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Abstrak 

Tunjungan Plaza (TP) merupakan aset properti milik PT Pakuwon Jati. Pusat perbelanjaan, dan 

hiburan tersebut terus mengalami pembangunan terus menerus.Pada tahun 2017, TP memiliki 

plaza baru yang ke enam yang disebut dengan TP VI. Pembangunan tersebut berbanding lurus 

dengan pertumbuhan ekonomi Surabaya. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya juga terus 

mengalami kenaikan dari tahun 2016 sendiri total pertumbuhan ekonomi disurabaya tembus 5,57 

persen ,dan pada tahun ke tahun selalu terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 saja, Kota 

Surabaya tumbuh hingga 5,7 %.ini artinya suarabaya sendiri memiliki potensi pertumbuhan yang 

sangat bagus dan menarik para pemilik modal atau korporasi untuk berinvestasi di kota surabaya 

sendiri. Relasi dari pembangunan yang dilakukan oleh salah satu korporasi tersebut, dan 

kebijakan Pemkot Surabaya kemudian menjadi fokus penelitian ini. Pemkot Surabaya 

berkepentingan dengan pertumbuhan ekonomi, lantas membutuhkan dukungan kapital 

koorporasi. Saat bersamaan, korporasi membutuhkan dukungan kapital untuk mengakumulasi 

kapitalnya. Relasi keduanya ini kemudian menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini kemudian 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Lantas disimpulkan bahwa relasi antara Pemkot 

Surabaya dan PT Pakuwon Jati adalah relasi saling memanfaatkan. PembangunanTP VI 

merupakan bagian dari strategi PT Pakuwon Jati untuk melakukan ekspansi untuk terus 

mengakumulasi kapitalnya. Hal ituberdampak pada penerimaan anggaran daerah, formalisasi 

pasar, serta dukungan terhadap infrastruktur di pusat kota.  
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Abstract 

Tunjungan Plaza (TP) is a property asset owned by PT Pakuwon Jati. Shopping centers, and 

entertainment continues to experience development. In 2017, TP has a new sixth plaza called TP 

VI. The development is directly proportional to Surabaya's economic growth. Economic growth 

in Surabaya also continues to increase from year to year. In 2017 alone, the city of Surabaya 

grew up to 5.7%. The relation of the development undertaken by one of these corporations, and 

the policy of Surabaya City Government then became the focus of this research. Surabaya City 

Government concerned with economic growth, then need the support of koorporasi capital. At 

the same time, corporations need capital support to accumulate their capital. These two 

relationships then became the focus of this research. This research then uses qualitative research 

methods. Then concluded that the relationship between Surabaya City Government and PT 

Pakuwon Jati is a mutual use relationship. The construction of TP VI is part of PT Pakuwon 
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Jati's strategy to expand to continue to accumulate its capital. This has an impact on local budget 

revenues, market formalization, and support for urban infrastructure. 
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Pendahuluan 

Kota Surabaya tumbuh menjadi kota perdagangan dan jasa. Pembangunan gedung tinggi, 

dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Infrastruktur jalan terus dibangun, misalnya melalui 

Jalur Lingkar Luar Barat Surabaya (JLLB) dan Jalur Lingkar Luar Timur (JLLT). Ketersediaan 

infrastruktur yang memadai menjadi faktor penting dalam pertumbuhan dan pembangunan 

ekonomi kota. bisa dibilang hubungan pemerintah dan korporasi akan menjadi sangat penting .  

Pemerintah disini berperan sebagai pembuat kebijakan atau sebagai regulator dimana 

kelompok kapitalis sendiri sangat membutuhkan sebuah kebijakan atau peraturan agar 

mempermudah terkait perijinan. Untuk dapat mengtahui sebagaimana relasi anatara pemerintah 

dan koorporasi sendiri , penulis menggunakan relasi Pemerintah Kota Surabaya dan PT Pakuwon 

Jati Group. PT. Pakuwon Jati mempunyai beberapa aset di Surabaya, antara lain Tunjungan City 

Superblok, Tunjungan Plaza Mall, The Peak Condominium, Sheraton Surabaya Hotel & Tower, 

