
Konflik Kepentingan Dalam Implementasi Kebijakan Penertiban 

Kawasan Brandgang Di Wilayah Surabaya 

 
SKRIPSI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh 

ARBIARTO BOWO SANTOSO 

NIM 070417240 

 

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK 

DEPARTEMEN POLITIK 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

Semester Genap 2009/2010 

 

 

i 
 



Halaman Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat : 
 

Bagian atau keseluruhan isi skripsi ini tidak pernah diajukan untuk 

mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan / atau universitas lain 

dan tidak pernah dipublikasikan / ditulis oleh individu selain penyusun 

kecuali bila dituliskan dengan format kutipan dalam isi skripsi. 

 

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya 

bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas 

Airlangga. 

 

 

 

 

 

Surabaya, 25 Juni 2010 

Penyusun, 

 

 

Arbiarto Bowo Santoso 
NIM. 070417240 

 

 

 

 

 

ii 
 



Konflik Kepentingan Dalam Implementasi Kebijakan Penertiban 

Kawasan Brandgang Di Wilayah Surabaya 
 

 

SKRIPSI 
 

Maksud: sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1  

pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga 

 

 

 

 

Disusun Oleh 

ARBIARTO BOWO SANTOSO 

NIM 070417240 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK 

DEPARTEMEN POLITIK 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  

UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

 

Semester Genap 2009/2010 

iii 
 



iv 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untuk Kedua Orang Tuaku 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allahummaghfirli wali walidayya warham huma kama 
rabbayani saghirah 

 
 
 
 
 
 
 
 



v 
 

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

 

Konflik Kepentingan Dalam Implementasi Kebijakan Penertiban 

Kawasan Brandgang Di Wilayah Surabaya 

 

 

Skripsi ini telah memenuhi persyaratan dan disetujui untuk diujikan 

 

 

 

 

Surabaya, 25 Juni 2010 

Dosen Pembimbing 

 

 

 

Drs. Wisnu Pramutanto M. Si. 
NIP. 195 806 011 985 021 001 

 

 

 

 



vi 
 

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI 
 

Skripsi ini telah diujikan dan disahkan dihadapan Komisi Penguji 

 

Program Studi: Ilmu Politik 

Departemen: Politik 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Airlangga 

 

Pada Hari  : Kamis 

Tanggal  : 15 Juli 2010 

Pukul   : 08.00 – 09.30 WIB 

 

Komisi Penguji terdiri dari: 

 

Ketua Penguji 

 

 

 

 

Dr.Budi Prasetyo,Drs.M.Si 

NIP. 196 507 191 990 031 002 

 

Anggota I                             Anggota II 

 

 

 

 

Drs. Haryadi, M.Si         Drs. Wisnu Pramutanto, M. Si. 

NIP.195 805 091 987 011 001 NIP.195 806 011 985 021 001 



vii 
 

ABSTRAK 
 
 

Penggunaan brandgang sebagai retribusi untuk pemasukan sumber 
Pendapatan Asli Daerah dipandang oleh BPK RI sebagai penyalahgunaan aset 
negara. Sehingga munculnya Surat Keputusan Walikota Surabaya yang 
memutuskan untuk mencabut ijin penyewaan brandgang. Dengan SK Walikota 
tersebut, dinas pemerintahan kota Surabaya ditugaskan untuk menertibkan daerah 
kawasan brandgang yang mana telah beralih fungsi dan menertibkan segala 
bentuk bangunan yang berdiri di atas brandgang tersebut. Hal ini yang membuat 
penulis tertarik untuk meneliti tentang konflik kepentingan dalam implementasi 
kebijakan penertiban kawasan brandgang. Fenomena tersebut dirumuskan dalam 
bentuk pertanyaan: apa alasan yang mendasari penertiban brandgang tersebut, 
bagaimana bentuk-bentuk konflik dan siapakah pihak yang diuntungkan. 

Penelitian ini menggunakan teori konflik, kelompok kepentingan, dan 
implementasi kebijakan dengan memakai beberapa konsep, diantaranya: konflik 
penertiban, warga brandgang dan perda. Sedangkan penentuan informan 
menggunakan teknik sampling, yaitu snowball sampling. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah wawancara, sedangkan analisis data menggunakan 
analisis kualitatif.  

