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ABSTRAK 

Diyah Nur Syamsudin. 125120501111017. 2017. Implementasi Kebijakan Tata 

Ruang Kota Madiun Tahun 2014-2019. Skripsi. Jurusan Ilmu Politik. 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya Malang. 

Dibimbing oleh H.B. Habibi Subandi S.Sos., MA dan Taufik Akbar S.IP, M.IP. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan secara mendalam, 

pengimplementasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2014-

2016, serta mengetahui konsisten dan sejauh mana pengimplemtasian kebijakan 

tata ruang Kota Madiun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif deskriptif. 

Pembangunan yang dilakukan dikota Madiun tidak terlepas dari adanya 

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Peran dan persetujuan pemerintah daerah 

dalam rencana tata ruang wilayah kota Madiun sangat berpengaruh. Kota Madiun 

merupakan kota sebagai pusat perekonomian bagi wilayah Jawa Timur Bagian 

Barat. Karena kota Madiun merupakan pusat perekonomian bagi wilayah Jawa 

Timur bagian barat, menjadikan pemerintah  kota Madiun membentuk tujuan dan 

sasaran, yaitu menjadikan kota yang lebih maju dibidang perekonomian. 

Menjadikan Kota Madiun berkembang di bidnag perdagangan dan perindutrian. 

Implementasi kebijakan tata ruang Kota Madiun hingga Tahun 2016 sesuai dengan 

RTRW Kota Madiun 2005-2025. Hambatan untuk mengimplemntasikan kebijakan 

tata ruang dinilai tidak memilki hambatan yang cukup signifikan. Kondisi 

masyarakat dengan alur atau rencana tata ruang wilayah kota Madiun sebgaian 

masih belum sesuai. Strategi dan upaya pemerintah dalam mengatasi hal tersebut 

di rasa harus terus di tingkatkan guna mewujudakan Kota Madiun yang lebih Maju 

dan Sejahtera. 

 

 

 

 

Kata Kunci : Implementasi, RTRW, Pembangunan  
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ABSTRACT 

Diyah Nur Syamsudin. 125120501111017. 2017. Spatial Policy Implementation 

Madiun Year 2014-2 019. Thesis. Political Science. Faculty of Social and 

Political Sciences. Brawijaya University. The Supervisor is H.B. Habibi 

Subandi S.Sos., MA and Taufik Akbar S.IP, M.IP. 

 

This study aims to describe in depth, how the implementation of the Spatial 

Plan of the City of Madiun Year 2014-2016, and to know the extent to which the 

implementation of consistent and spatial policy Madiun. The method that is used in 

this research is descriptive qualitative method. 

Development is done in the city of Madiun not be separated from the RTRW 

(Spatial Plan). The role of local government and the approval of the spatial plan 

Madiun very influential. City of Madiun is a city as an economic center for the 

region of East Java, West Section. Because the city of Madiun the economic center 

for the western part of East Java, making Madiun city government establish goals 

and objectives, making the city more advanced in the field of economy. Making 

Madiun developed in the field of trade and industry. Implementation of spatial 

policy Madiun until 2016 in accordance with the Spatial Madiun 2005-2025. 

Barriers to spatial policy implementation rated not have the significant obstacle. 

The condition of society with grooves or spatial plan Madiun seb still not 

appropriate. Strategy and the government's efforts to tackle these in a sense have to 

continue to be improved in order to realize a more forward Madiun and Welfare. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: implementation, RTRW, development 

 

  



 

 BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam 

pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah 

propinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota 

mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan. Dari berbagai pembagian wilayah tersebut tidak terlepas dari 

pembangunan suatu daerah atau wilayah tersebut, karena pada dasarnya 

pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pembangunan ini dilaksanakan secara berkesinambungan dan berencana untuk 

mendapatkan kondisi masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan begitu 

daerah dapat berprakarsa sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki dan dapat 

mengembangkan semua yang menjadi potensi daerah dalam rangka memajukan 

kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengedepankan menjaga persatuan dan 

kesatuan bangsa.1 

 Karena adanya desakan dari daerah yang menuntut untuk mendapatkan 

kewenangan yang lebih luas, maka pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengembangan wilayah pemerintahan 

merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh Pemerintah untuk 

                                                           
1 Hasil penelitian dari Bappenas dan Litbang KOMPAS, yang kemudian di posting oleh salah satu  

http://www.cdt31.org/opini6.htm. 
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meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam rangka 

pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan 

kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur.2 

 Berdasarkan Peraturan Daerah yang ditetapkan pada Undang-Undang 

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 

26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan 

arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke 

dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.3 Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, 

dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga 

kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya 

kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkembangan 

situasi dan kondisi nasional dan internasional menuntut penegakan prinsip 

keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam 

rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil 

Pancasila. 

 Kebijakan untuk melakukan pengembangan daerah merupakan suatu 

tuntutan masyarakat yang merasa daerahnya dieksplorasi dan di eksploitasi pusat 

secara berlebihan. Oleh karena itu, hal inilah yang melatarbelakangi dan juga bisa 

                                                           
2 Ermaya Suradinata, Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Kerangka Untuk Meningkatkan 

Integrasi Bangsa, (Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional, Departemen Pertahanan, 2000), hal. 

10. 

3 Peraturan Daerah Kota Madiun no 6, 2011, “ Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 

2010-2030”. 
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dikatakan memaksa masyarakat dan pemerintah daerah untuk segera melakukan 

dan menyelenggarakan pengembangan wilayah.4 Keberadaan ruang yang terbatas 

dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang 

diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan 

partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.  

 Dalam kehidupan berpemerintahan, disadari disatu pihak tuntutan 

kebutuhan masyarakat makin lama semakin meningkat dan kompleks, sementara 

pada sisi yang lain, kinerja Pemerintah untuk memenuhi segala tuntutan kebutuhan 

masyarakat tersebut harus diakui belum optimal oleh karena berbagai alasan baik 

alasan lokasional, alasan keterbatasan sumber daya maupun teknis administratif dan 

sebagainya. Hal mendasar dilakukannya pengembangan wilayah adalah adanya 

keinginan untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dengan jalan 

berotonomi.  

 Pengembangan wilayah di beberapa daerah di Indonesia harus diakui 

sebagian besar lebih bernuansa politik, hal ini terjadi karena beberapa alasan, 

sebagian berpendapat sebagai ekspansif kekuasaan politik saja, ada sebagian juga 

yang beralasan sebagai perluasan karir politik.5 Selebihnya bisa dikatakan dalam 

rangka mengibarkan bendera partai yang dianut. Jika mau dikatakan, hal inilah yang 

sebenarnya menghambat proses pengembangan wilayah itu sendiri. Karena itu tim 

pengembangan wilayah setempat diperlukan dengan mengisinya dari kalangan 

                                                           
4 Wendra Yunaldi, SH, MH, Analisis Pemekaran Daerah, di muat pada tanggal 18 Mei 2008, artikel 

ini di akses pada tanggal 3 Mei, 2016 dari: http://butontengah.co.id/2009/09/opini-pemekaran-

daerah-ambisi-elit-atau.html. 

5 Indra J. Piliang, Problem Pemekaran Wilayah dan Pembagian Kewenangan, dalam Blue Print 

Otonomi Daerah Indonesia, ( Jakarta, Penerbit YHB Center, 2006), hal. 235-237. 
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profesional dan yang independen dan memiliki kemampuan luas tentang otonomi 

daerah, dengan demikian hal ini diharapkan mampu merekomendasikan kepada 

DPR dan Presiden tentang layak tidaknya sebuah calon daerah baru disahkan. 

Proses ini juga untuk menghindari dijadikannya isu pengembangan wilayah sebagai 

alat politik untuk bagi-bagi kekuasaan di daerah.6 

 Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) adalah tinjauan wilayah yang 

berlaku untuk setiap satu satuan mekanisme pengembangan. Satu SWP dapat 

mencakup bagian dari satu daerah, atau mencakupi bagian-bagian dari beberapa 

daerah, ataupun keseluruhan bagian dari sejumlah daerah. Berdasarkan Revisi 

RTRW Jawa Timur yang berlaku tahun 2006-2020, perwilayahan Jawa Timur 

dibagi ke dalam 9 Satuan Wilayah Pengembangan (SWP),  yaitu: 

1) SWP Mega Urban Surabaya yang terdiri dari Kota Surabaya, Kota Pasuruan, 

Kab. Pasuruan, Kab. sidoarjo, Kota Mojokerto, Kab. Mojokerto, Kab. Gresik, Kab, 

Jombang, Kab. Lamongan, Kab. Tuban, Kab. bojonegoro, dan Kab. Bangkalan; 5 

2) SWP Banyuwangi yang terdiri dari Kab. Banyuwangi;  

3) SWP Blitar yang terdiri dari Kota Blitar dan Kab. Blitar; 

4) SWP Jember dan sekitarnya yang terdiri dari Kab. Jember, Kab. Bondowoso dan 

Kab. Situbondo; 

5) SWP Kediri dan sekitarnya yang terdiri dari Kota Kediri, Kab. Kediri, Kab. 

Nganjuk, Kab. Tulungagung, dan Kab. Trenggalek;  

                                                           
6 Menata Ulang Pemekaran Daerah, dalam M.Zaid Wahyudi dan Susie berindra, di akses pada 

tanggal 3 Mei, 2016 dari: 

http://cetak.compas.com/read/xml/2010/01/07/03264345/menata.ulang.pemekaran.daerah. 
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6) SWP Madiun dan sekitarnya yang terdiri dari Kota Madiun, Kab. Madiun, Kab. 

Magetan, Kab. Ngawi, Kab. Ponorogo dan Kab. Pacitan;  

7) SWP Madura dan sekitarnya yang terdiri Kab. Sampang, Kab. Pamekasan dan 

Kab. Sumenep; 

8) SWP Malang Raya yang terdiri dari Kota Malang, Kab. Malang, dan Kota Batu; 

dan  

9) SWP Probolinggo dan sekitarnya yang terdiri dari Kota Probolinggo, Kab. 

Probolinggo dan Kab. Lumajang.  

 Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa 

Timur yang berlaku Tahun 2005 – 2025, secara umum perkembangan struktur 

ruang Jawa Timur telah mengarah pada dominasi kawasan perkotaan yang 

mempengaruhi perekonomian wilayah pedesaan. Oleh karena itu wilayah Jawa 

Timur dibagi dalam 9 Satuan Wilayah Pengembangan (SWP), untuk 

menyeimbangkan perkembangan perkotaan dan mengendalikan perkembangan 

kawasan terbangun di perkotaan. 

 Kota Madiun sebagai wilayah di Jawa Timur yang berada pada perbatasan 

antara Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta daerah-daerah yang tergabung dalam 

Karesidenan Madiun diantaranya, Kabupten Madiun, Kodya Madiun, Kabupten 

Ponorogo, Magetan, Ngawi dan Pacitan. Karesidenan sendiri adalah sebuah 

pembagian administratif dalam sebuah provinsi di Hindia Belanda dan kemudian 

Indonesia hingga tahun 1950-an. Sebuah karesidenan terdiri atas beberapa 

afdeeling (Kabupaten). Tidak di semua provinsi di Indonesia pernah ada 

karesidenan. Hanya di pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Bali, Lombok dan 
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Sulawesi saja. Biasanya ini daerah-daerah yang penduduknya banyak. Kata 

karesidenan berasal dari Bahasa Belanda Residentie. Sebuah karesidenan dikepalai 

oleh residen, yang berasal dari Bahasa Belanda Resident. Di atas residen adalah 

gubernur jenderal, yang memerintah atas nama Raja dan Ratu Belanda. 

 Kota Madiun, sebagai kota yang tengah berkembang ditengah gejolak 

globalisasi, sebuah pengembangan yang natural berkembang atas dasar segenap 

aspirasi masyarakat, penulis mencoba berangkat memberanikan diri untuk sedikit 

mengurai keindahan dalam perencanaan pengembangan Kota Madiun. Struktur dari 

pembangunan di daerah itu sendiri : 

Gambar 1.1 

Struktur Rencana Pembangunan Suatu Daerah 

 

 

                                         5 Tahun             

                               

 Sumber : Wawancara penulis dengan Utomo Sapto, staf BAPPEDA 

 RPJPD ( Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ) itu sendiri 

berlaku selama 20 tahun RPJPD setelah itu membentuk RTRW ( Rencana Tata 

Ruang Wilayah). Kota Madiun sendiri terakir membentuk RPJPD ialah tahun 2010 

yang berlaku hingga 2030. Setelah Pembentukan RPJPD barulah di kerucutkan lagi 

RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berlaku selama 5 

RPJPD 20 Tahunn RTRW 

RPJMD 
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tahun.7 Penulis melakukan penelitian RPJMD yang berlaku dari tahun 2014 hingga 

2019  dimana saat itu Kota Madiun di bawah pimpinan Walikota Bambang Irianto. 

Penulis ingin menyesuaikan program RPJMD pengembangan wilayah Kota 

Madiun dari tahun 2014-2019 dengan implementasi dilapangan atau kondisi di 

lapangan. Sudah sesuai dengan apa yang ada wilayah Kota Madiun dan sudah 

sesuai belum dengan keinginan masyarakat Kota madiun sendiri. Saat ini kota 

Madiun juga sedang ramai dengan kasus korupsi yang melibatkan walikota Kota 

Madiun sebagai tersangka. Hal ini juga salah satu alasan penulis mengambil tema 

ini karena sejauh mana pengimplementasian kebijakan tata ruang Kota Madiun. 

 Kota Madiun ditetapkan sebagai wilayah hinterland atau pusat ekonomi 

untuk daerah Jawa Timur bagian barat dan sekitarnya dalam Rencana Tata Ruang 

dan Wilayah (Perda No 6 Tahun 2007). Kota Madiun sendiri mengedepankan 

sektor perdangan dan industri yang membuat Kota Madiun mendapat sebutan 

sebagai Kota Gadis (Perdagangan dan Industri).  Pada wilayah Kota Madiun sudah 

dikelompokkan bagian-bagian atau wilayah yang menjadi pusat 

perdagangan,industri,pemukiman,dan lain sebagainya. 

Gambar peta di bawah adalah RPJPD Kota Madiun yang berlaku tahun 2010 

sampai 2030 dimana pada peta tersebut di kelompokan daerah-daerah yang akan di 

kembangkan sebagai pusat perkonomian, pusat perindustrian, pusat pendidikan dan 

lain sebagainya.   

 

                                                           
7 Utomo Sapto, Wawancara penulis dengan ketua bagian Bidang Fisik dan Prasarana BAPPEDA 

Kota Madiun, tentang struktur dan proses RTRW Daerah Kota Madiun dan sekitarnya, 17 

Agustus 2016. 
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Gambar 1.2 

 Peta Wilayah Kota Madiun 

  

 Kota Madiun sendiri mengedepankan sektor perdangan dan Indutri tapi 

bukan berati aspek yang lain tidak dimajukan.  Sejak penjajahan belanda sampai 

sekarang ini, madiun merupakan kota yang menjadi pusat Industri di bagian barat 

provinsi jawa timur. Hal tersebut di tandai dengan banyaknya berdiri pabrik pabrik 

gula dan industri lainnya seperti INKA( Industri kereta Api). Pabrik gula yang 

banyak berdiri di wilayah madiun tidak lepas dari melimpahnya bahan baku yaitu 
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tebu. Luas wilayah kota Madiun sendiri yang tidak terlalu luas juga menjadi salah 

satu faktor pusat perindustrian masih banyak yang  berskala kecil. Pembahasan 

tentang pengembangan sektor perdagangan dan industri inilah yang akan 

menjadikan fokus pada penelitian. 

 Dalam rangka mengoptimalkan potensi sumber daya yang belum 

termanfaatkan secara optimal, sehingga belum dapat mendukung upaya 

pengembangan wilayah secara maksimal, maka Peraturan Daerah Kota Madiun 

Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Tata  Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 

2014-2019 perlu ditinjau kembali. Apasajakah kebijakan tata ruang yang 

dilaksanakan di Kota Madiun guna mengembangkan wilayahnya. Serta bagaimana  

strategi kebijakan tata ruang guna mengembangan wilayah Kota Madiun di bawah 

pimpinan walikota Bambang Irianto sudah sesuai dengan yang ada di lapangan.  

 Peneliti menyococokan RPJMD tahun 2014-2019 saat ini apasajakan yang 

sudah terlaksana hingga tahun 2016 dan bagaimana respon dari masyarakat yang 

menerima pengembangan wilayah tersebut. Karena dilihat dari posisinya Kota 

Madiun merupakan kota yang cukup strategis dimana berada di jalur utama 

Surabaya-Yogyakarta. Kota ini juga menjadi persimpangan jalur menuju Ponorogo 

dan Pacitan ke arah selatan. Pemerintah Jawa Timur sendiri akan merencanakan  

membangun jalan bebas hambatan dari Kota Surakarta (Tanpa lewat Kota Sragen 

dan Ngawi) lurus ke barat laut sampai Maospati, Magetan kemudian di teruskan  

sampai Kota Madiun dan di teruskan lurus ke timur laut melewati Kota Nganjuk 

sampai di Waru, Sidoarjo (Berhubung dengan Tol Surabaya-Gempol), hal ini 

bertujuan untuk membangun Kota Madiun sebagai kota metropolitan atau kota 
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singgah yang diharapkan dapat membantu permasalahan Kota Surabaya. Meskipun 

dalam hal tersebut wilayah Kota madiun sendiri tidak terlibat dalam proses 

pembangunan tol hanya saja pembangunan tersebut masih masuk ke dalam wilayah 

karesidenan Madiun. Pembangunan tersebut juga menjadikan kota Madiun sebagai 

kota singgah dan lebih dikenal. Uraian di atas ialah penjelasan singkat mengenai 

profil Kota Madiun dan penulis melihat kota Madiun adalah wilayah kota dengan 

tata perencanaan pengembangan daerah yang bagus. Kebijakan tata ruang 

pengembangan wilayah kota Madiun saat ini pengimplementasiannya apakah sudah 

semuanya dijalankan dengan benar sesuai RTRW yang ada, ataukah ada perubahan 

dari aturan walikota sendiri yang menginginkan pengembangan wilayah kota 

Madiun seperti pemikirannya saat ini perlu di tinjau kembali. 

 Dari penelitian terdahulu yang penulis baca masalah Politik Pengembangan 

Wilayah Pembentukan Kota Tangerang Selatan, Penelitian tersebut lebih berfokus 

pada pengembangan 5 Kecamatan Tangerang Selatan. Dimana awal mulanya ide 

pengembangan wilayah di lima kecamatan di Tangerang menjadi Tangerang 

Selatan menjadi reaksi keras Bupati dan segenenap kepala Kelurahan namun seiring 

berjalannya waktu reaksi tersebut melunak dan berjalan berkat sosialisasi 

masyarakat yang menginginkan peningkatan kuantitas dan kualitas di daerahnya. 

Masalah awal pada politik pengembangan 5 Kecamatan Tangerang Selatan hampir 

sama dengan Kebijakan Tata ruang Pengembangan wilayah Kota Madiun atau 

penelitian penulis. Pada Penlitian terdahulu masyrakat yang lebih dulu sadar dengan 

tujuan pengembangan, pada penelitian penulis masyarakatlah yang pro dan kontra 

dengan kebijkan pemerintah. Dari penelitian terdahulu dan penelitian penulis 
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memiliki persamaan ialah menjadikan Tangerang Selatan dan Kota Madiun 

menjadi daerah yang otonom atau lebih berkembang. Dengan adanya penelitian 

terdahulu penulis dapat belajar dan memahami cara menyelesaikan pro dan kontra 

antara masyarakat dan pihak pemerintahan sehingga kebijakan tata rencana wilayah 

pengembangan Kota Madiun berjalan sesuai tujuan. Dari Pemaparan latar belakang 

sendiri dapat menjadi acuan dasar penelitian penulis yang berjudul: 

“ Implementasi Kebijakan Tata Ruang  Kota Madiun Tahun 2014-2019 “  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diambil 

beberapa pertanyaan penelitian, yaitu: 

1. Bagaimana pengimplementasian kebijakan tata ruang Kota Madiun guna 

mengembangkan wilayah Kota Madiun Tahun 2014-2019 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Penelitian ini mempunyai dua tujuan,yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 

Tujuan  umum tersebut antara lain: 

1. Untuk mengetahui kebijakan tata ruang kota Madiun saat ini guna 

mengembangan wilayah Kota Madiun. 

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan tugas 

akhir dari program sarjana (S1) pada jurusan Ilmu Politik. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

  Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan 

manfaat secara praktis. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian adalah 

sebagai berikut:  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

  Secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

atau masukan bagi pemerintah Kota Madiun dalam mengembangkan Wilayah Kota 

Madiun. Selain itu, mampu menambah pengetahuan dan wawasan bagi program 

studi ilmu politik, khususnya dalam studi politik lingkungan.  

1.4.2. Manfaat Praktis  

  Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemerintah pusat, 

maupun daerah, serta swasta dalam mengembangkan wilayah perkotaan agar sesuai 

dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Selain itu, 

juga dapat menjadi masukan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang kontra 

dengan kebijakan tersebut agar lebih mengerti manfaat dari kebijakan itu sendiri 

demi mencapai Kota Madiun yang lebih berkembang.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

  Tinjauan teoritis adalah penegasan landasan teori yang dipilih oleh peneliti 

untuk melakukan sebuah penelitian. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan satu 

teori yaitu teori implementasi kebijakan. Teori ini digunakan untuk membantu 

menjawab rumusan masalah mengenai permasalahan yang menjadi judul dari 

skripsi ini. 

2.1.1 Implementasi Kebijakan Publik 

 Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam 

keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang 

ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil 

menghasilkan output dan outcomes seperti direncanakan. Untuk dapat 

mewujudkan output dan outcomes yang ditetapkan, maka kebijakan publik perlu 

untuk diimplementasian supaya kebijakan tersebut tidak hanya akan menjadi 

catatan-catatan elit sebagaimana dipertegas Leo Agustino yang mengatakan bahwa 

pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih 

penting daripada pembuatan kebijakan.8 kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar 

berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak 

diimplementasikan. 

