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KA TA PENGANTAR
Buku ini merupakan hasil penelitian tentang
kebijakan

pemerintah

Kota

Bengkulu

dalam

menyediakan infrastruktur layanan publik. Penelitian ini
dilakukan pada tahun

2011- 2013 dengan mengkaji

kebijakan pemerintah daerah Kota Bengkulu pada tahun
2002- 2007. Permasalahan dalam kajian ini

adalah

tindakan walikota dalam pengambilan kebijakan untuk
melakukan kemitraan dengan organisasi privat dalam
mendirikan Pusat Perbelanjaan Modern (Pasar Modern).
Walikota mengambil kebijakan yang cukup berani di
saat akhir jabatan, pada tahun 2006 - 2007 dengan
konsep

Public

Organisasi

Private

Publik

dan

Partnership
Privat

(Kemitraan

dalam

pengadaan

infrastruktur layanan publik ). Polemik yang timbul di
masyarakat

sangatlah

sengit,

bahkan

menjadi

pembicaraan yang sehari hari di media massa di
Propinsi Bengkulu.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
Bengkulu merupakan lembaga legislatif yang telah
diajak berbicara dan bersidang berkali- kali untuk
memutuskan

kebijakan

pengadaaan

infrastruktur

layanan publik tersebut. Akhirnya mengerucut pada
suatu keputusan yang berani seorang walikota saat itu
iii

(2007) untuk membangun Pasar Modern di dua lokasi
yang ada di Kota Bengkulu, dengan alasan, pertama:
menjadikan Bengkulu sebagai kota yang sejajar dengan
kota kota lain di Indonesia terkait dengan keramaian,
pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, rekreasi, dan
kemajuan teknologi. Kedua; menjadikan Kota Bengkulu
maju dan berkembang. Ketiga; upaya pemerintah Kota
Bengkulu

memberi

kesejahteraan

hiburan

masyarakat,

dan

meningkatkan

khususnya

pedagang

ekonomi kecil maupun pelaku ekonomi menengah
untuk berdagang dengan sarana prasarana yang modern
dan bersaing secara terbuka.
Penelitian dilakukan pada tahun 2011 - 2013,
untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan atas
kebijakan Pemerintah Kota selama 5 tahun berikutnya
dari kebijakan diambil (2007), sehingga dapat dikaji
tentang bagaimana kemanfaatan Pasar Modern bagi
masyarakat, kontribusi bagi Retribusi daerah, dan
bagaimana keuntungan (profit) bagi pihak swasta
(privat).
semua

Berdasar penelitian, membuktikan bahwa
yang

dikhawatirkan

tentang

keterpurukan

pemerintah daerah dalam membiayai, malah sebaliknya
bahwa Pasar Modern memberi

banyak kemanfaatan

terlepas baik dan buruknya (plus dan minusnya).
iv

Hasil penelitian mencoba memberi sumbangan
informasi agar setiap pihak ikut berpartisipasi dalam
evaluasi kebijakan pemerintah Kota Bengkulu. Dengan
harapan membuka wacana keterbukaan dalam rangka
pembangunan ekonomi masyarakat, dan pembangunan
sumberdaya manusia.
Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan saya
mohon maaf bila belum tersaji secara proporsional.
Kritik dan masukan sangat saya harapkan dalam
penulisan buku buku kebijakan publik di kemudian hari.
Terima kasih.

Bengkulu, 5 Januari 2020
Penulis,

Sugeng Suharto
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BAB I
Kebijakan Pemerintah Kota merupakan suatu
pengambilan keputusan yang penuh dilematis. Sisi lain
bila menyenangkan pihak lain, maka pasti ada pihak lain
yang tersaikiti. Bagaimanapun bahwa suatu keputusan
tidak akan menyenangkan semua pihak secara absolut,
tetapi setidaknya melalui proses formulasi, kalkulasi,
dan analisis sebab akibat, maka kebijakan yang diambil
adalah buah dari pembahasan dan pertimbangan yang
rasional yang melibatkan stakeholders dan diputuskan
oleh shareholder. Produk dari kebijakan merupakan
pangejawantahan

dari

fungsi

pemerintah

dalam

melayanani masyarakatnya, yang lazim dikenal dengan
istilah public service.
Kebutuhan

masyarakat

yang

seharusnya

terpenuhi dapat berupa layanan administratif sebagai
warga negara, pemenuhan basic needs, dan kesempatan
menikmati infrastruktur layanan publik. Pendekatan New
Public Management memberi landasan pengkajian
dalam penelitian ini. Pada paradigma ini perspektif
tentang hubungan kerja kemitraan antar organisasi belum
1

mendapat

perhatian

yang

kuat,

kecuali

melihat

pentingnya peran jaringan kerja antara pemerintah
dengan organisasi lain yang secara ekstern menekankan
pembentukan aliansi strategik dengan badan- badan lain
sebagai bentuk koordinasi yang baru. Masyarakat dilihat
sebagai customer (pelanggan) yang tentunya mendapat
pelayanan sesuai dengan kontribusi yang diberikan.
Semakin mampu memberikan kontribusi, maka akan
mendapatkan pelayanan yang lebih.
New Public Service merupakan konsep yang
menetralisir pembedaan layanan tersebut. Apresiasi
kepada

masyarakat

dengan

bentuk

perlakukan

masyarakat sebagai citizen not customer (Willcocks, et
all, 1992).

Paradigma inilah yang membuka wacana

baru terhadap pelayanan publik. Salah satu yang
mendasar

adalah

mengutamakan

kepentingan

masyarakat, seperti konsep tentang value citizenship over
entrepreunership. Konsep ini yang mengawali upaya
kemitraan

dalam

rangka

mewujudkan

kebutuhan

masyarakat, sementara keterbatasan sumberdaya yang
dimiliki organisasi publik. Organisasi Publik yang secara
konsep sering disebut state ini, memiliki keterbatasan
sumberdaya, oleh karena itu perlu partisipasi korporasi.
2

Public Private Partnership sebagai alternatif jawaban
yang merupakan manifestasi dari keterbukaan organisasi
publik dan organisasi privat yang memiliki irisan
kepentingan

pada

public

oriented

di

samping

membesarkan diri melalui prinsip-prinsipnya sebagai
corporate yang peduli pada publik (Yescombe, 2007).
Pengejawantahan dari New Corporate Governance yang
merupakan

penyempurnaan

dari

Good

Corporate

Governance telah memberi perekat dalam kemitraan
antara organisasi pemerintah dengan organisasi swasta.
Dengan demikian muncullah sistem kerjasama yang
salah satunya Build Operate Transfer, yaitu bentuk
kerjasama pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh
swasta, dikelola swasta untuk jangka waktu tertentu (
jangka panjang), dan diserahkan kepemilikannya kepada
pemerintah setelah masa pengelolaan pihak swasta
selesai. Secara empirik sesungguhnya sejak beberapa
puluh tahun yang lalu sudah ada pertimbangan dalam
pengembangan kemitraan (Mahmudi, 2007) yaitu:
Pertama, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan
Presiden Nomor 15/1987 tentang kemitraan antara
pemerintah

dan

usaha

swasta

(

Partnership) dalam kegiatan investasi,

Public

Private
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pengelolaan,

dan

pembangunan

prasarana

dasar

(infrastructure) seperti jalan bebas hambatan (tol),
pengadaan air bersih, sumber tenaga listrik, jaringan
telekomunikasi, pelabuhan laut, pelabuhan udara dan
fasilitas umum lainnya. Pemerintah menindaklanjuti
dengan Keputusan Presiden No: 7/ 1998 dan terakhir
direvisi lagi berdasar Peraturan Presiden no: 67/2005
yang memuat penjabaran skema kerjasama kemitraan
antara pemerintah dan usaha swasta dalam bidang
pembangunan infrastruktur. Meskipun masih terjadi
kontroversi, tetapi pemerintah telah melaksanakan
kontrak kerjasama dalam penyediaan infiastruktur
seperti jalan bebas hambatan, tenaga listrik, air bersih,
telekomunikasi, pelabuhan laut dan lain- lain (Kantor
Kementrian Kordinator Perekonomian, 2005).
Kedua, pemerintah juga telah membuka peluang
penyaluran kredit perbankan bagi usaha swasta dan
organisasi nirlaba untuk meningkatkan partisipasi aktif
dalam penyediaan sarana sosial ekonomi yang bersifat
komersial atau semi komersial. Sampai dengan saat ini
pihak swasta dan
4

organisasi

nirlaba

telah

berhasil

melaksanakan

pembangunan berbagai sarana sosial ekonomi seperti
sarana pendidikan, kesehatan, perkantoran, perumahan
dan perdagangan. Bahkan usaha swasta telah berhasil
membangun kawasan perumahan skala besar, kawasan
pusat bisnis, kawasan industri, kawasan kota baru,
terutama di kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya,
Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, Makasar dan
lain- lainnya (Real Estate Indonesia, 2004).
Ketiga,

secara

khusus

dalam

penyediaan

perumahan yang layak bagi masyarakat, pemerintah telah
mendorong

partisipasi

aktif

masyarakat

dalam

penyediaan perumahan secara swadaya. Pemerintah telah
mengeluarkan peraturan berupa keputusan Menteri
Negara

Perumahan

Rakyat

Nomor:

06/KPTS/I/94

tentang Pedoman Umum Pembangunan Perumahan
Bertumpu

pada

kelompok

masyarakat.

