat, lahan pasar yang ada di Kota Metro masih dalam 

proses pengalihan kepemilikan dari aset Lampung Tengah ke Kota Metro. 

Sehingga ketidakjelasan komunikasi pada saat pembuatan Perjanjian Kerjasama 

mengenai penyediaan lahan kosong ini yang mengakibatkan Pembangunan 

Kawasan Niaga ini tidak selesai pada target awalnya. Hal ini senada dengan yang 

diungkapkan oleh Uzenda Lukman (Pimpinan PT. Nolimax Perwakilan Lampung) 

bahwa: 

”Pembangunan ini memang seharusnya selesai pada bulan Oktober 2008. 

namun kami baru melakukan pembangunan pada Agustus 2008. ini 

dikarenakan kami menunggu IMB dan PPT keluar, kemudian surat hak 

pengelolaan lahan dari Kabupaten Lampung Tengah baru keluar pada 

tanggal 4 Juni 2008. dan juga kami menunggu pemerintah menyediakan 

lahan kosong di kawasan taman parkir. Beberapa hal inilah yang 

menyebabkan pekerjaan kami terhambat.” (Wawancara 26 Mei 2010).  

 

Selanjutnya masyarakat kelompok sasaran kebijakan, yakni para pedagang di area 

Shopping Center, pemilik Ruko dan Pedagang Kaki Lima (PKL) diberikan 

informasi mengenai pembangunan Kawasan Niaga Metro Mega Mall ini melalui 

sosialisasi. Sosialisasi dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dan mengerti 

akan pentingnya Kebijakan Penataan Pembangunan Pasar Kota Metro dengan 
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membangun Kawasan Niaga Metro Mega Mall ini. Dengan demikian seluruh 

pedagang yang menjadi sasaran kebijakan dapat mendukung kebijakan ini.  

 

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh 

pemerintah melalui tim sosialisasinya dirasakan kurang maksimal. Sehigga 

sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini dianggap bukanlah suatu bentuk 

dari sosialisasi oleh para pedagang. Ini terbukti dari hampir seluruh pedagang 

yang ada di shopping center dan para pemilik Ruko yang mengatakan bahwa 

sosialisasi tidak pernah dilakukan oleh pemerintah maupun pihak pengembang, 

sehingga tiba-tiba saja pembangunan ini dilakukan di area Taman Parkir yang 

merupakan lahan kosong yang telah disediakan Pemerintah Kota Metro untuk 

melakukan Pembangunan Metro Mega Mall tahap I. Hal ini senada dengan yang 

diungkapkan oleh Debora (Pemilik Ruko) bahwa: 

”Tidak ada sosialisasi, hanya dikumpulkan di Rumah Makan Metro Raya. 

Disana kami diajak makan-makan dan disuru nonton video tentang Metro 

Mega Mall. Gak ada komunikasi yang baik  antara kami dengan 

Pemerintah apalagi dengan pengembang. Pokoknya tau-tau Metro Mega 

Mall ini dibangun.” (Wawancara 3 Mei 2010)  

 

Lebih lanjut lagi Abdul Rachman (Ketua Ikatan Pedagang dan Pekerja Pasar Kota 

Metro) menambahkan bahwa: 

“Sosialisasi itu gak pernah ada. Sebelum ada sosialisasi langsung ada 

pertemuan di Rumah Makan Metro Raya yang dikhususkan untuk Pemilik 

Ruko, disanan pedagang Shopping tidak diperbolehkan masuk. 

Sebenarnya yang dimaksudkan dengan sosialisasi itu kan adanya 

pertemuan pemerintah dengan kami para pedagang, dan disitu 

disampaikan bahwa pemerintah akan membangun Metro Mega Mall, dan 

bagaimana tanggapan kami dan harusnya ada masukan dari kami ataupun 

saran-saran. Tapi ini tidak, tau-tau disuru nonton video tentang metro 

Mega Mall saja.” (Wawancara 10 Mei 2010)  
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Untuk menyikapi hal ini Fahmi Anwar (Ketua Panitia KhususDPRD tentang 

Metro Mega Mall) menjelaskan bahwa: 

“Sosialisasi ini mungkin kurang menyentuh keterwakilan dari pedagang. 

Sosialisasi kurang maksimal, disamping waktu yang terburu-buru., dan 

orang-orangnya kurang reprsentatif. Bisa saja para pedagang itu bilang 

bahwa mereka tidak dilibatkan dalam sosialisasi dan dari pihak pemerintah 

dalam hal ini dinas pasar menyebutkan bahwa sosialisasi telah cukup. 

Yang jelas saya lihat itu kurang maksimal, hingga elemen-elemen yang 

mewakili kurang, waktu yang mepet dan terburu-buru.” (Wawancara 31 

Mei 2010)  

  

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, diketahui bahwa  ketidakjelasan komunikasi 

terjadi pada saat  proses penyediaan lahan kosong. Karena pada saat pembuatan 

Perjanjian Kerjasama mengenai Pembangunan Metro Mega Mall, lahan pasar 

yang akan dibangun kawasan niaga ini secara administratif masih merupakan 

kepemilikan dari Kabupaten Lampung Tengah. Sehingga pengosongan lahan pun 

harus menunggu proses Pengalihan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari 

Kabupaten Lampung Tengah Kepada Kota Metro. Hal ini mengakibatkan 

Pembangunan Metro Mega Mall menjadi terhambat. Selanjutnya ketidakjelasan 

juga terjadi pada saat proses komunikasi dengan para pedagang yang menjadi 

sasaran kebijakan. Sehingga meskipun sosialisasi telah dilakukan namun sebagian 

besar dari para pedagang yang ada di Shopping Center maupun pemilik Ruko 

mengatakan bahwa sosialisasi tidak pernah dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota 

Metro maupun oleh PT. Nolimax, hal inilah yang menjadi salah satu penyebab 

para pedagang menolak adanya pembangunan Metro Mega Mall yang 

mengakibatkan pembangunan Metro Mega Mall berjalan tidak lancar.  
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Dari hasil penelitian, diketahui bahwa sebenarnya sosialisasi memang telah 

dilakukan oleh pemerintah, namun sosialisasi ini kurang menyentuh keterwakilan 

dari masyarakat pedagang yang menjadi sasaran kebijakan. Sehingga para 

pedagang dan pemilik Ruko menganggap bahwa sosialisasi yang dilakukan 

Pemerintah itu bukanlah suatu bentuk dari sosialisasi.  

 

Ketidakjelasan komunikasi di dalam implementasi kebijakan penataan 

pembangunan Pasar Kota Metro dengan melakukan Pembangunan Metro Mega 

Mall ini mengakibatkan kebijakan tidak berjalan dengan semestinya. Hal ini 

bertentangan dengan apa yang diungkapkan oleh Edwards III (Winarno, 

2008:177) bahwa jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang 

diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaannya tidak hanya harus diterima 

oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus 

jelas. Seharusnya mengenai hal sosialisasi, pemerintah mesti melakukan 

sosialisasi dengan maksimal, sehingga masyarakat pedagang mengerti mengenai 

pentingnya keberadaan Metro Mega Mall bagi peningkatan Kesejahteraan mereka. 

Karena kebijakan ini dibuat diperuntukan bagi pedagang setempat, maka sudah 

seharusnya kebijakan ini mendapat dukungan dari masyarakat penerima sasaran 

kebijakan yakni para pedagang karena menurut Edwards III (Widodo, 2009:97) 

kebijakan publik itu disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana 

(implementers) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran 

kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak 

langsung terhadap kebijakan. Namun ketidakjelasan proses sosialisasi membuat 

para pedagang menolak pembangunan ini, yang mana hal ini bertentangan dengan 
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keinginan pihak Pemerintah yang tetap ingin mewujudkan Kota Metro memiliki 

pasar yang lebih ideal dengan membangun Metro Mega Mall. Keadaan ini seperti 

yang diungkapkan oleh Edwards III (Winarno, 2008:177) bahwa ketidakjelasan 

pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan 

akan mendorong terjadinya interprestasi yang salah bahkan mungkin bertentangan 

dengan makna pesan awal.  