                                                           
8 Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta. Hal 24. 
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 Pada akhirnya, berbicara mengenai implementasi menjadi belum lengkap 

tanpa membahas mengenai model-model implementasi dari suatu kebijakan. 

Berikut beberapa model implementasi kebijakan yang penulis temukan. 

Diantaranya: 

a. Model Van Meter dan Van Horn 

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara 

linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Menurut 

mereka ada beberapa faktor yang memengaruhi kebijakan publik, seperti aktivitas 

implementasi dan komunikasi antarorganisasi, karakterstik agen pelaksana atau 

implementor, kondisi ekonomi, social dan politik, dan kemudian kecenderungan 

(disposition) pelaksana atau implementor. 

b. Model Mazmanian dan Sabatier 

Model ini mengemukakan bahwa implementasi merupakan upaya 

melaksanakan sebuah keputusan kebijakan. Untuk melaksanakan implementasi, 

model ini menyediakan 3 variabel antara lain; variabel independen yaitu mudah 

tidaknya masalah dikendalikan, kedua variabel intervening yaitu kemampuan 

kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan 

dan konsistensi tujuan, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis di 

antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, perekrutan 

pejabat pelaksana dan keterbukaan pada pihak luar, dan variabel di luar kebijakan 

yang memengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi 

sosio-ekonomi, teknologi, dukungan publik, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu 

variable dependen, dimana tahapan dalam proses implementasi dengan lima 
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tahapan-pemahaman dari lembaga atau badan pelaksana dalam bentuk disusunnya 

kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata 

tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan 

dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar. 

b. Model George Edwards III 

George Edwards III mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai 

tahapan dalam proses kebijaksanaan yang berada diantara tahapan penyusunan 

kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan itu. 

Termasuk dalam aktifitas implementasi, menurutnya adalah perencanaan, 

pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan dan pemecatan karyawan dan 

sebagainya. Dengan melihat fenomena empiric maupun teoritik, implementasi 

kebijakan dapat dirumuskan sebagai tindakan yang dilakukan individu/pejabat atau 

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan tercapainya tujuan yang telah 

ditetapkan dalam keputusan kebijakan.9 

Dalam pandangan George Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi 

oleh empat variabel, yaitu; (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, (4) 

struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut tentu berhubungan satu sama lainnya 

Dari ketiga model implementasi kebijakan .Van Matern dan Van Horn, 

Mazmanian dan Sabatier, serta George Edward III, peneliti memilih menggunakan 

model implementasi kebijakan George Edward III. 

 

                                                           
9 Edwards dalam H.M. Arsyad. 2003. Jurnal Ekuitas: Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 

33 Tahun 1998.  Vol. 10 No.3 September. Hal. 354 
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Gambar 2.1 

Analisis Kebijakan model George Edward III  

Sumber: George C. Edward III dalam H.M Arsyad. Jurnal Ekuitas Vol. 10 No.3 

(2003) 

1. Komunikasi 

George Edward III menempatkan komunikasi sebagai kunci utama dari berhasilnya 

sebuah implementasi kebijakan. Keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar 

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. 10 Hubungan antara pembuat 

kebijakan dengan implementor kebijakan haruslah sejalan, harus ada kepatuhan 

dari para pelaksana terhadap ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah (pembuat 

kebijakan). Dan implementor harus tunduk pada instruksi legal dan petunjuk 

tertentu yang dibuat oleh pembuat kebijakan.11  Maka sebelum melaksanakan 

proses implementasi, pelaksana harus mengetahui atau memahami apa yang harus 

mereka lakukan menganggap bahwa interpretasi atau pemahaman terhadap 

                                                           
10 AG. Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 90. 

11 Ibid 355. 
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program adalah hal penting dalam rangka proses implementasi disamping 

pengorganisasian dan pengaplikasian program. 

Kunci dari pemahaman mengenai program dan pengaplikasian program ini tentu 

berawal pada komunikasi yang baik dari pembuat kebijakan kepada implementor 

sehingga mudah dipahami dan implementasi program bisa berjalan dengan baik. 

Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui 

sama sekali oleh implementor atau bahkan kelompok sasaran kebijakan, maka yang 

terjadi adalah distorsi dari implementasi itu sendiri dan tidak berhasilnya kebijakan 

tersebut diterapkan dan tidak sesuai tujuan. 

2. Sumberdaya (Resource) 

Faktor terpenting kedua setelah komunikasi adalah sumberdaya. Bagi Edwards, 

betapapun bagusnya rencana kebijakan, baiknya komunikasi antar pembuat 

kebijakan dengan implementor, bahkan telah didukung oleh perangkat hukum yang 

kuat dan dirumuskan secara baik, namun apabila tidak didukung oleh sumber daya 

yang tersedia dalam jumlah yang memadai maka akan sulit untuk 

diimplementasikan. 

Sumberdaya ini dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kualitas dari 

kompetensi implementor, sumberdaya finansial, maupun sumberdaya waktu seperti 

yang disyaratkan dalam model Hogwood dan Gunn. Faktor sumberdaya sangat 

berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan yang disampaikan 

secara jelas dan kosisten tidak dapat berhasil dijalankan secara efektif apabila 

terdapat ketimpangan sumberdaya yang diperlukan untuk menjalankan keputusan. 
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3. Disposisi 

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti 

komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki 

disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik 

seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki 

sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses 

implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. 12 

Disposisi dari pelaksana akan mempengaruhi baik bagaimana mereka menafsirkan 

kebijakan yang mereka terima. Pada pengertian ini akan terlihat menjadi apa dan 

bagaimana mereka menjelaskan lebih lanjut pada rangkaian komando yang lebih 

rendah. Perlu diperhatikan bahwa pemahaman disposisi juga dapat mempengaruhi 

kemauan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kewenangan yang ada 

padanya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. 

4. Struktur Birokrasi 

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek 

struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur standar operasi 

atau yang sering disebut sebagai standard operating procedures (SOP). SOP inilah 

yang pada akhirnya menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. 

Pemahaman struktur birokrasi dapat diartikan sebagai pola hubungan kewenangan 

dan koordinasi antara agen pelaksana (instansi) yang terkait dengan implementasi 

                                                           
12 Ibid 355 
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kebijakan struktur organisasi yang terfragmentasi tersebut, yang menyebabkan 

meningkatnya kemungkinan gagalnya komunikasi. 

2.2 Landasan Konseptual 

2.2.1 Konsep Pengembangan Wilayah 

Wilayah dikonotasikan dengan lokasi suatu kegiatan pembangunan atau 

kegiatan-kegiatan ekonomi seperti industri atau pabrik, perusahaan, dan fasilitas 

pelayanan, dengan demikian pemilihan atau penentuan lokasinya akan berpengaruh 

terhadap kelangsungan kegiatan-kegiatan tersebut.13 Pengertian wilayah sangat penting 

untuk diperhatikan apabila berbicara tentang program-program pembangunan yang 

terkait dengan pengembangan wilayah dan pengembangan kawasan. Pengembangan 

kawasan terkait dengan pengembangan fungsi tertentu dari suatu unit wilayah, 

mencakup fungsi sosial, ekonomi, budaya, politik maupun pertahanan dan keamanan. 

Sementara itu, pengembangan wilayah seharusnya mempunyai cakupan yang lebih luas 

yaitu menelaah keterkaitan antar kawasan.14 

Upaya pengembangan wilayah dipandang sebagai sebuah trobosan untuk 

mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh 

pelayanan bagi masyarakat. Pengembangan wilayah juga merupakan upaya untuk 

meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali 

dan pengelolaan pembangunan. 

                                                           
13 Adisasmita, Raharjo.2008. Pengembangan Wilayah: Konsep Dan Teori. Yogyakarta: Graha  Ilmu. 

hal.42. 

14 Rustiadi, Ernan, Dkk.(2011). “Perencanaan dan Pengembangan Wilayah”. Jakarta: Yayasan 

Pustaka Obor Rakyat. hal.25. 
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 Secara umum pengembangan wilayah adalah pembentukan wilayah 

administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kehidupan dari induknya. Pada 

dasarnya secara definisi pengembangan daerah adalah bentuk usaha dari pemerintahan 

dalam melakukan pemerataan dan pembagian wilayah ke tingkat yang lebih merata dan 

rapi, agar tidak terjadinya tumpang tindih, baik secara administratif, maupun secra 

sumber potensi alam yang ada di daerah. Landasan hukum terbaru untuk 

pengembangan daerah di Indonesia adalah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah, selain itu menyantumkan tentang pengertian daerah, yaitu penggabungan 

beberapa daerah atau bagian daerah yang bersebanding atau pengembangan  dari satu 

daerah atau lebih untuk kemudian membentuk pemerintah sendiri. Untuk itu harus 

memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.15 

Pada laporan PBB, 1965, yang berjudul “Toward Accelerated Development: 

Proposals for the second decade”, yang disusun oleh UNCommittee or development, 

secara tegas diusung tiga prasyarat terhadap percepatan pengembangan wilayah yaitu:16 

1. Mobilisasi serta penggerakan potensi dan sumber daya domestik, 

2. Partisipasi masyarakat luas dalam proses pembangunan dan upaya memenuhi 

standar hidup minimum masyarakat banyak, dan 

3. Mempraktikkan “perencanaan partisipatif” untuk membangun kapasitas sosial dan 

kelembagaan masyarakat yang dibutuhkan untuk pembangunan berkelanjutan.  

Sedangkan strategi dalam pengembangan wilayah dapat dikategorikan menjadi dua, 

yaitu demand side strategy dan supply side strategi. Demand side strategy atau strategi 

                                                           
15 Harudjati Purwoko,dkk, Desentralisasi Dalam Perspektif Lokal, (Salatiga:Pustaka Percik,2004), 

H.49. 

16 Rustiadi, Ernan, Dkk.(2011). “Perencanaan dan Pengembangan Wilayah”. Jakarta: Yayasan 

Pustaka Obor Rakyat. hal.25. 
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dari sisi permintaan adalah suatu strategi pengembangan wilayah yang diupayakan 

melalui peningkatan barang-barang dan jasa-jasa dari masyarakat setempat melalui 

kegiatan produksi lokal. Tujuan pengembangan wilayah secara umum adalah 

meningkatkan taraf hidup penduduk. Peningkatan taraf hidup penduduk diharapkan 

akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang non pertanian. Adanya 

peningkatan tersebut akan meningkatkan perkembangan sektor industri dan jasa-jasa 

yang akan lebih mendorong perkembangan wilayah tersebut. Sedangkan supply side 

strategi atau strategi dari sisi penawaran adalah suatu strategi yang terutama 

diupayakan melalui investasi modal untuk kegiatan-kegiatan produksi yang 

berorientasi ke luar. Tujuan penggunaan strategi ini adalah untuk meningkatkan 

pasokan dari komoditi ynag pada umumnya diproses dari sumber daya alam lokal. 

Kegiatan produksi terutama ditunjukkan untuk ekspor yang akhirnya akan 

meningkatkan pendapatan lokal dan  selanjutnya akan menarik kegiatan lain untuk 

datang ke wilayah tersebut.17 

  Sedangkan dari perspektf kewilayahan, terminologi “pengembangan” menurut 

Profesor Eko Budiharjo merupakan istilah yang salah kaprah karena dalam 

“pengembangan” wilayah yang terjadi bukan pengembangan tetapi lebih tepat 

penciutan atau penyempitan wilayah, Dari perspektif kewilayahan memang istilah 

“pengembangan” tidak tepat digunakan mengingat dengan “pengembangan” suatu 

daerah justru mengalami penyempitan bukan perluasan wilayah.18 Dalam melihat 

pengembangan wilayah banyak perspektif yang bisa digunkaan antara lain perspektif 

                                                           
17 Frans M. Parera,dkk, Demokrasi dan Otonomi Mencegah Disintegrasi Bangsa, (jakarta: PT 

Kompas Media Nusantara, 2000), hal.163. 

18 Prof. Eko Budiharjo, tentang persepektif  kewilayah, terminologi “pengembangan” merupakan 

istilah yang salah kaprah karena dalam ”pemekaran” wilayah yang terjadi bukan pemekaran 

tetapi lebih tepat penciutan atau penyempitan wilayah (Kompas, 19/01/2008). 
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hukum dan kebijakan, perspektif penataan wilayah, perspektif politik administrasi 

pemerintah dan lain-lain. 

2.2.2 Pengertian Rencana Tata Ruang Wilayah 

Pengertian rencana tata ruang wilayah adalah: mengatur, mengelola, 

menangani, mempotensikan segala hal yang ada diatas bumi, air dan ruang angkasa 

untuk digunakan bagi kesejahteraan manusia yang tinggal dalam ruang tersebut 

untuk memenuhi kepentingannya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang 

mengatur penggunaan ruang.19 

Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah berdasarkan konsideran, memberikan pengertian bahwa, Rencana tata 

ruang wilayah adalah suatu tindakan dalam mengelola dan menata suatu ruangan 

berdasarkan pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam yang beraneka ragam di 

dataran, di lautan dan di udara. 20Dari pengertian tersebut yang perlu dilakukan 

secara terkoordinasi dan terpadu dalam pola pembangunan berkelanjutan adalah 

dengan mengembangkan tata ruang dalam satu kesatuan tata lingkungan yang 

dinamis serta tetap terpeliharanya kelestarian. Kemampuan lingkungan hidup 

sesuai dengan pembangunan berwawasan lingkungan, yang menjadikan rencana 

tata ruang wilayah menjadi penting dan utama, sehingga diberikan adanya 

pengertian yang dapat dibedakan menurut peraturan daerah pengertian ruang, tata 

ruang, rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang dan wilayah. 

                                                           
19 Solihin, 2004. Pengaturan Hukum Rencana tata ruang wilayah dan Interior Perkotaan. Penerbit 

Gramedia Pustaka, Jakarta. hal.62. 

 
20 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. 
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Tinjauan rencana tata ruang wilayah yang terencana sangat komperatif 

dengan pemanfaatan ruang yang dikembangkan. Pemanfaatan ruang memberikan 

eksis pemaknaan mengenai: 21 

a) pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna 

sumber lainnya sesuai dengan asas rencana tata ruang wilayah. 

 b) segala ketentuan mengenai pola pengelolaan tata guna, tata guna air, tata guna 

udara dan tata guna lainnya harus diatur oleh negara dan direalisasikan sesuai 

dengan peraturan pemerintah.  

Berarti pemanfaatan suatu rencana tata ruang wilayah juga berkaitan dengan 

bentuk-bentuk pengendalian atau pengawasan terhadap ruangan yang telah 

direncanakan sesuai dengan bentuk pengendaliannya yaitu melakukan berbagai 

bentuk aplikasi pengawasan. 

Bentuk kongkrit dari suatu rencana tata ruang wilayah dalam suatu 

peraturan mengenai rancangan tata ruang, maka dapat dipahami bentuk –bentuk 

rencana tersebut berdasarkan penetapan tata ruang wilayah yang memiliki strategi 

dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah negara meliputi :  

a) Tujuan nasional dari pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. 

b) Struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional  

c) Kriteria dan pola pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan 

tertentu.  

                                                           
21 Sugianto, 2004. Teori-teori Hukum Tata Ruang. Penerbit Rajawali Press, Jakarta. hal.32. 
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Demikian pula dengan ketentuan tata ruang wilayah nasional berisi:  

a) Penetapan kawasan lindung, kawasan budi daya dan kawasan tertentu yang 

ditetapkan secara nasional  

b) Norma dan kriteria pemanfaatan ruang  

c) Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. 

Sedangkan rencana tata ruang nasional yang menjadi pedoman untuk 

melakukan rencana tata ruang wilayah adalah mempertimbangkan berdasarkan 

ketentuan : 

a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah nasional.  

b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar 

wilayah serta keserasian antar sektor,  

c. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau 

masyarakat.  

d. Rencana tata ruang wilayah propinsi daerah tingkat I dan wilayah kabupaten / 

Kotamadya daerah tingkat II. 

Berdasarkan uraian di atas maka penilaian mengenai suatu rencana tata 

ruang dalam implementasi rencana tata ruang wilayah bagi suatu wilayah 

perkotaan, akan mengacu kepada tinjauan yang berisi tentang : 

a) Arahan pengolahan kawasan lindung dan kawasan budi daya,  

b) Arahan pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan-

kawasan tertentu,  

c) Arahan pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, 

pertambangan, perindustrian, budaya terpadu dan kawasan lainnya 
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d) Arahan pengembangan sistem pusat permukiman pedesaan dan perkotaan. 

e) Arahan pengembangan sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, 

pengairan dan prasarana pengelolaan lingkungan,  

f) Arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan  

g) Arahan kebijaksanaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata 

guna sumber alam lainnya, serta memperhatikan keterpaduan dengan sumber 

daya manusia dan sumber daya buatan. 

Berbagai bentuk perencanaan tata ruang wilayah dalam suatu daerah, maka 

perlu ditetapkan adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah.22 Bentuk kongkrit dari peraturan pemerintah yang dimaksud 

dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 yaitu: Peran serta masyarakat adalah 

sebagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di 

tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan rencana 

tata ruang wilayah.  

Rencana tata ruang wilayah yang sesuai dengan pelaksanaan hak 

masyarakat pada dasarnya berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah masyarakat 

yang berhak a) Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan 

ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, b) mengetahui secara terbuka rencana 

tata ruang kawasan, termasuk tata letak dan tata bangunan, c) menikmati manfaat 

ruang dan atau pertambangan nilai ruang sebagai akibat dari rencana tata ruang 

wilayah dan d) memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialami 

                                                           
22 Tarmidzi, 2004. Rencana tata ruang wilayah Perkotaan dalam Aspek Hukum Tata Ruang. 

Penerbit Dian Ilmu Harapan, Surabaya. hal.15. 
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sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata 

ruang. 

2.2.3 Pola Keruangan Wilayah 

Kota yang besar mempunyai kecenderungan berkembang ke arah luar di 

semua bagian-bagiannya. Masing-masing zona tumbuh sedikit demi sedikit ke arah 

luar.23 Oleh karena itu semua bagian-bagiannya berkembang ke segala arah, maka 

pola keruangan yang dihasilkan akan  berbentuk seperti lingkaran yang berlapis-

lapis, dengan daerah pusat kegiatan sebagai intinya. 

Secara berurutan, tata ruang kota yang ada pada suatu kota yang mengikuti suatu 

pola konsentris ini adalah sebagai berikut: 

a.   Daerah Pusat atau Kawasan Pusat Bisnis (KPB).  

Daerah pusat kegiatan ini sering disebut sebagai pusat kota. Dalam daerah ini 

terdapat bangunan-bangunan utama untuk melakukan kegiatan baik sosial, 

ekonomi, poitik dan budaya. Contohnya : Daerah pertokoan, perkantoran, gedung 

kesenian, bank dan lainnya. 

b.   Daerah Peralihan. 

Daerah ini kebanyakan di huni oleh golongan penduduk kurang mampu dalam 

kehidupan sosial-ekonominya. Penduduk ini sebagian besar terdiri dari pendatang-

pendatang yang tidak stabil (musiman), terutama ditinjau dari tempat tinggalnya. 

                                                           
23 Landasan Hukum Pengembangan Perkotaan, di posting tanggal 9 november 2011, di akses tanggal 

15 Mei, 2016, dari : https://pengembanganperkotaan.wordpress.com/2011/11/09/teori-teori-

perkembangan-kota/ 
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Di beberapa tempat pada daerah ini terdapat kegiatan industri ringan, sebagai 

perluasan dari KPB. 

c.   Daerah Pabrik dan Perumahan Pekerja. 

Daerah ini di huni oleh pekerja-pekerja pabrik yang ada di daerah ini. Kondisi 

perumahannya sedikit lebih buruk daripada daerah peralihan, hal ini disebabkan 

karena kebanyakan pekerja-pekerja yang tinggal di sini adalah dari golongan 

pekerja kelas rendah. 

d.   Daerah Perumahan yang Lebih Baik Kondisinya. 

Daerah ini dihuni oleh penduduk yang lebih stabil keadaannya dibanding dengan 

penduduk yang menghuni daerah yang disebut sebelumnya, baik ditinjau dari 

pemukimannya maupun dari perekonomiannya. 

e.    Daerah Penglaju. 

Daerah ini mempunyai tipe kehidupan yang dipengaruhi oleh pola hidup daerah 

pedesaan disekitarnya. Sebagian menunjukkan ciri-ciri kehidupan perkotaan dan 

sebagian yang lain menunjukkan ciri-ciri kehidupan pedesaan, Kebanyakan 

penduduknya mempunyai lapangan pekerjaan nonagraris dan merupakan pekerja-

pekerja penglaju yang bekerja di dalam kota, sebagian penduduk yang lain adalah 

penduduk yang bekerja di bidang pertanian. 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Dalam melakukan penelitian terkait analisis tata ruang dalam kebijakan 

pengembangan wilayah perkotaan Kota Madiun,penulis membutuhkan referensi 

dari pihak lain atau penelitian terdahulu dengan tema maupun konsep yang tidak 
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jauh berbeda. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai 

analisis tata ruang dalam kebijakan pengembangan wilayah perkotaan: 

a. Politik Pengembangan Wilayah (Studi Kasus Proses Pembentukan Kota 

Tangerang Selatan) 

Penelitian terkait  dengan judul “ Politik Pengembangan Wilayah (Studi 

Kasus Proses Pembentukan Kota Tangerang Selatan)”. Dengan nama peneliti 

Muhammad Rifky Pratama, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Islam Negeri Syarif  Hidayatullah Jakarta, Tahun 2010. 

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang 

dikumpulkan melalui, studi literatur (kepustakaan), wawancara dan intisari 

dokumen. Fokus penelitian Pembentukan Kota Tangerang Selatan menjadi kota 

yang otonom, maka yang dijadikan ukuran ialah Ketua Presidium Pemekaran 

Tangerang Selatan. Dengan teori penelitian yang digunakan adalah Desentralisasi 

dan Pengembangan Wilayah. 