Kemudian

dikeluarkan, Keputusan, Direktur Jenderal Perumahan
dan Pernukiman No; 03/KPTS/2001 tentang Petunjuk
Pelaksanaan

Pembangunan

Swadaya di kawasan Perkotaan
5

Lingkungan

Perumahan

dan Perdesaan. Sampai dengan saat ini terbangunnya
lingkungan perumahan, baik di kawasan pemukiman
perkotaan dan pedesaan., sebagian besar merupakan basil
kegiatan yang dilakukan oleh individu dan kelompok
masyarakat secara swadaya, baik dengan dukungan
penuh atau sebagian dari pemerintah, maupun dukungan
dari usaha swasta dan organisasi nirlaba (Kantor Menteri
Negara Perumahan Rakyat, 2005).
Keempat, berdasar Peraturan Pemerintah nomor
49 tahun 20111 tentang Investasi Pemerintah sebagai
berikut: yang dimaksud dengan Investasi Pemerintah
adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam
jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga
dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat
ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
Kelima, berdasar tulisan Akyuwen (2011),
Belanja

pemerintah

pusat

dapat

secara

umum

diklasifikasikan berdasarkan jenis, fungsi, dan organisasi.
Jenis-jenis belanja meliputi belanja pegawai, belanja
1

Revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang

Investasi Pemerintah, pasal 1 ayat 1.
6

barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi,
belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.
Sejalan

dengan

peningkatan

aktivitas

administrasi

pemerintahan, upaya percepatan pembangunan, dan
peningkatan pelayanan publik, semua jenis belanja
mengalami

peningkatan selama kurun 2005-2011.

Pengecualian terjadi pada subsidi, baik untuk subsidi
energi maupun non energi, dan belanja lain-lain.
Keenam, pemerintah bisa mempertimbangkan
dilakukan kemitraan dengan swasta bila satu atau lebih
syarat dipenuhi: pelayanan atau proyek kegiatan tidak
bisa dilakukan sendiri karena keterbatasan financial atau
pengalaman pemerintah mitra swasta bisa memberikan
manfaat peningkatan kualitas atau level pelayanan yang
lebih baik daripada dilakukan sendiri oleh pemerintah.
Mitra swasta memungkinkan pelayanan atau proyek
kegiatan

bisa

dilaksanakan

lebih

cepat

daripada

dilakukan sendiri oleh pemerintah. Ada dukungan dari
pengguna layanan untuk dilibatkannya swasta dalam
kegiatan tersebut. Dan ada peluang kompetisi diantara
mitra swasta yang prospektif.
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Ketujuh, sesuai kajian dari Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara
Samarinda

pada

tahun

2008

tentang

kerjasama

pemerintah daerah dengan swasta dan atau masyarakat
dalam

proses

penyelenggaraan

pelayanan

publik.

Kemitraan antara pemerintah dan swasta dimaksudkan
untuk melakukan desain, perencanaan, pembiayaan,
pembangunan dan/ atau pengelolaan proyek pada ranah
pelayanan publik.
Kedelapan, keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
mengelompokkan pelayanan umum menjadi 3 kelompok
yaitu: 1. Kelompok Pelayanan Administratif, Kelompok
Pelayanan Barang, 3. Kelompok pelayanan Jasa. Ketiga
kelompok pelayanan tersebut dapat dimitrakan dengan
pihak swasta.
Kesembilan, adanya sistem kemitraan Build
Operate Transfer (BOT) yaitu kemitraan dengan sistem
bahwa swasta membangun, mengoperasionalkan dan
menyerahkan kepada pemerintah di akhir kontrak.
Sedangkan Build Transfer Operate (BTO), yaitu swasta
8

membangun, menyerahkan kepada pemerintah di awal
kontrak dan mengoperasionalkan. Design Build (BD),
yaitu swasta mendisain dan membangun sebagai
alternatif

model procurement. Design Build

Finance Operate (DBFO), yaitu swasta mendesain,
membangun,

membiayai,

dan

mengoperasionalkan

(OECD, 1997).
Atas dasar argumen tersebut di atas, salah
satu

langkah

terobosan

memecahkan

masalah

keterbatasan kapasitas sumberdaya dan mendukung
peningkatan kinerja pelayanan publik dengan melalui
kemitraan antar organisasi.2 Sebagai konsekwensinya
organisasi pemerintah sebagai penyedia layanan publik
dituntut

memiliki

organizational

kemampuan

capability)

untuk

organisasi

(

mengembangkan

hubungan kerja kemitraan antar organisasi. Namun
demikian belum tentu organisasi pemerintah berhasil
melakukan pengembangan hubungan kerja kemitraan
antar organisasi, sehingga kerjasama kemitraan dengan
Istilah lain yang lazim digunakan adalah partnership.
Partner antara state dengan swasta disebut Public Private
Partnership.

2

9

swasta atau privat memang diperlukan.
Argumentasi

penulis

terhadap

pentingnya

penelitian tersebut pada dasarnya dilandasi pemikiran
bahwa penyediaan pelayanan publik merupakan sistem
operasi yang dijalankan secara bersama (co- operation)
dalam jaringan kerja publik (public service network)
yang melibatkan kepentingan dan partisipasi berbagai
organisasi,

baik

pemerintah,

usaha

swasta

dan

masyarakat, yang berbentuk produksi bersama (co
production) atau penyediaan bersama (co, provision).
Dalam penyediaan pelayanan publik terjadi suatu
hubungan kerja antar organisasi (inter organization
working relationship).
Di Kota Bengkulu penyediaan infrastruktur
layanan publik masih relatif langka terkait dengan
financial yang belum dapat dijangkau pemerintah daerah,
sehingga

kemitraan

pemerintah

dengan

swasta

merupakan alternatif utama yang dilakukan pemerintah
Kota Bengkulu. Pemerintah berharap bahwa dengan
modal lahan, pemerintah daerah dapat memperoleh
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pendapatan. Di samping itu kemitraan menarik diteliti
karena kerjasama yang dijalin diingkari oleh salah satu
pihak, sehingga menimbulkan masalah yang terkait
dengan kemanfaatan bagi pemerintah dan masyarakat.
Pengadaan

infrastruktur

Pasar

Modern

merupakan upaya pemerintah Kota dalam memenuhi
kepentingan publik. Kepentingan publik mencakup
pemenuhan kebutuhan fasilitas umum yang diperlukan,
khususnya masyarakat Kota. Masyarakat bukan dilihat
sebagai pelanggan saja tetapi sebagai warga negara yang
harus

direspon

keinginannya

(Dendhardt,

1999).

Paradigma New Public Service inilah yang mendasari
pemerintah mempedulikan kepentingan masyarakat,
karena pemilik kepentingan publik yang sebenarnya
adalah masyarakat (Dendhardt and Dendhardt (2000).
Pemerintah memiliki keterbatasan sumberdaya,
sehingga dijalin hubungan kemitraan dengan pihak
ketiga yang dapat meringankan atau mengambil bagian
dalam pemenuhan kebutuhan publik. Dengan menjalin
kemitraan dengan pihak lain merupakan perwujudan dari
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pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sebagai
government, yang disebut governance (Pratikno, 2005).
Fakta yang ditemui di Kota Bengkulu adalah:
pertama,

pendirian

pasar

modern

dilandasi

oleh

kewajiban pemerintah dalam menyediakan infrastruktur,
Kedua, penyediaan lahan pembangunan pasar modern
tidak sepenuhnya disediakan oleh Pemerintah Kota,
tetapi pihak swasta juga ambil bagian. Ketiga, pihak
swasta memperoleh keuntungan atas berdirinya Mega
Mall dan Bencoolen Mall, sedangkan Pemerintah Kota
tidak

mendapatkan

keuntungan.