 

Maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi di dalam implementasi Kebijakan 

Pembangunan Kawasan Niaga Metro Mega Mall apabila dilihat dari aspek 

kejelasan dapat dikatakan tidak jelas. Karena implementasi ini bertentangan 

dengan apa yang diungkapkan oleh Edwards III (Winarno, 2008:177) bahwa jika 

ingin kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-

petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, 

tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Jika tidak jelas, mereka 

tidak akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan 

kebijakan dapai dicapai secara efektif dan efisien (Widodo, 2009:97) 

 

c. Konsistensi 

Konsistensi menurut Edwards III (Winarno, 2008:177) dimaksudkan bahwa suatu 

kebijakan harus bersifat tetap, tidak berubah-ubah dalam jangka waktu tertentu. 

Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah 

pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang 

disampaikan kepada para kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila 
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perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan 

para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. 

 

Konsistensi dalam Implementasi Kebijakan Penataan Pembangunan Pasar Kota 

Metro dengan membangun Kawasan Niaga Metro Mega Mall ini berkenaan 

dengan isi dari perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Metro dan PT. 

Nolimax. Namun berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Perjanjian 

Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kota Metro dan PT. Nolimax mengalami 

perubahan, hal ini ditandai dengan adanya addendum (penambahan pasal) 

perjanjian kerjasama tersebut. Addendum itu sendiri memiliki arti penambahan 

pasal yang belum diatur di dalam perjanjian awal, addendum tidak merubah apa 

yang telah diatur di dalam perjanjian awal. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh, diketahui bahwa banyak  

hal yang berubah antara perjanjian kerjasama yang pertama dengan addendumnya 

(penambahan pasal).  Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Fahmi Anwar 

(Ketua Panitia Khusus DPRD tentang Metro Mega Mall) yang mengungkapkan 

bahwa: 

”Materi yang ada di addendum banyak yang berubah bila dibandingkan 

dengan perjanjian awal. Sebenarnya berdasarkan undang-undang yang 

berlaku addendum  itu diperbolehkan, tanpa mengurangi materi awal. 

Namun di dalam addendum perjanjian kerjasama ini banyak yang berubah, 

mengenai waktu penyelesaian pembangunan dan luas lahan.” (Wawancara 

31 Mei 2010) 
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Hal senada diungkapkan oleh Abdul Rachman (Ketua Ikatan Keluarga Besar 

Pedagang dan Pekerja Pasar Kota Metro) yang mengatakan bahwa: 

”Addendum perjanjian ini isinya banyak yang berubah. Harusnya yang 

namanya addendum itu kan hanya penambahan pasal yang tidak ada 

diperjanjian awal. Tapi ini enggak. Malahan di addendum banyak hal yang 

berubah.” (Wawancara 10 Mei 2010) 

 

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa terjadi perubahan mengenai 

luas lahan yang akan dibangun Kawasan Niaga Metro Mega Mall. Dimana 

diperjanjian awal tertulis bahwa Penataan Pembangunan Pasar Kota Metro dan 

Pengelolaan Mall, Ruko, Kios dan Hamparan beserta Fasilitas Penunjangnya 

diatas tanah seluas kurang lebih 2,4 Hektare. Namun pada addendum 

(penambahan pasal) perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Metro dan PT. 

Nolimax luas lahan berubah menjadi 2,53 Hektare. 

 

Selanjutnya perubahan juga terjadi pada waktu penyelesaian pembangunan. 

Sehingga pembangunan Kawasan Niaga Metro Mega Mall penyelesaiannya 

mundur selama dua tahun. Awalnya memang pembangunan Kawasan Niaga 

Metro Mega Mall harus telah selesai pada tahun 2008, namun karena proses 

pengalihan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari Kabupaten Lampung Tengah 

kepada Kota Metro yang menghabiskan waktu selama tujuh bulan yng dimulai 

dari bulan Januari 2008 hingga bulan Juli 2008 mengakibatkan proses 

pembangunan Metro Mega Mall menjadi terlambat. Berdasarkan hasil penelitian, 

diketahui bahwa Pemerintah Kota Metro telah memberikan kelonggaran waktu 

hingga akhir tahun 2009 kepada PT. Nolimax untuk menyelesaikan pembangunan 

kawasan Niaga Metro Mega Mall tahap I. Namun ternyata hingga akhir tahun 



 94 

2009, PT. Nolimax belum juga menyelesaikan pembangunan ini, untuk itu 

Pemerintah Kota Metro kembali memberikan waktu kepada PT. Nolimax hingga 

akhir tahun 2010, yang mana penambahan waktu penyelesaian ini diatur di dalam 

addendum (penambahan pasal) yang dibuat. Hal ini sejalan dengan apa yang 

diungkapkan oleh Drg. Torry Duet Irianto, MM, M. Kes (Asisten II Setda Kota 

Metro) yang mengungkapkan bahwa: 

”Dasar dilakukannya addendum adalah untuk memberikan tambahan 

waktu kepada pengembang untuk menyelesaikan pekerjaannya. 

Penambahan waktu diberikan hingga akhir tahun 2010. Diharapkan kali ini 

pengembang mematuhi aturan yang ada di perjanjian kerjasama”. 

(Wawancara 12 Maret 2010) 

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dari aspek konsistensi, 

Kebijakan Penataan Pembangunan Pasar Kota Metro dengan membangun 

Kawasan Niaga Metro Mega Mall ini dapat dikatakan tidak konsisten. Hal ini 

dibuktikan dengan berubah-ubahnya perjanjian kerjasama  awal dan hasil 

addendum (penambahan pasal). Sebagaimana telah dijelaskan di atas addendum 

merupakan penambahan pasal atau klausal yang tidak ada di perjanjian pokok, 

maka  seharusnya di dalam addendum perjanjian kerjasama antara Pemerintah 

Kota Metro dan PT. Nolimax tentang Pembangunan Metro Mega Mall tidak 

merubah apa yang sudah ada dalam perjanjian pokoknya atau materi awal 

perjanjian kerjasama ini. Namun yang terjadi perubahan terlihat dari berubahnya 

luas lahan yang akan dibangun Kawasan Niaga ini, dimana di perjanjian yang 

pertama dituliskan luas lahan seluas kurang lebih 2,4 hektare dan di addendum 

berubah menjadi 2,53 hektare. Selanjutnya ketidakkonsistenan Pemerintah Kota 

Metro maupun PT. Nolimax terlihat dari mundurnya waktu penyelesaian 
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pembangunan, yang di dalam addendum telah mundur selama dua tahun. Dimana 

tertulis pada pasal 8 tentang Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan tertulis: 

1. Pihak Kedua harus menyelesaikan seluruh pembangunan Kawasan Niaga 

Metro Mega Mall beserta fasilitas penunjangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) 

tahun atau 36 (tiga puluh enam bulan): 

a. Tahap Pertama, 

 Dimulai tanggal 19 Desember Tahun 2009 hingga batas waktu tanggal 19 

Desember Tahun 2010 

b.  Tahap Kedua, 

 Dimulai tanggal 20 Desember Tahun 2010 hingga berakhir tanggal 20 

Desember Tahun 2012 

 

Berubah-ubahnya Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Metro dan PT. 