Hasil penelitian yang didapatkan adalah penyelenggara dalam 

pengembangan wilayah dan pembentukan kota Tangerang Selatan secara sadar 

bahwa pelayanan publik pemerintahan tidak bisa maksimal karena luasnya wilayah 

kabupaten Tangerang Selatan itu senidri. Dari anggapan tersebut kemudian muncul 

inisiatif dari sejumlah masyarakat yang kemudian mendirikan organisasi yang 

mengawal pengembangan pembentukan Kota Tangerang Selatan. Pada saat taraf 

sosialisasi konsepnya harus diawali dari beberapa orang tertentu, yang merasa 
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bahwa pelayanan publik di Kabupaten Tangerang tidak bisa maksimal karena jauh 

dari pasar pemerintahan.  

Penulis penelitian ini mengungkapkan Pada mulanya ide pengembangan 

wilayah di lima kecamatan di Tangerang menjadi Tangerang Selatan menjadi reaksi 

keras dari Bupati Tangerang dan segenap kepala kelurahan yang masuk dalam lima 

kecamatan yang akan menjadi Tangerang Selatan. Namun seiring perjalanan waktu 

dan berkat penjelasan dan sosialisasi masyarakat yang menginginkan peningkatan 

kualitas dan kuantitas di daerahnya, reaksi keras tersebut dapat melunak dan sejalan 

dalam menyelenggarakan pengembangan wilayah dan pembentukan Kota 

Tangerang Selatan. 

b. Pengembangan Daerah Di Kabupaten Bintan (Studi Kasus Pengembangan 

Kabupaten Bintan Timur) 

Penelitian terkait  dengan judul “ Pengembangan Daerah Di Kabupaten 

Bintan (Studi Kasus Pengembangan Kabupaten Bintan)”. Dengan nama peneliti 

Dian Trisnawati, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Tanjungpinang, Tahun 2010. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode 

kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui, observasi, wawancara dan 

intisari dokumen. Fokus penelitian Pengembangan Kabupaten Bintan Timur. 

Dengan teori penelitian yang digunakan adalah Otonomi Daerah. 

Hasil penelitian yang didapatkan adalah faktor penyebab pengembangan di 

daerah Bintan sendiri terdiri dari: Faktor Politis, Faktor efektivitas dan efisiensi, 

Faktor Aspirasi Masyarakat. Berangkat dari permasalahan yang diangkat oleh 
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penulis, ada beberapa kesimpulan yang ditemukan oleh penulis, permasalahan 

pengembangan wilayah sudah ada sejak masa orde baru, namun dalam 

perjalanannya baru di era reformasi menggunakan konsep-konsep yang baru, pada 

masa orde baru eksploitasi sumber daya daerah banyak digunakan untuk 

pembangunan yang terpusat, di era saat ini melalui undang-undang yang telah ada 

daerah dituntut untuk lebih maju dan mampu bersaing dengan daerah lainnya 

sehingga diharapkan terjadi pemerataan kesejahteraan didaerahnya. 

Adanya perubahan proses pengembangan di Kabupaten Bintan merupakan 

suatu kesimpulan dari penelitian ini, yaitu dari Kabupaten Bintan Timur sebagai 

Kabupaten induk dan Kabupaten Bintan Utara sebagai kabupaten pengembangan, 

dalam perjalanannya berubah menjadi Kabupaten induk dan Kabupaten Bintan 

Timur menjadi kabupaten pengembangan. Serta adanya pro dan kontra dalam 

proses pengembangan ini, hal ini harus dikelola dengan baik untuk menghindari 

perpecahan di masyarakat, walaupun pada kenyataannya tidak begitu membesar 

kontra yang ada. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian 
Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 Muhammad 

Rifky 

Pratama 

Politik 

Pengembangan 

Wilayah (Studi 

Kasus Proses 

Pembentukan Kota 

Tangerang Selatan) 

Kualitatif 

deskriptif 

Berkat penjelasan 

dan sosialisasi 

masyarakat yang 

menginginkan 

peningkatan kualitas 

dan kuantitas di 

daerahnya, reaksi 

keras pengembangan 

wilayah 5 kecamatan 

menjadi  Tangerang 

Selatan, sejalan dgn 

pengembangan 

wilayah dan 

pembentukan Kota 

Tangerang Selatan. 

 

 Persamaan Penelitian :  

Penelitian terdahulu poin ‘a’ ini memiliki persamaan dengan penelitian 

penulis, yaitu sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Perbedaan Penelitian : 

Penelitian ini berfokus pada Pengembangan 5 Kecamatan Tangerang 

Selatan dan Pengembangan Tangerang Selatan untuk lebih menjadi daerah 

yang berotonom. 
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2. Dian 

Trisnawati 

Pengembangan 

Daerah Di 

Kabupaten Bintan 

(Studi Kasus 

Pengembangan 

Kabupaten Bintan 

Timur) 

Deskriptif 

Kualitatif 

Kabupaten Bintan 

Timur menjadi 

kabupaten 

pengembangan. 

Serta adanya pro dan 

kontra dalam proses 

pengembangan ini, 

hal ini harus dikelola 

dengan baik untuk 

menghindari 

perpecahan di 

masyarakat, 

walaupun pada 

kenyataannya tidak 

begitu membesar 

kontra yang ada. 

 

  

 

Persamaan Penelitian : 

Penelitian terdahulu poin ‘b’ ini memiliki persamaan dengan penelitian 

penulis, yaitu sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Perbedaan Penelitian : 
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Penelitian ini lebih berfokus pada, perubahan proses pengembangan di 

Kabupaten Bintan Utara menjadi Kabupaten induk dan Kabupaten Bintan 

Timur menjadi kabupaten pengembangan. 

 

 

 

2.4 Alur Berfikir 

Dalam pelaksanaan penelitian ini yang berjudul “Analisis Tata Ruang 

Dalam Kebijakan Pengembangan Wilayah Perkotaan Kota Madiun” peneliti 

mencoba mendesain sebuah konsep atau kerangka pemikiran yang digunakan 

sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan penelitian dan juga akan digunakan dalam 

menyusun hasil penelitian. Kerangka berpikir atau alur berpikir ini memudahkan 

penulis dan juga pembaca untuk memahami alur dari penelitian. Kerangka 

Pemikiran Penulis ini melibatkan teori Implementasi kebijakan publik model 

Mazmanian dan Sabatier. Dan didukung konsep otonomi daerah, pengembangan 

wilayah perkotaan. Penyusunan kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertujuan 

untuk tetap memfokuskan fokus penelitian ke dalam objek yang akan diteliti agar 

tujuan pembahasan yang akan dikaji tetap sesuai dengan fokus penelitian. Adapun 

kerangka pemikiran yang dirancang peneliti adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 

Konsep Pemikiran Penelitian 

 

  Pemerintah Pusat 

UU No 23 Thn 2014 
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Perdagangan dan Industri 

Kota Madiun 

Pengembangan Wilayah 

Perkotaan ( RTRW ) 

Pemerintah Daerah ( Walikota dan 

Wakil) 

BAPPEDA,  Dinas PU, Dinas Tata Kota 

Implementasi Kebijakan 

Publik Menurut George 

Edward III 

KOTA 

MADIUN 
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2.4.1 Keterangan Bagan 

 Sejak masa orde lama, orde baru hingga era reformasi pemerintah selalu 

melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan guna meningkatkan taraf 

hidup masyarakat berdasarkan pancasila dan Undang-undang dasar 1945. 

Berangkat karena adanya desakan dari daerah yang menuntut untuk mendapatkan 

kewenangan yang lebih luas, maka pemerintah pusat mengeluarkan UU No.23 

Tahun 2014 tantang Pemerintahan Daerah. Setelah di berikannya kewenangan 

kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah membentuk UU No 26 Tahun 2007 

dimana undang-undang tersebut berisikan tentang Penataan Ruang dan Peraturan 

Pemerintah sendiri pada UU No 26 Tahun 2008 berisikan tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional. 

 Pada Penelitian ini lebih berfokus pengembangan pada aspek perdagangan 

dan Industri ( Madiun Kota GADIS ). Rencana tata ruang wilayah (RTRW) itu 

sendiri dibagi menjadi 2 berdasarkan kurun waktu, yaitu RPJMP (Rencna 

Pembangunan Jangka Menengah Panjang) dan RPJMD ( Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah). Pada penelitian ini peneliti mengambil bagian RPJMD 

yang berlaku tahun 2014-2019. Peneliti mengambil penelitian pada kurun waktu 

tersebut karena peneliti ingin mengetahui strategi dan kinerja pemerintah daerah 

khususnya walikota dan wakilnya. Peneliti ingin melihat sejaumana 

pengimplementasian visi dan misi dari walikota dan wakilwalikota. Dari 

pengimplementasian kebijakan pengembangan tersebut tidak terlepas dari aktor-

aktor didalamnya seperti dinas-dinas yang terkait dalam proses pembangunan, 

seperti di antaranya Pemerintah Daerah Kota Madiun, BAPPEDA, Dinas Pekerjaan 
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Umum, Dinas Tata Kota. Kebijakan yang dibuat oleh dinas-dinas yang terkait guna 

mengembangkan Kota Madiun pengimplementasiannya mendapatkan hasil yaitu 

pro dan kontra di pihak masyrakat serta ingin mengetahui sisi ekonomi politiknya. 

 Implementasi kebijakan yang dilakukan menggunakan teori implementasi 

kebijakan publik dari George Edward III, dimana teori tersebut dibagi menjadi 4 

kelompok yang mempengaruhi kesuksesan implementasi, yaitu : Komunikasi, 

Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Dimana dari masing-masing 

karekteristik tersebut dijelaskan detail isi-isi dari karekteristiknya. Dengan 

memperhatikan 4 faktor dan faktor pendukung lainnya, tidak menutup 

kemungkinan pengimpelemntasi kebijakan publik akan berjalan dengan lancar. 

Pembentukan kota Madiun yang lebih berkembang akan sesuai dengan kebijakan 

yang dibuat. Kota Madiun sendiri akan menjadi daerah yang lebih otonom. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

   Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah  kualitatif dengan 

pendekatan  deskriptif. Menurut  Bagman dan  Tylor mendefinisikan  metodelogi 

kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.24 Sehingga 

data yang disajikan secara alamiah dan apa adanya serta dapat diinterprestasikan  

dengan menghubungkan faktor dalam berbagai sudut pandang. Selain itu juga 

metode kualitatif juga digunakan untuk meneliti masalah yang belum jelas seperti 

meneliti pada situasi sosial yang tidak terlalu luas sehingga hasil yang didapatkan 

lebih mendalam.25 Sedangkan menurut Staruss dan Juliet Corbin penelitian 

kualitatif merupakan jenis penelitian yang hasil penemuannya tidak diperoleh 

melalui prosedur statistik atau bentuk penghitungan lainnya.26 Definisi Staruss dan 

Juliet Curbin tersebut sesuai dengan gambaran penelitian penulis yang prosesnya 

tidak menggunakan penghitungan maupun statistik melainkan melihat dari 

fenomenologi yang ada dilapangan. 

                                                           
24  Bogdan dan Taylor, 1975 dalam J. Moleong, Lexy. 1989, Metodologi Penelitian Kualitatif, 

Bandung: Remadja Karya. 

25 Sugiyono,2011, cetakan ke 14 , Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif dan R&D,  Bandung : 

ALFABETA, hal.26. 

26  Anselm. Strauss, Corbin. Juliet. 2003. Dasar Dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 
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  Metode kualitatif apabila diadaptasi dari John W. Creswell merupakan 

metode-metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memhami makna yang 

berasal dari individu maupun sekelompok orang yang menganggap dari 

permasalahan sosial. 27 Dalam penelitian kualitatif menerapkan cara pandang yang 

bergaya induktif, berfokus terhadap makna individu serta menjelaskan 

kekompleksitas suatu sosial. Dalam metode kualitatif juga memiliki beberapa 

manfaat  dalam penelitian anatara lain :28 

1. Penggunaan metode penelitian kualitatif berguna untuk pemahaman yang lebih 

mendalam tentang makna ( arti subjektif dan penafsiran ) dan konteks tingkah 

laku serta proses yang terjadi pada faktor-faktor yang berkaitan dengan 

tingkahlaku tersebut. 

2. Metodelogi kualitatif berguna untuk mengungkapkan proses kejadian secara 

detail, sehingga diketahui dinamika sebuah realitas sosial dan saling 

berpengaruh berbagai realitas sosial. 

3. Metode kualitatif berguna untuk mengetahui realitas sosial dari sudut pandang 

aktor . 

4. Manfaat yang terakhir metode kualitatif dapat menghasilkan informasi yang 

lebih kaya dari pada metode kuantitatif. Disinilah akan berguna untuk 

meningkatkan pemahaman terhdap relitas sosial. 

  Selain manfaat menggunakan metode kualitatif juga ada beberapa 

keterbatasan dalam meteode kualitatif tersebut. Keterbatasan tersebut karena 

                                                           
27 John W . Creswell, cetakan ketiga,  2013,  Research Desain Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif 

dan Mixed,Yogyakarta : Pustaka Belajar, hal. 4-5. 

28 Afrizal,2014, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,hal. 38-40. 
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metode kualitatif hanya melakukan kajian mendalam terkait komunitas maupun 

kelompok tertentu secara spesifik, alhasil penelitian tersebut tidak mengkaji 

komunitas maupun kelompok lain yang memiliki spesifikasi yang lain. Artinya 

metode kualitatif tidak dapat dipakai untuk melakukan penelitian yang tujukan pada 

generalisasi populasi yang besar. Hasil dari metode kualitatif  biasanya tidak 

menggambarkan besaran kejadian dalam sebuah komunitas atau kelompok sosial, 

sehingga banyak persoalan ataupun kerugian maupun efek dalam komunitas 

ataupun komunitas sosial tidak dapat terungkap.29 

  Pemilihan metode kualitatif  dengan pendekatan deskritif, penulis dapat 

menggambarkan terkait objek penelitian penulis yaitu kebijakan pengembangan 

wilayah Kota Madiun. Dimana penulis akan mengkaji bagaimana selama ini 

strategi walikota atau pemerintah daerah terkait dengan RTRW Kota Madiun guna 

mengembangkan wilayah kota Madiun serta adakah dampak yang timbul dari 

kebijkaan tersebut dan bagaimana penyelesain dampak dari kebijakan 

pengembangan wilayah Kota Madiun tersebut. Dalam pengkajian tersebut penulis 

akan mendeskripsikan beberapa rencana pemerintahan kota Madiun terkait 

mengembangkan kota Madiun. Dari rencana pemerintah tersebut ppenulis meneliti 

sejauh mana pengimplemtasian kebijakan  tersebut dan adakah dampak yg timbul 

di masyarakat atau kalangan lainnya. 

 

                                                           
29  Ibid, hal.40. 
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3.2 Penetapan Lokasi Penelitian 

  Untuk mempersempit cangkupan penelitian, peneliti menentukan wilayah 

ataupun tempat atau lokasi penelitian. Penentuan lokasi penelitian sesuai dengan 

kebutuhan peneliti. 

1. Penulis melakukan penelitian di BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah), Jalan D.I Panjaitan No 17, Kota Madiun, dengan alsan, BAPPEDA 

merupakan kantor instansi yang berhubungan dengan pembangunan 

pembangunan daerah Kota Madiun. Pengembangan wilayah perkotaan itu 

sendiri merupakan pembangunan daerah. 

2. Kantor Pemerintah Kota Madiun ( Jl.Pahlawan No 37 Kota Madiun) dengan 

alasan pada penelitian ini, BAPPEDA sendiri ingin mengetahui strategi dan  

kinerja pemerintah daerah (walikota dan wakil)  guna mengembangkan Kota 

Madiun dalan RPJMD selama kurun waktu 5 tahun. Dalam RPJMD tersebut 

apakah walikota dan pemerintah daerah setempat setuju dengan rancangan 

pembangunan tersebut,adakah yang diganti, dan sejauh mana 

pengimplemetasiaannya sesuai dengan visi misi walikota untuk 

mengembangkan Kota Madiun 

3.3 Fokus Penelitian 

  Penulis memilih fokus permasalahan untuk menghindari perluasan 

cangkupan pembahasan. Adanya fokus penelitian akan mempermudah penulis 

dalam pencarian data dan penganalisisan masalah, berikut fokus penelitian yang 

disusun oleh penulis: 
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1. Bagaimana pengimplementasian kebijkan tata ruang yang di bentuk di Kota 

Madiun guna mengembangkan wilayah Kota Madiun Tahun 2014-2019. 

Kedua fokus tersebut merupakan garis besar peneliti untuk melakukan 

observasi terkait analisis tata ruang dalam kebijakan pengembangan wilayah 

perkotaan di kota Madiun.  

3.4 Pemilihan Informan 

  Informan penelitian merupakan orang yang memberi informasi terkait dirinya 

maupun orang lain, bisa juga memberikan informasi terkait suatu kejadian yang 

sesuai dengan fokus peneliti. 30 Pemilihan informan tersebut untuk mendukung 

data-data yang akan dijadikan penelitian. Sehingga dalam menentukan informan 

harus sesuai dengan kebutuhan peneliti.  Dalam  menentukan informan penulis 

dengan teknik purposive. Purposive merupakan mekanisme pemilihan informan 

dengan menetapkan krtiteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan 

dijadikan sumber informasi.31 Dalam  penelitian ini penulis memberikan kriteria 

orang yang dijadikan informan, antara lain : 

1. BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) yang berkaitan 

langsung dengan rencana pengembangan Kota Madiun. Informan pada 

divisi yang berkaitan langsung dengan RPJMD (Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah) yang mana pada divisi tersebut tau dalam 

program tersebut apakah sudah sesuai ataukah ada yg dirubah selain itu 

untuk mempermudah pola komunikasi tersebut. 

                                                           
30 Afrizal,op.cit,hal.139. 
31 Ibid, hal. 140. 
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2. Pemerintah Daerah Kota Madiun dimana pemerintah daerah adalah pihak 

yang mengetahui apakah usulan RPJMD tersebut sesuai dengan program 

yang diinginkan walikota guna mewujudkan Kota Madiun sesuai visi 

misinya dan beberapa tokoh masyarakat yang mengetahui keadaan Kota 

Madiun. 

 Dengan dibagi kriteria tersebut akan mempermudah dalam pencarian 

informan tersebut. Kriteria tersebut menjadi patokan pilihan penulis karena dirasa 

sudah memenuhi target data. Setelah mengkriterikan informan, penulis  

mengklasifikasi informan menjadi tiga yaitu informan kunci, utama serta 

pendukung. Pengklasifikasian tersebut untuk mempermudah dalam 

mengklasifikasi data serta data yang dicari akan lebih fokus. 

a. Informan Kunci 

 Informan kunci merupakan pihak yang berkaitan langsung dengan program 

atau mengetahui secara keseluruhan terkait stertaegi pemerintah dalam proses 

pengembangan wilayah kota Madiun. Dalam penelian ini informan kunci yang 

terpilih yaitu BAPPEDA. Alasan penulis menetapkan sebagai informan kunci 

BAPPEDA karena BAPPEDA mengetahui proses dan strategi pengembangan 

wilayah perkotaan kota Madiun tersebut. Informan yang dijadikan objek 

wawancara yaitu : Utomo Sapto selaku kepala bidang fisik dan Prasarana 

BAPPEDA Kota Madiun, Sugeng selaku sekretaris bidang fisik dan prasarana 

BAPPEDA Kota Madiun dan Ratna selaku sekretaris bidang keuangan. 
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b. Informan Utama 

 Informan utama merupakan pihak yang terlibat langsung di lapangan serta 

mengetahui kondisi masyarakat yang ada di lapangan. Informan utama yang 

ditunjuk oleh penulis yaitu Pemerintah Daerah kota Madiun. Pemerintah Daerah 

sendiri adalah dinas yang terkait program yang di setujui dari walikota sendiri. 