Keempat,

adanya

manfaat non materiil yang dirasakan masyarakat dengan
berdirinya pasar modern.
Suatu kasus di Kota Bengkulu, dalam rangka
menyediakan

infrastruktur

Pasar

Modern

maka

dipersiapkan beberapa perangkat manajemen baik oleh
pemerintah maupun swasta. Kesiapan sistim manajemen
dalam

mendukung

kemitraan

dilakukan

dengan

memperjelas tugas pokok dan fungsi Bagian Pasar pada
Dinas Perdagangan dan Industri. Sebagai tolok ukur

12

dalam pencapaian aspek kesiapan sistim manajemen
dikaji dari kesesuaian struktur organisasi, kesiapan atau
dukungan sumberdaya manusia, dan kesiapan anggaran.
Kemitraan yang dilakukan merupakan terobosan dari
pemerintah karena keterbatasan anggaran. Pengelolaan
sepenuhnya menjadi tanggungjawab swasta selama
kurun waktu yang panjang.
Secara empiris bahwa kemitraan pendirian
Pasar Modern memberi keuntungan bagi swasta.
Memorandum of Understanding (MoU) yang disepakati
bersama tidak sepenuhnya dilaksanakan, terutama terkait
dengan kontribusi bagi hasil swasta kepada pemerintah
30% yang seharusnya dibayarkan, diingkari dengan dalih
belum tercapainya target keuntungan. Kondisi seperti ini
menyebabkan nilai nihil kontribusi pasar modern
terhadap PAD. Semenjak Pasar Modern berdiri pada
tahun 2005 sampai dengan sekarang (Oktober 2014),
hanya mulai tahun 2012 membayar setoran pajak
parkirnya sebesar Rp 71.000.000,- atau sebesar 19.1%
dari seluruh target Pajak Parkir. Pada tahun 2013
kontribusi Pasar Modern sebesar Rp 121.000.000,- atau

13

26,8% dari target Pajak Parkir. Dengan demikian bila
kontribusi pasar modern dikaitkan dengan PAD pada
tahun 2013 maka hanya sebesar 0.17% atau sebesar
0,35% bila dibandingkan dengan Pajak Daerah. Dari
fakta

tersebut

maka

kemitraan

hanya

memberi

keuntungan bagi swasta, tidak member manfaat yang
siqnificant bagi pemerintah. Namun demikian, sisi
manfaat non materiil dapat dinikmati oleh sebagian
masyarakat. Dengan Pasar Modern, masyarakat dapat
memanfaatkan sebagai arena hiburan, tempat rekreasi,
dan tempat berbelanja.
Pada

awalnya

bahwa

kemitraan

yang

melibatkan pemerintah dan swasta diduga menghasilkan
pelayanan yang lebih baik, tetapi realitanya bahwa
corporate tetap mengutamakan orientasi profit. Dengan
dipilihnya

opsi

Public

Private

Partnership

oleh

Pemerintah Kota Bengkulu ditemui beberapa hal, yaitu:
timbulnya motif usaha dan semangat dagang bagi
masyarakat sekitar lokasi sebagai imbas dari berdirinya
Pasar Modern. Selanjutnya menimbulkan keramaian
transportasi angkutan kota (angkot).
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Kepentingan politik menjadi alasan yang kuat
atas berdirinya Pasar Modern. Ide kemitraan yang
disampaikan kepala daerah pada masyarakat, wakil
rakyat, dan birokrat dibalut dengan pencitraan figur
penguasa daerah. Keberadaan pasar modern yang
awalnya penuh dengan polemik, berubah menjadi
fasilitas yang monumental dengan membawa nama baik
penggagasnya.
Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa
Kemitraan Organisasi Publik dan Privat merupakan
manifestasi dari paradigma new public service yang
memaklumi peran swasta dalam ikut ambil bagian dalam
penyediaan infrastruktur layanan publik. Swasta yang
responsif terhadap kemitraan ini hanyalah organisasi
swasta yang telah mereformasi organisasinya selaras
dengan konsep new corporate governance. Pilihan build
operate transfer sebagai opsi yang meringankan bagi
pemerintah terutama yang terbatas modalnya. Tujuan
yang lain keinginan pemerintah daerah untuk mendirikan
Pasar Modern adalah keinginan untuk menjadikan Kota
Bengkulu sejajar dengan kota lain di Indonesia.
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Dari

kajian

yang

telah

dilakukan

maka

ditemukan proposisi sebagai berikut: pertama, kemitraan
dengan konsep

Public Privat Partnership

dalam

prakteknya penuh dengan kepentingan politik. Kedua,
secara das sollen konsep New Public Service seharusnya
mengedepankan pelayanan publik (public service) dan
menganggap

masyarakat

sebagai

citizen

atau

warganegara, namun secara das sains memberi pembeda
kepada warganegaranya melalui opsi pelayanan yang
dipengaruhi oleh corporate. Ketiga, Public Private
Partnership yang dimanifestasikan sebagai bentuk
partnership antara publik dan privat diingkari oleh MoU
yang berpihak pada corporate, tidak pada kepentingan
publik secara makro. Keempat, pemerintah menjadi
powerless baik dalam regulasi maupun pengawasan
kemitraan. Kelima, sudah barang tentu kemitraan Public
Private Partnership tidak memberi kontribusi yang
significant terhadap local revenue.
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BAB II
INFRASTRUKTUR PASAR MODERN
DI KOTA BENGKULU
Infrastruktur Layanan Publik yang menjadi
obyek penelitian ini adalah Penyediaan fasilitas umum
berupa Pasar Modern. Berkaitan dengan fungsi dalam
penyediaan layanan publik yang merupakan kewajiban
pemerintah untuk menyediakannya, maka kajian dalam
penelitian ini terfokus pada penyediaan pasar modern di
Kota Bengkulu yang merupakan representatif dari Pasar
Modern di Propinsi Bengkulu. Pemaparan pada bab ini
meliputi: (1) pendirian Pasar Modern, (2) dasar hukum
penyediaan infrastruktur publik, (3) instansi pendukung,
(4) pengelolaan Bengkulu Indah Mall (BIM), (5) struktur
kelembagaan organisasi, (6). Pasar Tradisional Modern
(PTM), dan (7) Struktur Lembaga PTM.
A. Pendirian Pasar Modern
Kota Bengkulu mempunyai visi, yaitu Menuju
Masyarakat Bengkulu yang Bermartabat dan Makmur.
Visi tersebut dijabarkan dalam 2 kunci pokok yakni
Masyarakat Bermartabat dan Kota yang Makmur. Kunci
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pokok Masyarakat bermartabat mengandung arti bahwa
masyarakat Kota Bengkulu mempunyai harga diri dan
martabat yang tinggi dengan dasar meyakini akan
kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi
pedoman

dan

tuntunan

dalam

menjalankan

kehidupannya, dalam wujud keimanan dan ketaqwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan kunci kedua
yaitu Kota yang Makmur artinya Kota Bengkulu
mempunyai sarana prasarana yang dapat melayani
seluruh aktivitas masyarakat Kota dan hinterlandnya
dengan dasar kekuatan aktivitas ekonomi masyarakat
guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Kota

Bengkulu

yang

merupakan

ibukota

Propinsi ini terletak di kawasan pesisir barat Pulau
Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudera
Indonesia dan berada pada koordinat 300 45’ – 300 59’
LS dan 1020 14’ - 1020 22’ BT dengan luas wilayah
151,7 km2. Penduduk yang mendiami kota ini berasal
dari berbagai suku bangsa, antara lain; Suku Melayu,
Jawa, Rejang, Serawai, Lembak, Bugis, Minang, dan
Batak.
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Kota Bengkulu ini memiliki beberapa obyek wisata yang
sangat potensial untuk dikembangkan yang terdiri atas
wisata alam, wisata sejarah dan wisata budaya.
Pesatnya

perkembangan

aktivitas

ekonomi

masyarakat kota Bengkulu, salah satunya tercermin pada
keramaian kawasan Pasar Minggu Kota Bengkulu
dengan banyak pembangunan ruko-ruko di seputar Pasar
Minggu, sementara pasar Minggu sendiri dengan kondisi
yang kurang layak sebagai pasar yang rapi, bersih, dan
nyaman bagi pedagang, pengunjung, dan pembeli.
Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh Pemerintah Kota
Bengkulu guna meningkatkan eksistensi fungsi dan fisik
kawasannya, diantaranya program peremajaan dan
penataan beberapa kawasan di Kota Bengkulu.
Peremajaan Kota sebagai proses pe ngembangan
kembali bagian wilayah kota yang telah terbangun untuk
meningkatkan produktivitas serta kegunaan bagian
wilayah kota tersebut. Sebagai suatu
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fungsi peremajaan kota diartikan sebagai kegiatan untuk
menguasai, menata dan merehabilitasi atau membangun
kembali suatu bagian wilayah kota yang telah rusak
untuk

dapat

menampung

kegiatan-kegiatan

yang

konsisten dengan rencana kota yang ada.
Program penataan dan Peremajaan Kawasan
Pasar Minggu yang di dilakukan oleh Pemerintah Kota
Bengkulu

salah

satunya

adalah

melalui

kegiatan

pembangunan infrastruktur Pasar Tradisonal Modern
(PTM)