Pakuwon Centre Office Tower, Pakuwon Indah Township, Pakuwon Indah Residential, 

Pakuwon Golf and Family Club, Pakuwon Mall Superblok, Pakuwon Mall, Pakuwon Trade 

Centre, La Riz, Waterplace Residence, Orchard and Tanglin Condominium, Pakuwon City 

Township, Pakuwon City Residential, East Cost Centre, East Cost Residence, Educity 

Residence, Grand Pakuwon Township, Grand Pakuwon Residential, Royal Plaza, dan Food 

Junction. Dengan kepemilikan aset sedemikian banyak, tentu relasi antara Pemerintah Kota 

Surabaya dan PT Pakuwon Jati Group menjadi krusial. Pakuwon sebagai pengembang terbesar di 

Surabaya, dan Pemkot Surabaya sebagai institusi Negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik 

di Indonesia, tentu memiliki peran dan relasi terhadap kemajuan perekonomian daerah tersebut.
1
 

Keberadaan Tunjungan Plaza sebagai pusat perbelanjaan di tengah kota, menandai 

sebuah perbedaan dengan pusat perbelanjaan pada umumnya. Jika di luar negeri, pusat 

perbelanjaan selalu terletak di pinggiran kota. Sedangkan Tunjungan Plaza terletak tepat di 
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tengah kota. Selain itu, Tunjungan Plaza dari tahun ke tahun terus mengalami pembangunan fisik 

secara signifikan. Dengan pembangunan TP VI ini, dimanfaatkan untuk menyerap investasi 

global melalui kehadiran produk retail dari luar negeri, untuk menyewa stan penjualan yang 

tersedia. Selain itu, keberadaan TP VI dengan segemntasi Produk untuk kalangan menengah ke 

atas, akan melengkapi fitur Tunjungan City, sebagai kompleks kondominium, perkantoran 

hingga pusat perbelanjaan yang berdaya saing glonal tepat di pusat kota Surabaya. 

Pembangunan TP VI atau biasa disebut tunjungan plaza 6 ini merupakan produk terbaru 

milik pakuwon group dimana merupakan sebuah fenomena local yang dapat mewakili 

bagaimana fenomena nasional  tentang bagaimana koporasi dan pemerintah dalam menjalin 

sebuah relasi .tentu dari sebuah relasi tersebut akan berdampak pada masyrakat.dampak pada 

masyarakat tersebut dapat ditinjau dari sektor perekonomian setempat ,dan lingkungan 

sekitarnya ,sedangkan secara umum pembangunan tunjungan plazaVI sendiri merupakan bagian 

dari pembangunan kota Surabaya agar dapat berdaya saing global . 

 Bangunan Tunjungan plaza sendiri milik PT pakuwon Jati Group  bangunan tunjungan 

plaza sendiri terus menerus mengalami perubahan dari tahun ketahun .pada tahun 2017 ,PT 

pakuwon Jati Group meresmikan tunjungan plaza VI .Hal ini diiringi juga dengan perencanaan 

atau pengembangan terhadap tunjungan plaza VI sendiri sebagai pembangunan terpadu ditahun 

tahun selanjutnya ,tunjungan plaza sendiri tidak saja sebagai pusat perbelanjaan saja ,melainkan 

menjadi kawasan super block yang sangat megah di tengah kota Surabaya sendiri,tunjungan 

plaza sendiri dilengkapi dengan hunian kelas atas seperti condominium ,ruang perkantoran ,dan 

apartement.rumusan penelitian ini adalah penelitian ini hanya ingin mengetahui bagaimana relasi 

kuasa antara korporasi dengan pemkot Surabaya dalam pembangunan TP VI?? 

Untuk bisa menjelaskan relasi antara Pemkot Surabaya dan PT Pakuwon Jati dalam 

pembangunan TP VI, penelitian ini menggunakan teori Bruce Scott mengenai teori intervensi. 