Nolimax ini menandakan bahwa pihak Pemerintah dan pihak pengembang tidak 

konsisten di dalam menjalankan kebijakan. Hal ini bertentangan dengan apa yang 

diungkapkan oleh Edwards III (Winarno, 2008:177) bahwa jika implementasi  

kebijakan ingin berjalan efektif, maka perintah-perintah pelaksanaannya harus 

berjalan konsisten dan jelas. Keadaan ini yang mengakibatkan pembangunan 

Metro Mega Mall tidak juga diselesaikan. Apabila pemerintah konsisten dalam 

pelaksanaan kebijakan, maka tentunya pembangunan ini telah selesai pada target 

waktu yang telah ditetapkan di perjanjian awal. Namun yang terjadi di lapangan, 

ketidakkonsistenan Pemerintah ini membuat pihak pengembang terus menunda 

waktu penyelesaian pembangunan. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan 

oleh Edwards III (Winarno, 2008:177) bahwa kebijakan yang tidak konsisten akan 
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mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam 

menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Hal inilah yang 

mengakibatkan pembangunan menjadi tidak lancar dalam pelaksanaannya.  

 

Selanjutnya diharapkan, pihak pengembang agar dapat menyelesaikan 

pembangunan sesuai dengan target yang telah diatur di dalam addendum 

(penambahan pasal), dan pihak pemerintah dapat konsisten terhadap keputusannya 

yang telah diatur di dalam addendum (penambahan pasal), sehingga pembangunan 

dapat selesai pada waktunya dan berlangsung efektif.  

 

Jadi berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa komunikasi dalam Kebijakan Penataan Pembangunan Pasar Kota Metro 

(Pembangunan Kawasan Niaga Metro Mega Mall) di Kota Metro berjalan kurang 

baik. Meskipun kebijakan telah ditransmisikan kepada pihak-pihak pelaksana 

kebijakan dan kepada masyarakat penerima kebijakan, namun kebijakan ini tidak 

memiliki kejelasan dan konsistensi. Terlihat dari proses pengosongan lahan yang 

tersendat karena aset pasar secara administratif masih milik Kabupaten Lampung 

Tengah dan proses sosialisasi kepada masyarakat penerima kebijakan yang kurang 

maksimal, sehingga masih banyak masyarakat pedagang yang menganggap bahwa 

sosialisasi tidak pernah ada. Selanjutnya ketidakkonsistenan dapat terlihat dari 

waktu penyelesaian yang telah mundur selama dua tahun dan luas lahan yang 

akan dibangun Kawasan ini berubah menjadi 2,53 hektare. Ketidakjelasan dan 

ketidakkonsistenan kebijakan ini tidak sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh 

Edwards III (Winarno, 2008:176-177) bahwa mereka yang melaksanakan 
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keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan, tidak hanya itu 

tetapi juga komunikasi kebijakan harus jelas sehingga kebijakan dapat 

diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan. Selanjutnya Edwards III 

kembali menambahkan bahwa jika implementasi kebijakan ingin efektif, maka 

perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Oleh sebab itu, dari 

indikator komunikasi kebijakan, dalam  implementasi Kebijakan penataan 

Pembangunan Pasar Kota Metro ini, komunikasi berjalan kurang baik.  

 

V.1.2 Sumber-Sumber 

 

Sumber daya merupakan bagian terpenting dari jalannya suatu program atau 

kebijakan, dari keberadaan suatu sumber daya kita dapat melihat apakah kebijakan 

tersebut memiliki sumber-sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dari 

suatu kebijakan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990) mendefinisikan sumber 

daya sebagai segala sesuatu baik yang berwujud benda maupun sarana penunjang 

lainnya yang tidak berwujud yang digunakan untuk mencapai hasil tertentu.  

 

Sumber-sumber layak untuk mendapatkan perhatian karena menunjang 

keberhasilan implementasi kebijakan sehingga dapat berjalan dengan efektif. 

Edwards III (Winarno, 2002:138-139) memberikan pengertian bahwa sumber-

sumber kebijakan sangat penting bagi implementasi sebuah kebijakan yang 

efektif. Tanpa adanya hal tersebut, kebijakan yang telah dirumuskan di atas kertas 

tidaklah mungkin dapat terealisasi. Sumber-sumber adalah segala sesuatu yang 

mendukung implementasi kebijakan, baik sumber daya manusia maupun sumber 

daya buatan. Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, 



 98 

jelas, dan konsisten. Tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang 

diperlukan untuk melaksanakan kebijakan maka implementasi kebijakan tersebut 

cenderung tidak efektif.  

 

Sumber-sumber yang dibutuhkan dalam kebijakan Penataaan Pembangunan Pasar 

Kota Metro (Pembangunan Kawasan Niaga Metro Mega Mall) ini meliputi 

sumber daya manusia (staf), sumber dana dan fasilitas fisik.  

 

a. Sumber Daya Manusia (Staf) 

Menurut Edwards III (Winarno, 2008:181) sumber paling penting dalam 

melaksanakan kebijakan adalah staf.  Di dalam Implementasi Kebijakan Penataan 

Pembangunan Pasar Kota Metro, sumber daya manusia (staf) meliputi staf yang 

ada dipihak pemerintah dan pihak pengembang. Sumber daya manusia (staf) yang 

digunakan pemerintah mencakup sumber-sumber daya manusia yang digunakan 

di dalam tim-tim yang dibentuk oleh Walikota guna memudahkan usaha 

pengimplementasian Kebijakan Pembangunan Kawasan Niaga ini, yaitu: 

1. Tim Evaluasi dalam rangka Rencana Penataan Pembangunan Pasar Kota 

Metro Tahun 2007 (SK no. 173/KPTS/D.10/2007) 

Tim ini bertugas:  

a. Melaksanakan pembahasan teknis terhadap ekpose calon investor yang 

berminat; 

b. Analisa dan evaluasi terhadap proposal calon investor; aspek-aspek 

evaluasi yang dinilai; aspek teknis/fisik, aspek ekonomi, aspek sosial, 

aspek keamanan dari kebakaran, lingkungan dan profil data administrasi; 
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Pendataan dan kunjungan lapangan sebagai bahan untuk melengkapi hasil 

evaluasi 

c. Melaporkan hasil evaluasi secara tertulis kepada Walikota Metro. 

2. Tim Sosialisasi dan Penataan dan Evaluasi Pembangunan Metro Mega Mall 

tahun 2009, (SK 02A/KPTS/D-10/2008) 

 dengan tugas-tugas: 

a. Melakukan Sosialisasi terhadap para pedagang dalam rangka pembangunan 

pasar Kota Metro; 

b. Melakukan pembinaan, penataan para pedagang dalam rangka pembangunan 

Pasar Kota Metro; 

c. Mengadakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait; 

d. Dalam melaksanakan tugas Tim Sosialisasi bertanggungjawab dan 

melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota Metro. 

 

Tim ini terdiri dari: 

- Penanggung Jawab : Walikota 

- Pengarah   : 1. Wakil Walikota Metro 

      2. Setda Kota Metro 

- Ketua   : Asisten II Sekda Kota Metro 

- Wakil Ketua  :  Kepala Dinas Kota Metro 

- Seketaris  : Kepala Bidang Pembinaan dan Penataan                   

pedagang pada Dinas Pasar Kota Metro  
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3.Tim Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Metro Mega Mall tahun 2009 (SK  

56/KPTS/D-12/2009) 

Dengan tugas: 

a. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan Metro Mega 

Mall 

b. Memberikan Masukan saran ataupun rekomendasi pada walikota Metro 

yang berkaitan dengan Pembangunan Metro Mega Mall 

c. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan Evaluasi baik secara lisan 

maupun tertulis Kepada Walikota Metro. 

 

Tim ini terdiri dari: 

- Penanggungjawab : Seketaris Daerah Kota Metro 

- Pengarah : 1. Assisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota  

Metro  

  2. Assisten III Bidang Administrasi Sekda Kota Metro 

  3. Staf Ahli Walikota Bidang Hukum dan Politik 

  4. Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan 

  5. Staf ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Keuangan. 

- Ketua : Assisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan 

Sekda Kota Metro 

- Seketaris : Kepala Dinas Pasar Kota Metro 

- Wakil Seketaris : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota 

Metro 
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Dari data di atas terlihat bahwa sumber daya yang digunakan pemerintah dalam 

menjalankan implementasi pembangunan Pasar Kota Metro sudah cukup 

memadai melalui personil-personil yang ada di tiap-tiap tim yang dibentuk. 