Pasar

Minggu

yang

dipergunakan

untuk

pembangunan baru bangunan pasar sebagai penggati
bangunan yang sudah tidak layak lagi dipergunakan di
kawasan Pasar Minggu. Kegiatan ini memberikan
penyegaran dan peningkatan kualitas lingkungan kota
dan peningkatan lokal kawasan yang pada akhirnya
berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi Kota
Bengkulu. Kalau dicermati lebih jauh, kawasan Pasar
Minggu Kota Bengkulu memiliki banyak potensi yang
sangat bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat yang
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perlu dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi lokal
kawasan.
Kondisi kawasan saat itu secara umum dapat
digambarkan sebagai berikut: Secara fisik terletak di
kawasan permukiman atau di pusat perdagangan, kualitas
sarana

dan

prasarana

tidak

memenuhi

syarat,

kenyamanan berlalulintas terganggu, rawan kebakaran
dan penyakit. Kondisi sosial menunjukkan kelembagaan
sosial yang umumnya pasif, kepedulian terhadap
lingkungan kawasan sangatlah kurang dan rawan
kriminal, sedangkan dari kondisi ekonomi menunjukkan
kesempatan kerja terbatas dan permodalan kecil (
Wawancara dengan FS, September 2013).
Selanjutnya

kondisi

seperti

ini

setelah

diintegrasikan dengan prioritas program di sektor
transportasi, kebersihan dan pertamanan, kependudukan
serta

penataan

bangunan

dan

lingkungan

guna

mendukung sektor perdagangan di Kawasan Pasar
Minggu Kota Bengkulu, maka dilakukan upaya penataan
dan peremajaan kawasan berupa pembangunan
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Pasar Tradisional Modern (PTM) Kota Bengkulu
(wawancara dengan FS, September 2013).
Keberadaan Pasar Modern merupakan suatu hal
yang langka di Kota Bengkulu, maupun di Propinsi
Bengkulu. Munculnya pasar modern sebenarnya sebagai
upaya menyetarakan posisi Kota Bengkulu dengan
keramaian lain di luar Propinsi Bengkulu. Pada awalnya
setiap orang berbelanja, membeli kebutuhan rumah
tangga, elektronik, maupun kebutuhan lain di toko- toko,
kios- kios yang tersebar di beberapa wilayah di Kota
Bengkulu.

Begitu juga

berbelanja

sayur-

mayur,

kebutuhan pokok dan belanja dapur lainnya ke pasar
pasar tradisional yang ada. Pasar tradisional yang ada di
Kota Bengkulu nampak pada tabel sebagai berikut:
Tabel 4.1: Pasar Tradisional di Kota Bengkulu
No
1.
2

Nama
Pasar
Pasar Barukoto
Pasar Panorama

Lokasi

Kampung Cina
Kecamatan
Singaranpati
3
Pasar Minggu
Jl. Kz Abidin
4.
Pasar Pagar Dewa
Kecamatan
Selebar
5
Pasar Bentiring
Kecamatan
Teluk Segara
Sumber: Observasi Penelitian (diolah, 2013)
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Keterangan
Pasar
Percontohan
Pusat Kota
Belum
optimal

Kelima pasar tersebut memiliki konsumen
masing- masing, tetapi dari ke lima tersebut yang paling
ramai dan menjadi pusat pasar tradisional adalah Pasar
Minggu, karena lokasinya yang terletak di tengah kota,
juga pusat perkulakan bagi pedagang yang berasal dari
luar kota di wilayah propinsi Bengkulu. Keberadaan
pasar Minggu ini berdampingan dengan pusat pertokoan
yang menjadi zona protokol di Kota Bengkulu tepatnya
di Jalan Suparapto. Berbagai pertokoan, rumah toko, dan
juga pedagang kaki lima tersebar di sekitar Pasar
Minggu. Areal Pasar Minggu yang luasnya 90.000 meter
ini merupakan pasar tradisional yang telah dikenal
seluruh warga propinsi Bengkulu. Pada awal berdirinya
Kota Bengkulu, seluruh angkutan kota harus masuk areal
Pasar Minggu, sehingga setiap orang di Kota Bengkulu
mengenal dan pernah mengunjungi Pasar Minggu. Jalan
Suprapto merupakan salah satu jalan yang berdekatan
dengan Pasar Minggu. Gambaran Pertokoan Jalan
Suprapto nampak sebagai berikut:

23

Gambar 4.1. Pertokokoan Jalan Suprapto
Foto ini diambil pagi hari pukul 6.00 wib ketika
kegiatan perdagangan atau jual beli belum ramai.
Panjang Jalan Suprapto hanya 710 meter, namun sejak
tahun delapan puluh sampai tahun sekarang (2013)
masih menjadi pusat pertokoan. Setiap orang berkunjung
ke Bengkulu merasa belum lengkap kalau belum berjalan
sepanjang jalan Suprapto (Wawancara dengan FA,
September 2013). Jalan ini menjadi jalan utama atau
protokol di Kota Bengkulu. Meskipun hanya ratusan
meter saja panjangnya, tetapi di jalan ini menjadi awal
keramaian dan pusat pertokoan yang menjual berbagai
barang mulai dari tekstil, onderdil, bahan bangunan, alat
tulis, kuliner, alat olah raga, jasa travel, elektronik,
mebelair dan semua kebutuhan hidup (wawancara
dengan FB, September 2013). Oleh karena itu setiap
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orang pergi ke Jalan Suprapto, maka semua kebutuhan
relatif terpenuhi, meskipun model dan jenisnya tidak
variatif.
Selanjutnya pasar tradisional yang juga dikenal
oleh masyarakat di luar Kota Bengkulu adalah Pasar
Panorama. Lokasi di sisi timur Kota Bengkulu, tepatnya
di Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati. Pasar
ini telah direnovasi menjadi Pasar Percontohan Nasional
pada tahun 2011. Dana untuk merenovasi ini berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
yang

peluncurannya

dilakukan

oleh

Menteri

Perindustrian dan Perdagangan Marry Elka Pangestu
pada tahun 2011. Kondisi Pasar Panorama nampak
seperti gambar sebagai berikut:
Gambar 4.2. Pasar Tradisional Percontohan
Panorama
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Pasar tradisional lain yang lokasinya dekat
dengan

pantai

yaitu

Pasar

Barukoto.

Pasar

ini

menyediakan kebutuhan belanja sayur mayur atau bahan
mentah untuk di masak. Lokasinya ada di penghujung
barat Kota Bengkulu, tepatnya di Kelurahan Malabro,
Kecamatan Teluk Segara yang lokasinya 500 meter dari
bibir pantai. Nampak gambar Pasar Barukoto berikut:
Gambar 4.3. Pasar Barukoto

Meskipun di Kota terdapat 5 pasar tradisional,
tetapi pertumbuhan penduduk di Kota Bengkulu makin
meningkat, sehingga banyak keinginan masyarakat untuk
memiliki pasar modern seperti di Kota lain di sekitar
Propinsi Bengkulu sebagai pelengkap pusat perbelanjaan
( wawancara dengan FS, September 2013)
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Munculnya pasar Modern merupakan suatu
harapan sebagian masyarakat Bengkulu yang pernah
berkunjung ke daerah lain. Dengan melihat kondisi pasar
Modern yang menyediakan segala kebutuhan baik dari
kebutuhan yang biasa tersaji di pasar tradisional, maupun
yang tersedia di toko- toko, maka keberadaan pasar
modern yang menyajikan semua kebutuhan, merupakan
suatu tuntutan yang harus ada dari sebuah keramaian
kota. Para pengunjung pasar modern berasal dari kota
Bengkulu dan luar kota seperti Seluma, Manna, Kaur,
Benteng, Curup, Kepahiang, Ipuh, Mukomuko dan
Argamakmur. Semua Kabupaten tersebut masih dalam
wilayah

Propinsi

Kabupaten

di

Bengkulu.

Seluruh

wilayah Propinsi

Kota

Bengkulu

atau
belum

memiliki Pasar Modern, sehingga keberadaan pasar
modern di Kota Bengkulu merupakan daya tarik
tersendiri bagi Kota Bengkulu. Pasar Tradisional Modern
yang merupakan kolaborasi dari Pasar Tradisional dan
Pasar Modern berlokasi di sebelah barat Pasar Minggu
(pasar tradisional), yang pada saat ini disediakan lahan
untuk rencana pengembangan pasar. Konsep perpaduan
tradisional dan modern ini menjadi cirikhas Pasar
Tradisional

Modern
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(PTM).

Nampak gambar Pasar Tradisional Modern berikut:
Gambar 4.4. Pasar Tradisional Modern

Pasar Tradisional Modern merupakan konsep
perpaduan pasar tradisional dengan modernitas tata
ruang yang ditata secara rapi. Lokasi Pasar Tradisional
Modern (PTM) di samping barat Pasar Minggu, dan 300
meter dari Pusat Pertokoan Jalan Suprapto. Selain PTM
terdapat Mega Mall yang lokasinya bergandengan
dengan PTM, seperti nampak berikut:
Gambar 4.5. Mega Mall (Pasar Modern)
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Mega Mall ini rencananya akan dilengkapi
dengan Hotel berbintang (wawancara dengan FS, Maret
2014), namun sampai saat ini belum dibangun oleh
investor. Selanjutnya Pasar Modern Bengkulu Indah
Mall (BIM) yang berubah nama menjadi Bencoolen Mall
( pertengahan 2012) yang lokasi di tepi Pantai Panjang,
seperti nampak berikut ini:

Gambar 4.6 Bencoolen Mall
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A.1. Gagasan Pasar Modern
Pendirian Pasar Modern digagas oleh Walikota
Bengkulu periode 2002 – 2007 ( wawancara dengan FB,
September 2013) selanjutnya dikatakan, bahwa untuk
memberi kemudahan masyarakat Kota Bengkulu dalam
berbelanja memenuhi bermacam- macam kebutuhannya
dalam satu, maka dipandang perlu membangun sebuah
pasar

modern.