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penertiban yang dilakukan oleh 
pemerintah kota Surabaya menggunakan alasan penertiban kawasan brandgang 
untuk mengembalikan fungsi brandgang ke fungsi fasilitas umum. Dasar 
penertibannya adalah SK Walikota Surabaya Nomor 700/946/436.6.2/07. 
Penertiban yang dilakukan menimbulkan konflik vertikal dan horizontal. Konflik 
tersebut didasari oleh kebijakan penertiban brandgang menjadi bersifat alokatif 
yang mana penghuni brandgang kelas ekonomi kebawah terkena penertiban 
brandgang. Penghuni brandgang kelas ekonomi ke atas tidak terkena  penertiban 
karena mereka memiliki SHM dan mempunyai bargaining power terkait dengan 
keadaan sosial ekonominya. 

Selain itu juga munculnya kelompok kepentingan yang menginginkan 
untuk menggunakan brandgang kembali sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah 
Kota Surabaya. Penertiban tersebut juga menguntungkan beberapa pihak, yaitu 
warga brandgang yang belum ditertibkan dan dinas pemerintah kota Surabaya. 
Dinas PU Bina Marga dan Pematusan masih mendapatkan brandgang sebagai 
salah satu sumber pendapatan daerah bagi kota Surabaya untuk kedepannya 
karena penertibannya bersifat alokatif. Sedangkan bagi penghuni brandgang 
ekonomi ke atas tidak terkena penertiban dan mereka masih menggunakan 
brandgang sebagai konsumsi pribadinya. 

 
.  

Kata Kunci : Kepentingan, Konflik, Kebijakan, Brandgang.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 
 

Sebagai negara berkembang, Indonesia harus terus melakukan pembangunan 

baik pembangunan infrastruktur maupun suprastukturnya. Perkembangan pesat pun 

terjadi di seluruh pelosok nusantara. Peningkatan pertumbuhan penduduk yang 

semakin cepat bergerak seiring dengan meningkatnya pembangunan yang digalakkan 

oleh pemerintah. Beberapa kota besar di Indonesia mengalami suatu kemajuan pesat 

seperti Jakarta, Surabaya, Jogjakarta dan kota besar lainnya. Selama ini, berbagai 

kebijakan pembangunan telah ditetapkan, terutama yang berkaitan langsung dengan 

pengadaan berbagai fasilitas vital untuk memenuhi hajat hidup masyarakat, seperti 

sarana transportasi, properti, penataan kota dan wilayah, pendidikan dan kesehatan. 

Beberapa hasil pembangunan tersebut cukup berhasil dilihat dari berbagai aspek dan 

sudah dapat dinikmati oleh masyarakat, tetapi beberapa hasil pembangunan yang lain 

justru menimbulkan problem-problem sosial, politik, ekonomi dan budaya dan tidak 

sedikit pembangunan tersebut mendatangkan konflik antara masyarakat dengan 

pemerintah. 

Kemajuan dalam tingkat perekonomian pun menjadi daya tarik bagi warga di 

pedesaan untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Dorongan motif ekonomi 

tersebut menjadi pemacu bagi warga pedesaan untuk melakukan urbanisasi. 
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Urbanisasi merupakan salah satu permasalahan kota besar. Angka urbanisasi 

tiap tahun selalu meningkat tajam. Hal tersebut dikarenakan masyarakat berbondong-

bondong pindah ke kota besar untuk mencari sebuah penghidupan yang layak. 

Keinginan untuk menaikkan status ekonomi juga sebagai salah satu pemicunya.  

Pengaruh-pengaruh tersebut bisa dalam bentuk sesuatu yang mendorong, 

memaksa atau faktor pendorong seseorang untuk urbanisasi, maupun dalam bentuk 

yang menarik perhatian atau faktor penarik. Di bawah ini adalah beberapa atau 

sebagian contoh yang pada dasarnya dapat menggerakkan seseorang untuk 

melakukan urbanisasi perpindahan dari pedesaaan ke perkotaan. 

A. Faktor Penarik Terjadinya Urbanisasi 

1. Kehidupan kota yang lebih modern dan mewah 

2. Sarana dan prasarana kota yang lebih lengkap 

3. Banyak lapangan pekerjaan di kota 

4. Di kota banyak perempuan cantik dan laki-laki ganteng 

5. Pengaruh buruk sinetron Indonesia 

6. Pendidikan sekolah dan perguruan tinggi jauh lebih baik dan berkualitas 

B. Faktor Pendorong Terjadinya Urbanisasi 

1. Lahan pertanian yang semakin sempit 

2. Merasa tidak cocok dengan budaya tempat asalnya 

3. Menganggur karena tidak banyak lapangan pekerjaan di desa 

Airlangga Digital Library Network
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4. Terbatasnya sarana dan prasarana di desa 

5. Diusir dari desa asal 

6. Memiliki impian kuat menjadi orang kaya1 

Menurut Emile Durkheim, jika kondisi ini dibiarkan maka akan menimbulkan 

anomie, yakni suatu keadaan dimana nilai lama ditinggalkan demi meraih nilai baru 

yang belum mengakar kuat di masyarakat. Yang terjadi kemudian sebuah kehancuran. 