 

Selanjutnya sumber daya manusia (staf) yang digunakan oleh PT. Nolimax 

sebagai pengembang yang memiliki wewenang untuk melakukan pembangunan 

Metro Mega Mall, berkaitan dengan pekerja bangunan yang PT. Nolimax gunakan 

dalam membangun kawasan niaga ini. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa PT. 

Nolimax mempekerjakan kurang lebih 50 (lima puluh) buruh bangunan, di mana 

para buruh bangunan ini dibagi pekerjaannya, ada yang mengerjakan bangunan 

Ruko, Kios, maupun hamparan. Hal ini dilakukan PT. Nolimax agar pekerjaan 

Pembangunan Metro Mega Mall ini dapat selesai pada waktu yang telah 

ditetapkan di dalam Perjanjian Kerjasama. Hal ini diperkuat dengan apa yang 

diungkapkan oleh Uzenda Lukman (Pimpinan PT. Nolimax Perwakilan Lampung) 

bahwa: 

”Kami menggunakan kurang lebih 50 pekerja bangunan. Mereka ini 

berasal dari Kota Metro semua. Alasan kami menggunakan para buruh yag 

berasal dari Kota Metro. Para pekerja ini kami bagi tugas, agar pekerjaan 

cepat selesai.” (Wawancara 11 Mei 2010) 

 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa sumber daya 

manusia yang dimiliki oleh PT. Nolimax untuk membangun Metro Mega Mall 

tahap I sudah cukup memadai, karena pembangunan ini dilaksanakan bertahap. 

Sebagaimana diketahui berdasarkan hasil observarsi peneliti di lapangan, bahwa 

bangunan Ruko di Kawasan Niaga Metro Mega Mall tahap I telah selesai 
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dibangun, dan pada saat ini PT. Nolimax sedang melanjutkan pembangunan Kios 

dan hamparan.  

 

Berdasarkan data dan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa secara 

keseluruhan jumlah sumber daya manusia yang tersedia dalam pelaksanaan 

Kebijakan Penataan Pembangunan Pasar Kota Metro dengan membangun 

kawasan niaga Metro Mega Mall sudah mencukupi. Serta telah dilakukan 

pembagian kerja untuk mempermudah menjalankan tugasnya. Sehingga dalam 

pelaksanaan kerja dapat berjalan dengan efisien dan efektif. 

 

Aparat pemerintah melalui tim-tim yang dibuat oleh walikota bekerja sesuai 

dengan tugasnya masing-masing sesuai dengan apa yang diperintahkan walikota 

di dalam Surat Keputusan (SK) mengenai pembentukan tim-tim tersebut. Dan 

para buruh bangunan dibagi pekerjaan untuk membangun Ruko, Kios maupun 

hamparan. Adanya pembagian kerja mempermudah dalam melaksanakan 

kebijakan dan mengurangi tingkat kesalahan dalam melaksanakan kebijakan. 

Serta dapat mengefisienkan waktu karena pekerjaan dilakukan dengan bidangnya 

masing-masing.  

 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang  

digunakan dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Niaga Metro Mega Mall 

secara keseluruhan telah cukup memadai. Hal ini sesuai dengan yang 

diunggkapkan oleh Edwards III (Winarno, 2008:182) bahwa kekurangan staf  

akan menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan 
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yang efektif. Selanjutnya sumber daya manusia yang digunakan dalam 

implementasi kebijakan Penataan Pembangunan Pasar Kota Metro dengan 

membangun Kawasan Niaga Metro Mega Mall ini secara keseluruhan telah cukup 

memiliki keahlian dan kecakapan di bidangnya masing-masing. Keadaan ini 

sesuai dengan apa yang dingkapkan oleh Edwards III (Winarno, 2008:181-182) 

bahwa jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan, 

ini berarti bahwa staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi 

yang berhasil. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kecakapan yag dimiliki oleh 

pegawai pemerintah ataupun staf. Maka dari indikator sumber daya manusia yang 

digunakan dalam implementasi kebijakan Penataan Pembangunan Pasar Kota 

Metro dengan membangun Kawasan Niaga Metro Mega Mall ini telah cukup 

memadai dan memiliki kecakapan dalam menjalankan tugasnya masing-masing. 

 

b. Sumber Dana 

Menurut Edwards III (Winarno, 2002:133) dana adalah uang atau biaya yang 

digunakan untuk membiayai program. Dana tidak selalu menjadi jawaban 

terhadap kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul. Dalam kenyataannya dana 

yang besar tidak menjamin keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Faktor lain 

juga berpengaruh, misalnya sumber daya manusia dan fasilitas yang terkait 

pelaksanaan kebijakan. 

 

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan, dana dalam implementasi pembangunan 

Metro Mega Mall ini semuanya disediakan oleh PT. Nolimax sebesar kurang lebih 

Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah). Sumber dana disediakan 
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semuanya oleh PT. Nolimax karena Pembangunan Kawasan Niaga Metro Mega 

Mall ini adalah bentuk investasi. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan 

oleh Uzenda Lukman bahwa: 

”Pendanaan Pembangunan ini murni kami yang menyediakan. 

Pembangunan ini bentuk investasi. Dana seluruhnya sebesar Rp. 

120.000.000.000,-. Dana ini untuk seluruh biaya pembangunan. 

Pembiayaan pembangunan itu meliputi biaya administrasi perencanaan, 

pelaksanaan pembangunan, pengawasan, pengelolaan, pemeliharaan, 

pemindahan ruko, dan pembongkaran bangunan lama.” (Wawancara 11 

Mei 2010) 

 

 

Hal ini berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Tarmiji (Seketaris Ikatan 

Keluarga Besar Pedagang dan Pekerja Pasar Kota Metro) bahwa: 

”Kami para pedagang mengindikasikan bahwa pengembang ini gak punya 

uang untuk membangun Metro Mega Mall. Kemaren para pemilik ruko itu 

dipaksa-paksa untuk meningalkan rukonya, tapi setelah para pemilik ruko 

itu meninggalkan rukonya, toh penanganan penghancuran rukonya lambat. 

Cuma dibongkar aja rolling dan atapnya itu. Pembangunan di bekas ruko  

Lambat sekali pembangunannya, sedangkan ini udah mau bulan desember, 

batas akhir pembangunan Tahap I. Indikasi kami, pengembang tidak punya 

cukup uang.” (Wawancara 5 November 2010). 

 

 

Kemudian lebih lanjut Defi ( Pemilik Ruko) mengungkapkan bahwa: 

  

”Soal dana kemungkinan si pengembang itu nunggu uang muka dari kami 

untuk melakukan pembangunan. Karena untuk Ruko kami itu diharuskan 

bayar uang muka Ruko itu Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Yang 

wajar itu kan uang muka ruko itu sekitaran Rp. 5.000.000,- (lima juta 

rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Karena 

pasarannya juga ya sebesar itu. Kalau ini mesti uang muka Rp. 

50.000.000,- (lima puluh juta).” (Wawancara 5 November 2010) 

 

Hal ini diperkuat oleh apa yang diungkapkan kembali oleh Tarmiji (Seketaris 

Ikatan Keluarga Besar Pedagang dan Pekerja Pasar Kota Metro): 

”Memang kami mengindikasikan seperti itu, bahwa pembangunan ini 

memang menggunakan uang muka dari penyewa ruko maupun toko. 