Selain

itu

untuk

meningkatkan

pertumbuhan ekonomi masyarakat, dipandang perlu
untuk memberi bangunan stimulus, yang pasti akan
menggeliatkan sendi perekonomian di sekitar lokasi
pasar modern (wawancara dengan FS pada bulan
Oktober 2013). Pendirian infrastruktur Pasar Modern ini
dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, dengan bukti
banyaknya

pedagang-

pedagang

kecil

yang

ikut

mengambil hikmah dengan berjualan di sekitar pasar
modern. (wawancara dengan FB, Oktober 2013).
A.2 Tuntutan Kemajuan
Secara geografis keberadaan Kota Bengkulu
tidak menguntungkan karena tidak memiliki perkebunan,
persawahan, hutan, dan lingkungan industri. Yang ada
hanyalah hamparan lautan yang cukup luas, dan belum
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diberdayakan secara maksimal (wawancara dengan SS,
September

2013),

sementara

itu

kebanyakan

penduduknya berstatus Pegawai Negeri Sipil. Boleh
dikatakan

bahwa

Kota

Bengkulu

bukan

lagi

membutuhkan lahan yang perlu digarap, tetapi butuh
fasilitas

umum

untuk

memenuhi

kebutuhan

penduduknya. Sejalan dengan kebutuhan akan fasilitas
umum berwujud pasar modern, maka keberadaanya
merupakan komplementer dari penyediaan infrastruktur
pemerintah.

Bertambahnya

jumlah

penduduk

menyebabkan pemerintah berkewajiban untuk memenuhi
infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Daerah yang telah memiliki pasar modern dianggap telah
mengikuti kemajuan, karena pasar modern telah berdiri
di banyak daerah di kota- kota di seluruh wilayah
Indonesia.

Daerah

yang

maju

disebabkan

oleh

pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan diikuti oleh
rasio kesejahteraan masyarakatnya (wawancara dengan
FS, September 2013). Selanjutnya dikatakan bahwa
indikator masyarakat sejahtera adalah terpenuhinya
kebutuhan dasar dan kebutuhan komplementernya.
Makin banyak orang memiliki uang,
31

maka perlu dibuka ajang perputaran uang, seperti
dibangunnya

pasar,

perbelanjaan.

Dengan

pertokoan,
banyaknya

dan

pusat-

perputaran

pusat
nilai

ekonomi masyarakat, menunjukkan geliat ekonomi.
Makin cepat perputaran supply and demand, maka
menunjukkan tingkat kemajuan (wawancara dengan FS,
September 2013).
Berdirinya Pasar Swalayan merupakan salah
satu tuntutan kemajuan. Pasar Swalayan merupakan
suatu lokasi yang menyediakan segala kebutuhan hidup
rumah tangga yang terdiri dari kebutuhan pangan,
sandang, elektronik, hiburan, refreshing, dan kebutuhan
lain yang tersaji secara terbuka dan konsumen tinggal
memilih sesuai dengan yang diminati ( wawancara
dengan FB, September 2013). Pasar Swalayan ini
menyajikan semua barang- barangnya secara terbuka
dengan penataan yang terstruktur dan terlokalisir sesuai
dengan jenis barang, diberi label harga agar konsumen
dapat memilih dan menimbang serta membandingkan
dengan harga di luar. Keterbukaan ini memberi
kebebasan konsumen untuk menghitung sendiri
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kemampuannya, sehingga manajemen tinggal melakukan
pelayanan (service) dan perlindungan (protect).
B. Dasar Hukum Penyediaan Infrastruktur Publik
Dalam rangka mewujudkan program pemerintah
dan juga keinginan masyarakat untuk mendapatkan
penyediaan

layanan

publik,

pemerintahan

daerah

melakukan studi kelayakan yang tujuannya mengkaji
pantas tidaknya di kota Bengkulu dibangun pasar
modern. Kebijakan apa yang akan dirumuskan, dan
berbagai

pertimbangan

yang

rasional

untuk

mewujudkannya. Dasar pijakan apa yang dijadikan
pedoman serta langkah- langkah apa yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah.
Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
bahwa pelaksanaan proses pembangunan pekerjaan harus
memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku baik di
pusat maupun daerah, antara lain :
1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Jasa Konstruksi.
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2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000
tanggal 30 Mei 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah.
4. Peraturan

Menteri

Pekerjaan

Umum

Nomor:

45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang
Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung
Negara
5. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana
Wilayah
Desember

Nomor
2003

339/KPTS/M/2003 tanggal
tentang

Petunjuk

31

Pelaksanaan

Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah.
6. Peraturan

Menteri

Pekerjaan

Umum

Nomor

43/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang
Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.
Sedangkan bentuk-bentuk kerjasama pemerintah
dengan swasta atau badan hukum lain dalam pelayanan
publik mempertimbangkan hal-hal berikut (Penjelasan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah):
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1. Suatu

pelayanan

publik

tidak

dapat

disediakan oleh pemerintah daerah karena
pemerintah

daerah

terkendala

dengan

sumberdaya keuangan daerah atau keahlian.
2. Pelibatan

badan

hukum

diyakini

dapat

meningkatkan kualitas pelayanan atau/dan
mempercepat pembangunan daerah serta
dapat meningkatkan pendapatan asli daerah
dibandingkan bila ditangani sendiri oleh
pemerintah daerah.
3. Adadukungandaripihak
konsumen/pengguna pelayanan publik
tersebut atas keterlibatan badan hukum.
4. Keluaran dari pelayanan publik tersebut dapat
terukur dan terhitung tarifnya, sehingga biaya
penyediaan pelayanan publik tersebut dapat
tertutupi dari pemasukan tarif.
5. Ada badan hukum yang sudah mempunyai
“track-record”

baik

dalam

bekerjasama

dengan pemerintah daerah.
6. Ada peluang terjadinya kompetisi dari badan
hukum yang lain.
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7. Tidak ada peraturan yang melarang badan
hukum untuk terlibat dalam pelayanan publik
tersebut.
Bentuk-bentuk kerjasama menurut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk
Teknis

Tata

Cara

Kerja

Sama

Daerah

dapat

diklasifikasikan dalam 4 (empat) bagian besar, yaitu : (a)
Kontrak Pelayanan, (b) Kontrak Bangun, (c) Kontrak
Rehabilitasi, dan (d) Kontrak Patungan. Adapun
penjelasannya sebagai berikut:
1. Kontrak Pelayanan
Kontrak pelayanan ada dua macam yaitu
Kontrak Operasional/ Pemeliharaan, Kontrak Kelola,
kontrak sewa dan kontrak konsesi. Masing-masing
memiliki kekhasan.
Kontrak Operasional/Pemeliharaan merupakan
partnership dengan cara Pemerintah daerah
mengontrakkan

kepada

badan

mengoperasikan/memelihara

usaha
suatu

untuk

fasilitas

pelayanan publik. Obyek kerja sama dapat diterapkan
pada semua pelayanan publik. Kelebihan bentuk ini
yaitu dapat meningkatkan efesiensi dan kualitas
pelayanan, penghematan biaya, sifat kerjasama lebih
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luwes,

tidak

terjadi

selisih

kepemilikan

atas

pelayanan publik tsb. Kekurangannya yaitu fungsi
pengendalian pemda dapat berkurang, berkurangnya
kemampuan

pemda

dalam

merespon

terjadi

perubahan permintaan masyarakat, dapat terjadi
beban biaya tak terduga apabila badan hukum gagal.
Kontrak Kelola merupakan cara kerja sama
pemerintah daerah mengontrakan kepada swasta
untuk mengelola suatu sarana / prasarana yang
dimiliki Pemerintah Daerah. Kerjasama ini dapat
diterapkan di semua pelayanan publik. Kelebihan
kontrak kelola yaitu dapat mengurangi beban
Pemerintah Daerah dalam memelihara sarana /
prasarana pelayanan publik yang tidak termanfaatkan
serta memperoleh efisiensi biaya dalam pengelolaan
fasilitas tersebut. Kelemahan cara ini yaitu lepasnya
hak monopoli untuk menguasai dan mengelola asetaset strategis di bidang-bidang usaha tertentu dengan
menyerahkan pengelolaannya kepada badan hukum
serta adanya kemungkinan setelah masa penyerahan
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hak milik, proyek yang dikelola sudah tidak
menguntungkan.
Kontrak sewa merupakan cara kerjasama di
mana pihak swasta menyewakan suatu fasilitas
infrastruktur tertentu atas dasar kontrak kepada
Pemerintah Daerah untuk dioperasikan dan dipelihara
oleh pemerintah daerah selama jangka waktu tertentu
utamanya apabila pemerintah daerah mengalami
kendala anggaran untuk mengoperasikan suatu
pelayanan publik yang mendesak. Kelebihan model
ini yaitu fFasilitas infrastruktur dapat lebih cepat
tersedia bagi masyarakat (pemakai), mengurangi
penggunaan dana dari anggaran Pemerintah Daerah
untuk membangun / membuat fasilitas infrastruktur,
dapat mengurangi beban Pemerintah Daerah dan
mendistribusikan resiko pembangunan kepada badan
hukum,