Hal ini diharapkan mampu menjelaskan mengenai pola intervensi yang dilakukan oleh dua 

pihak. Hal tersebut yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya. Banyak penelitian 

sebelumnya yang hanya menjelaskan relasi aktor politik tata ruang dengan mengabaikan 

penjelasan mengenai modus intervensi yang dilakukan. Sebagaimana dalam penelitian 

sebelumnya, seperti yang ditulis oleh Wira Yudha Alam (2014) dalam tesisnya yang berjudul 



“Relasi Kekuasaan Antara Korporasi, DPRD, dan Pemerintah Kota Surabaya dalam Penerbitan 

Ijin Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang di Surabaya.”Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 

kemajuan dan pesatnya pembangunan infrastruktur tidak terlepas dari faktor birokrasi sebagai 

pintu masuk utama keberadaan investor dan awal mula pembangunan massif tersebut. Hal ini 

pula akan mengubah wajah perkotaan Surabaya ke depan menjadikan kota yang kapitalistik 

dengan kehadiran korporasi–korporasi properti besar yang membangun kawasan propertinya 

di Surabaya(Alam, 2014).Dalam penelitian sebelumnya ada juga yang membahas tentang 

“konflik dan kontestasi penataan ruang kota Surabaya“yang ditulis oleh Siti Aminah (2015) 

dimana beliau hanya membahas tentang bagaimana kondisi penataan tata ruang Kota Surabaya 

dan tata ruang wilayah dimana di jurnal tersebut belum menjelaskan bagaimana modus intervensi 

pemerintah dalam pembangunan Tunjungan Plaza 6 . 

Penelitian ini lebih jauh menjelaskan mengenai bagaimana modus intervensi yang 

dilakukan oleh pemerintah Modus intervensi pemerintah dalam sistem kapitalis terutama tidak 

langung, menciptakan, melegitimasi, mengatur dan secara periodik memodernisasi berbagai 

kerangka pasar untuk menguraikan kondisi di mana ekonomi aktor dapat memperoleh dan 

menggunakan modal dan tenaga kerja untuk memproduksi, mendistribusikan dan menjual barang 

dan jasa. Kapitalisme dapat tumbuh subur bergantung pada keberpihakan regulasi sebagai bagian 

dari distribusi kekuasaan kepada aktor swasta Scott(2006). Sebagaimana pandangan Scott, akan 

menjadi krusial ketika sejauh apa pemerintah dapat menahan aktor swasta agar mereka tidak 

menyalahgunakan kekuatan ini. Menjadi aktor ekonomi swasta yang sah dan produktif harus 

terikat oleh supremasi hukum, dan aturan hukum harus didukung oleh kekuatan koersif dari 

Negara(Kunio, 1988). 

bagaimana pun dan apapun kapitalisme mereka selalu tetap membutuhkan negara ,dalam 

hal ini sistem kapitalisme selalu bergantung pada sebuah negara untuk membuat ketentuan 

langsung sebagai barang public.seperti sekolah,jalan raya ,penegak hukum,pasti diiringi dengan 

dapat mengendalikan diri  dari godaan untuk dapat memiliki ,mengoprasikan atau 

mengendalikan aktor ekonomi .jika negara memang menjadi actor ekonomi langsung 

.sebagaiman bisa dapat dijelaskan misalnya sebagai pemilik perusahaan besar ,ia akan akan 

menjadi pemain dan wasit.dalam konteks ini menurut pandangan Scott (2006) ini merupakan 

kapitalisme berbahaya ,karena ia sebagai regulator dan sebagai pemaian juga ,tentu urgensi akan 

tunduk pada disiplin pasar begitu sangat lemah .intervensi negara melalui pemerintah digunakan 



jika menyangkut masalah keamanan nasional ,lalu mengundang atau dugaan dugaan korupsi dan 

distorsi kerangka pasar untuk sebagai kepentingan beberapa orang dengan mengorbankan 

masyarakat pada umumnya . 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian 

kualitatif deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan kata lain pendekatan 

kualitatif yang dilakukan merupakan sebuah instrument yang digunakan untuk menggambarkan 

kejadian baik secara tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati pada saat 

penelitian dilakukan untuk kemudian dianalisis dan diinterpretasikan (Moleong, 2000).Dalam 

penelitian ini, instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dibantu dengan alat perekam suara 

(tape recorder), dan kamera. Penggunaan alat perekamn suara tersebut sangat bermanfaat untuk 

menyimpan informasi dari narasumber. Selain itu, alat perekam suara ini memanfaatkan fitur 

rekaman yang ada di handphone peneliti. Melalui instrumen tersebut, peneliti dapat memecahkan 

masalah penelitian.  