Barangkali dalam benak masyarakat urban, berbondong-bondong pergi ke kota-kota 

besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya guna meraih 

harapan dan cita-cita untuk memperoleh pekerjaan demi mencapai masa depan 

kehidupan yang lebih baik. Namun, tak pernah dipikirkan bahwa desa kehilangan 

sumber daya manusia untuk mengelola sawah dan ladang, sehingga tanah menjadi 

kering dan tak bisa lagi dijadikan tempat bergantung hidup.  

Sedangkan kota mulai kelebihan penduduk yang berakibat semakin mudah 

terjadi konflik. Betapa tidak, dengan membengkaknya masyarakat urban itu tak heran 

jika kondisi perkotaan di Surabaya semrawut. Rumah-rumah berdempet-dempet, 

kendaraan bermotor bertambah drastis. Belum lagi masalah perumahan-perumahan 

kumuh, PKL, anak jalanan dan prostitusi yang tak kunjung tuntas.2 

Kebutuhan penduduk akan lahan untuk tempat tinggal menjadi sebuah 

permasalahan pelik yang timbul diantara berbagai permasalahan perkotaan Surabaya. 

Ketika lahan untuk menjadi sebuah tempat tinggal bagi penduduk sudah tidak 
 

1 Urbanisasi. Diakses pada 13 Juni  2010; didapatkan dari www.wikipedia.org; Internet. 
2 Diakses pada 13 Juni 2010; didapatkan dari http://edy-firmansyah.blogspot.com; Internet. 
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mencukupi lagi maka akan ada kemungkinan untuk timbulnya pemukiman liar. 

Dimana pemukiman liar tersebut kebanyakan dihuni oleh warga pendatang.  

Munculnya pemukiman liar merupakan salah satu wujud dari usaha survival 

para pemukimnya. Ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi persaingan karena 

kurangnya kemampuan dalam memperoleh pekerjaan menyebabkan mereka menjadi 

kaum terlantar. 

Pemukiman liar tersebut tumbuh secara sporadis di seluruh lingkup perkotaan. 

Pemukimannya pun meliputi di sepanjang stren kali, bantaran rel, dibawah kolong 

jembatan, tanah yang kosong bahkan di beberapa aset negara yang sudah lama 

terbengkalai. Penggunaan aset tersebut bahkan selama ini luput dari pengawasan 

pemerintah kota. Padahal aset tersebut mempunyai manfaat bagi masyarakat umum.  

Selama ini ruang kota Surabaya sudah terlalu sering ditimpa dengan pola 

penggunaan ruang yang menurut paham dan kehendak pihak terbatas saja, tanpa 

komunikasi yang jelas. Penggunaan ruang kota yang sering disebut tidak tertib 

sebenarnya tidak mempunyai kriteria yang jelas, yakni tidak ada konsensus yang 

mantap mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak. 

Beberapa penggunaan ruang kota masih mengalami suatu ketidakjelasan, baik 

itu dari dinas pemerintahan kota Surabaya sebagai pemilik aset maupun kerancuan 

dalam pihak masyarakat. 

Sebagai contohnya pada kasus brandgang. Brandgang adalah lorong yang 

sengaja dibuat pemerintah Belanda saat mereka menguasai kota-kota besar di 
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Indonesia. Lorong yang biasanya memiliki lebar cukup untuk 1 mobil jenis truk 

diesel ini sengaja dibuat sebagai fasilitas umum. 

Brandgang inilah yang banyak disalahgunakan, brandgang pada 

perkembangannya sudah banyak mengalami perubahan. Berdirinya berbagai 

bangunan memakan daerah brandgang tersebut. Bangunan tersebut pun sebagian 

merupakan pemukiman warga ekonomi lemah dan menjadi sebuah bangunan besar. 