dan

merangsang

investasi

di

bidang

pembangunan infrastruktur, hal ini akan menjadi
salah satu daya tarik untuk mengundang investor
untuk menanamkan modalnya. Kelemahan kontrak
sewa yaitu lepasnya hak monopoli untuk membangun
dan mengelola fasilitas infrastruktur dan aset- aset
strategis di bidang- bidang usaha tertentu dengan me
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nyerahkan pembangunan dan pengelolaannya kepada
badan hukum/ swasta. Pihak badan hukum/swasta
memiliki kecenderungan menaikkan biaya/harga
sebagai dampak pembangunan dan pengelolaan oleh
badan hukum/swasta. Badan hukum cenderung hanya
mau bekerjasama untuk membangun proyek di
lokasi-lokasi dan proyek-proyek yang mempunyai
nilai ekonomi tinggi.
Kontrak konsesi yaitu kemitraan dengan badan
hukum/swata dmana pihak swasta tersebut diberi hak
konsesi atau tanggung jawab untuk menyediakan jasa
pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem
infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan
pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan
kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya.
Kerjasama ini dapat diterapkan untuk penyediaan
infrastruktur yang terintegrasi dalam satu kawasan
untuk jangka waktu pengelolaan yang panjang (lebih
dari 25 tahun). Di samping memilki kelebihan seperti
pada kerjasama lainnya, kontrak konsesi juga
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memiliki kelemahan yaitu kemungkinan setelah masa
penyerahan, infrastruktur yang semula dikelola oleh
badan hukum sudah tidak maksimal lagi serta apabila
kinerja keuangan badan hukum buruk, maka dapat
menjadi beban pada anggaran publik.
2. Kontrak Bangun
Kontrak Bangun Guna Serah. Kerjasama ini
dilakukan

dengan

cara

Badan

usaha/swasta

memperoleh hak untuk mendanai dan membangun
suatu

fasilitas/infrastruktur,

dilanjutkan

dengan

yang

pengelolaannya

kemudian
dan

dapat

menarik iuran selama jangka waktu tertentu untuk
memperoleh pengembalian modal investasi dan
keuntungan yang wajar. Setelah jangka waktu itu
berakhir badan usaha menyerahkan kepemilikannya
kepada pemerintah daerah. Kerjasama ini dapat
diterakan untuk penyediaan pelayanan umum berupa
prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air
bersih, taman hiburan dan sebagainya. Kelebihan
kerjasama ini, pemerintah Daerah tidak perlu
mengeluarkan/ penyertaan modal tetapi hanya cukup
mengeluarkan izin. Kekurangannya yaitu terdapat ke
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mungkinan setelah berakhirnya, aset yang diterima
oleh Pemerintah Daerah dari badan usaha sudah tidak
punya nilai ekonomis atau rusak, dan Pemerintah
selalu

diposisikan

untuk

menyelesaikan

permasalahan yang sulit seperti pembebasan lahan.
Kontrak Bangun Serah Guna. Kerjasama ini
dilakukan

dengan

cara

badan

usaha/swasta

bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur /
fasilitas, termasuk membiayainya dan setelah selesai
pembangunannya lalu infrastruktur / fasilitas tersebut
diserahkan penguasaan dan kepemilikannya kepada
Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Pemerintah daerah
menyerahkan kembali kepada badan usaha untuk
dikelola selama waktu tertentu untuk pengembalian
modal investasinya serta memperoleh keuntungan
yang wajar. Kelebihan bentuk kerjasama ini yaitu:
anggaran publik yang ada dapat digunakan untuk
keperluan lain yang lebih mendesak, pemerintah
daerah tetap dapat memiliki asset yang dibangun
pihak ketiga, pemerintah daerah masih tetap dapat
mempunyai

kewenangan

mendorong percepatan
41

untuk

mengendalikan,

pemerataan pembangunan

dan

upaya

pengembangan

serta

pemenuhan

kebutuhan infrastruktur di daerah-daerah yang
membutuhkan, memperoleh efisiensi biaya dalam
pembangunan dan operasi jasa infrastrukturnya,
sebagian resiko ditanggung oleh badan usaha sebagai
pihak yang membangun proyek, resiko terjadi selisih
paham dalam kontrak lebih kecil dibandingkan
dengan Bangun Guna Serah. Kekurangan bentuk
kerjasama ini sama dengan kekurangan pada bentuk
kerjasama yang lainnya.
Kontrak Bangun Sewa Serah. Kerjasama ini
dilakukan dengan cara badan hukum/swasta diberi
tanggung jawab untuk membangun infrastruktur
termasuk

membiayainya.

Pemerintah

daerah

kemudian menyewa infrastruktur tersebut melalui
perjanjian sewa beli kepada badan hukum selama
jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu
kontrak

berakhir,

maka

pemerintah

menerima

penguasaan dan kepemilikan infrastruktur tersebut .
Kekurangan

bentuk

kerjasama

ini,

pemerintah

melepaskan sumber pendapatan potensial yang
berasal dari aset- aset yang dimiliki Pemerintah
Daerah,

serta

adanya
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kemungkinan ditetapkan

keuntungan yang ditargetkan oleh badan hukum
untuk mengantisipasi potensi kegagalan proyek,
berada jauh di atas standar, sehingga mengakibatkan
harga produk dan jasa menjadi tinggi.
3. Kontrak Rehabilitasi
Kontrak

Rehabilitasi

Kelola

dan

Serah.

Pemerintah daerah mengontrakan kepada badan
hukum untuk memperbaiki suatu fasilitas publik
yang ada, kemudian badan usaha mengelolanya
dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian
selanjutnya diserahkan kembali kepada pemerintah
apabila badan usaha tersebut telah memperoleh
pengembalian modal dan profit pada tingkat yang
wajar.

Kerjasama

ini

dapat

diterapkan

untuk

penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan
sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, taman
hiburan, bandara dan sebagainya.
Kontrak Bangun Tambah Kelola dan Serah.
Badan hukum diberi hak atas dasar kontrak dengan
pemerintah daerah untuk menambah suatu fasilitas
tertentu pada fasilitas publik yang ada. Kemudian
badan hukum diberikan hak untuk mengelola bangun
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an tambahan sampai badan hukum dapat memperoleh
pengembalian modal dan profit pada tingkat yang
wajar.
Kontrak

patungan.

Pemerintah

Daerah

bersama-sama badan usaha membentuk suatu badan
hukum patungan dalam bentuk perseroan untuk
membangun atau/dan mengelola suatu aset yang
dimiliki oleh perusahaan patungan tersebut, termasuk
segala

kegiatan

yang

perusahaan patungan.
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menjadi

lingkup

usaha

BAB III
KEMITRAAN PENGELOLAAN
INFRASTRUKTUR LAYANAN PUBLIK
Dalam bab ini dipaparkan tentang pelayanan
publik yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bengkulu
dengan pelayananan publik yang dilakukan pihak swasta,
yang mencakup berbagai aspek yang meliputi kesiapan
sistem manajemen, ketersediaan sumberdaya untuk
melaksanakan kegiatan bersama dengan pihak lain, dan
keterampilan aparat berinteraksi dengan stakeholder
dalam jaringan kerja pelayanan publik.
Penyediaan

layanan

publik

yang

pada

hakekatnya menjadi kewajiban pemerintah sesuai dengan
fungsinya

menjadi

fasilitator

dalam

pemenuhan

kebutuhan warga negaranya, khususnya kebutuhan dasar
seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, kenyamanan,
ketenteraman, keselamatan dan kemakmuran. Pelayanan
publik telah berorientasi pada warganegara tidak saja
sebagai konsumen, tetapi sudah pada citizen. Bobot
konsumen mengandung makna bahwa warga negara
dilayani karena telah berkontribusi. Seperti istilah
konsumen

dalam bisnis berarti telah membeli sesuatu
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sehingga penjual wajib untuk menghargainya sebagai
konsumen. Dalam paradigma New Public Service, warga
negara dihargai sebagai citizen, artinya dimanusiakan
dan dilayani sebagai warga negara. Berbagai kebutuhan
warga negara menjadi kewajiban yang harus dilayani
oleh

pemerintah.