Relasi Politik Ekonomi PP Pakuwon dan Pemkot Surabaya 

Kota Surabaya sendiri merupakan Kota Metropolitan kedua setelah Jakarta  Surabaya 

sendiri tumbuh menjadi pusat perekonomian barang dan jasa selain itu Surabaya menjadi kota 

dengan pusat perdagangan Indonesia wilayah bagian timur,Surabaya ditunjang dengan 

Infrastruktur pelabuhan yang bisa dibilang bersekala internasional ,wajar saja jika perekonomian 

di Surabaya dapat tumbuh subur dan terus menerut mengalami kenaikan dari tahun ke tahun 

dengan demikian Surabaya memliki daya tarik tersendiri terhadap  investor-investor  untuk 

berinvestasi dikota Surabaya sendiri .Tunjungan Plaza merupakan pusat perbelanjaan besar di 

Surabaya. Terletak di Jalan Basuki Rahmat dan mengarah hingga jalan Embong Malang, 

Tunjungan Plaza merupakan kawasan strategis untuk kegiatan perekonomian. Lantas letaknya 

yang strategis ini, memiliki pengaruh besar dalam sejarahnya. 

Pembangunan berkelanjutan merupakan bagian dari sejarah Tunjungan Plaza. Setelah didirikan 

pada tahun 1986, Tunjungan Plaza kemudian tumbuh dari Tunjungan Plaza I hingga Tunjungan 

Plaza VI. Hal ini tentu tidak lepas dari Tunjungan Plaza, sebagai bagian dari kemajuan kota 

Surabaya. Tunjungan Plaza ini kemudian menjadi bagian dari Tunjungan City Superblok. 

Artinya, dalam Tunjungan City Superblok yang berdiri di lahan yang sama di Tunjungan Plaza, 



menawarkan tidak sekedar pusat perbelanjaan saja. Melainkan juga termasuk perkantoran, 

hingga kondominium. 

Tunjungan Plaza sendiri dimiliki dan dikelola di bawah naungan PT Pakuwon Jati. PT 

Pakuwon Jati adalah pengembang besar di Surabaya yang memiliki beberapa portofolio aset. Hal 

ini nampak seperti kepemilikan terhadap Pakuwon Trade Center, Pakuwon Mall, Royal Plaza, 

East Coast Centre, hingga Pakuwon Town Square. Artinya, sebaran kepemilikan aset PT 

Pakuwon Jati berada di seluruh Surabaya. Tunjungan Plaza kemudian menjadi aset property 

yang berdiri di tengah pusat kota Surabaya. 

Pada sejarahnya, Tunjungan Plaza sempat berganti nama. Perubahan nama ini terjadi 

pada tahun 1986. Pada saat sebelum 1986, Tunjungan Plaza bernama Plaza Tunjungan. Setelah 

itu, barulah berganti engan Tunjungan Plaza. Dalam konteks pembangunan, pembangunan 

dilakukan secara dinamis mulai dari renovasi hingga membangun total. Pada tahun 2006, 

Tunjungan Plaza mengalami renovasi. Renovasi ini dilakukan di Tunjungan Plaza I dan II. Pada 

tahun 2007 dilakukan renovasi total dari Tunjungan I hingga IV. Hingga setelah itu, barulah 

dilakukan pembangunan plaza baru yakni Tunjungan Plaza V dan IV. Pada tahun 2015, secara 

resmi Tunjungan Plaza V diresmikan. Sedangkan pada tahun 2017, Tunjungan Plaza VI 

diresmikan.  

Dalam pengamatan penulis, Tunjungan Plaza I terdiri dari gerai modern seperti A&W, 

Burger King, The Athletes, Hero Supermarket, Jco, dan beberapa produk makanan lainnya. 

Selain itu, ada pula gerai pakaian seperti Matahari dan Toko Buku Gramedia. Sedangkan di 

Tunjungan Plaza II, meski ruangnya lebih sempit daripada Tunjungan Plaza I, namun di plaza 

tersebut berdiri berbagai produk gaya hidup. Sedangkan di Tunjungan Plaza III, yang merupakan 

bagian paling luas di Tunjungan Plaza, dalam beberapa kesempatan difungsikan sebagai ajang 

ice skating. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan atrium besar di dalamnya. Di Tunjungan Plaza 

III ini, terdapat sebuah jalan penghubung langsung dengan Sheraton Hotel dan menara 

Kondominium Regency. Selain itu, di Tunjungan Plaza III ini, berdiri berbagai restoran berkelas 

internasional. 