Bentuk pemakaiannya pun ada yang sudah ditutup oleh beton, menjadi lahan parkir 

dan fungsi baru lainnya.3 

 Penyalahgunaan pemakaian brandgang tersebut baru dievaluasi oleh 

pemerintah kota Surabaya beberapa bulan lalu. Penyalahgunaan brandgang tersebut 

tidak sesuai dengan ijin pemakaiannya. Jika semula ijin tersebut diberikan kepada 

pemilik rumah sekelilingnya hanya sebagai ruang terbuka hijau, maka pada sekarang 

penggunaan brandgang sudah banyak menyalahi aturan. 

 Ijin penggunaan brandgang diatur oleh pemerintah kota Surabaya dalam 

Perda Nomor 21 Tahun 2003 mengenai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang 

mana dalam perda tersebut menyatakan bahwa brandgang lorong daat disewakan 

sebagai ruang terbuka hijau (RTH). 

 Pencabutan ijin mengenai pemakaian brandgang mulai berlaku pada tahun 

2007. Alasan pencabutan ijin tersebut oleh dinas pemerintahan kota Surabaya adalah 

pendapatan asli daerah dari hasil retribusi penyewaan brandgang dirasakan tidak 

 
3 Belum 1% Brandgang Surabaya yang Ditertibkan. Diakses pada 04 Maret 2010.Didapatkan dari 
www.vivanews.com; Internet 
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sepadan dengan pemanfaatan brandgang sebagaimana semestinya. Sehingga dinas 

pemerintahan kota Surabaya memutuskan untuk mengembalikan brandgang ke 

fungsi semulanya. 

 Pemerintah kota Surabaya mengambil langkah untuk menertibkan semua 

bangunan brandgang yang ada di Surabaya. Dinas – dinas yang terkait pun mulai 

melakukan kordinasi dalam pelaksanaan penertiban. Dinas yang terkait dengan 

masalah brandgang adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 

sebagai dinas yang mengeluarkan ijin penyewaan dan dinas Satuan Polisi Pamong 

Praja sebagai leading sector dalam penertiban di lapangan.    

 Penertiban yang sudah dilakukan oleh dinas pemerintahan kota Surabaya 

meliputi daerah Jln. Opak, Jln. Indragiri, dan Jln. dr Soetomo. Di daerah tersebut 

bangunan brandgang ditertibkan sesuai dengan pencabutan ijin penyewaan tersebut. 

Bangunan – bangunan yang berdiri di atas brandgang dianggap sebagai bangunan liar 

karena bangunan tersebut tidak memiliki ijin IMB. 

Berdasar daftar yang dikeluarkan dinas PU bina marga dan pematusan, 

sebanyak 277 rumah yang dinilai melanggar karena didirikan di atas brandgang 

adalah rumah mewah. Rumah-rumah tersebut tersebar di Kelurahan dr Soetomo, 

Keputran, dan Tegalsari. Kelurahan dr Soetomo merupakan kelurahan dengan bangli 

terbanyak. Total ada 164 bangunan yang dinilai melanggar. Disusul Kelurahan 

Keputran dan Tegalsari. Masing-masing dengan 109 dan empat bangunan. 

 Semua rumah hunian tersebut memiliki bangunan yang didirikan di atas 

brandgang, baik di bagian samping maupun belakang. Luasnya bervariasi. Yang 
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terbesar adalah 111 meter persegi dan terkecil 12 meter persegi. Retribusi yang 

dikenakan pemkot memang bergantung luas bangunan.4 

   Pada bagian lain, rencana penertiban brandgang di Kecamatan Tegalsari 

kembali disorot Komisi C DPRD Surabaya. Para wakil rakyat itu meminta agar 

penertiban tidak diskriminatif. Sebab, sejauh ini, di antara 277 bangunan liar di atas 

brandgang, baru satu bangunan di Jalan Tumapel 8A saja yang dibongkar. Padahal, 

bangunan dengan 35 petak rumah tersebut adalah satu-satunya bangunan milik orang 

miskin di Kecamatan Tegalsari yang berdiri di atas brandgang. 

Di hadapan Komisi C DPRD kota Surabaya, warga menceritakan bahwa 

penertiban yang dilakukan satpol PP tidak adil. Pasalnya sebagian besar warga 

ditolak untuk menertibkan sendiri rumahnya dan langsung dibongkar, tapi terdapat 

dua rumah yakni no 6A dan no 10 yang diperbolehkan membongkar sendiri 

bangunannya. 