Pemerintah daerah sendiri ialah narasumber atau fokus penelitian, yaitu pada 

pemerintah daerah Kota Madiun khususnya walikota dan wakil. Informan yang 

menjadi narasumber peneliti adalah Edy Hermayanto selaku staf ahli bidang 

pemerintahan, Andrianto Waskito Murti selaku wakil bidang pemerintah dan 

pembangunan dan Surya Hadidono selaku staf bidang ahli bidang pembangunan.  

c. Informan Pendukung 

Informan yang termasuk dalam informan tambahan pada penelitian yang akan 

peneliti lakukan adalah pihak yang membantu dan mengetahui bagaimana strategi 

pemerintah daerah guna mengembangkan kota Madiun yakni Endang Winaryanti 

selaku anggota DPRD Kota Madiun Komisi tiga bagian pembangunan dan 

infrastruktur. Serta beberapa tanggapan masyarakat yang mengetahui akan strategi 

pengembangan wilayah perkotaan Kota Madiun. Pada tanggapan masyarakat akan 

dikelompokkan atau dianalisis, kebijkan tersebut menimbulkan pro dan kontra atau 

tidak. Masyarakat tersebut ada yang setuju dan tidak dengan kebijakan tersebut 

sehingga menimbulkan dampak pengembangan tersebut.  
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3.5 Sumber Data 

 Dalam melakukan penelitian, penulis harus menghasilkan data-data yang 

sesuai dengan fokus permasalahan yang sedang diteliti.  Untuk pencarian data 

tersebut dibagi dalam dua sumber  data yaitu sumber primer dan skunder. 

a. Sumber Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti atau 

orang yang mengumpulkan data dengan cara wawancara narasumber yang sudah 

dipilih dan memiliki potensi untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 

peneliti. Selain itu juga bisa didapatkan dengan cara melakukan turun lapang 

dengan pengumpulan data dalam bentuk catatan atau rekaman baik video, gambar 

mapun suara tentang situasi yang sedang terjadi di lapangan. 

b. Sumber Data Sekunder 

  Sumber sekunder merupakan pengumpulan data yang tidak diperoleh secara 

langsung. Sumber sekunder ini sebagai penunjang atau melengkapi data primer 

seperti melalui bahan-bahan kepustakaan atau dokumentasi yang sudah ada dan 

tertulis. Dalam pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : 

1. Studi Literatur ; dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari jurnal, buku-

buku, karya ilmiah, berbagai pendapat ahli yang sesuai dengan permasalahan 

yang sedang di teliti. 
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2. Dokumentasi : pengumpulan data yang didapatkan dari intansi terkait dan data 

yang sudah ada secara tertulis di lokasi penelitian  tersebut, berupa rekaman dan 

hasil tanya jawab. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

  Dalam penelitin ini menggunakan dua jenis sumber data primer dan 

sekunder. Untuk melakukan pengumpulan data-data tersebut penulis memiliki 

teknik pengumpulan data agar sesuai dengan data yang dibutuhkan antara lain : 

a. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan sistematik terkait 

fenomena yang sedang diteliti. Menurut Jehoda Dkk observasi menjadi alat 

penelitian ilmiah apabila :32 

1. Mengacu kepada tujuan dan sasaran yang akan dirumuskan 

2. Direncanakan secara sistematik 

3. Dicatat dan dihubungkan secara sistematik dengan proposi-proposi yang lebih 

umum serta 

4.  Dapat dicek dan dikontrol ketelitiannya. 

Observasi yang dilakukan oleh penulis, dengan turun lapang mengikuti kegiatan 

BAPPEDA, Pemerintah Daerah, Dinas Pekerjaan Umum yang berhubungan 

dengan rencana pengembangan wilayah perkotaan kota Madiun. Metode observasi 

salah satu cara yang baik untuk mengawasi perilaku masyarakat maupun suatu 

                                                           
32 Ida Bogoes Mantra, op.cit, hal.79. 
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kelompok33. Seperti halnya perilaku masyarakat yang mempunyai pendapat setuju 

dan tidak setuju dengan proses pengembangan wilayah perkotaan tersebut. Dalam 

melakukan obesrvasi peneliti, mencatat gejala-gejala yang terjadi dilapangan baik 

dengan rekaman video, gambar maupun suara, penulis juga menyiapkan catatan 

kecil. Observasi langasung ini sangat perlu dilakukan untuk melihat relevansi dari 

informan dengan kejadian di lapangan. 

b. Wawancara Mendalam 

Wawancara mendalam merupakan sebuah interaksi sosial informal antara 

peneliti dengan para informannya.34 Dengan melakukan wawancara mendalam 

kepada informan, peneliti dapat mengetahui alasan ataupun perubahan sosial yang 

dialami. Pememilihan informan harus memiliki potensi memberikan informasi 

yang sesuai permasalahan penelitian. Wawancara mendalam terhadap narasumber 

tersebut dilakukan secara intens untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan 

oleh peneliti. Dalam melakukan wawancara mendalam penulis memilih narasumber 

beberapa anggota BAPPEDA (Badan Perencanan Pembangunan Daerah) yang 

berkaitan langsung dengan rencana pengembangan wilayah perkotaan Kota 

Madiun, Pemerintah Daerah yang berkaitan langsung dengan usulan BAPPEDA 

terkait pembangunan Kota Madiun yang akan disampaikan ke walikota ataupun 

sebaliknya,  beberapa masyrakat yang setuju dan tidak setuju dengan kebijakan 

yang direncanakan pemerintah kota Madiun. 

                                                           
33 Ibid, 

34 Afrizal,op.cit, hal.139. 
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c. Dokumentasi 

Pencarian data sebagai penunjang hasil obervasi dan wawancara mendalam. 

Dokumentasi ini berupa rekaman (gambar, suara, video), data-data yang didapatkan 

di lapangan maupun data yang didapatkan dari literatur. 

3.7 Analisis Data 

   Analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul, baik data primer 

maupun data skunder. Data yang didapatkan tersebut diolah oleh penulis untuk 

dilakukan analisis mengunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Untuk 

mempermudah melakukan analisis data membutuhkan teknik agar proses analisis 

mudah dan hasilnya dapat dipahami. Dalam melakukan Analisis data penulis 

menggunakan Model Miles Dan Huberman. Berikut ilustrasi dari model Miles dan 

Huberman. 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang didapatkan di lapangan oleh penulis cukup banyak sekali, semkin 

sering melakukan pencarian data dilapangan seamkin banyak pula data - data yang 

didapatkan oleh penulis. Maka dari itu perlu dilakukan reduksi data (merangkum) 

dengan mencari hal-hal pokok dalam penelitian, memfokuskan hal-hal yang dicari, 

serta mencari tema dan pola yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dengan begitu 

peneliti akan mudah dalam melakukan analisis. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

  Setelah melakukan reduksi data, ada langkah selanjutnya yang dilakukan 

oleh penulis dengan cara mendisplaykan data. Dengan menggunakan uraian 
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singkat. Menurut  Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk 

penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Melalui 

display data akan mempermudah pemahan terkait data yang diperoleh dan bisa 

melakukan tahap selajutnyas sesauai hal yang dipahami penulis. 

c. Conclusion (Kesimpulan) 

  Langkah berikutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dimana kesimpulan awal 

yang dikemukaan masih bersifat sementara, dan akan  berubah bila tidak 

menentukan bukti  lagi yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan  data 

berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif bisa jadi 

menjawab rumusan masalah yang telah dirumusakan sejak awal, tetapi juga 

sebaliknya, karena rumusan masalah kualitatif bersifat sementara dan bisa 

berkembang sesuai realitas lapangan. 

3.8 Keabsahan Data 

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih matang, dibutuhkan menguji keabsahan 

data. Dalam melakukan keabsahan data penulis melakukan beberapa cara antara 

lain : 

a. Penambahan Waktu Penelitian 

Penambahan waktu penelitian untuk melakukan kroscek data serta ikut serta 

dilapangan baik dalam pembahasan masalah pengembangan wilayah perkotaan 

kota Madiun atau pada saat penulis mencari informasi kepada masyarakat yang 

setuju dan tidak setuju dengan kebijakan pemerintah.  
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b. Triangulasi Sumber Data 

Metode Triangulasi sumber data merupakan salah satu untuk mengkroscek data 

dengan mencari sumber lain di luar data dengan berbagai metode selain melalui 

wawancara dan observasi. Seperti terlibat langsung dari observasi, peneliti juga 

memiliki dokumen tertulis ataupun ar sif mengenai fenomena yang diteliti  serta 

foto yang didapatkan peneliti. Tujuannya untuk  memberikan data yang berbeda 

serta akan memberikan pandangan lain dalam fenomena yang diteliti. Dengan cara 

triangulasi sumber data akan mendapatkan pandangan yang luas dan memunculkan 

pengetahuan baru sehingga dapat dijadikan bahan untuk kroscek data. 

c. Diskusi Dengan Teman Sejawat 

Diskusi dengan teman sejawat yakni mampu memberikan tanggapan terhadap hasil 

data temuan dan analisis penulis. Serta memberikan masukan terhadap hasil-hasil 

penelitian penulis. Sehingga hasil penlitian lebih baik. 
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BAB IV 

HASIL DAN PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Kota Madiun 

   Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum Kota Madiun 

sebagai informasi pendukung dari penelitian ini. Penjelasan tersebut dibagi dalam 

beberapa bagian yaitu (1) Letak Geografis dan Adminstratif Kota Madiun, (2) 

Sosial dan Ekonomi Kota Madiun (3) Visi, Misi, dan Tujuan Pemerintah Kota 

(Walikota dan Wakil) Kota Madiun (4) RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) 

Kota Madiun. Adapun akan dijelaskan sebagai berikut: 

4.1.1 Letak Geografis dan Administratif Kota Madiun 

 Kota Madiun adalah wilayah di Provinsi Jawa Timur, kota yang cukup di 

kenal di bagian jawa timur.  Kota ini terletak 160 km sebelah barat Surabaya, atau 

111 km sebelah timur Surakarta, Jawa Tengah. Di kota ini terdapat pusat industri 

kereta api (INKA). Madiun dikenal memiliki Lapangan Terbang Iswahyudi, yakni 

salah satu pangkalan utama AURI, meski sebenarnya terletak di Kabupaten 

Magetan. Madiun memiliki julukan Kota Gadis, Kota Brem, Kota Pelajar, Kota 

Sepur, Kota Pecel, Kota Budaya, Kota Sastra, dan Kota Industri. 

 Secara geografis Kota Madiun terletak pada 111° BT - 112° BT dan 7° LS 

- 8° LS dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Geger di sebelah selatan, 

sebelah timur dengan Kecamatan Wungu, dan sebelah barat dengan Kabupaten 
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Magetan.35 Kota Madiun hampir berbatasan sepenuhnya dengan Kabupaten 

Madiun, serta dengan Kabupaten Magetan di sebelah Barat. Bengawan Madiun 

mengalir di kota ini, merupakan salah satu anak sungai terbesar Bengawan Solo. 

 Kota Madiun terletak pada daratan dengan ketinggian 63 meter hingga 67 

meter dari permukaan air laut. Daratan dengan ketinggian 63 meter dari permukaan 

air laut terletak di tengah, sedangkan daratan dengan ketinggian 67 meter dari 

permukaan air laut terletak di sebelah di selatan. Rentang temperatur udara antara 

20 °C hingga 35 °C. Rata-rata curah hujan Kota Madiun turun dari 210 mm pada 

tahun 2006 menjadi 162 mm pada tahun 2007. Rata-rata curah hujan tinggi terjadi 

pada bulan-bulan di awal tahun dan akhir tahun, sedangkan rata-rata curah hujan 

rendah terjadi pada pertengahan tahun.36 

 Secara Administratif wilayah Kota Madiun mempunyai luas 33,23 Km² 

terbagi menjadi 4 (empat) kecamatan yaitu: 

Kecamatan Luas 

Kecamatan Manguharjo 12,54 Km² 

Kecamatan Taman I 13,46 Km² 

Kecamatan Taman II  

Kecamatan Kartoharjo 11,73 Km² 

                                                           
35 Diakses dari situs : 

http://statistik.madiunkota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=191&Itemid

=26, tanggal 21 Juli 2016 

36  Diakses dari situs : 

http://statistik.madiunkota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=194&Itemid=26,

Tanggal 21 Agustus 2016 

http://statistik.madiunkota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=191&Itemid=26
http://statistik.madiunkota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=191&Itemid=26
http://statistik.madiunkota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=194&Itemid=26
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Masing-masing kecamatan tersebut terdiri atas 9 kelurahan sehingga semuanya 

terdapat 27 kelurahan di Kota Madiun.37 Saat ini adanya pemekaran wilayah, 

dibentuk 2 kecamatan baru yaitu: Kecamatan Maguharjo Anyar dan Madiun Kota. 

 Gambar 4.1  

Peta Administrasi Kota Madiun38 

 

                                                           
37 Diakses dari situs : http://www.madiunkota.go.id/kecamatan-manguharjo, tanggal 04 Mei, 2016. 

38 Perda No 4 Tahun 2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terkait 

gambaran umum Kota Madiun. 
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Gambar di atas adalah gambar peta rencana struktur ruang Kota Madiun, dimana 

dalam peta tersebut dikelompok-kelompokan bagian atau daerah mana saja yang 

cocok untuk dibangun struktur-struang ruang yang ada di Kota Madiun. 

4.1.2 Sosial dan Ekonomi Kota Madiun 

Berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Madiun, jumlah penduduk Kota Madiun sampai dengan akhir tahun 2013 adalah 

sebanyak 207.381 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 101.481 jiwa 

dan penduduk perempuan sejumlah 105.900 jiwa. Dengan Jumlah Kepala Keluarga 

sampai dengan akhir tahun 2012 sebanyak 65.123 KK. Rincian data jumlah per 

kecamatan dapat disajikan sebagaimana di lihat pada tabel dibawah : 

Tabel 4.1 

Data Penduduk Kota Madiun Tahun 2009-2013 

No.  Kecamatan    Tahun/Jiwa   

2009  2010  2011  2012  2013  
1  Kartoharjo  54.071  56.810  55.332  55.970  57.090  

2  Manguharjo  55.412  58.294  60.804  60.712  62.086  

3  Taman  79.532  83.701  85.951  86.575  88.205  

  Jumlah   189.015  198.805  202.087  203.257  207.381  

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil39 

Dari data sebagaimana disajikan dalam tabel diatas terlihat, bahwa 

pertumbuhan jumlah penduduk mengalami kenaikan selama kurun waktu 5 (lima) 

tahun. Pertumbuhan yang signifikan terjadi di Kecamatan Taman. Jika pada Tahun 

2009 jumlah penduduk 79.532 jiwa, maka pada tahun 2010 tumbuh menjadi 83.701 

                                                           
39 Perda No 4 Tahun 2014, tentang RPJMD kota Madiun bagian Bab II Data kependudukan Kota 

Madiun tahun 2009-2013. 
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jiwa, tahun 2011 tumbuh menjadi 85.951 jiwa dan dalam tahun 2012 dan tahun 

2013 tumbuh menjadi 86.575 jiwa  dan 88.205 jiwa. 

Kelompok usia penduduk Kota Madiun dapat digolongkan ke dalam 

penduduk usia5 produktif dan tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah 

kelompok penduduk usia 15 - 65 tahun, sedangkan penduduk usia tidak produktif 

adalah kelompok penduduk usia <15 tahun dan ≥65 tahun. Perbandingan jumlah 

penduduk usia produktif dan tidak produktif disajikan sebagaiman gambar 

dibawah: 

  Gambar 4.2 

Grafik Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif  

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil40 

                                                           
40 Perda No 4 Tahun 2014, tentang RPJMD kota Madiun bagian Bab II Grafik kependudukan Kota 

Madiun tahun 2009-2013. 
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Dari grafik diatas terlihat bahwa jumlah penduduk usia produktif lebih besar 

bila dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Pada kelompok 

penduduk usia tidak produktif, proporsi penduduk usia <15 tahun lebih besar dari 

pada penduduk usia  ≥65 tahun. Banyak kemungkinan kebutuhan SDM terpenuhi 

untuk mendukung pertumbuhan sebuah kota yang berbasis sektor jasa dan 

perdagangan. 

Kapasitas keuangan daerah dalam mendukung pencapaian target 

pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun yang lalu dapat dilihat dari anggaran 

pendapatan dan belanja daerah. Dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan 

untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaran 

pemerintahan dan pembangunan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Peningkatan tersebut menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan 

pembangunan baik dari aspek fisik maupun non fisik.  

 Pendapatan daerah Kota Madiun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 

2013 sendiri  terus mengalami kenaikan yang signifikan, seperti ditnjukkan tabel di 

bawah. 

Tabel 4.2 

Target dan realisasi pendapatan Kota Madiun 2009-2013 

Tahun  Target  Realisasi  Bertambah/Berkurang  

2009   372.422.039.000,00    416.592.459.385,97    44.170.420.385,97   

2010   475.632.126.000,00    511.265.259.855,53    35.633.133.855,53   

2011   485.504.592.000,00    528.997.038.316,73    43.492.446.316,73   
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2012   628.682.345.000,00    682.101.729.900,20   53.419.384.900,20   

2013   733.491.908.000,00    809.078.381.917,59   75.586.473.917,59   

Total  2.695.733.010.000,00   2.948.034.869.376,02   252.301.859.376,02   

Sumber: BPKAD Kota Madiun41 

Posisinya yang cukup strategis menjadikan Madiun berada di jalur 

utama Surabaya-Yogyakarta. Kota ini juga menjadi persimpangan jalur 

menuju Ponorogo dan Pacitan ke arah selatan. Akan direncanakan oleh pemerintah 

Jawa Timur untuk membangun jalan bebas hambatan dari Kota Surakarta (Tanpa 

lewat Kota Sragen dan Ngawi) lurus ke barat laut sampai Maospati, Magetan 

kemudian di teruskan sampai Kota Madiun dan di teruskan lurus ke timur laut 

melewati Kota Nganjuk sampai di Waru, Sidoarjo (Berhubung dengan Tol 

Surabaya-Gempol), hal ini bertujuan untuk membangun Kota Madiun sebagai 

kota metropolitan atau kota singgah yang diharapkan dapat membantu 

permasalahan Kota Surabaya. Oleh karena itu, Kota Madiun ditetapkan sebagai 

wilayah hinterland atau pusat ekonomi untuk daerah sekitarnya dalam Rencana 

Tata Ruang dan Wilayah (Perda No 6/2007). 

4.1.3  RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Madiun 

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan 

ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang 

selanjutnya disingkat RTRW, adalah hasil perencanaan tata ruang Kota Madiun 

                                                           
41 Perda No 4 Tahun 2014, tentang RPJMD kota Madiun bagian Bab III Target dan Realisasi 

Pendapatan Kota Madiun Tahun 2009-2013 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Ponorogo
https://id.wikipedia.org/wiki/Pacitan
https://id.wikipedia.org/wiki/Metropolitan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya
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yang merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur ke 

dalam struktur dan pola ruang wilayah Kota Madiun. 

Penyusunan rencana pembangunan daerah dapat berupa RPJPD (Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun 

yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP 

nasional dan RPJPD Provinsi, berpedoman pada RTRW kabupaten/kota serta 

memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya. Hal ini sesuai dengan 

amanat Pasal 23 ayat (2) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah dan  RPJMD. 42 

Penyusunan RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran dari 

Visi, Misi dan Program Kerja H. Bambang Irianto, SH, MM sebagai Walikota 

Madiun dan H. Sugeng Rismiyanto, SH, MHum sebagai Wakil Walikota Madiun 

Tahun 2014-2019 yang telah dilantik pada tanggal 29 April 2014. Perumusan 

RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019 dilakukan dengan berpedoman pada 

RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025 dan RTRW Kota Madiun Tahun 2010-

2030. Hal ini untuk menjamin adanya keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran, 

kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan 

visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, serta adanya 

                                                           
42 Undang-undang Pasal 23 ayat (2) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang, Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan RPJMD. 
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keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program 

pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan 

ruang Kota Madiun. 

RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025 dan RTRW Kota Madiun Tahun 

2010-2030 telah dijadikan pedoman oleh Pemerintah Kota Madiun dalam 

menyusun dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019.43  Selain itu, dalam 

merumuskan kebijakan juga memperhatikan dokumen RPJMN (Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2010-2014, RPJMD Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2014-2019, RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018 dan 

RTRW Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029. Oleh karena itu RPJMD merupakan 

bagian yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional, rencana 

pembangunan Provinsi Jawa Timur dan rencana pembangunan dengan 

kabupaten/kota terdekat lainnya. Dengan demikian,   maka RPJMD harus sinkron 

dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta 

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah. 

4.1.4 Visi, Misi Walikota dan Wakil Kota Madiun 

Visi,  merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya 

yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan 

oleh Kepala Daerah terpilih. Dalam dimensi lain, Visi dapat juga dimaknai sebagai 

pernyataan cita-cita atau keinginan atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai 

                                                           
43 Perda no 4 Tahun 2014, Tentang RPJMD terkait Hubungan Antara Dokumen. 
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di masa depan.44 Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi 

yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha 

pembangunan. Dalam konteks tersebut, maka implementasi dari visi Walikota dan 

Wakil Walikota Madiun terpilih dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah mewujudkan 

Kota Madiun yang maju, sehingga diharapkan akan memberi dampak pada upaya 

meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakatnya. Dalam operasional selanjutnya 

visi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran merujuk pada arah kebijakan RPJPD 

pada periodesasi 5 (lima) tahunan berkenaan yang sama. Selain itu, perumusan visi 

didasarkan oleh kondisi saat ini baik dari sisi permasalahan pembangunan daerah 

maupun isu- isu strategis eksternal maupun internal yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya. Dilandasi dari perspektif kerangka berfikir dan bertindak tersebut, 

maka Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih telah menetapkan Visi untuk 

kurun waktu periodesasi kepemimpinannya selama 5 (lima) tahun kedepan, yaitu : 

“Terwujudnya  Kota Madiun Yang Lebih Maju Dan Sejahtera”45 

Visi tersebut diatas, memiliki makna yang sangat dalam dan mendasar serta 

strategis, sebagai landasan bagi seluruh masyarakat dalam melaksanakan 

pembangunan di Kota Madiun pada satu sisi. Disisi lain merupakan target capaian 

yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujdukan oleh 

Walikota dan Wakil Walikota Madiun dalam 5 (lima) tahun kedepan. 

Misi, Berdasarkan keterkaitan dengan visinya. Misi Kota Madiun dalam 

RPJMD tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut: 

                                                           
44 Diakses melalui: http://hariannetral.com/2014/10/pengertian-visi-misi-apa-itu-visi-misi.html, 

tanggal 21 September 2016. 

45  Eddy Hermayanto Wawancara, Madiun, tanggal 6 September 2016.  

http://hariannetral.com/2014/10/pengertian-visi-misi-apa-itu-visi-misi.html
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1.  Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat  

2.  Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa  

3.  Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik  

4.  Meningkatkan dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat 

4.2 Data Fokus Penelitian 

 Pada bab ini akan membahas mengenai data-data fokus penelitian penulis 

yang di bagi menjadi beberapa bagian : Strategi dan Arah Kebijakan Ruang 

Wilayah, dan Potensi Pengembangan Wilayah Kota Madiun 

4.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Penataan Ruang Wilayah 

 Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program 

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.46 Strategi harus dijadikan salah satu 

rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa 

pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang 

selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga 

harus menunjukkan keinginan yang kuat Pemerintahan Kota Madiun untuk  

menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan 

daerah. Melalui parameter tertentu, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau 

kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategi” 

dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah 

                                                           
46 Peraturan Daerah Kota Madiun No 6 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Kota Madiun 

Tahun 2010-2030 terkait strategi kebijakan RTRW. 
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daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, 

strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.   