Karena kan pembangunan ini bentuk investasi, kan seharusnya 

pembangunan itu diselesaikan dulu baru meminta uang sewa, namun ini 

pembangunan belum selesai namun uang muka sudah diminta.  Waktu itu 
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kan pembangunan ini sempat terhenti, itu juga kami memperkirakan 

pembangunan itu terhenti karena menunggu uang muka dari kami. Kalau 

memang pengembang itu profesional, tentunya tidak menunggu uang 

muka” (Wawancara 5 November 2010) 

 

 

Untuk menangapi hal ini Suciptanto Yudha (Kepala Dinas Pasar Kota Metro) 

mengungkapkan bahwa: 

”Kami memang pernah mempertanyakan hal ini kepada pihak 

pengembang. Sebenarnya mereka memiliki cukup uang atau tidak, 

mengapa pembangunan berjalan lambat sekali. Dan kami sedang 

memeriksa apakah jumlah uang muka yang telah diterima pihak 

pengembang sesuai dengan  persentase perkembangan pembangunan. Tapi 

kalau memang punya cukup uang, kenapa pembangunan ini lamban, 

karena lokasi sudah kami sediakan.” (Wawancara 5 November 2010). 

 

 

 

Berdasarkan observarsi peneliti di lapangan, diketahui bahwa dana menjadi hal 

yang sangat penting karena membiayai segala sesuatu dari Pembangunan Metro 

Mega Mall agar pembangunan itu dapat berjalan lancar. Diketahui bahwa 

pembiayaan itu  terdiri dari: biaya administrasi perencanaan, pelaksanaan 

pembangunan, pengawasan, pengelolaan, pemeliharaan, pemindahan ruko, dan 

pembongkaran bangunan lama dan juga termasuk penyediaan tempat 

penampungan. Hal tersebut telah diatur di dalam Perjanjian Kerjasama pasal 6 

mengenai Hak dan Kewajiban Para Pihak. Dilihat dari hasil wawancara di atas, 

penampungan sementara masuk kedalam pembiayaan yang mesti dikeluarkan oleh 

pengembang. Tetapi berdasarkan hasil observarsi, tempat penampungan sementaa 

tidak disediakan, pengembang hanya menyediakan lokasinya saja. Dilihat dari hal 

ini, maka dapat dikatakan bahwa pihak pengembang tidak menggunakan dananya 

untuk menyediakan tempat penampungan, kemudian lebih lanjut yang terjadi di 

lapangan pembangunan ini berjalan sangat lambat. Dan berdasarkan penelitian di 
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lapangan diketahui bahwa pihak pengembang memang meminta uang muka 

kepada para pedagang dan ruko. Untuk para pedagang kios, uang muka sebesar 

harga satu bulan sewa kios sesuai dengan luas kios. Apabila melihat isi dalam 

Perjanjian Kerjasama antara Pihak Pemerintah Kota Metro dan PT. Nolimax, 

pembangunan Metro Mega Mall ini adalah bentuk investasi, yang mana 

seharusnya uang muka tidak diminta terlebih dahulu sebelum pembangunan 

selesai. Dari keadaan tersebut, dapat dilihat bahwa dana yang disediakan PT. 

Nolimax untuk membangun Metro Mega Mall kurang cukup memadai, hal ini 

dapat terlihat dari pihak pengembang yang tidak mengeluarkan biaya tempat 

penampungan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pengembang sendiri. 

Kemudian masalah uang muka dari para pedagang, apabila pembangunan Metro 

Mega Mall ini memliki dana yang cukup, tentunya pembangunan Kawasan Naiga 

ini tidak mengharapkan uang muka terlebih dahulu dari para pedagang. 

 

  Kondisi ini menyebabkan pembangunan berjalan tidak lancar dan lambat. Hal ini 

tidak sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Edwards III bahwa dana sangat 

dibutuhkan untuk kelancaran implementasi kebijakan, karena pembangunan 

Metro Mega Mall berjalan tidak lancar alah satunya karena masalah dana yang 

kurang memadai.  

 

c.  Fasilitas 

Fasilitas atau sarana-sarana menurut Edwards III (Winarno, 2008:188), fasilitas 

fisik merupakan sumber-sumber yang penting dalam implementasi kebijakan. 
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Tanpa adanya fasilitas fisik, besar kemungkinan implementasi yang direncanakan 

tidak berhasil.  

 

Di dalam Implementasi Kebijakan Penataan Pembangunan Kawasa Niaga Metro 

Mega Mall, penyediaan fasilitas yang dimaksud berupa tempat penampungan 

sementara bagi para pedagang yang secara langsung terkena dampak dari 

pembangunan. Karena pada saat ini pembangunan Metro Mega Mall yang 

berlangsung masih pada pembangunan tahap I, maka para pedagang yang 

diprioritaskan mendapat penampungan adalah para pemilik Ruko dan Pedagang 

Kaki Lima (PKL). 

 

Namun di dalam pelaksanaannya fasilitas berupa tempat penampungan tidak 

disediakan oleh PT. Nolimax yang merupakan pihak yang bertanggungjawab 

menyediakan tempat penampungan sementara bagi para pedagang. Berkaitan 

dengan hal ini, Uzenda Lukman (Pimpinan PT. Nolimax Jaya Perwakilan 

Lampung) mengungkapkan bahwa: 

”Untuk PKL ada penampungan tetapi untuk Ruko tidak ada penampungan. 

Karena mereka sudah tidak dipungut biaya sewa selama 2 tahun, dengan 

syarat mereka harus meninggalkan Rukonya.” (Wawancara 11 Mei 2010). 

 

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Leonard M. Hutabarat, SH (Ketua 

Bidang Penataaan dan Pembinaan Pedagang Pasar Kota Metro) yang 

menyampaikan bahwa: 

”Tempat penampungan memang tidak disediakan untuk pemilik Ruko, 

karena di dalam surat perjanjian sewa tidak mengharuskan adanya tempat 

penampungan, jadi mereka harus usaha sendiri.” (Wawancara 10 Maret 

2010) 
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Kemudian Fifi (Pemilik Ruko) mengatakan bahwa: 

”Memang Ruko ini milik Pemerintah dan sejak tahun 2008 kami sudah 

tidak bayar sewa. Tapi kalau PKL saja dikasih lokasi untuk tempat 

penampungan, masa kami pemilik Ruko tidak dikasih.” (Wawancara 3 

Mei 2010) 

 

 

Untuk menanggapi hal ini Fahmi Anwar (Ketua Pansus DPRD Kota Metro 

tentang Metro Mega Mall) mengungkapkan: 

”Penampungan terdapat di Jalan Baru, PT. Nolimax hanya menyediakan 

tempat atau lahan yang diperbolehkan, sedangkan bangunan untuk tempat 

berdagang itu pun swadaya dari pedagang yang ada disitu. Harusnya bila 

merujuk pada Undang-Undang ketika Pemerintah melakukan sebuah 

penataaan pembangunan terhadap pasar syarat mutlaknya Pemerintah 

harus siap dan sanggup untuk menyediakan lahan penampungan sementara 

bagi mereka yang terkena langsung pembangunan tersebut.” (Wawancara 

31 Mei 2010). 

 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, diketahui bahwa penyediaan tempat 

penampungan para pedagang merupakan tugas dan tanggung jawab dari PT. 

Nolimax, sebagaimana berdasarkan data yang peneliti dapat bahwa penyediaan 

tempat penampungan yang merupakan taggungjawab dari PT. Nolimax ini telah 

diatur di dalam surat DPRD nomor: 030/222/DPRD/2009 tentang Persetujuan 

Penghapusan Gedung dan Sebagian Jl. KH. Arsyad. Di mana diatur dalam pasal 

keempat bahwa proses penampungan sementara dan pemindahan pedagang 

menjadi tanggungjawab pihak PT. Nolimax. 