Apabila kebijakan tersebut dilihat dari perspektif teoritis, situasi ini 

menggambarkan pemilihan kebijakan birokrasi yang tidak tepat. Atau sekurang-

kurangnya ada intervensi oleh oknum dalam suatu birokrasi yang mempengaruhi 

pilihan kebijakan, sehingga kebijakan yang dirumuskan tidak tepat. Hal ini 

menegaskan, bahwa birokrasi mengalami phatologi dan terjadinya bias-bias 

pemikiran pada para administrator. Kondisi yang dapat diamati adalah pendekatan 

keamanan dan ketertiban lebih dominan (security approarch), dibandingkan dengan 

 
4 Camat Wonokromo Deadline Penghuni Bangli Pindah Selambatnya 10 Januari. Diakses pada 26 
Maret 2010. Didapatkan dari www.jawapos.co.id; Internet 
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pendekatan kesejahteraan (prospority approarch). Pendekatan ini tentu saja tidak 

efektif, karena pada prakteknya menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks, 

seperti: hilangnya tempat tinggal, hilangnya sumber nafkah, tidak diperoleh 

pelayanan sosial dan hak-hak dasar untuk kelangsungan hidup masyarakat. 

Selama ini yang terjadi adalah kebijakan pemerintah seringkali tidak 

mencerminkan sebagai kebijakan yang aspiratif dan akomodatif, seringkali 

masyarakat terabaikan bahkan tidak tersentuh sama sekali oleh para pemangku 

kebijakan. Dinamika masyarakat tidak secara komprehensif dipahami oleh para 

pemangku kebijakan, bahkan masyarakat dan kalangan pelaku usaha tidak dilibatkan 

dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan terjadinya kesalahan 

komunikasi antar pemerintah, kalangan pelaku usaha dan masyarakat.  

Skripsi ini bertujuan untuk meneliti perihal konflik yang terjadi dalam rangka 

penertiban brandgang. Dimana kebijakan pemerintah melalui Surat Keputusan 

Walikota Surabaya untuk menertibkan daerah kawasan brandgang kepada Dinas 

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Umum. Terbitnya SK Walikota 

tersebut menggantikan Perda Nomor 21 Tahun 2003 yang mengatur mengenai 

penggunaan brandgang sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. SK 

Walikota tersebut mengandung sebuah pertanyaan, dimana Perda sebelumnya 

mengijinkan untuk memanfaatkan lahan brandgang sebagai tempat tinggal yang 

kemudian digantikan dengan SK Walikota untuk pengembalian fungsi semula 

brandgang sebagai akses jalan. 

Airlangga Digital Library Network

Skrispi Konflik Kepentingan Dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Kawasan ... Arbiarto, Bowo Santoso



I-9 
 

Secara spesifik, penertiban yang dimaksud oleh peneliti adalah penertiban 

yang berlangsung di Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. 

Penertiban di daerah ini menurut peneliti, konfliknya sangat terlihat dan munculnya 

kelompok kepentingan selama dalam penertiban di daerah tersebut. Pembongkaran 

brandgang yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menimbulkan  

perpecahan di DPRD. Komisi A mendukung eksekusi segera dilakukan dengan 

alasan menegakkan aturan, sementara komisi C menolak dengan tegas. Perang dingin 

antar anggota DPRD Surabaya terlihat dalam proses eksekusi brandgang - brandgang 

di Surabaya. Komisi A mendukung proses eksekusi yang dilaksanakan Satpol PP, 

karena brandgang menjadi penyebab banjir yang ada di Surabaya.  

 

I.2 Rumusan Masalah 

1.  Apa alasan yang mendasari pemerintah kota Surabaya untuk menertibkan 

brandgang tersebut? 

2.  Bagaimana bentuk-bentuk konflik pada implementasi kebijakan penertiban 

brandgang di Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya? 

3. Siapakah pihak yang diuntungkan? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

1.  Untuk mendeskripsikan dan menganalisis alasan apa yang mendasari 

pemerintah kota Surabaya untuk menertibkan brandgang. 
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2.  Untuk mengidentifikasikan bentuk-bentuk konflik pada implementasi 

kebijakan penertiban brandgang di Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari 

Kota Surabaya. 

3.  Untuk mengetahui pihak yang diuntungkan dalam penertiban brandgang 

tersebut. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1  Manfaat Akademis 

Penelitian mengenai konflik kepentingan dalam implementasi kebijakan 

penertiban kawasan brandgang di Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Kota 

Surabaya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan 

akademisi khususnya bidang ilmu Politik yang nantinya dapat diaplikasikan terhadap 

perkembangan masyarakat serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan atau 

bahan referensi yang berguna bagi kegiatan penelitian selanjutnya. 