Tunjungan Plaza 4 yang diresmikan sejak tahun 2001, menandai berdirinya plaza baru 

dengan segmentasi kelas menengah ke atas. Banyak sekali produk global, yang dijual. Hal ini 

dengan mudah ditandani dengan adanya fossil, kate, Hugo Boss, Watch Zone, Rockport, dan 



berbagai produk global kelas atas lainnya tersedia disini . Pada tahun 2014, dibangun sebuah 

hotel di atas tunjungan ini. Hotel tersebut bernama Four Points by Sheraton. Tunjungan Plaza V 

yang diatasnya berdiri sebuah hunian bernama the Peak Residence. Hunian ini terdiri dari 52 

lantai, dan pembangunan dilaksanakan sejak tahun 2012 hingga 2015.  

Untuk dapat mengetahui eksistensi  sejauh mana kapitalisme tumbuh di suatu kota, Scott 

memberi indikator melalui tingkat daya saing pasar, tingkat intervensi pemerintah, dan sejauh 

mana mekanisme harga digunakan,Bruce C scott mengungkapkan kalau sebuah Negara 

dikatakan berhasil dengan baik ,hal itu mestinya karena prestasi sektor swasta ,hal ini juga dapat 

ditinjau dari sejauh apa pola intervensi pemerintah terhadap korporasi .Modus intervensi Pemkot 

Surabaya dalam sistem kapitalis bersifat tidak langung. Pemkot Surabaya menciptakan, 

melegitimasi dan mengatur eksistensi Tunjungan Plaza secara periodik. Dalam konteks periodik, 

itu identik dengan pajak. Pajak yang diperoleh Pemkot Surabaya selalu diatas target yang 

ditetapkan. Menurut data kontribusi pajak PT Pakuwon Jati secara umum pada tahun 2018 

totalnya adalah Rp. 171.439.941.000 (www.pakuwon.com, 2018). Sementara PAD Surabaya dari 

sektor pajak, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Surabaya menargetkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya melalui hasil pajak daerah 2018 naik menjadi Rp 

4,712 Triliun.  

Narasumber yang berhasil ditemui oleh penulis mengungkapkan bahwa “pemkot 

Surabaya sendiri memang sedang gencar menggelar konsolidasi perencanaan penanaman modal 

daerah ,jauh dari pada itu ,BKKMP sebagai instansi dibawah pemkot Surabaya lebih 

memfokuskan kpada pengusaha pengusaha PMA dan PMDN maupun calon investor investor 

yang akan mulai berinvestasi di kota Surabaya ,beliau mengungkan bahwa dukungan investor 

dan investasi diperlukan dalam kemjuan sebuah kota termasuk kota Surabaya sendiri . 

 

Infrastruktur Publik dan Program Kemasyarakatan 

 Ketua Komisi C”Sugeng” pun membenarkan bahwa  DPRD Kota Surabaya,menurut 

wawancara dengan beliau mengungkapkan bahwa hubungan pemkot Surabaya sendiri dengan 

pakuwon sangatlah baik dan bisa dikatakan sangat erat,selain kontribusi pajak yang tinggi 

,investasi pakuwon group sendiri dikota Surabaya merupakan sebuah kontribusi yang sangat 

tinggi bagi kota Surabaya karena salah satunya dapat dilihat dengan keluarnya CSR  untuk 

kebutuhan masyarakat sendiri ,kebutuhkan publik dan pelaksanaan fasilitas public yang 

http://www.pakuwon.com/


diwujudkan pakuwon group sendiri untuk keperluan masyarakat ,ada sebagaian yang dipegang 

tanggung jawab oleh pengembang yang harus dipenuhi bila pengembang membangun tempat 

seperti hunian atau super block yang di atas 4 hektar pengembang harus membangun fasilitas 

umum untuk masyarakat sendiri .disini DPRD hanya sebagai bagian untuk mengawasi dan 

mendengar keluhan dari masyarakat .  

secara peraturan sendiri pakuwon Group sendiri tidak pernah melanggar aturan atau bisa 

dibilang cukup taat aturan ungkap  Komisi C tersebut beliau juga mempresdiksi bahwa Pakuwon 

jati akan melakukan efektivitas dari pembangunannya yang dilakukan salah satunya adalah 

mereka mencari alternative lain untuk mengakumulais kapital dengan cara tidak melanggar 

aturan yang diberikan pemkot Surabaya . 