Pergeseran

nilai

inilah

yang

menyebabkan publik mendapat perlakukan semestinya.
Sehingga aparat negara atau pemerintah daerah menjadi
pelayan masyarakat. Mereka harus melayani warganya
bukan minta dilayani warganya. Selanjutnya pada
perkembangannya New Public Service muncul sebagai
media untuk memenuhi kebutuhan publik tersebut
dengan mengadakan jalinan kerjasama kemitraan kepada
pihak swasta (Denhardt, 2003).
A. Kesiapan Sistem Manajemen dalam Mendukung
Kemitraan
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari
Bagian Pasar pada Dinas Perdagangan dan Industri Kota
Bengkulu, maka bagian ini melakukan penyiapan dan
pengaturan

sistim

manajemen

atau

pengelolaan

kemitraan dengan organisasi swasta. Sistim manajeman
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ini dimulai dengan pengaturan pada perencanaan lokasi,
perangkat hukum atau perjanjian, pembangunan phisik,
dan operasionalisasi pasar modern. Sebagai tolok ukur
dari aspek kesiapan sistim manajemen dalam mendukung
kemitraan dilihat dari: kesesuaian struktur organisasi,
kesiapan atau dukungan sumberdaya manusia, dan
kesiapan anggaran.
A.1. Kesesuaian Struktur Organisasi
Dengan adanya Bagian Pasar pada Dinas
Perdagangan

dan

Industri

Kota

Bengkulu,

maka

menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Bengkulu
memiliki

kepeduliaan

terhadap

keberadaan

pasar,

khususnya pasar tradisional. Struktur organisasi yang
menunjukkan bahwa Bagian Pasar merupakan salah satu
bagian yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD)

atau

Dinas

Perdagangan

dan

Industri

menempatkan konsentrasi pada tanggungjawab bagian
saja, sehingga pembinaan yang dilakukan terbatas pada
level Bagian. Dinas akan berpikir lebih luas tidak
sekedar memikir pasar.
Keberadaan BIM dan PTM selama ini hanya
sebagai infrastruktur pelengkap keramaian Kota.
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Meskipun struktur Bagian Pasar dalam SKPD
merupakan Pembina pasar baik tradisional maupun
modern, tetapi keberadaan Bagian tersebut belum
menunjukkan setara atau sederajat. Seharusnya bahwa
bagian pasar mendudukkan diri sebagai mitra untuk
melakukan sharing terhadap materi kemitraan. Berbeda
ketika Bagian pasar melakukan pembinaan dengan pasar
tradisional, maka wajar bila menempatkan diri sebagai
supervisor, yang mengawasi dan melakukan pemantauan
terhadap gerak perilaku para pedagang pasar (wawancara
SI, September 2013)
Pengelola BIM dan PTM merupakan pihak
swasta yang telah mengambil bagian dalam tugas
pemerintah daerah, karena telah melakukan tugas
pemerintah dalam menyediakan pasar modern.
A.2. Kesiapan Dukungan Sumber Daya Manusia
Secara kuantitatif sumberdaya manusia yang
terkait dengan pengelolaan pasar modern masih relatif
langka. Pengelolaan pasar modern perlu ditangani serius
dan professional. Sumber daya manusia Pemerintah Kota
Bengkulu terkait dengan pengelolaan pasar modern
masih asal comot saja, sehingga sumberdaya manusia
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yang tersedia cenderung pada administratif saja bukan
pada teknis operasional.
Sumberdaya Manusia pada swasta (pihak BIM
dan PTM) sudah tersedia orang yang memiliki kapasitas
dan kapabilitas terkait pengelolaan pasar modern.
Mereka memang orang yang telah direkrut dengan benar
dan melalui proses panjang untuk belajar dan melakukan
pekerjaan secara optimal.
Pemaparan

pada

bab

ini

terkait

dengan

kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan pasar
modern yang menyangkut kemampuan birokrat dalam
pengelolaan,

pengawasan

dalam

pelaksanaan

dan

penggerakan staf operasional. Di samping itu juga
terkaiti dengan ketersediaan dana, yang meliputi alokasi
dana

pembangunan

infrastrukur,

alokasi

dana

maintenance, alokasi dana monitoring dan alokasi dana
pengembangan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Assisten
II dan Kabid Kerjasama Pemkot Bengkulu yang
keduanya mengatakan beberapa fakta dan opini yang
sejalan bahwa dalam hal pengelolaan, pemerintah Kota
Bengkulu menyerahkan sepenuhnya pengeloalaan
Kepada pihak manajemen masing masing pasar modern.
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Pihak manajemen pasar modern (seperti : PTM, Mega
Mall, dan BIM) telah menyediakan sendiri keperluannya
terkait pengelolaan, misalnya tenaga kerja/pegawai.
Pemerintah hanya terlibat sebatas penyediaan lahan dan
perencanaan tata ruang pasar modern dengan lingkungan
di sekitarnya.
Berkaitan dengan fungsi pemerintah daerah
dalam ikut mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan
Pasar

Modern

sepenuhnya
mengatur

ternyata

pemerintah

menggunakan
atau

penyelenggaraan

kewenanganya

membuat
Pasar

daerah

regulasi

Modern.

tidak
untuk
tentang

Meskipun

secara

kekuasaan memiliki kekuatan untuk mengatur, tetapi
peneliti melihat ada sesuatu yang menyebabkan pihak
state tidak powerfull.
Pemerintah

Kota

Bengkulu

mengawasi

pelaksanan Pasar modern di Bengkulu bersama Satuan
Kerja

Perangkat

Daerah

(SKPD)

terkait,

seperti

Disperindag dan DP2KAD. Tugas yang dilakukan
Disperindag adalah mengawasi barang-barang yang
masuk ke Pasar modern (BIM/Bencoolen Mall, PTM/Me
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ga Mall) melalui sidak yang bekerjasama dengan Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sedangkan
DP2KAD mengawasi restribusi yang harus diberikan
kepada pemerintah sesuai dengan perjanjian yang dibuat.
Selanjutnya DP2KAD juga melakukan teguran, kalaupun
terjadi hal yang melanggar ataupun menunggak baik
teguran tulisan ataupun mengirimkan utusan langsung.
Meskipun pemerintah telah melakukan pengawasan,
tetapi masih tidak sepenuhnya bebas untuk melakukan
control. Sehingga yang dilakukan hanya terbatas pada
apa yang nampak, bukan secara transparan tentang apa
yang ada dan dilakukan oleh pihak manajemen.
Berhubungan

dengan

pengelolaan

pasar

tradisional berbeda sekali dengan pengelolaann pasar
modern. Penggerakan staf operasional sangat optimal di
pasar pasar tradisional seperti Pasar Panorama, Pasar
Bentiring, Pasar Pagar Dewa, Pasar Minggu dan Pasar
Barukoto. Sedangkan di Pasar Modern seperti Bencoolen
Indah Mall pemerintah tidak ikut campur tangan. Semua
operasionalisasi pasar modern dilakukan oleh pihak
manajemen pasar modern tersebut. Seperti jawaban dari
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Asisten II Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, FS pada
saat dilakukan wawancara bahwa Pemerintah Kota
Bengkulu ataupun jajaran SKPD tidak terlibat dalam
operasionalisasi pasar modern. Urusan operasionalisasi
BIM/Bencoolen Mall atau Mega Mall, diserahkan
kepada pihak manajemen masing-masing, mulai dari
perekrutan pegawai, tenaga outsourcing, dan kebutuhan
lainnya.
Sehubungan
kemampuan

daerah

dengan
dalam

keterbatasan

menyediakan

dan

anggaran

pembangunan, maka dana pembangunan infrastruktur,
maintenance,

monitoring

pengembangan

infrastruktur

dan

evaluasi

pasar

modern

serta
tidak

dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kota Bengkulu. Seperti tanggapan dari
pihak

pemerintah

daerah

Kota

Bengkulu

yang

mengatakan bahwa Pemerintah Kota tidak memiliki
anggaran

khusus

untuk

keperluan

pembangunan

infrastruktur dan kelengkapannya (wawancara dengan
HF)
Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pemerintah Kota
Bengkulu menjalin kemitraan dengan
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pihak swasta

dalam upaya mendapatkan retribusi dan pajak daerah
lainnya. Pemerintah hanya menyediakan lahan yang
strategis, dan kemudian pihak swasta yang membangun
pasar modern. Pemerintah tidak menyediakan alokasi
dana apapun setelah MoU dibuat. Seperti halnya dana
pembangunan infrastruktur, dana maintenance, dana
evaluasi dan monitoring, serta dana pengembangan
infrastruktur. Semua dana tersebut disediakan sendiri
oleh pihak swasta.
Sebenarnya

mendirikan

Pasar

Modern

memerlukan dana yang sangat besar, sehingga tidak
cukup

dengan

kepemilikan

lahan

saja.