 Rumusan strategi dan arah kebijakan bertujuan untuk memberikan rujukan 

supaya dalam merumuskan capaian target kinerja pembangunan. Oleh karena itu, 

perlu ada penjelasan tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan 

sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi menjabarkan langkah-langkah 

sistematis mencapai visi dan misi melalui program-program prioritas indikatif yang 

selanjutnya diperjelas dengan kebijakan umum. Untuk mendapatkan gambaran 

nyata bagaimana langkah-langkah strategi yang dilakukan dari waktu ke waktu 

untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, maka arah kebijakan akan mengarahkan langkah 

kapan indikator capaian masing-masing sasaran harus dicapai dan sekaligus 

memberi pedoman, pada rentang waktu mana strategi harus dijalankan dalam kurun 

2014 sampai dengan 2019 sebagai periodesasi RPJMD Kota Madiun.47 

 Telah diuraikan diatas, bahwa strategi merupakan langkah-langkah yang 

berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan 

Wakil Walikota Madiun terpilih. Strategi harus dijadikan salah satu landasan yang 

amat penting dalam perencanaan pembangunan daerah. dengan demikian rumusan 

strategi dapat berupa pernyataan yang menjelaskana bagaimana tujuan dan sasaran 

akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. 

Rumusan strategi juga harus menunjukan keinginan kuat bagaimana pemerintah 

Kota Madiun menciptakan nilai tambah  bagi para pemangku kepentingan  

                                                           
47 Peraturan Daerah Kota Madiun no 4 Tahun 2014,tentang Rancangan Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Bab VI terkait Strategi dan Arah Kebijakan. 
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Strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan misi 

Pemerintahan Kota Madiun yang telah ditetapkan menjadi agenda utama dalam 

pencapaian pembangunan daerah adalah: 

“Terwujudnya Kota Madiun Yang Lebih Maju dan Sejahtera”. Sedangkan 

misinya adalah: (i) Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi 

masyarakat; (ii) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih 

dan berwibawa; (iii) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas pelayanan 

publik; (iv) Meningkatkan dan memeratakan tingkat kesejahteraan 

masyarakat.  

Adapun masing-masing misi tersebut mempunyai tujuan,sasaran dan strategi yang 

harus dicapai: 

1. Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyrakat 

Pada misi yang pertama, kota madiun mempunyai tujuan dan sasaran ialah 

terwujudnya partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan. Sasaran yang 

akan dicapai dari dari misi tersebut, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan daerah dan meningkatnya pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak. Dari tujuan dan sasaran misi mewujudkan pembangunan 

berbasis pada partisipasi masyarakat, strategi pemerintah untuk mewujudkan 

misinya yaitu: 

  Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah 

  Meningkatkan pembinaan secara berkelanjutan terhadap  LPM (Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat), PKK (Pembina Kesejahteraan Keluarga), dan 

OKP (Organisasi Kepemudaan) 

  Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan pada lembaga pemerintahan 

dan swasta 

  Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak 
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2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih dan Berwibawa 

Misi mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bersejahtera 

mempunyai tujuan, terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik. 

Sasaran dari misi pemerintah daerah kota Madiun pada (i) meningkatnya 

akuntabilitas Pemerintah Daerah, (ii) Meningkatnya efektifitas kelembagaan 

pemerintahan dan manajemen aparatur yang efektif dan profesional, (iii) 

Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program 

serta (iv) meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi pemerintah dan 

kependudukan yang tertib, handal, terintegrasi. Strategi pemerintah daerah Kota 

Madiun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tata kelola pemerintah yang baik, 

bersih dan berwibawa, ialah: 

  Memberlakukan fakta integritas sebagai upaya pemberantasan korupsi, 

kolusi dan nepotisme 

  Meningkatkan kualitas  layanan pemerintah 

  Meningkatkan pelaksanaan Perda melalui penegakan hukum secara tegas 

  Meningkatkan kelembagaan dan sistem informasi manajemen Pemerintah 

Daerah 

  Meningkatkan manajemen dan kualitas  sumberdaya aparatur secara efektif 

dan efisien 

  Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara profesional dan 

terintegrasi 

  Meningkatkan Koordinasi Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas dokumen 

perencanaan, penganggaran dan pengendalian program 

  Meningkatkan kuantitas dan kualitas dokumen statistik Daerah 

  Meningkatkan administrasi kearsipan secara profesional 

  Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan administrasi kependudukan dan 

catatan sipil 
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3. Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Publik 

Pemerintah daerah kota Madiun dalam misi meningkatkan kualitas dan pelayanan 

publik mempunyai tujuan terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketentraman 

masyarakat serta Meningkatkan kualitas pelayanan dasar Masyarakat. Strategi 

pemerintah daerah sendiri dalam mewujudkan misi tersebut ialah : 

  Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan ketertiban, ketentraman, dan 

kenyamanan kota, penyelesain konflik serta mitigasi bencana 

  Meningkatkan fasilitasi partai politik dan pembinaan organisasi 

kemasyarakatan 

  Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran 

  Meningkatkan ketersediaan dan kualitas jalan, pembuangan sampah, makam, 

rumah tinggal layak huni, air bersih, dan listrik secara memadai dan merata 

  Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perhubungan, telekomunikasi dan 

informasi secara memadai dan merata 

  Meningkatkan infrstruktur ekonomi secara memadai dan merata  

  Meningkatkan pengelolaan tata ruang dan lingkungan secara terpadu 

4. Meningkatkan dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat 

Tujuan dari misi meningkatkan dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyrakat 

ialah ( i ) terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan 

masyarakat, (ii) meningkatnya kualitas pendidikan, (iii) Meningkatkan kualitas 

kesehatan masyarakat, (iv) Meningkatkan penanganan penyandang masalah 

kesejahteraan sosial (PMKS) dan memperluas cakupan keluarga berencana, (v) 

meningkatkan daya saing tenagakerja, meningkatkan pelestarian budaya, peran 

serta pemuda dan prestasi olah raga serta (vi) Meningkatkan Peran koperasi, 

UMKM, Perdagangan, Pariwisata dan perindustrian dalam Pembangunan serta (vii) 

Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah. Dari ketujuh tujuan misi meningkatkan 



65 
 

dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah membentuk 

strategi dalam pelaksanaan misi tersebut, ialah: 

  Meningkatkan iklim investasi yang kondusif  dan pemerataan  kesejahteraan 

rakyat 

  Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan pada semua jenjang 

pendidikan  

  Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas fasilitas kesehatan dan budaya sehat 

masyarakat 

  Meningkatkan penanganan PMKS ( Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosia ) 

  Meningkatkan cakupan keluarga berencana dan sejahtera 

  Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja 

  Meningkatkan Pelestarian Seni Budaya Serta Prestasi Pemuda dan Olah Raga 

  Meningkatkan kontribusi koperasi, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah), perdagangan, pariwisata dan perindustrian 

  Meningkatkan ketersediaan pangan daerah 

 Diatas adalah penjabaran mengenai strategi pemerintah daerah dalam 

mewujudkan misinya. Berkenaan dengan pembangunan daerah telah digariskan, 

bahwa apa yang menjadi visi-misi daerah harus selaras dengan visi-misi 

pembangunan jangka menengah nasional sebagaimana telah dituangkan kedalam 

RPJMN 2010-2014.  

4.2.2 Potensi Pengembangan Wilayah Kota Madiun 

 Kota yang secara geografis memiliki nilai strategis sebagai salah satu urat 

nadi untuk mendukung perekonomian di Provinsi Jawa Timur yang tumbuh pesat 

dari waktu ke waktu, perlu dilakukan penataan kawasan secara berkelanjutan baik 
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untuk jangka menengah maupun untuk jangka panjang.48 Penyiapan kawasan-

kawasan tertentu dalam kaitannya dengan pertumbuhan Kota Madiun yang pesat 

dimasa depan meliputi, antara lain :  

a. Kawasan untuk pengembangan pertanian;  

b. Kawasan untuk pengembangan perikanan;  

c. Kawasan untuk pengembangan peternakan  

d. Kawasan untuk pengembangan perkebunan;  

e. Kawasan untuk pengembangan industri;  

f. Kawasan untuk pengembangan pariwisata;  

g. Kawasan untuk permukiman;  

h. Kawasan untuk pengembangan untuk aktivitas lainnya. Pengelolaan kawasan-

kawasan dimaksud yang dilakukan secara pararel, telah memberi dampak positif 

terhadap pertumbuhan perekonomian Kota Madiun. Oleh  karena itu, dalam 5 

(lima) tahun kedepan penanganan pengelolaan kawasan potensial tersebut akan 

dilakukan, dengan titik fokus pada pengembangan komoditi unggulan yang selama 

ini berkontribusi pada penerimaan pendapatan Pemerintah Kota Madiun, karena 

memiliki nilai ekonomis yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Kota Madiun lebih fokus pada aspek perdagangan dan industri yang 

menjadikan kota Madiun mendapat sebutan sebagai kota (GADIS) kota 

perdagangan dan Industri. I terkait wilayah Kota Madiun sendiri yang 

terbatas.49  

                                                           
48 Peraturan Daerah no Tahun 2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah 

(RPJMD) Bab II terkait Potensi Pengembangan Wilayah, Hal 23. 
49 Utomo Sapto, Wawancara, Madiun, Tanggal 23 Agustus 2016. 
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Dari pemaparan inilah peneliti akan lebih berfokus pada kebijakan tata ruang, 

khususnya pada aspek perdagangan dan perindustrian, Bidang urusan industri, 

merupakan salah satu bidang yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Data dan 

informasi dalam 5 (lima) tahun yang lalu menunjukan bahwa bidang urusan industri 

telah memberi kontribusi yang relatif cukup signifikan terhadap pertumbuhan 

pendapatan daerah. Oleh karena itu, untuk pengembangan industri kedepan 

Pemerintahan Kota Madiun sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, telah menyiapkan pula lahan untuk bidang 

urusan industri seluas 22,7 Ha di Wilayah Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan 

Taman. 

 Indikator penataan ruang  di Kota Madiun sendiri meliputi antara lain data 

dan informasi tentang (i) luas  wilayah produktif; (ii) luas wilayah industri; dan (iii) 

luas wilayah perkotaandi Kota Madiun selama kurun waktu tahun 2009 sampai 

dengan tahun 2013, dapat dilihat sebagaimanapada tabel dibawah ini:50 

Tabel 4.3 

Data Pentaan Ruang Kota Madiun Tahun 2009-2013 

No  Uraian   Tahun/Persentase   

2009  2010  2011  2012  2013  
1  Luas  Wilayah 

Produktif  
1110 Ha  1098 Ha  1067 Ha  1067 Ha  1064 Ha  

2  Luas Wilayah Industri  65,33 Ha  65,33 

Ha  
65,33 

Ha  
65,33 

Ha  
65,33 

Ha  
3  Luas Wilayah 

Perkotaan  
3.323  3.323  3.323  3.323  3.323  

Sumber : BAPPEDA Kota Madiun Tahun 2009-2013 

                                                           
50 Peraturan Daerah Kota Madiun No 4 Tahun 2014, tentang RPJMD (Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah) Bab II terkait Tabel Penataan Ruang, hal 102. 
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4.3 Fokus Pembahasan 

Pada bagian bab ini penulis memfokuskan pembahasan sebagai bahan 

penelitian menjadi 3 bagian: Rencana Pengelolaan Kawasan Perdagangan dan 

Industri, analisa dampak permasalahan dan strategi atau kinerja pemerintah kota ( 

walikota dan wakilwalikota), implementasi kebijakan dengan rencana rtrw tahun 

2014-2019. Dimana pada masing-masing bagian akan dijelaskan. 

4.3.1 Rencana Pengelolaan Kawasan Perdagangan dan Industri 

 Berdasarkan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah ) Kota Madiun Tahun 

2010-2030 dimana kawasan peruntukan Perdagangan dan jasa Kota Madiun yang 

tertera dalam pasal 29 ayat 3 huruf b.51 Pengembangan pasar di kota Madiun sendiri 

dibagi menjadi 3,yaitu: a. pengembangan pasar tradisional, b.pengembangan pusat 

perbelanjaan, dan c.pengembangan toko modern.  

a. Pengembangan pasar tradisional di Kota Madiun sendiri sebagaimana meliputi:  

1. pasar Sleko di Jalan Trunojoyo;   

2. pasar Spoor di Jalan Pahlawan;  

3. pasar Sonokeling di Jalan Mayjen Sungkono;  

4. pasar Winongo di Jalan Gajah Mada;  

5. pasar Manisrejo di Jalan Tanjung Raya;   

6. pasar Kojo di Jalan Setiabudi;   

7. pasar Telon di Jalan Kemuning;   

8. pasar Patihan di Jalan Mendut;   

9. pasar Josenan di Jalan Cokrobasonto;   

10. pasar Mojorejo di Jalan Mastrip;  

                                                           
51 Peraturan Pemerintah Kota Madiun pasal 29 ayat 3, tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) 

2010-2030 terkait Rencana Pola Ruang Wilayah. 
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11. pasar Kawak di Jalan Kutai; dan  

12. pasar Srijaya di Jalan Pelita Tama.  

b. Pengembangan pusat perbelanjaan di Kota Madiun sedniri di bagi mejadi:   

1. pusat perbelanjaan di Jalan S. Parman (Kelurahan Oro-oro Ombo) sekaligus 

mengakomodasi wahana wisata/atraksi wisata dan dilengkapi pusat sentra 

pedagang kaki lima (PKL);  

2. pengembangan tempat istirahat, pertokoan, dan pusat perdagangan jasa lainnya 

di Jalan Lingkar Barat; dan  

3. pengembangan pasar modern yang dilengkapi dengan arena bermain di Jalan 

Panglima Sudirman.  

c. Pengembangan toko modern di Kota madiun sendiri tersebar pada lingkungan 

permukiman khususnya pada pusat lingkungan dan sub pusat pelayan kota serta 

sepanjang jalur utama kota di Jalan Pahlawan, Jalan H. A. Salim, Jalan Trunjoyo, 

Jalan Soekarno Hatta, Jalan Cokroaminoto, dan Jalan S. Parman serta jalan-jalan 

utama pada perumahan.   

 Dari pengelompokan pasar di atas pemerintah daerah melalui RTRW 

(Rencana Tata Ruang Wilayah) membentuk rencana pengelolaan kawasan 

perdagangan dan jasa antara lain meliputi:  

a. pengembangan pertokoan diarahkan pada kawasan baru atau pada kawasan yang 

kurang berkembang;  

b. pengembangan toko dan warung yang menyediakan barang kebutuhan sehari-

hari diarahkan menyatu dengan permukiman penduduk;  
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c. pengembangan sentra-sentra pedagang kaki lima (PKL) di kawasan pusat 

pelayanan sekaligus sebagai daya tarik wisata;  

d. perdagangan skala regional dilengkapi dengan pusat-pusat perbelanjaan, 

perdagangan grosir, maupun sektor jasa; dan  

e.  perdagangan jasa skala kota diarahkan pada jalan-jalan utama kota dengan jenis 

atau kegiatan perdagangan dan jasa yang mempunyai bangkitan atau pergerakan 

yang rendah. 

  Pasar yang berada di sekitar wilayah madiun menjadi penggerak 

perekonomian warga, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah. Pasar 

tradisional maupun modern telah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah 

madiun itu sendiri. Tak heran jika mayoritas masyarakat madiun bermata 

pencaharian sebagai pedagang dan petani.  

 Berdasarkan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah ) Kota Madiun 

berdasarkan pasal 29 ayat 3 huruf d. Kawasan peruntukan industri Kota Madiun 

meliputi: a. industri besar, b. industri menengah, dan c.industri kecil/rumah 

tangga. Kawasan industri besar di Kota madiun adalah Industri perkeretaapian 

(PT.KAI), Pabrik-Pabrik Gula yang berada di Wilayah Kota Madiun. Kawasan 

industri kecil/rumah tangga Kota Madiun sendiri meliputi:  

a. Industri pengolah makanan di Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Sogaten, 

Kelurahan Nambangan Lor, Kelurahan Ngegong, Kelurahan Kelun, dan 

Kelurahan Kanigoro;  
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b. Industri makanan khas Madiun (pembuatan sambel pecel dan lempeng) di 

Kelurahan Kejuron, Kelurahan Kanigoro, dan  Kelurahan Manguharjo; dan  

c.   Kerajinan mebel di Kelurahan Klegen.  

 RTRW ( Rencana Tata Ruang Wilayah ) Kota Madiun sendiri memiliki 

rencana pengembangan kawasan peruntukan industri meliputi: penetapan kegiatan 

industri ramah lingkungan dan harus dilengkapi dengan pengolahan limbah. 

Pengembangan kawasan industri yang didukung oleh jalur hijau sebagai penyangga 

antara fungsi kawasan, pengembangan kawasan dilakukan dengan 

mempertimbangkan aspek ekologis, daya dukung lahan, dan tidak mengkonversi 

lahan pertanian secara besar-besaran.  Pengembangan kawasan harus didukung oleh 

adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi bawahan, pengembangan 

kawasan harus didukung oleh sarana dan prasarana industri, pengembangan 

kegiatan industri berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan, pengembangan 

kegiatan industri yang memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industri 

dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan 

pertimbangan efisiensi biaya produksi. “Biaya keseimbangan lingkungan dan biaya 

aktivitas sosial, dan pengembangan setiap kegiatan industri dengan menggunakan 

metode atau teknologi ramah lingkungan, dan harus dilengkapi dengan upaya 

pengelolaan terhadap lingkungan.”52 

 Kota Madiun sendiri mendapat julukan sebagai kota Gadis (Kota 

Pedagangan dan Industri).  

                                                           
52 Utomo Sapto, Wawancara, Madiun, Tanggal 23 Agustus 2016. 
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“Pada Kota Madiun sendiri lebih mengedepankan aspek 

perdagangan dan Industri. Karena untuk kegiatan pengembangan 

industri yang berskala besar kota Madiun masih memiliki kendala 

wilayah. Wilayah Kota Madiun tidak mendukung jika dibangun 

atau didirikan Industri yang besar. Luas wilayah Kota Madiun 

sendiri kecil jika dibandingkan dengan wilayah Kabupaten 

Madiun.”53  

 Peneliti memfokuskan penelitian pengembangan tata ruang wilayah Kota 

pada aspek perdagangan dan industri. Selain kota Madiun sendiri mendapat julukan 

sebagain kota Gadis (perdagangan dan industri). Karena dengan kebijakan 

pemerintah seperti itu peneliti ingin tau kebijakan tata ruang seperti apa yang di 

buat oleh pemerintah guna mengembangkan wilayah kota Madiun. Sejauhmana 

juga pengimplementasian kebijakan yang sudah di atur pada kebijakan pemerintah 

daerah terkait RTRW Kota Madiun yang berlaku pada kurun waktu 2014-hingga 

sekarang. 

4.3.2 Madiun Sebagai Kota GADIS ( Perdagangan dan Perindustrian) 

 Perdagangan  merupakan salah satu adalah kegiatan dalam rangka 

pendistribusian produk mulai dari produsen sampai dengan konsumen ,di dalam 

perdagangan ada sektor-sektor  yang dilalui ada suplayer, distributor dan 

sebagainya. Kota Madiun distribusi produk perdagangan  dari produsen sampai ke  

konsumen lancar, tidak ada kendala dan dari tahun ke tahun pemerintah kota 

Madiun mengadakan pengawasan  distribusi product, agar pemasarannya ke 

konsumen tetap berjlan dengan lancar. Kondisi perdagangan di Kota Madiun saat 

ini sangat kondusif, artinya konsumen dengan mudahnya  mendapatkan produk-

                                                           
53 Suryo Hadidono, Wawancara, Madiun, Tanggal 14 Agustus 2016. 
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produk yang diinginkan, selain itu produk- produk  kebutuhan sehari- hari  dan juga 

merupakan yang dikonsumsi setiap hari, yaitu kebutuhan sekunder, primer dan 

tersier mudah di peroleh. Jadi perdagangan Kota Madiun saat ini sangat kondusif. 

Pada awal taun  2010 memang perkembangannya belum pesat seperti  saat ini, bisa 

dilihat di Kota Madiun kini di sepanjang jalan banyak perdagangan yaitu seperti 

mall, ada pasar- pasar  modern. Namun demikian pemerintah tetap  mengadakan  

penaataan, dan peran pasar tradisional tetap diminati.  

 Pemerintah Kota Madiun tahun ini intens  melakukan pembinaan 

dan pengembangan, contoh pasar besar dan pasar Joyo. Pemerintah 

Kota Madiun tetap mengijinkan investor masuk dalam rangka 

menumbuh kembangkan perekonomian Kota Madiun dengan lahirnya 

pasar-pasar modern dan menambah penghasilan dari sektor 

perdagangan yang ada di Kota Madiun. 54 

 Industri di Kota Madiun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. 

Industri di Kota Madiun terdapat  industri besar dan industri kecil. Baik dari 

makanan olahan seperti tempe keripik, madu mongso, enting-enting maupun 

garmen. Industri besar di Madiun berlokasi di Jalan Basuki Rahmat dan Yos 

Sudarso. Dimana di sekitar jalan tersebut terdapat pabrik gula Rejo Agung dan 

INKA ( Industri Kereta Api). Potensi yang ada di madiun dari pertanian tidak bisa 

diandalkan karena kurangnya bahan baku yang ada disekitar Madiun.  

”Pertanian di Kota Madiun belum bisa membantu menyediakan bahan 

dasar misalnya dalam industri tempe pertanian Kota Madiun tidak dapat 

menyediakan kedelai yang cukup untuk pembuatan tempe sehingga 

membeli dari kota lain. Lokasi industri yang besar di Kota Madiun yaitu 

jalan basuki rahmat dan jalan yos sudarso. Seperti industri kereta api 

INKA, pabrik gula Rejo Agung dan disekitar sana rencananya akan 

dibangun pabrik lagi. Di kawasan Kelurahan Kelun terdapat industri 

                                                           
54 Sudandi, Wawancara, Madiun,tanggal 13 Desember 2016.  
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tempe, Kelurahan Nambangan Lor dan Kelurahan Banjarejo terdapat 

industri tahu.”55  

 Pada dasarnya menurut Bappeda isitlah Kota Madiun sebagai Kota Gadis 

itu tidak ada dalam visi dan misi Kota Madiun sebagai Kota Gadis, karena 

mengingat banyak orang bisa berkonotasi negatif terhadap julukan tersebut. 