Di sisi pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar, melalui pengamatan langsung penulis, 

di sekitar Tunjungan Plaza terdapat beberapa titik penitipan sepeda motor. Hal ini tentu 

berdampak ekonomi terhadap keberadaan lahan parkir tersebut. Selain itu, proses pembebasan 

yang ternyata terus dilakukan oleh PT Pakuwon Jati terhadap lahan di sekitarnya, dilakukan 

secara bertahap bahkan lebih ke membeli satu per satu. Hal ini pada derajat tertentu tidak 

menimbulkan kegaduhan. DPRD Kota Surabaya, Sugeng Syaifudin mengungkapkan bahwa 

selama ini tidak ada laporan dari warga terkait haknya dirugikan oleh PT Pakuwon. Menurutnya, 

DPRD tidak bisa turun jika tidak ada laporan dari warga. 

Pakuwon sendiri memang tertarik pada tunjungan plaza sendiri karena memang 

tunjungan plaza berada berdiri tepat di tengah kota Surabaya memang benar tunjungan plaza 

sendiri didirkan tempat yang sangat strategis apalagi berada dikawasan segi tiga emas Surabaya , 

menurut Narasumber yang berhasil ditemui oleh penulis Fanny Luciana mengatakan memang 

benar tunjungan plaza kedepannya akan dibangun hingga tunjungan plaza 8 kedepannya karena 

Beliau melihat pasar yang sangat tinggi atau minat pasar yang tinggi agar pakuwon sendiri bisa 

membangun tunjungan plaza 8 hingga 10 dan soal lahan pakuwon sendiri sudah mempersiapkan 

untuk kedepannya di sisi belakang parkiran motor memang terlihat ada lahan kosong yang 

kedepannya akan dibangun tunjungan plaza selanjutnya ini merupakan salah satu cara pakuwon 

untuk mengakumulasi kapitalisme di Surabaya  . 

dengan memboomingnya transaksi jual beli online atau disebut dengan e-commers 

menyebabkan maraknya transkasi jual beli yang tidak terorganisir,transaksi informal merupakan 



perdagangan ,tetapi formalisasi pasar merupakan salah satu langkah penting yang bisa 

menciptakan kapitalisme .suatu peningkatan formalisasi pasar dan hak milik ,inspeksi prosedur 

,dan persyaratan pilar menjadi pilar penting terhadap operasi pasar dan yang paling utama adalah 

integrasi pasar  dalam jarak yang cukup jauh .dan hal itulah merupakan yang dilakukan dalam 

pola perluasan atau ekpansi fisik dengan dibangunnya gedung ataun tunjungan plaza yang baru 

,meskipun demikian kegiatan seperti ini sangat membutuhkan ijin operasi ,atau lebih jauh dari itu 

kapitalisme telah mengorganisir penjualan yang tak teroganisir menjadi teroganisir  ,salah satu 

formalisasi pasar tersebut sangat memudahkan pemkot Surabaya bila para penjual menjadi 

teroganisir makan pemkot lebih gampang menertibkan pajak .jadi pemkot hanya butuh satu 

temopat saja untuk menertibkan pajak ,disisi lain tunjungan plaza sendiri dapat meraup 

keuntungan sebanyak banyaknya Karen apara pedagang kelas atas dapat menyewa stand stand 

yang tersedia di tunjungan plaza sendiri disisi masyarakat sendiri masyarakat lebih senang 

karena selama ini masyrakat berbelanja secara online terhadap brand brand yang tidak tersedia di 

store kota surabay sendiri hanya tinggal datang dan mendapatkan bukti transaksi pembelian di 

tunjungan plaza Surabaya sendiri . 