 

Dari hasil observarsi, diketahui bahwa penampungan hanya diperuntukkan untuk 

Pedagang Kaki Lima (PKL). Sedangkan untuk pemilik Ruko dan pemilik toko, 

tidak diberikan tempat penampungan. Bila merujuk pada surat DPRD nomor: 

030/222/DPRD/2009 tersebut seharusnya penampungan disediakan bagi seluruh 
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pedagang, karena dalam surat DPRD tersebut tidak dituliskan bahwa 

penampungan hanya untuk Pedagang Kaki Lima (PKL), maka seharusnya seluruh 

pedagang yang terkena pembongkaran berhak diberi tempat penampungan 

sementara.  

 

Tidak disediakannya fasilitas fisik berupa tempat penampungan sementara bagi 

pemilik Ruko dan Toko inilah yang menyebabkan pembangunan berjalan tidak 

lancar. Karena hal ini menjadi salah satu penyebab masyarakat pedagang menolak 

adanya pembangunan Metro Mega Mall di pusat perbelanjaan di Kota Metro ini. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Edwards III (Winarno, 2008:188) bahwa 

tanpa adanya fasilitas maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan 

tidak akan berhasil. Kekurangan fasilitas yang dibutuhkan akan menghambat 

implementasi kebijakan yang efektif. Maka terlihat bahwa fasilitas fisik yang 

kurang memadai dalam implementasi kebijakan penataan Pembangunan Pasar 

Kota Metro dengan Membangun Metro Mega Mall ini bertentangan dengan teori 

yang diungkapkan oleh Edwards III tersebut.  Dan keadaan ini membuat 

kebijakan diimplementasikan tidak sesuai dengan rencana awalnya, karena tidak 

mendapat dukungan dari pihak pedagang (target group).  

 

Seharusnya dengan disediakannya tempat penampungan sementara, maka para 

pedagang tetap bisa berdagang meski toko ataupun Ruko mereka dibongkar 

karena adanya pembangunan Metro Mega Mall, sehingga kondisi sosial ekonomi 

mereka tetap terjaga, namun pada kenyataannya yang terjadi di lapangan bahwa 

dengan adanya Pembangunan Metro Mega Mall ini tidak memperhitungkan 
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keadaan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat pedagang. Dengan tidak 

disediakannya fasilitas fisik berupa tempat penampungan sementara bagi para 

pedagang toko dan ruko ini dapat mematikan perekonomian mereka. Maka dapat 

disimpulkan bahwa keberadaan fasilitas fisik sangat dibutuhkan untuk mendukung 

implementasi kebijakan yang efektif.  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber yang tersedia dalam Implementasi 

Kebijakan Penataan Pembangunan Pasar Kota Metro (Kawasan Niaga Metro 

Mega Mall) masih belum cukup memadai. Meskipun sumber daya manusia yang 

digunakan dalam implementasi ini telah cukup memadai, namun tidak didukung 

oleh dana dan fasilitas yang memadai. Sebagaimana telah diketahui bahwa sumber 

fasilitas berupa tempat penampungan sementara tidak disediakan bagi pemilik 

Ruko dan toko/kios. Sehingga hal ini menyebabkan pembangunan berjalan tidak 

baik. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Edwards III (Winarno, 

2008:188) bahwa fasilitas fisik merupakan hal yang penting dalam implementasi, 

apabila seorang pelaksana memiliki staf yang memadai, memahami apa yang 

harus dilakukan, tetapi tanpa adanya fasilitas yang mendukung maka besar 

kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil karena 

kekurangan fasilitas yang dibutuhkan akan menghambat implementasi kebijakan 

yang efektif.  

 

Jadi hendaknya sumber-sumber yang tersedia di dalam implementasi kebijakan 

pembangunan Metro Mega Mall ini dapat saling mendukung dan melengkapi, 
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sehingga membuat pembangunan Kawasan Niaga ini menjadi efektif. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Edwards III (Winarno, 2008:189) bahwa 

sumber-sumber kebijakan sangat penting bagi implementasi kebijakan yang 

efektif. Tanpa sumber-sumber, kebijakan yang telah dirumuskan di atas kertas 

mungkin hanya akan menjadi rencana saja dan tidak pernah ada realisasinya.   

 

V.1.3 Kecenderungan-Kecenderungan 

 

Menurut Edwards III (Winarno, 2008:194), kecenderungan dari para pelaksana 

kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi 

penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Kecenderungan berkenaan 

dengan kesediaan dari para implementator untuk carry out (melaksanakan) 

kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan 

komitmen untuk melaksanakan kebijakan (Nugroho, 2008:447).  

 

Ada kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat 

dukungan dari para pelaksana kebijakan. Ada pula kebijakan-kebijakan yang akan 

bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan, 

kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana. 

 

Menurut Edwards III (Winarno, 2008:194) kecenderungan-kecenderungan 

memiliki arti bahwa adanya dukungan dari pelaksana kebijakan, kemungkinan 

besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para 

pembuat keputusan. Dalam penelitian ini dukungan tidak hanya dimaksudkan 
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datang dari pelaksana kebijakan saja, namun juga dari para penerima sasaran 

kebijakan yaitu para pedagang.  

 

Kebijakan Penataan Pembangunan Pasar Kota Metro memiliki maksud dan 

tujuan. Maksud dan tujuan dibuatnya kebijakan ini adalah: (1)  Meningkatkan 

aktivitas ekonomi masyarakat perkotaan, menambah ruang perdagangan yang 

memadai dan ruang perkantoran, (2) Meningkatkan PAD (Pendapatan Asli 

Daerah)  Kota Metro, (3) Memperluas akses ekonomi dan memperluas lapangan 

pekerjaan. Kebijakan Penataan Pembangunan Pasar Kota Metro ini dilaksanakan 

dengan membangun Kawasan Niaga Metro Mega Mall. 

 

Dalam implementasinya, kebijakan ini mendapat dukungan dari PT. Nolimax 

sebagai pihak pengembang, karena Hal ini terbukti dari tetap berjalannya 

pembangunan Metro Mega Mall tahap I hingga saat ini. Berdasarkan hasil 

observarsi, diketahui bahwa pembangunan Ruko di Kawasan Niaga Metro Mega 

Mall tahap I telah selesai dibangun dan saat ini pengembang sedang melaksanakan 

pembangunan Kios/toko serta hamparan yang belum selesai dibangun.  

 

Dalam proses pelaksanaannya, kebijakan ini tidak mendapat dukungan dari pihak 

penerima kebijakan, yakni para pedagang. Mereka menolak pembangunan 

kawasan niaga ini dikarenakan tidak disediakannya tempat relokasi bagi mereka.  

 

Dari hasil penelitian di atas, diketahui bahwa kebijakan ini tidak cukup mendapat 

dukungan dari masyarakat penerima kebijakan dan dari para pelaksana kebijakan. 
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Seperti telah disinggung di atas, bahwa selain dari pelaksana kebijakan, 

kecenderungan dari masyarakat terhadap Kebijakan Penataan Pembangunan Pasar 

Kota Metro juga berpengaruh terhadap Keberhasilan Implementasi Pembangunan 

Kawasan Niaga Metro Mega Mall. Penolakan dari para pedagang dikarenakan 

masyarakat merasa dengan adanya kebijakan pembangunan Metro Mega Mall ini 

dapat menghancurkan perekonomian mereka. Karena dengan tidak adanya tempat 

relokasi selama pembangunan berlangsung, mereka tidak dapat berdagang dan 

juga harga yang ditawarkan di Kawasan Niaga Metro Mega Mall dirasa sangat 

membebani para pedagang. Berdasarkan data yang diperoleh, daftar harga sewa 

kios/toko serta hamparan adalah sebagai berikut: 

 

 

Tabel 8 

Daftar Harga Sewa Kios dan Hamparan di Kawasan Niaga Mero Mega Mall 

Tahap I Berdasarkan Luas 

No. Jenis Luas Harga Sewa/bulan 

1. Kios (2,5 x 3,5) m Rp. 450.000,- 

2. Kios (2,5 x 3   ) m Rp. 562.500,- 

3. Kios (2,5 x 2,8) m Rp. 525.000,- 

4. Kios (2,5 x 2,5) m Rp. 468.750,- 

5. Kios (2,4 x 2,5) m Rp. 450.000,- 

6. Kios (2,3 x 2   ) m Rp. 345.000,- 

7. Kios (  2 x 1,7 ) m Rp. 315.000,- 

8. Hamparan (1,6 x 1,5) m Rp. 192.000,- 

Rp. 230.400,- 

Sumber: Marketing PT. Nolimax Tahun 2010 
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Kemudian untuk Ruko, harga dimulai dari yang paling terendah yaitu 

Rp.739.500.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) 

hingga yang paling termahal yaitu Rp.1.810.500.000,-. (satu milyar delapan ratus 

sepuluh juta lima ratus rupiah). Penentuan harga didasarkan pada ukuran luas 

Ruko.  