Masalah perkembangan perekonomian Kota Madiun saat itu di awal tahun 2016 

sangat baaik, mulai dengan masuknya investor. Bappeda sebagai salah satu badan 

yang mengurusi pembangunan Kota Madiun melihat bahwa pembanguna di Kota 

Madiun sangat signifikan hal ini dikarenakan selain adanya kebijakan yang 

mengatur adanya pembangunan juga adanya kebijakan dari setiap walikota yang 

akan menjabat.  

Pola pembangunan perekonomian Kota Madiun di fokuskan di wilayah-

wilayah tiap kecamatan, tidak lagi dipusatkan di Jalan Pahlawan Kota 

Madiun, karena jalan pahlawan sejak dahulu daerah sentra bisnis di Kota 

Madiun, tujuan utama mengapa pembangunan perekonomian Kota 

Madiun di bagi ke wilayah tiap kecamatan adalah untuk memberikan 

kesempatan terbukanya banyak lapangan kerja di sana. Kemudian juga 

memberikan kesempatan untuk memberikan hiburan, kemudahan 

transportasi dan juga kemudahan akses publik lainnya.). Pada dasarnya 

penyebutan Kota Gadis kurang tepat bagi Kota Madiun dikarenakan 

definisinya yang kontras dan beragam, oleh karena itu sebaiknya gunakan 

kata Kota Perekonomian Jawa Timur Bagian Barat. 56 

 Dispenda sebagai salah satu dinas yang mengurusi pajak restribusi di Kota 

Madiun seperti pajak hotel, restaurant, mall, dan pajak-pajak lainya yang masuk ke 

dalam PAD. Wilayah Kota Madiun sama-sama bisa menyangga perekonomian 

karena sejak dulu pola pembangunan perekonomian Kota Madiun tidaklah terpusat 

dalam satu wilayah namun menyebar ke seluruh Kota sehingga pendapatan yang 

                                                           
55 Sudandi,  Wawancara, Madiun, Tanggal 13 Desember 2016. 

56  Utomo Sapto, Wawancara, Madiun, Tanggal 23 Agustus 2016. 
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diterima pun sama besarnya.. Jika dilihat dari tahun Kota Madiun mulai 

berkembang sangat pesat sejak 5 tahun terakhir sejak Walikota Bambang Irianto 

menjabat sebagai Walikota Madiun.  

Kondisi perdagangan dan industri di Madiun sangatlah fluktuatif yang 

namanya  pasar itu juga bisa naik dan turun untuk bisa menjaga jika 

terjadi penurunan maka akan di bantu dahulu dari PAD, cara untuk 

meningkatkan PAD jika perdagangan dan industyri melemah dengan 

mendatangkan investor ke Kota Madiun. Maka ada kemungkinan PAD 

Kota akan Meningkat.57 

4.3.2 Permasalahan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah  

 Analisis permasalahan pembangunan adalah kesenjangan (gap expectation) 

antara indikator capaian kinerja yang dapat dihasilkan pada akhir periodesasi 

RPJMD dengan target capaian yang direncanakan/telah ditetapkan pada awal 

RPJMD. Timbulnya permasalahan pembangunan daerah pada umumnya 

disebabkan oleh adanya faktor kekuatan yang belum dimanfaatkan secara optimal, 

adanya faktor kelemahan yang tidak diatasi, adanya peluang yang belum 

dimanfaatkan secara maksimal dan ancaman yang tidak diantisipasi.   

  Permasalahan pembangunan terkait urusan penyelenggaraan pemerintahan 

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD di Kota Madiun sebagaimana 

telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah 

                                                           
57 Sudandi, Wawancara, Kota Madiun, tanggal 13 Desember 2016.  
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Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupatren/Kota  dalam 5 (lima) tahun yang 

lalu, baik untuk Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan.58 

 Analisa Isu-isu Strategis 

  Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan 

dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat 

dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat 

dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggung 

jawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar Pemerintah 

Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu, 

perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan 

perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. 59 

  Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal 

terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) 

tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah 

akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. 

Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu 

strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya atau gagal 

dalam melaksanakan pembangunan daerah.  

                                                           
58 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupatren/Kota. 
59 Peraturan Daerah Kota Madiun, Tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah) Tahun 2014-2019, bagian Bab IV. 
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  Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang 

signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian 

yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak 

dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi 

atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat 

kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. 

Identifikasi isu strategis dapt dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Sisi 

eksternal terkait dengan dinamika internasional, nasional, dan provinsi. Sedangkan 

sisi internal terkait dengan dinamika di kota Madiun yang diperkirakan akan 

menjadi permaslahan maupun tantangan di masa yang akan datang.  

Permasalahan Kebijakan RPJMD  

Bidang Pentaan Ruang 

 Permasalahan Pembangunan bidang urusan penataan ruang, yaitu  

“(i) belum optimalnya implementasi dokumen perencanaan Ruang Kota; 

(ii) belum terwujudnya kerjasama antar daerah di bidang penataan ruang; 

(iii) belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang; (iv) belum 

terpenuhinya luasan RTH sesuai amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 

2007; (v) belum terpenuhinya media informasi penataan ruang melalui peta 

digital dan peta analog; (vi) belum optimalnya pelaksanaan konsolidasi 

tanah; (vii) belum optimal pencapaian SPM penataan ruang; (viii) belum 

adanya regulasi pada kawasan cepat tumbuh; (ix) belum dilaksanakannya 

sosialisasi peruntukan tata ruang.”60  

                                                           
60 Ratna, Wawancara, Madiun, Tanggal 6 September 2016. 
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 Dari pengelompokan masalah pada bidang penataan ruang masalah yang dihadapi 

pemerintah masih cukup banyak. Permasalahan tersebut baik pada 

pemerintahannya ataupun masyarakatnya. RTH dikota Madiun masih kurang, RTH 

yang sudah adapun dari pihak masyarakatnyapun tidak dijaga atau dirawat 

semaksimal mungkin, sehingga menjadikan masyrakata beranggapan bahwa itu 

bukan RTH (Ruang Terbuka Hijau). 

Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan 

  Permasalahan Pembangunan bidang urusan perencanaan pembangunan, 

yaitu (i) masih belum berkualitasnya data dan informasi untuk mendukung 

penyusunan dokumen rencana pembangunan Kota Madiun yang berkualitas; (ii) 

sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antara dokumen rencana 

pembangunan pemerintah pusat dan dokumen rencana pembangunan pemerintah 

provinsi dengan rencana pembangunan pemerintah kota madiun; (iii)  kualitas dan 

kuantitas sumberdaya perencanaan masih rendah. Pengelompokan permasalahan 

pada bidang urusan perencanaan pembangunan hampir keseluruhan berkaitan 

dengan dinas atau anggota pemerintahan yang berkaitan dengan data. Komunikasi 

antara pemerintah pusat dan daerah tidak sesuai dan perlu diselidiki. Sumber daya 

merupakan salah satu bagian dari 4 aspek pendukung keberhasilan implementasi 

kebijakan menurut George Edward III.  

Bidang Perdagangan 

  Permasalahan pembangunan bidang urusan perdagangan, yaitu (i) masih 

terbatasnya sarana perdagangan/distribusi karena fasilitas pasar baik pasar 
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pemerintah daerah maupun pasar desa kondisinya kurang memadai; (ii) kebijakan 

yang mengatur mata rantai dari hulu ke hilir belum tertangani; (iii) kurang 

memadainya kualitas sumber daya manusia; (iv) pengawasan bidang ekspor/impor 

masih lemah; (v) sinkronisasi regulasi PKL dengan kondisi di lapangan.   

Bidang Perindustrian 

  Permasalahan pembangunan bidang urusan perindustrian, yaitu  (i) belum 

optimalnya pemanfaatan kawasan industri; (ii) ketersediaan bahan baku lokal yang 

masih rendah; (iii) kurangnya informasi akses permodalan; (iv) inovasi produk 

masih rendah; (v) penguasaan teknologi yang masih rendah; (vi) masih relatif 

rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); (vii) belum 

tersedia/terfasilitasinya ruang pamer hasil produksi;; (ix) kualitas produk belum 

memenuhi standar. Lahan dan wilayah kota Madiun merupakan salah satu kendala 

bidang perindustrian skala besar, tetapi pihak pemerintah sendiri tidak 

mempermaslahkan adanya keterbatasan wilayah jika dikembangkan industri-

industri berskala besar di Kota Madiun. 

4.3.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Madiun 2014-2019 Terkait 

Ekonomi Politik 

Terkait ekonomi politik pada dasarnya menjelaskan adanya kaitan antara 

politik dan ekonomi. Dua dimensi integral yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. 

Ekonomi mempengaruhi politik, demikian juga politik mempengaruhi ekonomi. 

Pada bab sebelumnya mengenai pendekatan ekonomi politik, Ahmad Erani Yustika 

beranggapan ekonomi politik percaya sturuktur kekuasaan memiliki pengaruh 

terhadap kegiatan ekonomi sedangkan pendekatan ekonomi murni menganggap 
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struktur kekuasaan terjadi begitu saja (given). Pada bagian ini akan menguraikan 

pendapat pendekatan ekonomi politik menurut Ahmad Erani Yustika dengan 

keadaan pendekatan ekonomi politik Kota Madiun.  

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun memang berkaitan dengan 

struktur kekuasaan mempengaruhi kegiatan ekonomi. Dimana pada pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak terlepas dari 

persetujuan pemerintah. Pemerintah sendiri memilki wewenang penuh dalam 

pelaksanaan RPJMD. Dalam kajian ekonomi politik, ketika kebijakan ekonomi 

dikeluarkan bukanlah tanpa ada kepentingan kekuasaan. Salah satu kepentingan 

dari kekuasaan pemerintah Kota Madiun, menjadikan kota madiun menjadi kota 

modern,yang terus memajukan aspek perekonomian. 

Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

muncul karena persetujuan Walikota dan wakil guna untuk kepentingannya, yaitu 

mewujudkan visi dan misi. Visi misi tersebut disampaikan pada masyrakat sebelum 

walikota dan wakil tersebut menjabat. Dari visi dan misi yang mereka buat jelas 

ada kepentingan-kepentingan atau tujuan dari pembuat visi dan misi tersebut.  

Dalam menjalankan suatu kebijakan tersebut sudah biasa jika mendapatkan pro dan 

kontra dari masyarakat. Masyrakat jelas selalu beranggapan dari masyarakat oleh 

masyarakat dan untuk masyrakat. Oleh karena itu sebelum mempraktekkan 

kebijakan tersebut selalu mempertimbangan dan memperhatikan struktur 

kekuasaan dan sosial yang ada dalam masyarakat. 

Berbicara pembangunan, tidak lepas dari adanya sistem desentralisasi. 

Sistem desentralisasi dapat didefiniskan sebagai sebuah sistem ekonomi dan politik, 
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di mana kekuasaan pusat diturunkan ke daerah daerah maupun wilayah dari negara 

tersebut, sehingga setiap daerah berpotensi menjadi daerah yang mandiri karena 

dapat mengembangkan daerahnya sendiri dengan potensi yang dimiliki oleh daerah 

tersebut. Dalam pembuatan kebijakan tersebut pada pendekatan ekonomi politik 

juga tidak terlepas dari aktor-aktor yang ada di dalamnya. Pada pembuatan 

kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) kota 

Madiun ini sendiri aktor-aktor yang telibat tidak menutup kemungkinan sepert 

adanya investor-investor luar yang mulai mendirikan sarana prasarana tertentu. 

Dengan kebijakan tersebut pemerintah daerah sendiri khususnya walikota dan 

wakilwalikota, BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Dinas 

Pekerja Umum sebagai dinas pelaksana pembangunan memilki kesepakatan 

tersendiri dengan investor tersebut. Pada pembangunan mall dan hotel-hotel 

berbintang di Kota Madiun memilki fungsi dan tujuan tersendiri terkait alasan 

pembangunan tersebut. Pembangunan tersebut haruslah berkaitan dan konsisten 

dengan tujuan dan sasaran RTRW Kota Madiun. 

Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah itu sendiri 

lahir karena negosiasi pemerintah daerah dengan masyarkat tanpa disadari ataupun 

pemerintah dengan pihak terkait pembangunan. Rencana pembangunan atau 

kebijakan itu sendiri lahir dari aspirasi masyarakat yang menginginkan berbagai 

hal. Dari aspirasi tersebut dicatat dan dicocokan dengan rencana pembangunan, jika 

dalam isi aspirasi tersebut sesuai dengan pemikiran pemerintah maka aspirasi 

tersebut akan ditampung, mengenai pengimlementasiaannya kapan semua 

tergantung kebijakan pemerintah sendiri. Oleh karena itu seperti disebutkan diatas 
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bahwa strktur kekuasaan (Walikota dan Wakil) berpengaruh besar pada kegiatan 

ekonomi (masyrakat). Strategi pemerintah terhadap kebijakan RTRW berpengaruh 

besar terhadap tingkat keberhasilan. 

Keterlibatan elite ekonomi pada pembangunan Kota Madiun saat ini 

diwujudkan dengan adanya investor-investor dalam negeri yang berdatangan dan 

membangun-membangun suatu sarana yang menjadikan pusat perekonomian bagi 

masyarakat Kota Madiun. 

Tabel 4.4 

Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) dan Jumlah Nilai 

Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kota Madiun Tahun 2009 - 2012. 

 

Sumber: KPPT Kota Madiun (Adm Pereksos) 

Karena pada saat ini kota Madiun adalah salah satu kota yang memilki iklim 

investasi yang cerah. Banyaknya di bangun hotel-hotel baru, seperti aston,amaris, 

kawasan komplek suncity dimana didalamnya terdapat mall. Pengembangan 

investor dibidang industri, “oleh pemerintah daerah kota Madiun ditolak dengan 

alasan luasan Kota Madiun 33,3 kilometer persegi tidak memungkinkan berdiri 

pabrik yang ribet dengan urusan limbah. Dia memilih pemodal sektor jasa 

berjaringan nasional maupun international yang masuk.”61 Pemerintah daerah 

                                                           
61 Andriono Waskito, Wawancara, Madiun, tanggal 8 September 2016. 

Tahun  
Jumlah Investor  Jumlah Invetasi  

PMDN  PMA  Jumlah  PMDN  PMA  Jumlah  
2009  232  -  232  58.625.450.000  -  58.625.450.000  

2010  267  -  267  41.750.470.000  -  41.750.470.000  

2011  304  -  304  200.151.214.797  -  200.151.214.797  

2012  274  -  274  77.042.500.000  -  77.042.500.000  
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kota Madiun menerima dengan baik bila investasi yang datang berupa 

pembangunan rumah makan, hotel berbintang dan mall.  

  Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu media yang digunakan 

pemerintah untuk memajukan atau meningkatkan kualitas masyarakat di wilayah 

tertentu. Tetapi dari pembangunan tersebut pemerintah harus melihat kondisi sosial 

masyrakat Kota madiun. Dari kebijakan rencana tata ruang wilayah kota Madiun 

sendiri tidak menutup kemungkinan adanya tanggapan dari sejumlah masyarakat 

yang menilai positif dan negatif. 

Positif 

  Pembangunan dan pengembangan dari aspek industri dan perdagangan di 

kota Madiun telah meningkatkan banyaknya jumlah lapanga kerja yang semakin 

luas.. 

Gambar 4.3 

Rasio Penduduk Yang Bekerja Kota Madiun Tahun 2009-2013 

 

   Posisi madiun yang sangat strategis membuat tingkat strategisitas lokasi 

juga semakin tinggi Dengan kondisi wilayah yang strategi, tingkat perekonomian 

di Kota Madiun dari tahun ketahun dinilai juga semakin meningkat. Kota Madiun 
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saat ini ditetapkan sebagai kota pusat perekonomian Jawa Timur bagian Barat. Pada 

tahun 2009 tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,06%, tahun 2010 sebesar 

6,93%, tahun 2011 sebesar 7,18%, tahun 2012 sebesar 7,79% dan tahun 2013 

sebesar 8,07%.   

Gambar 4.4 

Pertumbuhan Ekonomi (%) Kota Madiun Tahun 2009-2013 

 

Sumber : BPS provinsi Jawa Timur 

  Selain pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat jika dilihat dengan 

perbandingan nasional dan wilayah Jawa Timur, Kota Madiun juga memiliki 

perekonomian yang terus meningkat dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang 

ada sekitarnya.  

Gambar 4.5 

Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun dan Kabupaten Sekitar Tahun 2009-

2012 
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 Pada grafik diatas dapat dilihat jika pertumbuhan ekonomi Kota Madiun 

lebih meningkat dari Kabupaten sekitarnya.Hal ini menunjukan bahwa Kota 

Madiun merupakan pusat perkembangan wilayah di bagian barat. Setidaknya di 

tinjau dari sudut mobilitas dan  kepentingan sosial masyarakat serta pola kegiatan 

pemerintahan secara utuh, dengan berbekal strategisitas inilah pemerintah kota 

madiun  berusaha menjadi sebuah kota yang tidak kalah dengan kota kota lainnya 

di jawa timur. Di samping itu, kondisi madiun yang sedemikian rupa juga 

menyebabkan adanya perkembangan dan kemajuan terhadap bidang bidang yang  

Negatif 

  Hampir semua kota di Indonesia pada saat ini tengah menuju ke era 

modernitas, tak terkecuali kota madiun. akan tetapi, kondisi masyarakat dan 

kualitas yang kurang memadai dapat mengakibatkan adanya kontradiksi antara 

rencana pembangunan dengan hasil konkretnya. Seperti halnya di madiun ini. 

Modernitas yang terus digencarkan oleh pemerintah terhadap masyarakat kota dan 

kabupaten Madiun ternyata lebih menimbulkan persepsi negatif bagi masyarakat, 

terhadap pemerintah maupun masyarakat madiun itu sendiri. Misalnya saja dalam 

pendirian pusat pusat hiburan dan mall. Denga adanya pendirian mall mall tersebut 

mengakibatkan masyarakat menjadi kehilangan kreativitas dalam menciptakan 

suatu inovasi biasa masyarkat Madiun lakukan. 

  Berkurangnya lahan hijau di pusat kota Madiun dan menjadikan maraknya 

pembangunan sarana pemerintahan, hotel, sarana hiburan (mall) dan perumahan 

membuat kondisi madiun semakin panas, karena berkurangnya daerah teduh.  

Selain dengan berkurangnya lahan hijau di pusat kota membuat daerah kota menjadi 
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panas, dengan adanya pengurangan lahan hijau juga menimbulkan bencana alam 

yang setiap tahun meningkat. Dengan luas wilayah Kota Madiun seluas 33,23 Km2 

dan dengan kondisi topografi serta kondisi klimatologi seperti di atas, maka 

berdasarkan posisi tersebut walaupun secara umum seluruh kawasan di Kota 

Madiun relatif kondusif, namun ada beberapa kawasan yang kadangkala terjadi 

bencana walaupun dalam skala yang relatif kecil.   

   Kawasan-kawasan yang kadang menjadi langganan bencana dan jenis 

bencana alam dimaksud, antara lain yaitu, (i) banjir terjadinya genangan air di 

wilayah kelurahan Rejomulyo, Pilangbango, Tawangrejo dan Kelun yang 

diakibatkan luapan dari sungai Piring, Maling dan Sono dimana hulu sungainya 

berada di wilayah Kabupaten Madiun; (ii) angin puting beliung di wilayah 

Kelurahan Rejomulyo, Pilangbango, Tawangrejo dan Kelun ; dan (iii) kebakaran di 

wilayah Kota Madiun. Berikut ini adalah tabel data tentang bencana alam di 

wilayah Kota Madiun dalam 5 (lima) tahun terakhir yang menigkat:62 

Tabel 4.5 

Data Intensitas Kejadian Bencana Alam  Kota Madiun Tahun 2009 – 2013 

No  Jenis Bencana  
 Tahun   

2009  2010  2011  2012  2013  

1  Banjir  -  -  -  4  5  

2  Kebakaran  -  -  10  19  17  

3  Angin Puting Beliung  -  -  -  1  3  

  Jumlah  -  -  10  24  25  

Sumber : BPBD Kota Madiun 

                                                           
62 Peraturan daerah no 4 Tahun 2014, tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah) tentang Kawasan Rawan Bencana, BAB II. 
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    Pembangunan yang tidak memerhatikan lingkungan adalah salah satu 

penyebabnya. Dimana pemerintah membiarkan lahan pertanian yang terus 

menyusut dan justru mengalihkan lahan perkebunan dan pertanian dipinggiran Kota 

Madiun untuk kepentingan ekonomi. Jumlah RTH Kota Madiun hingga tahun 2016 

saat ini belum mencapai maksimal, dimana jumlah RTH Kota Madiun saat ini 

hanya 13 % dan harusnya syarat minimum RTH Kota Madiun dengan perbandingan 

luas wilayahnya harus mencapai 33%.  

  Pemanfaatan lahan Kota Madiun yang seharusnya di jadikan sebagai lahan 

RTH namun saat ini masih disalahgunakan fungsinya untuk kepentingan pribadi, 

seperti warung ataupun kios. Adapun pengelompokan penataan ruang wilayah di 

kota Madiun : 

Tabel 4.6 

Data Penataan Ruang  Kota Madiun Tahun 2009 - 2013.  