Dengan

mendirikan Pasar Modern berarti timbul investasi berupa
bangunan pasar, sebagai pemilik lahan pemerintah
sebenarnya bisa membangun sendiri namun hal itu tidak
dilakukan oleh Kota Bengkulu dengan berbagai alasan,
di samping salah satunya keterbatasan dana atau
anggaran pemerintah Kota Bengkulu, juga penggunaan
anggaran tidak saja untuk pembangunan Pasar Modern,
banyak mata anggaran lain yang perlu dibiayai. Upaya
yang selalu bisa dilakukan pemerintah Kota adalah
menjalin

kemitraan

keterbukaaan

kepada

pihak

pemerintah daerah
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swasta.Dengan

memberi peluang

kepada investor untuk menanamkan investasinya di Kota
Bengkulu.
Dalam

pengembangan

lebih

lanjut,

maka

kemitraan ini bisa meluas dengan pihak ketiga, atau ada
kegiatan join program. Namun demikian kemitraan ini
dibarengi dengan kegiatan dengan pihak lain juga yang
sifatnya melengkapi (komplementer).
Berdasarkan fakta yang selama ini terjadi,
Pemerintah dan Mall belum pernah melakukan joint
program dengan pihak swasta lain. Tetapi Assisten II
Setda Kota Bengkulu optimis bahwa

suatu saat

dipastikan akan terjadi joint program

mengingat

perkembangan yang pesat di Kota Bengkulu. Kerjasama
dengan pihak ketiga hanya terkait operasionalisasi saja,
misalnya dengan BPOM. Sebenarnya dengan BPOM
bukanlah

pihak

ketiga,

tetapi

pemerintah

daerah

menganggap itu pihak ketiga (wawancara dengan FS,
September 2013).
Selain dengan pihak kedua (pihak swasta)
pemerintah juga melibatkan pihak

ke-tiga dalam

kerjasama dengan pihak ke-2 ini. Pihakke-3 ini berfungsi
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sebagai bagian yang melengkapi atau meringankan kerja
pemerintah ataupun pihak swasta, misalnya dalam
pengecekan barang yang masuk ke pasar modern,
pemerintah beserta Disperindag melibatkan Balai POM
didalamnya. Dalam hal pengelolaan parkir di kawasan
pasar modern tersebut pemerintah juga melibatkan pihak
swasta lainnya dalam mengelola parkir yaitu PT. Central
Park. Target retribusi parkir yang direncanakan Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah
(DP2KAD) pada tahun 2012 sebesar 371 juta, tetapi
realisasinya

di

atas

jumlah

tersebut.

Berdasar

pengalaman tersebut maka target tahun 2013 sebesar 450
juta rupiah. Jumlah itupun masih rendah dari kenyataan
yang diterima oleh Mall. Retribusi dihitung berdasar
jumlah kendaraan yang parkir dikalikan dengan nominal
Rp 2000,- untuk mobil dan Rp 1.000,- untuk motor.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemungutan
retribusi parkir yang dilakukan managemen Mall sebesar
Rp 2.000,- itu pada saat masuk area parkir, sedangkan
lama parkir dipungut berdasar ketentuan manajemen, 2
jam pertama Rp 2.000,- dan selanjutnya perjam Rp
2.000,- dengan

maksimal lama parkir 12 jam. Sehingga
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ketika pengunjung membawa mobil masuk ke area parkir
dan beberapa menit meninggalkan lokasi, maka bayar
parkir sebesar Rp 4.000,- dengan rincian Rp 2.000.
ketika masuk area, dan Rp 2.000,- bayar lama parkir tarif
minimal 2 jam. Kondisi ini yang menurut Pemerintah
kota dianggap sebagai tunggakan pendapatan yang harus
dibagihasilkan. Berdasar Perda nomor 07 Tahun 2011
tentang Retribusi Pelayanan Parkir, pungutan hanya
sebesar Rp 2.000,- tanpa dibatasi lama parkir untuk
mobil dan Rp 1.000,- untuk motor.
A.3. Kesiapan Anggaran
Pemerintah kota Bengkulu dalam mewujudkan
keinginannya

untuk

membangun

pasar

modern

(Bencoolen Mall/BIM dan Pasar Tradisional
Modern/PTM)

sebenarnya

pada

posisi

ketidakmampuannya untuk mewujudkan rencana besar
meningkatkan keejahterakan warganya itu. Sehingga
kepala

daerah

melakukan

lobby

nasional

untuk

mewujudkan solusi pemecahan gagasan atau ide besar
tersebut.

Solusi

yang

diperoleh

adalah

menjalin

kerjasama dengan pihak ke-tiga. PT Impian Bengkulu
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Indah untuk membangun Bencoolen Mall (BIM) dan PT
Dwisaha Selaras Abadi untuk membangun PTM.
B. Pengadaan Infrastruktur Layanan Publik
Kewajiban Negara untuk memenuhi semua
layanan public tidak mungkin terjangkau, oleh karena itu
membutuhkan kemitraan dengan pihak lain, termasuk
pihak swasta. Kerjasama antara pemerintahan dan swasta
dalam membangun infrastruktur merupakan sebuah
bentuk kerja sama yang yang dilakukan untuk bisa
memperoleh keuntungan yang seimbang. Kerja sama
antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan
infrastruktur adalah upaya terobosan yang dilakukan
untuk mengatasi masalah

keterbatasan

anggaran

pemerintah untuk membangun infrastruktur.
Penyediaan layanan publik semestinya menjadi
kewajiban pemerintah dalam memenuhinya. Apalagi
terkait dengan infrastruktur layanan publik yang sangat
komplek. Namun demikian kemampuan pemerintah
tergantung

dari

kontribusi

masyarakatnya.

Dalam

mengatasi cara mendapatkan infrastruktur tetapi tanpa
mengeluarkan

dana

sendiri,

mengawali

kegiatan

Walikota mengadakan studi komparatif yang dilakukan
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beserta beberapa pembantunya saat tahun 2005 dengan
tujuan untuk mengetahui kemajuan daerah lain baik
sesama Sumatra maupun Jawa, maka dicari solusi untuk
melakukan pembangunan infrastruktur tetapi tanpa dana.
Sistem kemitraan merupakan suatu bentuk kerjasama
pemerintah dengan swasta yang sering disebut Public
Private Partnership. Berbagai lobi dan negosiasi
dilakukan dengan pemerintah pusat, dan mencari partner
dengan swasta untuk merealisasikan program tersebut.
C. Sistem Build Operate Transfer (BOT)
Pembangunan
Bencoolen
Mall

ini

menggunakan Konsep Build Operate Transfer Operate
(BOT) yaitu membangun, mengelola dan menyerahkan,
maknanya sebagai bentuk hubungan kerjasama antara
pemerintah dan swasta dalam rangka pembangunan suatu
proyek insfrastruktur. BOT merupakan perjanjian untuk
suatu proyek yang dibangun oleh pemerintah dan
membutuhkan dana yang besar, yang pembiyaannya dari
pihak swasta, sedangkan pemerintah menyediakan lahan
yang digunakan oleh swasta guna membangun proyek.
Pihak pemerintah memberikan ijin membangun,
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mengoperasikan fasilitas dalam jangka waktu tertentu
dan meyerahkan pengelolaannya kepada pembangun
proyek (swasta). Setelah melewati jangka waktu tertentu
proyek atau fasilitas tersebut menjadi milik pemerintah
selaku pemilik proyek.
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BAB IV
KESIMPULAN
Dari

ulasan

pada

bab-bab

sebelumnya

disimpulkan sebagai berikut: pertama, Public Private
Partnership

dalam

prakteknya

penuh

dengan

kepentingan politik daripada peningkatan social welfare,
sehingga tidak memberikan keuntungan yang seimbang
antara publik dengan swasta.
Kedua, secara das sollen konsep New Public
Service seharusnya mengedepankan pelayanan publik
(public service) yang sama pada setiap orang. Namun
secara

das

sains

pelayanan

terpengaruh

dengan

corporate culture dengan memberikan pelayanan yang
berbeda sesuai
dengan kemampuan atau daya beli warganegaranya
dalam memberi kontribusi pada pihak yang melayani.
Ketiga,

Public

Private

Partnership

yang

dimanifestasikan sebagai bentuk partnership antara
publik dan priat diingkari oleh
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MoU yang berpihak

pada corporate, tidak pada kepentingan publik secara
makro.
Keempat,

Public

Private

Partnership

menyebabkan pemerintah powerless dalam regulasi
maupun

tindakan

pengawasan

dalam

pengelolaan

kemitraan. Kesepakatan yang telah dituangkan dalam
MoU tidak dijalankan semestinya, sehingga nampak
ketidakberdayaan pemerintah dalam menindak para
pelaku ekonomi yang tidak memegang komitmen
terhadap kesepakatan yang telah disetujui.
Kelima, sudah barang tentu kemitraan Public
Private Partnership tidak memberi kontribusi yang
significant terhadap local revenue, sehingga pemerintah
dipaksakan harus sabar menunggu sampai jangka
panjang terjadinya proses alih manajemen dalam build
operate transfer. Alih kelola yang berjangka panjang
tersebut merupakan bentuk tipu daya dari corporate
yang mengeksploatasi sumber potensi yang dimiliki
publik.
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