 

Dari penjelasan di atas maka diketahui kecenderungan atau dukungan  didapat 

dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan pembangunan Metro Mega 

Mall, karena Pembangunan Kawasan Niaga ini tetap terlaksana hingga saat ini. 

Hal ini sesuai dengan apa yang  diungkapkan oleh Edwards III (Winarno, 

2008:194) bahwa jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan 

tertentu, hal ini berarti bahwa adanya dukungan maka mereka dapat melaksanakan 

kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.  

 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran suatu implementasi kebijakan 

adalah sikap implementator. Jika implementator setuju dengan bagian-bagian isi 

dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati. Tetapi jika 

pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi 

kebijakan akan mengalami banyak masalah. Menurut Edwards III (Winarno, 

2008:194) bahwa banyak kebijakan yang masuk ke dalam “zona ketidakacuhan”. 

Ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari 

para pelaksana kebijakan. Namun dukungan tidak cukup datang dari para 

pelaksana saja. Dukungan dari para pelaksana saja tidak cukup untuk membuat 

kebijakan ini berjalan dengan baik. Adanya dukungan dari masyarakat juga 
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berpengaruh terhadap keberhasilan dan kelancaran Kebijakan Pembangunan 

Kawasan Niaga Metro Mega Mall.  

 

Maka bila didasarkan pada pendapat Edwards III tersebut, implementasi 

Kebijakan Penataan Pembangunan Pasar Kota Metro dengan membangun Metro 

Mega Mall tidak memiliki kecenderungan-kecenderungan dari pihak sasaran 

program. Hal ini dikarenakan dengan adanya penolakan dari hampir seluruh 

pedagang yang menjadi sasaran kebijakan. Sehingga hal inilah yang membuat 

kebijakan ini tidak lancar dalam pelaksanaannya, hal ini sesuai dengan apa yang 

diungkapan Edwards III (Winarno, 2008:200) bahwa individu-individu di luar 

sektor pemerintahan juga memiliki pengaruh bagi implementasi kebijakan.  

 

V.1.4 Struktur Birokrasi 

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering atau bahkan secara 

keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan.  Mereka tidak hanya berada dalam 

struktur pemerintah, tetapi juga berada dalam organisasi-organisasi swasta yang 

lain.  

 

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi 

penyelenggara implementasi kebijakan publik (Nugroho, 2008:447). Menurut 

Edwards III (Widodo, 2001:204) bahwa meskipun kebijakan memiliki sumber-

sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana 

mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai 

keinginan untuk melaksanakannya, implementasi masih bisa belum efektif, karena 
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adanya ketidakefisienan struktur birokrasi. Menurut Edwards III (Winarno, 

2008,203), ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni: (1) prosedur-

prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut Standard Operating 

Procedures (SOP) dan fragmentasi. Yang pertama berkembang sebagai tanggapan 

internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana 

serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang 

kompleks dan tersebar luas. Yang kedua berasal terutama dari tekanan-tekanan di 

luar unit-unit birokrasi. 

 

a. Standar Operating Procedures (SOP) 

Menurut Edwards III (Winarno, 2008:204) prosedur-prosedur dasar kerja atau 

standar operating procedures (SOP) adalah standar yang digunakan para 

pelaksana kebijakan. Standar yang digunakan dapat berfungsi menyeragami  

tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks 

dan tersebar luas yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar 

dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan. 

 

Prosedur-prosedur dasar kerja atau standar operating procedures (SOP) 

merupakan  standar atau acuan yang digunakan para aparat pelaksana kebijakan 

dalam melaksanakan kebijakan, disini kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan 

Penataan Pembangunan Pasar Kota Metro (Pembangunan Kawasan Niaga Metro 

Mega Mall). Prosedur-prosedur dasar kerja atau standar operating procedures 

(SOP) dimaksudkan agar kebijakan dapat berjalan sesuai ketentuan awal dengan 

cara menyamakan tindakan-tindakan dari para aparat pelaksana kebijakan.  
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Prosedur-prosedur dasar kerja atau standar operating procedures (SOP) dalam 

kebijakan ini adalah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Metro dan PT. 

Nolimax Nomor 20/KSAD-L/02/2007 ; Nomor: 167/PKS/NJ/2007 dan addendum 

Nomor: 20/KSDD-D/07/2009 ; Nomor: 267/PKS/NJ/2009 tentang Penataan 

Pembangunan Pasar Kota Metro dan Pengelolaan Mall, Ruko, Kios, dan 

Hamparan Beserta Fasilitas Penunjang Lainnya Di Atas Lahan Tanah Seluas 

Kurang lebih 2,4 Hektar yang terletak Di Kota Metro Lampung (Kawasan Niaga 

Metro Mega Mall), hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Suciptanto 

Yudha (Kepala Dinas Pasar Kota Metro) yang menyebutkan bahwa: 

”Semua yang menyangkut mengenai prosedur-prosedur dasar kerja 

terdapat di perjanjian kerjasama antara pemerintah dan pihak pengembang. 

Pemerintah dan juga pengembang bekerja berdasarkan perjanjian 

kerjasama yang telah dibuat ini.” (Wawancara 12 Maret 2010) 

 

 

Dalam membuat perjanjian kerjasama ini, Pemkot Metro menggunakan beberapa 

Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar untuk membuat perjanjian 

kerjasama ini. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut yaitu: 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor: 17 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor: 50 Tahun 2007 tentang tata 

Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor: 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 
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Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Drg. Torry Duet Irianto, MM, 

M. Kes (Asisten II Setda Kota Metro) yang menyatakan bahwa: 

”Di dalam membuat perjanjian kerjasama ini, kami tidak asal membuat 

saja, melainkan kami mendasarkan pada Permendagri nomor 17 tahun 

2007,PP nomor 50 tahun 2007, PP nomor 6 tahun 2006.” (Wawancara 12 

Maret 2010). 

 

Karena prosedur-prosedur dasar kerja adalah prosedur-prosedur atau standar yang 

dijadikan acuan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka seharusnya perjanjian 

kerjasama antara Pemerintah Kota Metro dan PT. Nolimax ini dijadikan acuan 

dalam melakukan pembangunan Metro Mega Mall.  Namun dalam 

pelaksanaannya, pihak pengembang melanggar apa yang telah tertulis di 

perjanjian kerjasama mengenai penarikan uang sewa maupun waktu penyelesaian 

yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama awal, seperti yang telah dijelaskan 

di subbab sebelumnya. Berdasarkan data yang diperoleh, di dalam perjanjian 

kerjasama pasal 6 ayat (2) bagian f berbunyi: pihak kedua memiliki kewajiban 

untuk menjual/memasarkan/menyewakan Mall, Ruko, Kios dan hamparan yang  

telah selesai dibangun kepada pedagang dengan memprioritaskan pedagang lama.  

 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, diketahui bahwa Standar Operating 

Procedures (SOP) dalam implementasi kebijakan pembangunan Kawasan Niaga 

Metro Mega Mall ini adalah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah dan PT. 