No  Uraian   Tahun/Persentase   

2009  2010  2011  2012  2013  

1  Luas  Wilayah Produktif  1110 Ha  1098 Ha  1067 Ha  1067 Ha  1064 Ha  

2  Luas Wilayah Industri  65,33 Ha  65,33 Ha  65,33 Ha  65,33 Ha  65,33 Ha  

3  Luas Wilayah Perkotaan  3.323  3.323  3.323  3.323  3.323  

Sumber : BAPPEDA Kota Madiun 

4.3.4 Analisis Implementasi Kebijakan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Tahun 2014-2019 

  Pada implementasi kebijakan, implementasi dan hasil kebijakan tata ruang 

Kota Madiun tahun 2014-2016 akan terlihat. peneliti menjadikan teori Implemetasi 

Kebijakan Model George Edward III sebagai pedoman startegi dan hasil 

implementasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2014-

2019 tentang RTRW. Teori ini juga sudah dibahas pada sub bab dasar teori Bab 
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kedua penelitian ini. Terdapat empat elemen proses implemetasi kebijakan  yang 

menjadi bahan analisis pada penelitian ini, yaitu: komunikasi, sumber daya, 

disposisi, dan struktur birokrasi. 

Gambar 4.6 

Teori Implementasi Kebijakan George Edward III 

 

 

 

 

 

 

 

1. Komunikasi  

  Pemerintah daerah harus menempatkan komunikasi sebagai kunci utama 

berhasilnya sebuah implementasi kebijakan. Keberhasilan kebijakan mansyaratkan 

jika pihak pemerintahan dan mayarakat sendiri harus mengetahui apa yang harus 

dilaksanakan. Hubungan pemerintah daerah dengan masyrakat ataupun dinas 

terkait strategi pengimplementasian kebijakan RTRW harus sejalan, Harus ada 

kepatuhan dari dinas-dinas ataupun masyarakat terkait tersebut dengan pemerintah 

daerah selaku pembuat kebijakan. Pembuatan kebijkan tata ruang semaksimal 

mungkin sesuai dengan RTRW Kota Madiun. Hingga tahun 2016. Peta 

perencanaan tata ruang Kota Madiun dengan hasil dilapangan sedikit berbeda.  Luas 

wilayah yang digunakan untuk pertanian dari tahun ke tahun mengalami penurunan. 
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Gambar 4.7 

Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun 

 

” Setiap tahun diperkirakan luas lahan pertanian di Kota Madiun berkurang 

5% hingga 10%. Penyusutan lahan ini tidak bisa dihindari, karena lahan 

berkurang untuk perkembangan ekonomi. Data Dinas Pertanian mencatat, 

lahan pertanian yang ada di Kota Madiun saat ini mencapai 1.050 hektare. 

Jumlah tersebut terus menyusut dari tahun 2011 yang masih mencapai 

1.067 hektare. Strategi pemerintah untuk menekan alih fungsi lahan yaitu, 

mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No.6/ 2011 tentang Rencana Tata 

Ruang (RTRW) Wilayah Kota Madiun periode 2010 hingga 2030. Namun 

penyusutan lahan pertanian tetap terjadi secara signifikan setiap tahunnya. 

Dalam perda tersebut terdapat lahan abadi yang dilarang untuk 

dialihfungsikan, yakni seluas 444 hektare hingga tahun 2030.”63  

                                                           
63 Suryo Hadidono, wawancara, Madiun tanggal 8 September 2016. 
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  Dari hasil analisis peta struktur ruang Kota Madiun dari tahun ke tahun. Peta 

tersebut mengalami penyusutan setiap tahunnya pada struktur lahan pertanian. Luas 

lahan pertanian di Kota Madiun terus menyusut akibat alih fungsi lahan yang 

digunakan untuk bangunan perumahan dan pertokoan. Lahan Kota Madiun setiap 

tahunnya berkurang hampir lima persen. Komunikasi antara pemerintah dan 

masyarakat, khususnya petani yaitu pemerintah mengadakan alih fungsi lahan yang 

mana, ada daerah atau wilayah khusus di Kota Madiun yang di pusatkan sebagai 

lahan pertanian.  

  Analisis penulis terhadap kebijakan rencana tata ruang wilayah kota Madiun 

khususnya di bidang pertanian dinilai kurang konsisten hingga tahun 2016. 

Sebagian dari kebijakan yang sudah dibuat sudah diimplementasikan pada wilayah 

Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun menginginkan Kota Madiun menjadi kota 

yang lebih maju dibidang ekonomi dan menjadikan kota yang Modern dinilai 

kurang memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Pemanfaatan lahan pertanian 

yang dialihfungsikan menjadi sarana perekonomian menimbulkan kontra sebagian 

masyarakat.  

   Komunikasi yang terjalinn antara implementor khususnya pemerintah Kota 

Madiun dan Masyarakat Kota Madiun dinilai kurang konsisten. Pengalihfungsian 

lahan hijau yang dinilai lahan hijau sendiri mempunyai manfaat ditengah kota 

menjadi sedikit permaslahan. Kota Madiun sendiri belum memenuhi jumlah RTH 

yang harus dibentuk suatu wilayah. Lahan perkebunan dan pertanian sendiri bisa 

dijadikan sebagai RTH, selain itu Kota Madiun sendiri mempunyai kekurangan 

adanya tempat wisata untuk masyarakatnya, dari lahan perkebunan dan pertanian 
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tersebut bisa dibentuk struktur pariwisata tanpa mengurangi atau mengalihkan letak 

lahan pertanian.  

  Oleh karena itu sebelum melaksanakan proses implementasi, pelaksana 

harus mengetahui atau memahami apa yang harus mereka lakukan. Menganggap 

bahwa interpretasi atau pemahaman terhadap program adalah hal penting dalam 

rangka proses implementasi disamping pengorganisasian dan pengaplikasian 

program. Kota Madiun mengalih fungsikan pusat perkotaan digunakan sebagai 

pusat pemerintahan, perdagangan dan industri, sedangkan pada pinggiran kota 

madiun digunakan untuk lahan perkebunan dan pertanian yang menjadikan lahan 

perkebunan semakin sedikit. Kota Madiun mendapat julukan sebagai Kota GADIS 

( Perdagangan dan Industri) merupakan salah satu perwujudan komunikasi 

pemerintahan yang salah, yang dinilai kurang melihat sosial ekonomi masyarakat.  

  Komunikasi pemerintah Kota Madiun pada aspek perdagangan dan 

perindustrian tidak mengalami kendala yang cukup signifikan. Perdagangan dan 

Perindustrian di Kota Madiun makin maju dan berkembang. Masalah perizinan 

bidang perindustrian berskala besar. “oleh pemerintah daerah kota Madiun ditolak 

dengan alasan luasan Kota Madiun 33,3 kilometer persegi tidak memungkinkan 

berdiri pabrik yang ribet dengan urusan limbah. Dia memilih pemodal sektor jasa 

berjaringan nasional maupun international yang masuk.”64   

   Pendapatan perkonomian terbesar Kota Madiun berasal dari Industri dan 

peragangan.  

                                                           
64  Andriono Waskito Murti, wawancara, Madiun, tanggal 8 September 2016. 
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Masyarakat Kota Madiun yang tipikal warga yang konsumtif 

mempermudah meningkatnya pendapatan pemerintah dengan 

membangun sejumlah Mall dan proyek-proyek lain sebagai sarana 

peningkatan perekonomian Kota Madiun. Bertambah banyaknya 

penduduk dan kebutuhan akan tenaga kerja meperbanyak pembanguna 

Ruko guna keperluasan UM-UKM serta bekerja sama dengan Bank-

bank pemerintah untuk memermudah peminjaman guna meningkatkan 

perekonomian dan kebutuhan akan tenaga  kerja.65 

2. Sumber Daya 

  Faktor terpenting kedua setelah komunikasi adalah sumberdaya. 

Menjadikan Madiun sebagai pusat perdagangan, jasa dan industri merupakan visi 

misi RTRW Kota Madiun Tahun 2014-2019 atau biasa lebih di sebut Madiun Kota 

GADIS (Perdagangan dan Perindustrian). Baiknya komunikasi antar pembuat  

kebijakan (Pemerintah Daerah) dengan implementor, bahkan telah didukung oleh 

perangkat hukum yang kuat dan dirumuskan secara baik, namun apabila tidak 

didukung oleh sumber daya yang tersedia dalam jumlah yang memadai maka akan 

sulit untuk diimplementasikan. 

Kota Madiun adalah salah satu kota yang memiliki jumlah penduduk 52% 

mayoritas penduduknya perempuan. Berikut ini grafik hubungan antara orang yang 

pernah punya usaha dengan alasan berhenti bekerja. 

                                                           
65  Muhammad Imron, wawancara, Madiun, Tanggal 9  Januari 2017. 
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  Dilihat dari grafik di atas menunjukan bahwa masyarakat di kota Madiun 

hanya 31% yang pernah punya usaha, dapat kita ketahui lebih besar orang yang 

tidak punya usaha di bandingkan dengan orang yang mempunyai usaha. Artinya 

masyarakat kota Madiun hanya ketergantungan pada lapangan pekerjaan yang 

tersedia, sedangkan lapangan pekerjaan yang ada di kota Madiun terbatas, maka 

akan mengakibatkan banyaknya tenaga kerja yang tidak terserap. Karena daerah 

Madiun termasuk klasifikasi wilayah perkotaan maka persaingan dalam 

kesempatan bekerjapun sangat ketat. 

Pendidikan dan status pekerjaan merupakan hubungan yang saling berkaitan. 

Pendidikan merupakan wadah atau bekal sumber daya yang akan dihasilkan untuk 

daerah tersebut. Bisa dikatakan bahwa tingkat pendidikan di kota Madiun masih 

relatif rendah. Tingkat pendidikan di kota Madiun yang akan berpengaruh terhadap 

Status bekerja artinya pekerjaan yang akan diterima oleh calon tenaga kerja.  

Strategi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota Madiun untuk 

meningkatkan sumberdaya yang ada di Kota Madiun mendirikan 

sekolah bertaraf nasional hingga internasional. Pada saat ini di madiun 

terdapat beberapa perguruan tinggi yang cukup dikenal antara lain: 

IKIP PGRI Madiun, Universitas Widya Mandala, Universitas Islam 

Indonesia Madiun, Universitas Merdeka Madiun, Universitas 

31%

69%

Pernah punya 
usaha

1. YA

2. TIDAK

6%
5%

16%

9%18%

46%

0%

Alasan berhenti 
kerja 1. PHK

2. Bangkrut

3. Pendapatan kurang

4. Tidak cocok

5. Habis kontrak

6. Tidak bekerja/pindah
kerja

7. Lainnya
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Muhammadiyah Madiun, Politeknik Negeri Madiun, Sekolah Tinggi 

Ilmu Kereta Api (STIKA), Sekolah Penerbangan Iswahyudi, Akademi 

Keperawatan Dr.Soedhono, Akademi Kebidanan Global Medika, 

STIKES Bhakti Husada, STKIP  Widya Yuwana, STIE Dharma 

Iswara, STT Dharma Iswara (S1 Informatika/Komputer), Pusdiklat 

Perum Perhutani (Bisnis Kehutanan, Agroforestry). Adanya lembaga 

lembaga pendidikan seperti sekolah serta perguruna tinggi diharapkan 

dapat merubah kondisi masyarakat madiun dan sekitarnya mnjadi lebih 

baik dan meningkatkan kualitas suumber daya yang baik untuk Kota 

Madiun. 66 

  Sumber daya yang digunakan untuk bidang perundustrian dan perdagangan 

dapat berwujud sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, maupun sumberdaya 

waktu. Sumber daya manusia untuk saat ini pengembangan di bidang pendidikan di 

Kota Madiun sedang dilaksanakan. Sumber daya finansial Kota Madiun di tunjukan 

dengan semakin meningkatnya dari tahun ke tahun jumlah investor yang ada di 

Kota Madiun. Karena Kota Madiun merupakan kota yang mempunyai sebutan 

sebagai Kota GADIS ( Perdagangan dan Perinduustrian ) yang didalamnya 

mengembankan perindustrian bersekala besar ataupun kecil. Perkembangan di 

bidang perdagangan dan perindustrian hingga tahun 2016 mengangkat 

perekonomian masyarakat Kota Madiun. Dari pendapatan yang di dapatkan untuk 

Kota Madiun, Pemerintah Kota Madiun harus memberikan kesempatan bagi usaha 

kecil dan menengah untuk berpartisipasi di dalamnya. 'UKM yang ada di wilayah 

setempat mestinya juga diberi akses untuk menyuplai barang yang dijual di mal 

sehingga, dikenal dan diminati. Dari kebijakan tersebut sehingga dapat 

meneyeimbangkan antara perusahaan luar dan usaha asli dari Kota Madiun. Karena 

pengertian dari kota industri itu sendiri karena jenis indutri di Kota Madiun sendiri 

                                                           
66 Muhammad Imron, Wawancara , Madiun, Tanggal 9  Januari 2017. 
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beraneka ragam, seperti seperti, industri tas, pengolahan kayu, makanan. Hasil 

perindustrian dan perdagangan yang terjadi di wilayah madiun dapat menjadi 

sumber pendapatan daerah guna mendorong arus kemajuan dan kesejahteraan 

masyarakat wilayah madiun itu sendiri. Dengan difokuskannya industri industri 

tersebut, diharapkan dapat mendorong adanya kemajuan terhadap kesejahteraan 

rakyat.  

  Permasalahan atau faktor sumberdaya harus menjadi tanggung jawab baik 

pembuat kebijakan ataupun implementor untuk mengatasinya. Pemerintah Kota 

Madiun harus terus meningkatkan pendidikan guna mengembangkan sumber daya 

yang ada di Kota Madiun. 

3. Disposisi 

  Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, 

seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.  Berdasarkan visi dan misi yang 

tertera pada RTRW tahun 2005 yang berbunyi menjadikan Madiun sebagai pusat 

perdagangan, jasa dan industri. Sejumlah aparat pemerintah Kota Madiun memiliki 

kebijakan, pengimplementasian dan komitmen yang harus di sepakati. Kebijakan 

Pemerintah Kota Madiun dalam mewujudkan Madiun sebagai Kota Perdagangan 

dan Industri adalah sebagai berikut: (1) peningkatan kualitas produk lokal melalui 

pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah 

(IKM). (2) Optimalsasi kemitraan pelaku usaha ekonomi. (3) Peningkatan akses 

modal usaha. (4) Pelayanan kredit dan sarana untuk usaha mikro kecil dan 

menengah (UMKM). (5) Mendatangkan investor dan kemudahan dalam perizinan 
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usaha. (6) Memberdayakan koperasi. (7) Meningkatkan kualitas produk lokal 

melalui pemberdayaan dan penyediaan jaringan pasar produk unggulan. 

  Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang di buat oleh pemerintah Kota 

Madiun, untuk membantu Pemerintah Kota Madiun dan dalam rangka mewujudkan 

Madiun Kota Gadis (Perdagangan dan Industri) Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan mempunyai beberapa program yaitu:(1) Program peningkatan 

efisiensi perdagangan dalam negeri. (2) Program peningkatan dan pengembangan 

ekspor.(3)Program peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan 

perdagangan.(4)Pemberdayaan usaha dagang kecil dan menengah.(5)Program 

pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) yang berbasis pada sumber daya 

lokal.(6) Program pengembangan sentra industri potensial.(7) Program peningkatan 

Sumber daya manusia (SDM) dan pelatihan. 

  Dari kebijakan yang di buat oleh pemerintah Kota Madiun guna 

mengembangkan perdagangan dan perindutrian Kota Madiun, pengimplementasian 

kebijakan tersebut memiliki hambatan. Hambatan yang pertama, partisipasi 

masyarakat dalam menjalankan program tersebut dinilai kurang. Para investor 

ataupun pemilik indutri dan perdagangan yang ada di Kota Madiun rata-rata 

memiliki pemikiran senidiri. Mereka mempunyai cara untuk mengembangkan 

usahanya. Hambatan yang kedua yaitu kurangnya jumlah sumber daya manusia. 

Masyarakat kota Madiun masih sedikitnya masih beranggapan jika bekerja di 

bagian perdagangan dan perindustrian tidak menjamin adanya tingkat kesejahteraan 

hidupnya. Untuk sebagian pengusaha berskala kecil masih ragu untuk 
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mengembangkan usahanya dengan alasan modal yang kurang dan keterampilan 

juga kurang. 

  Pemerintah Kota Madiun saat ini sudah menyiapkan bagian- bagian wilayah 

yang dijadikan sebagai pusat perindustrian berskala besar dan berskala kecil.  

Wilayah madiun yang berada pada posisi strategis jalur perdagangan, menyebabkan 

wilayah madiun tersebut menjadi pusat perekonomian, khususnya di sekitar 

karesidenan madiun. Hal tersebut ditandai dengan adanya pasar pasar tradisional 

maupun modern yang berkembang pesat, baik dalam skala kecil maupun skala 

besar. Pasar tersebut tersebar baik di sekitar pusat perkotaan maupun di pinggiran 

kota madiun.  

  Bidang perindustrian sendiri saat ini mengembangkan industri-industri yang 

asli dari Kota Madiun. Industri rumahan yang biasanya bergerak dalam bidang 

pengolahan makanan, seperti brem dan sambel pecel yang menjadi ciri khas kota 

Madiun.  Industri berskala besar sendiri di Kota Madiun seperti pabrik atau lainnya 

tidak mampu berkembang. Pemerintah Kota Madiun sendiri mempunyai komitmen 

penggerak perekonomian di bidang perdagangan dan jasa saja saat ini yang di 

terima di Kota Madiun karena alasan luas wilayah Kota Madiun terbatas. 

Pemerntah Kota Madiun sendiri tidak mempuanyai keinginan untuk membuat 

kebijakan perluasan batas wilayha kota Madiun atau lain sebagainya. Tidak adanya 

keingininan untuk membuat kebijakan baru yaitu perluasan lahan, mempunyai 

alasan “ pemerintah Kota Madiun sudah merasa pas atau cukup dengan luas 

wilayah yang seperti itu. Menurutnya, jika luas wilayah Kota Madiun diperluas 
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nanti malah menjadikan Kota Madiun banyak masalah karena banyaknya 

sengketa-sengketa tanah.” 67 

  Komitmen dan kejujuran pemerintah Kota Madiun saat ini dinilai kurang 

konsisten. Implementasi kebijakan pemerintah Kota Madiun tahun 2016 di tandai 

dengan walikota Kota Madiun masa jabatan 2014-2019 menjadi tersangka kasus 

korupsi proyek pembangunan pasar besar. Nilai proyek pasar tersebut mencapai 

76,52 miliar dana APBD Kota Madiun. Bagi pemerintah Kota Madiun sendiri 

selaku pemerintah daerah yang menaungi dan memberdayakan potensi yang ada di 

Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun sudah saatnya mengarahkan lembaga-

lembaga pemerintah di Kota Madiun tidak hanya sebatas visi, misi dan arah 

kebijakan umum dari pemerintah Kota Madiun tersebut. Dalam hal ini Pemerintah 

Kota Madiun harus aktif mengawasi kinerja dari lembaga pemerintahan yang 

membantu jalannya pemerintahan tersebut untuk menghindari kelalaian 

pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi dari sebuah lembaga pemerintahan. 

 Pasar dan industri yang berada di sekitar wilayah madiun menjadi penggerak 

perekonomian warga, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah. Pasar 

tradisional maupun modern telah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah 

madiun itu sendiri. Untuk para pelaku usaha baik para pengusaha ataupun para 

pedagang harus sering melakukan hubungan atau saran baik secara langsung ke 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sehingga saran tersebut dapat meningkatkan 

kinerja dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Madiun 

                                                           
67 Utomo sapto, wawancara, Kota Madiun, tanggal 23 Agustus 2016. 
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 . Kebanyakan watak dari implementor hanya memikirkan keinginan dan 

kebutuhannya saja, seperti aspek perekonomian. Dalam hal ini pembuat kebijakan 

juga harus teliti terhadap disposisi yang ada. Karena pembuat kebijakan 

(pemerintah Daerah) tidak hanya mementingkan perekonomian, tetapi juga 

kesejahteraan rakyatnya. Pembuatan kebijakan pada dasarnya tidak boleh keluar 

atau harus konsisten dengan RTRW Kota Madiun. 

4. Struktur Birokrasi 

  Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur 

organisasi dalam kebijakan tata ruang tidak hanya dinas pemerintah Kota Madiun 

saja. Dalam wilayah kota Madiun sendiri mempunyai dinas- dinas lain yang 

berkaitan dengan kebijakan tata ruang dan beberapa ahli politik atau tata ruang yang 

ada di kota Madiun.  

  Pemahaman struktur birokrasi dapat diartikan sebagai pola hubungan 

kewenangan dan koordinasi antara agen pelaksana yang terkait dengan 

implementasi kebijakan. Struktur organisasi yang terfragmentasi tersebut, yang 

menyebabkan meningkatnya kemungkinan gagalnya komunikasi. Dalam 

pembuatan kebijakan tidak terlepas dari struktur-struktur yang andil didalamnya. 

Setiap pelaksanaan kebijakan pasti ada standard operating producers, kebijakan 

RTRW Kota Madiun sendiri mempunyai fungsi dan tujuan dari awal pembuatan. 

  Visi pemerintah Kota Madiun yaitu Terwujudnya Kota Madiun yang lebih 

maju dan sejahtera. Dari visi pemerintah kota Madiun sendiri mempunyai kebijakan 

atau strategi-strategi tersendiri guna mewujudkan visinya. Didalam proses 
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implementasi RTRW mempunyai struktur organisasi yang terlibat didalamnya. 

Mengembangkan kota Madiun di bidang perdagangan dan perindustrian merupkaan 

fokus dari pembahasan pemerintah Kota Madiun. Perdagangan dan perindustrian di 

nilai mempunyai pengaruh besar terhadap perekonomian Kota Madiun.  

  Dari masing-masing tugas atau tanggung jawab masing-masing struktur 

tidak boleh terlepas dari fungsi dan tujuan RTRW. Kota Madiun saat ini merupakan 

kota dengan iklim investasi yang bagus dari sejumlah investor. Kota Madiun saat 

ini berkembangkan untuk menjadikan kota yang lebih modern dan maju. Dari 

rangkaian itu semua, pemerintah kota Madiun tidak boleh terlepas dari kondisi 

sosial masyarakat kota Madiun. Perubahan atau pembangunan pasar seleko yang 

akan di jadikan mall mengundang beberapa tanggapan dari beberapa ahli politik 

Kota Madiun.  