selain itu hadirnya tunjungan plaza VI sendiri menarik para investor investor asing yang 

pertama kali membuka brand brand pertama kali di Surabaya seperti Uniqlo,H&m dll artinya jika 

banyak investor yang masuk dikota Surabaya sendiri otomatis suatu kota mendaptkan 

keuntungan dari investor investor tersebut dan pemerintah mengambil keuntungan melalui pajak 

yang masuk dari investor investor tersebut . 

didukung dengan asumsi direktur marketing PT .Pakuwon Jati Sutandi Purnomo sendiri 

beliau membenarkan bahwa memang pertumbuhan ekonomi Surabaya mengalami pertumbuhan 

10 hingga 12 persen di awal tahun ,ia pun mengungkapkan bahwa ada 150 stand lebih yang hadir 

di tunjungan plaza 6 sendiri .rata rata harga sewa stand di tunjungan plaza sebesar Rp 270.000 

per m2.sementara menurut Ivy Wong Direktur pakuwon mengatakan 80% dari total area yang 

disewakan sudah hampir penuh atau sudah tersewa ini artinya daya minat mall tersebut sangatlah 

tinggi yang artinnya tunjungan plaza 6 sendiri dihadirkan karena minat para investor yang sangat 

tinggi untuk mulai berinvestasi di kota Surabaya sendiri ,memang benar pakuwon terus 

berekpansi terus menerus karena kebutuhan para investor yang sangat tinggi sehingga pakuwon 

Group sendiri terus menurut berekpansi dan terus meneurus membangun tunjungan plaza 



 

 

KESIMPULAN  

Dalam RTRW kota Surabaya tahun 2014-2032 kawasan tunjungan plaza sendiri adalah 

bagian dari kawasan strategis pengembangan perdagangan dimana tunjungan plaza sendiri 

berdiri di segi tiga emas Surabaya dimana kawasan yang sangat strategis sekali dalam 

mendirikan bangunan tunjungan plaza atau kawasan super block .bagi pemkot sendiri tunjungan 

plaza sendiri dapat memberikan feedback yang bagus dalam kota Surabaya sendiri sebagaimana 

dikatakan bahwa pembangunan tunjungan plaza 6 tersebut banyak sekali menyerap pajak yang 

bisa dibilang hal yang positif bagi kota surabaya bayangankan saja pajak yang di serap atas 

dibangunnnya tunjungan plaza tersebut banyak termasuk pajak hiburan dan pajak makanan. 

 dalam sisi masyarakat sendiri berdirinya tunjungan plaza sendiri dapat menyerap tenaga 

kerja sehingga banyak masyarakat sekitar yang bekerja di tunjungan plaza,di sisi Pakuwon 

Group sendiri juga mendapatkan keuntungan yaitu dapat terus menerus mengakumulasi 

kapitalisme,dalam hal ini pemkot Surabaya dan Pakwuwon Group sangatlah menjalin relasi yang 

sangat baik jika pemkot membutuhkan sesuatu yang dirasa pakuwon bisa membantu pakuwon 

akan membantu begitu juga sebaliknya . 

relasi pemkot Surabaya dengan korporasi sendiri adalah adanya kesepakatan antara 

Pakuwon Jati  dan pemkot Surabaya untuk membangun  infrastruktur public atau fasilitas umum 

disekitar tunjungan plaza VI jika kelak tunjungan plaza sendiri mengalami kemacetan sangat 

parah otomatis pakuwon dan pemkot harus bekerja sama untuk menguraikan kemacetan yang 

terjadi di kawasan tunjungan plaza  itu sendiri ,jadi kemacetan merupakan permasalahan bersama 

yang di pecahkan secara bersama – sama.hingga pada akhirnya relasi keduaanya adalah saling 

menguntungkan dan saling memanfaatkan .penulis sendiri melihat pemkot Surabaya sendiri 

sangat menjalin hubungan yang sangat baik terhadap keduanya baik di pakuwon group dan di 

pemkot Surabaya sendiri karena melihat pakuwon terus menerus aktif juga dalam acara yang di 

adakan pemkot surabaya sendiri .itu merupakan wujud  feedback dari pakuwon atas hubungan 

baik yang saling menguntungkan terhadap kedua belah pihak sendiri . 
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