Nolimax. Menurut Edwards III (Winarno, 2008:204) bahwa dengan menggunakan 

Standar Operating Procedures (SOP) para pelaksana dapat memanfaatkan waktu 

yang tersedia dan juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari pejabat di dalam 

organisasi-organisasi. Pendapat Edwards ini bertentangan dengan apa yang terjadi 

di lapangan. Karena yang terjadi dalam implementasi kebijakan Pembangunan 
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Kawasan Niaga Metro Mega Mall ini pemerintah dan pengembang tidak mampu 

menggunakan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan pembangunan, dan 

melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang telah diatur di Perjanjian 

Kerjasama mengenai hal penawaran harga sewa. Maka dapat disimpulkan bahwa 

perjanjian kerjasama antara Pemerintah dan PT. Nolimax merupakan SOP, namun 

dalam pelaksanaannya perjanjian kerjasama ini tidak dipatuhi oleh pemerintah 

maupun pengembang yaitu PT. Nolimax. 

 

b. Fragmentasi 

Fragmentasi menurut Edwards III (Winarno, 2002:153) adalah pembagian 

tanggungjawab sebuah bidang kebijakan di antara unit-unit organisasi. 

Tanggungjawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar di antara beberapa 

organisasi dan sering terjadi desentralisasi kekuasaan yang dilakukan secara 

radikal guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Badan-badan yang bertentangan 

satu sama lain untuk mempertahankan fungsi-fungsi mereka dan menentang 

usaha-usaha yang memungkinkan mereka mengkoordinasi kebijakan-kebijakan 

dengan badan-badan yang melaksanakan program-program yang berhubungan.  

 

Dalam implementasi Kebijakan Penataan Pembangunan Pasar Kota Metro 

(Kawasan Niaga Metro Mega Mall), pihak Pemerintah Kota Metro dan pihak PT. 

Nolimax memiliki peran dan tanggungjawab masing-masing. Hal ini dapat dilihat 

di dalam perjanjian kerjasama pada pasal 6 tentang kewajiban para pihak dan 

pasal 7 tentang hak para pihak.  
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Namun yang terjadi di lapangan kedua belah pihak tidak menjalankan 

tanggungjawab mereka masing-masing dengan baik. Hal ini terlihat dari apa yang 

mereka lakukan tidak sesuai dengan kewajiban dan hak mereka yang telah diatur 

di dalam perjanjian kerjasama. Sebagaimana yang telah diatur pada pasal 6 ayat 

(1d) yang berbunyi : Melaksanakan sosialisasi kepada pedagang yang menempati 

lahan yang akan dibangun Kawasan Niaga Metro Mega Mall. Namun seperti yang 

telah dibahas sebelumnya, sosialisasi yang dilakukan pihak Pemerintah ini tidak 

maksimal karena masih banyak masyarakat pedagang yang tidak mengerti 

manfaat apabila kawasan niaga ini dibangun. Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (1e) 

ditulis: Mengosongkan Ruko, Kios,yang ada di lokasi yang akan dibangun serta 

menjamin pihak kedua bebas dari tuntutan pihak ketiga. Namun yang terjadi di 

lapangan, Pemerintah tidak mampu melakukan pengosongan Ruko, Kios yang ada 

di lokasi yang di bangun, karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan tersebut 

sehingga hal ini yang menyebabkan para pedagang tidak mau meninggalkan Ruko 

ataupun kiosnya. 

 

Selanjutnya pada pasal 6 ayat (2f) yang berbunyi: 

Menjual/memasarkan/menyewakan mall, Ruko, Kios dan hamparan yang telah 

selesai dibangun kepada Pedagang dengan memprioritaskan Pedagang lama dan 

berkoordinasi dengan pihak pertama. Namun berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa Pihak PT. Nolimax telah melakukan penjualan Ruko, Kios, 

Hamparan sebelum pembangunan selesai. Hal ini sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh Fifi (Pemilik Ruko) bahwa: 

”Penawaran harga sewa kios dan penjualan HGB untuk ruko sudah 

dilakukan oleh pengembang dari awal. Waktu kita dikumpulin di Rumah 
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Makan Metro Raya itu, pengembang udah jual sewa. Padahal kan 

bangunannya aja waktu itu belum ada.” (Wawancara 3 Mei 2010) 

 

Selanjutnya Tarmiji (Seketaris Ikatan Keluarga Besar Pedagang dan Pekerja Pasar 

Kota Metro) menambahkan bahwa: 

”Pihak pengembang itu udah nawarin harga sebelum pembangunan di 

mulai. Katanya ini investasi, kok malahan belum jadi aja udah dijual. Ini 

kan termasuk pelanggaran yang dilkukan ama pengembang.” (Wawancara 

12 Mei 2010) 

 

Dan berdasarkan hasil penelitian dan observarsi peneliti, pihak PT. Nolimax tidak 

berkoordinasi dengan pihak pertama yakni Pemerintah di dalam pembagian Kios 

dan Hamparan di kawasan niaga ini. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh 

Drg. Torry Duet Irianto, MM, M. Kes (Asisten II Setda Kota Metro) bahwa: 

“Dalam kegiatan penawaran harga sewa ataupun harga jual Ruko, 

seharusnya pihak pengembang berkoordinasi dengan kami, melalui dinas 

pasar yang merupakan dinas teknis. Namun sejak awal, kami tidak 

dilibatkan di dalam penwaran sewa dan jual ruko di Metro Mega Mall oleh 

pihak pengembang.” (Wawancara 12 Maret 2010) 

 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka diketahui bahwa Fragmentasi atau 

pembagian tanggungjawab memang telah dilakukan, namun dalam 

pelaksanaannya tanggungjawab ini tidak dilakukan dengan baik oleh pihak 

pemerintah dan pengembang. Sehingga hal ini yang menjadi salah satu penyebab  

pembangunan Metro Mega Mall berjalan tidak lancar. Dan juga fragmentasi yang 

kurang baik ini menyebabkan koordinasi antara Pemerintah dan PT. Nolimax 

tidak berjalan. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Edwards III 

(Winarno, 2008:206) bahwa konsekuensi yang paling buruk dari fragmentasi 

adalah usaha untuk menghambat koordinasi, karena adanya alasan-alasan prioritas 
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dari badan-badan yang berbeda mendorong untuk menghindari koordinasi dengan 

badan-badan lain. 

 

Jadi berdasarkan hasil dan pembahasan di atas disimpulkan bahwa struktur 

birokrasi dalam implementasi Penataan Pembangunan Pasar Kota Metro dengan 

membangun kawasan Niaga Metro Mega Mall dilihat dari prosedur dasar kerja 

sudah memiliki prosedur dasar kerja yaitu Perjanjian Kerjasama. Dimana 

perjanjian kerjasama ini didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan 

yaitu: (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor: 17 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; (2) Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia nomor: 50 Tahun 2007 tentang tata Cara Pelaksanaan 

Kerjasama Daerah; (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor: 6 Tahun 

2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Namun perjanjian 

kerjasama ini dalam pelaksanaan implementasi tidak dipatuhi, terlihat dari waktu 

penyelesaian dan penarikan uang sewa. Selanjutnya struktur birokrasi bila dilihat 

dari fragmentasi atau pembagian tugas dan wewenang telah jelas diatur di dalam 

perjanjian kerjasama, namun pada kenyataannya pembagian tugas ini tidak 

dijalankan dengan baik oleh Pemkot Metro maupun oleh PT. Nolimax, sehingga 

fragmentasi yang buruk ini menghambat koordinasi antara Pemkot dan PT. 

Nolimax dalam pembagian kios atau ruko di Metro Mega Mall kepada para 

pedagang. Maka dapat disimpulkan bahwa dari indikator struktur birokrasi dalam 

implementasi kebijakan pembangunan Metro Mega Mall tidak mampu membuat 

kebijakan ini berjalan dengan lancar. 