  Struktur birokrasi tidak hanya dari dinas pemerintah Kota Madiun saja, ada 

beberapa tanggapan dari sejumlah ahli politik atau pengamat tata ruang Kota 

Madiun. Rencana investor melirik Kota Madiun dengan mengembangkan pasar 

sleko menjadi mall. 

Jika pasar sleko dikembangakan seperti pengelolaan atau manajemen 

berbasis mall namun tetap dalam kategori pasar modern sehingga tidak 

meninggalkan konsep pasar tradisional. “Memang manajemennya 

seperti mall, tetapi kategorinya pasar modern ngga meninggalkan pasar 

tradisionalnya. Kalau untuk pembangunan mall di kota Madiun, saya 

rasa kok belum ya, artinya apa, mall yang ada saat ini sudah cukup. 

pembangunan mall justru akan membawa dampak yang luas bagi 

perekonomian masyarakat. dampak tersebut terutama dirasakan 

pedagang kelontong di pasar tradisional, jika mereka tidak mampu 

bersaing, seperti dari sisi pengemasan, keberadaan mereka 

kemungkinan akan terancam. Terlebih, persaingan yang semakin ketat, 
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juga terlihat pada sejumlah aspek lain, seperti pelayanan serta harga 

yang cenderung bersaing.68 

  Prospek pembanguan tata ruang di kota Madiun mempunyai nilai 

signifikan, struktur birokrasi khususnya pemerintah Kota Madiun harus lebih 

menyeimbangkan antara kepentingan investor luar dan pengusaha kota Madiun 

sendiri. Kembali pada aturan atau kebijakan awal jika kebijakan tata ruang tidak 

boleh mempunyai kesimpangan dengan RTRW Kota Madiun. Karena RTRW Kota 

Madiun lahir karena visi misi RTRW Nasional dan Provinsi.  

   

  

                                                           
68 Sri Rustiyaningsih,Wawancara, Madiun, tanggal 10 Januari 2017.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berikut akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang didasarkan pada temuan 

hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai permasalahan yang 

diteliti, Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, peneliti menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

Kota Madiun adalah sebuah Kota yang menghubungkan antara provinsi 

Jawa Timur – Jawa Tengah – Yogyakarta sebagai kota penghubung 3 provinsi.  

Madiun merupakan kota persinggahan bagi sejumlah kegiatan penting di 3 provinsi. 

Kota Madiun disebut sebagai “KOTA GADIS” yang berarti Kota Perdaganggan 

Dan Industri. Ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber 

daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan 

hidup manusia. 

Berdasarkan kajian awal dan atas dasar pertimbangan yang diambil oleh 

peneliti, maka objek penelitian adalah wilayah-wilayah atau pusat-pusat yang 

menjadi wilayah perkembangan ekonomi di Kota Madiun. Alasan dipilihnya objek 

tersebut karena banyak sekali wilayah- wilayah di Kota Madiun yang bisa menjai 

objek perkembangan ekonomi karena perkembanganya yang sangat signifikan. 

Kebijakan RTRW Kota Madiun mengacu pada perkembangan di bidang 

perdagangan dan perindustrian. 
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Kota Madiun merupakan salah satu wilayah pusat pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Jawa Timur. Oleh Karena itu, apapun yang terjadi di Kota Madiun akan 

berpengaruh pada daerah sekitarnya oleh karena itu penanaman investasi di Kota 

Madiun, diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian setempat 

yang secara tidak langsung juga mendongkrak ekonomi Jawa Timur terhadap 

nasional. Kota Madiun yang sebelumnya menjadi pusat wilayah dari eks-

Keresidenan Madiun dan letaknya yang dekat dengan wilayah perbatasan Provinsi 

Jawa Tengah, merupakan dua modal positif untuk terus melakukan pembangunan 

yang akhirnya juga bermuara pada pertumbuhan perekonomian. 

Pengimplementasian kebijakan tata ruang yang ada di kota madiun hingga 

tahun 2016 mempunyai hasil sebagian konsisten. Dimana permasalahan- 

permasalahan yang menghambat kebijakan tata ruang guna mengembangkan kota 

Madiun tidak mempunyai hambatan yang cukup signifikan.   

5.2 Saran 

Dengan pengkajian hasil penelitian yaitu mengenai analisi tata ruang Kota Madiun. 

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan untuk pemerintah daerah ataupun 

masyarakat Kota Madiun. 

1. Terkait masalah penyusutan lahan pertanian yang diajdikan sarana atau 

prasarana menunjang perekonomian. Pembangunan yang dilakukan seharusnya 

harus disesuaikan oleh kondisi masyarakat, sehingga tidak terjadi kontradiksi 

antara rencana pembangunan dan masyarakat. maka dari itu perlu diadakan 

klarifikasi terhadap hasil pembangunan yang selama ini dilakukan di madiun. 
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2. Permasalahan dan kendala sumberdaya manusia. Tingkat pendidikan di Kota 

Madiun cukup tinggi. Menutup kemungkinan jika terbatasnya sumberdaya 

manusia kurang sesuai. Strategi dan upaya pemerintah atau masyrakat sendiri 

dalam mengasah sumberdaya manusia harus ditingkatkan. 

3. Strategi dan arahan Pemerintah daerah (walikota). Walikota Madiun 

mempunyai visi misi yang baik untuk masyrakat Kota Madiun. Strategi dan 

upaya pemerintah Madiun guna mewujudkan visi dan misinya harus dikoreksi 

atau ditata ulang supaya dalam pewujudan visi dan misi sesuai dengan 

implementasi yang ada.  

4. Masyarakat, masyarakat Kota Madiun mempunyai kreativitas dan inovasi 

cukup tinggi. Ditunjukan dengan adanya sentra industri-industri rumah yang 

banyak. Dengan adanya perubahan atau strategi yang mendukung atau 

menjadikan Kota Madiun lebih modern. Diharapkan kreativitas dan inovasi 

yang ada pada diri masyarakat kota Madiun tidak hilang. 

5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih mengembangkan ruang lingkup 

penelitian, mengingat penelitian yang dilaksanakan ini masih dalam ruang 

lingkup yang spesifik. Pengembangan lokasi penelitian menuju kearah yang 

lebih luas tentunya dibutuhkan. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Transkip Wawancara Informan 1 

Nama : Bapak Utomo Sapto (BAPPEDA Kota Madiun) 

Tanggal : 23 Agustus 2016 

Peniliti : Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun saat ini guna 

mengembangkan wilayah Kota Madiun ? 

Bpk. Utomo :  Rencana tata ruang wilayah kota madiun yang saat ini sedang 

dijalankan ialah upaya pengoptimalisasin kebijakan tersebut. 

Peneliti : Pengoptimalisasian kebijakan tersebut seperti apa? 

Bpk. Utomo : Kebijakan pengembangan rencana tata ruang wilayah kota 

madiun saat ini diwujudkan dengan pengembangan pada aspek 

perdagangan dan industri. Perdagangan di kota Madiun itu sangat 

terkenal. Banyaknya pasar-pasar yang ada dikota Madiun baik 

pasar daerah ataupun desa, disetiap daerah hampir seluruh 

kelurahan di kota Madiun pasti mempunyai pasar. Oleh karena 

itu pemerintahan mengembangkan aspek perdagangan. Untuk 

Industri industri yang berkembang di kota Madiun ini banyak, 

baik industri kecil ataupun besar. Industri yang beskala besar di 

Kota Madiun seperti pabrik gula, KAI. Pabrik gula yang ada di 

area kota Madiun sendiri ada 2, oleh karena itu banyak juga kebun 

atau ladang tebu yang masih tersebar. Untuk industri kecil atau 

homeindustri di Madiun juga banyak sekali, seperti brem, sambal 
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pecel. Kalau industri yang berskala besar di kota Madiun masih 

kurang, karena terbatasnya wilayah kota Madiun. Kota Madiun 

jika ditinjau dengan wilayah kabupatennya sangatlah kalah. 

Penulis : Jika karena terbatasnya lahan, kenapa Kota Madiun tidak 

mengadakan kebijakan baru, seperti perluasan lahan atau batas 

wilayah kota Madiun? 

Bpk. Utomo : Pengennya juga seperti itu, tetapi dengan wilayah yang seperti 

sekarang ini bisa d lihatkan masyarakatnya tentram. Nanti kalau 

diadakannya perubahan batas atau perluasan lahan justru akan 

adanya kontra dimasyarakat, seperti wilayahnya digusur atau lain 

sebagainya. Lagipula dengan wilayah Kota Madiun yang 

sekarang ini pemerintahan juga sudah sedikit kualahan mengatur 

pembangunan yang terjadi, nanti kalau ditambahin bisa jadi 

kinerja SKPD dipertanyakan. 

Penulis : Seperti apa pembagian luas wilayah Kota Madiun itu sendiri? 

Bpk. Utomo : (penulis di tunjukan sebuah peta) dengan skala 1;20000, Dari 

peta ini bisa telihat daerah yang berwarna hijau sebagai daerah 

pertanian dan perkebunan, orange sebagai daerah perdagangan 

atau daerah ekonomi, merah sebagai daerah perkantoran, kuning 

pemukiman dan lain sebagainya. Dari peta ini setiap tahunnya 

selalu berbeda-beda dan ada perubahan. Tetapi dari perbedaan 

tersebut harus masih konsisten dengan RTRW. 

Penulis : Dari kebijakan RTRW tersebut adakah yang belum terlaksana? 
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Bpk. Utomo : Yang belum terwujud atau terlaksana cukup banyak, karena 

semua kebijakan tersebut tergantung dengan keputusan walikota 

yang saat itu menjabat. Saat walikota tersebut dibentuk RTRW 

tersebut dibedakan menjadi RPJMD yang berlaku 5 tahun. Dari 

RPJMD itu kan disesuaikan dengan visi misi walikota saat itu. 

Jika dirasa oleh walikota tersebut kebijakan RTRW tersebut 

kurang sesuai dengan visi misi walikota ya di rubah, tetapi 

perubahan tersebut harus konsisten dengan tujuan RTRW yang 

ada. Setiap pergantian pemimpin RPJMD tersebut pasti ada 

adanya revisi.  

Peneliti : Planning atau rencana kedepan RPJMD tersebut seperti apa? 

Bpk. Utomo : Rencana tersebut sudah diterapkan atau dibentuk dalam 

Peraturan Daerah No 4 Tahun 2014 

Peneliti : Adakah kendala dalam pembnetukan RTRW tersebut? 

Bpk. Utomo : Kendala itu pasti ada, tapi kendala yang saat ini dihadapi masih 

kendala yang cukup relatif. Semua juga sudah tercantum dalam 

Peraturan Daerah no 4 tahun 2014 terakit dampak dan masalah 

yang ada. 
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Lampiran 2 Transkip Wawancara Informan II 

Nama : Bpk. Edy ( Pemerintah Kota Madiun) 

Tanggal : 6 September 2016 

Peneliti : Berdasarkan wawancara saya dengan bpk utomo (BAPPEDA) 

mengatakan bahwa RPJMD yang dilaksanakan Kota Madiun 

berdasarkan visi misi walikota Madiun 2014-2019 (Bambang 

Irianto). Apa visi misi dari walikota Madiun? 

Bpk. Edy : Visi dan misi kota Madiun saat ini adalah “Terwujudnya Kota 

Madiun yang lebih Maju dan Sejahtera”.  

Penliti : Dari visi dan misi tersebut bagaimana strategi atau upaya 

pemerintah kota Madiun dalam mewujudkan visi dan misi 

tersebut? 

Bpk. Edy : Strategi dan upaya pemerintah kota Madiun saat ini sudah cukup 

banyak, salah satunya ialah meningkatkan kinerja SKPD. Strategi 

tersebut terwujud juga tidak terlapas dari kinerja SKPD yang ada 

di Kota Madiun. Meningkatkan pengembangan pada aspek 

perdagangan,industri, dan pendidikan.  

Peneliti : Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan RTRW saat ini 

sudah sejauh mana? 

Bpk. Edy : Tingkat keberhasilan untuk saat ini belum bisa dilihat karena 

kebijakan ini berlaku hingga 2019, tetapi setiap tahunnya ada 

evaluasinya. Evaluasi di tahun 2015 sebelumnya, menunjukan 

angka meningkatnya kota Madiun dalam hal perekonomian, 
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angka penggangguran kota Madiunsemakin tahun juga menurun. 

Jadi bisa dilihat dari tahun ketahun upaya atau strategi pemerintah 

berhasil. 

Peneliti : Untuk pembangunan infrastruktur Kota Madiun sendiri saat ini 

sejauh mana? 

Bpk. Edy : Untuk pembangunan infrastruktur kota Madiun sebagian sudah 

terlaksana, sebagian lagi masih proses. Tetapi untuk infrastruktur 

jalan sudah semua terlaksana, yang saat ini sedang dijalankan 

pembangunan saluran air untuk mengurangi intensitas banjir. 

Karena dikota Madiun sendiri saat ini,jika hujan yang deras 

berkepanjangan ada daerah-daerah tertentu yang mengalami 

banjir.  

Penliti : Apa kendala terbesar dalam proses pelaksaan RPJMD Kota 

Madiun? 

Bpk Edy : Sejauh ini kendala-kendala besar belum ada, hanya kendala pada 

sumberdaya, dan pemanfaat ruang saja yang masih kurang. 

Peneliti : Terakit isu-isu permaslahan RTRW, pengamatan saya 

berdasarkan peta rencana tata ruang wilayah Kota Madiun dan 

sejumlah isu di media masa bahwa dari tahun ke tahun lahan 

ketahun mengalami penurunkan?Apa benar? Apa penyebabnya?  

Bpk Edy : Betul, lahan pertanian setiap tahunnya berkurang. Tapi 

penyusutan lahan itu tidak dapat dipungkiri karena kebutuhan 

ekonomi. Semakin banyak dan semakin lama orang bertambah 
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dan kebutuhan ekonomi semakin lama juga semakin meningkat 

jadi mau tidak mau pemilik lahan karena kebutuhan ekonomi 

menjual lahan pertaniannya untuk dijadikan perumahan atau 

lainnya. 

Peneliti : Tidak hanya perumahan, di Kota Madiun ini banyak terlihat 

mulai dibangunnya hotel baru, mall juga baru. Apa ini juga salah 

satu upaya pemerintah daerah mengembangkan Kota Madiun? 

Bpk. Edy : Pembangunan mall dan hotel baru memang ada, tapi dari 

pembangunan tersebut tidak melibatkan atau menggunakan dana 

APBD. Semua dana murni dari pembuat sarana tersebut. 

Peneliti : Dari pembangunan tersebut juga merupakan salah satu bentuk 

mengurangi lahan hijau di Kota Madiun, yang menurut 

keterangan RPJMD, RTH di Kota Madiun masih kurang. Lalu 

kenapa pemerintah daerah mengizinkan pembangunan tersebut? 

Bpk. Edy : Pembangunan tersebut juga salah satu permintaan dari 

masyarakat yang menginginkan sarana hiburan dan kota Madiun 

lebih modern. 

Peneliti : Untuk pembuatan mall, apa pembuatan mall itu tidak membuat 

pedagang di pasar merasa sepi atau dengan dibangunnya mall 

membuat kegiatan perekonomian dipasar mati? 

Bpk. Edy : Tidak juga, tidak semua masyarakat hidup modern. Semua 

masyrakat pasti membutuhkan pasar-pasar tradisional karena dari 
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harganya yang jauh lebih terjangkau, barang yang dijual mutu dan 

kualitasnya juga tidak kalah dengan yang dijual di mall. 

Peneliti : Terkait masalah menyusutnya lahan pertanian, adakah strategi 

dari pemerintah daerah untuk mengurangi angka tersebut? 

Bpk.Edy : Strategi Pemkot Madiun sendiri dalam masalah ini sudah 

mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Wilayah Kota Madiun 

tahun 2010 hingga 2030. Namun penyusutan lahan pertanian 

tetap terjadi secara signifikan setiap tahunnya. Dalam perda 

tersebut terdapat lahan abadi yang dilarang untuk 

dialihfungsikan, yakni seluas 444 hektare hingga tahun 2030. 

Selain itu, untuk meningkatkan produktivitas pangan terlebih 

padi, Pemkot Madiun dan kelompok tani setempat terus 

berinovasi di bidang pertanian meski lahan pertanian terus 

berkurang. Salah satunya, yang dilakukan Kelompok Tani Subur 

di Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, dengan 

teknologi "system of rice intensification" (SRI).   

      

. 
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Lampiran III Transkip wawancara informan III 

Nama : Ibu Peni (Pedagang di pasar besar Kota Madiun/ Masyarakat) 

Tanggal : 12 September 2016 

Peneliti : Sudah berapa lama ibu berjualan di pasar Besar Madiun? 

Ibu Peni : Sudah puluhan tahun, dulu toko ini milik ibu saya. Ibu saya udah 

sepuh saya yang menggantikan. 

Peneliti : Adakah perubahan dari pembanguan pasar besar ini? 

Ibu peni : Adalah, dari tahun ketahun bedak pasar besar ini semakin kecil. 

Tahun lalu sebelum pasar besar terbakar yang terakir saya hanya 

menyewa 2 bedak, sekarang sampai 4 bedak karena luasnya yang 

semakin mengecil dan harga sewanya yang semakin mahal. 

Peneliti : Adakah pedagang lainnya yang merasa seperti ibu juga? Mengenai 

permasalahan ini apakah sudah di coba untuk klarifikasi terhadap 

pemerintah? 

Ibu Peni : Semua pedagang merasa seperti itu, entah itu karena strategi 

pemerintah supaya menambah angka pendapatan pajak atau 

bagaimana. Kan kalau bedak atau tempat berjualan makin kecil 

makin banyak bedaknya, dan kebanyakan toko-toko yang grosir 

seperti saya mau tidak mau menyewa banyak petak. Bertambahnya 

kotak membuat angka pendapatan pajak semakin banyak kan. Dari 

segi luas, luas pasar besar dari dulu sampe sekarang sama tidak 

adanya penyusutan. Jadi itu semua strategi pemerintah untuk 

menaikkan pendapatan daerah. 
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Peneliti : Dari asumsi atau anggapan ibu seperti itu? Sesuai atau tidak 

kebijakan yang dibuat pemerintah dengan kinerjanya? 

Ibu Peni : Kalau menurut saya tidak sesuai, dengan strategi penambahan 

jumlah pendapatan daerah dari pasar besar ini saja, dananya justru 

di korupsi oleh walikotanya. Kasus korupsi walikota itu membuat 

pedagang atau masyarakat seperti saya memandang negatf kinerja 

pemerintahan. Karena menurut saya kurang apa aparat 

pemerintahan itu mau kerja atau tidak kerja setiap bulannya 

mempunyai pendapatan atau gaji. Masyrakat seperti saya apalagi 

pedagang jika dagangannya sepi, pedagang seperti saya tidak akan 

mendapatkan pendapatan atau gaji pastinya. Belum lagi pasar yang 

sering terbakar setiap akan diadakannya pemilihan. Apa tahun 

selanjutnya juga akan seperti itu. Kalau seperti itu saya tidak lagi 

berjualan dipasar. Semasa ibu saya dulu yang berjualan tidak ada 

seperti iti. Baru akir-akir taun ini saja sudah 3 kali, masyarakat 

menyebutnya strategi politik pemerintahan. Kalau seperti itu terus 

apa pemerintah tidak melihat atau memikirkan kesejahteraan 

rakyatnya. 
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Lampiran 4 Transkip Wawancara Informan 4 

Nama : Sri Rustiyaningsih 

Tanggal : 10 Januari 2017 

Peniliti :Bagaimana taggapan ibu sri terhadap pengembangan 

pembangunan Kota Madiun saat ini ? 

Ibu Sri : Pembangunan Kota Madiun saat ini sangat pesat ya. Pembangunan 

terjadi dimana mana baik untuk perdagangan, pelayanan publik dan 

lainnya. 

Peneliti : Bagaimana tanggapan ibu sendiri selaku warga kota Madiun dan 

salah satu pengamat perekonomian di Kota Madiun? 

Ibu Sri : ya seperti yang kita lihat mbak, perekonomian kota Madiun saat ini 

sangat pesat. Perekonomian tersebut baik di tunjang dari investor 

dan pengusaha dari kota Madiun sendiri. 

Peneliti : Berbicara investor, disebutkan bahwa Kota Madiun merupakan 

Kota yang mempunyai iklim investasi yang baik juga. Iklim 

investasi yang baik seperti apa menurut pandangan ibu? 

Ibu Sri : Iklim investasi yang baik mungkin yang dimaksut seperti 

meningkatnya jumlah investor- investor asing seperti membangun 

mall, hotel dan lain sebgaainya. Tapi saya tidak setuju jika 

pengembangan kota Madiun melibatkan pasar sleko akan dijadikan 

mall. 

Peneliti : Alasan ibu tidak setuju ? 
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Ibu Sri : Ya seperti mbak lihat, sudah banyak mall yang ada di Kota Madiun. 

Warga atau masyarakat kota Madiun itu juga tergolong masyarakat 

konsumtif. Jadi mau dibangun mall seberapa banyaknya, ya hanya 

itu-itu saja yang dikunjungi, dan hanya ramai sesaat. Selain itu 

pembangunan mall yang terus menerus mungkin juga akan 

membuat sedikit resah pedagang pasar tradisional seperti sleko. 

Peneliti : Resah seperti apa yang dimaksutkan bu? 

Ibu Sri : ya kalau pedagangnya di dalam tidak mau bersaing harga dan 

kualitas dengan pasar modern kan pasti banyak orang memilih 

berbelanja di pasar modern. Sedangkan belanja di pasar modern itu 

mengurangi tingkat kerukunan di Masyarakat. Dari pada di bangun 

mall yang banyak-banyak tapi tidak terlalu laku. Mending lebih 

ditingkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan publik. Seperti 

rumah sakit dan sekolah yang mempunyai kualitas lebih. 
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