 

I.4.2  Manfaat Praktis 

 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan mampu dimanfaatkan 

sebaik-baiknya oleh penulis dan pihak lain atau masyarakat Surabaya pada umumnya 

yang mungkin membutuhkan informasi mengenai konflik kepentingan dalam 

implementasi kebijakan penertiban kawasan brandgang di Kelurahan Keputran 

Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. Diantaranya manfaat yang diperoleh dari 

penelitian ini diantaranya adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis alasan apa 
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yang mendasari penertiban brandgang, serta mengidentifikasikan bentuk-bentuk 

konflik pada implementasi kebijakan penertiban brandgang di Kelurahan Keputran 

Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya 

 

I.5  Kerangka Teori 

 Teori yang digunakan oleh penulis adalah teori kelompok kepentingan, teori 

implementasi kebijakan dan teori konflik. 

 

I.5.1  Teori Kelompok Kepentingan 

Kelompok kepentingan merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari 

bagi kelompok-kelompok yang ada di dalam sebuah komunitas masyarakat, 

khususnya dalan sebuah sistem politik, hal ini dikarenakan kebijakan-kebijakan serta 

keputusan-keputusan politik yang ada seringkali tidak sesuai dengan aspirasi-aspirasi 

kelompok yang ada, sehingga menyebabkan munculnya suatu kelompok kepentingan 

yang berfungsi untuk memperjuangkan aspirasi anggotanya agar tercipta sebuah 

keputusan yang dapat menampung aspirasi yang ada di masyarakat. 

 Kelompok kepentingan adalah sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, 

sikap, kepercayaan dan atau tujuan, yang sepakat mengorganisasikan diri untuk 

melindungi dan mencapai tujuan. Sebagai kelompok yang terorganisir mereka tidak 

hanya memiliki sistem keanggotaan yang jelas, tetapi juga memiliki pola 

kepemimpinan, sumber keuangan untuk membiayai kegiatan, dan pola komunikasi 
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baik ke dalam maupun ke  luar organisasi. 5  Suatu kelompok kepentingan adalah 

“setiap” organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah tanpa 

pada waktu yang sama, berkehendak memperoleh jabatan publik. Oleh karena itu, 

bisa kita katakan bahwa dalam banyak hal kelompok kepentingan berjuang demi 

kepentingan anggotanya tanpa ada keinginan untuk menguasai jabatan-jabatan politik, 

akan tetapi tidak tertutup kemungkinan jika salah satu pemimpin ataupun aktivis 

dalam kelompok kepentingan tersebut terpilih untuk menduduki jabatan politik, 

namun walaupun begitu kelompok kepentingan tidak dianggap sebagai organisasi 

yang menguasai pemerintahan. 

 Dalam sebuah sistem politik, selain adanya kelompok kepentingan juga ada 

yang disebut dengan ”kelompok penekan”, akan tetapi kedua kelompok tersebut 

sangatlah berbeda, khususnya pada cara dan sasarannya masing-masing. Jika 

kelompok kepentingan pada dasarnya bertujuan mengartikulasikan kepentingan 

anggota-anggota kelompoknya agar tercipta sebuah keputusan pemerintah yang dapat 

menampung artikulasi kepentingan anggota-anggota kelompoknya, maka kelompok 

penekan secara sengaja mengelompokkan diri untuk satu tujuan khusus setelah itu 

bubar dan secara khusus pula berusaha mempengaruhi atau menekan para pejabat 

pemerintah untuk menyetujui tuntutan mereka.6 

Berdasarkan gaya dan metode mengajukan kepentingan, Gabriel Almond 

memebedakan kelompok kepentingan menjadi empat tipe. Pertama, kelompok 

 
5 Ramlan Surbakti. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT.Grasindo. Hal 109 
6 Ibid 
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kepentingan anomik, yang mengajukan kepentingan secara spontan dan berorientasi 

pada tindakan segera. Demonstrasi, pemogokan, dan huru hara merupakan cara-cara 

yang digunakan untuk memperjuangkan kepentingan. Kelompok ini disebut anomik 

karena identitasnya kurang jelas.  

Kedua, kelompok kepentingan non asosiasi, yang terbentuk apabila terdapat 

kepentingan yang sama untuk diperjuangkan (kegiatan yang bersifat temporer). 

Setelah melakukan kegiatan, kelompok ini langsung bubar dengan sendirinya, seperti 

kelompok suku, ras dan kedaerahan. Kelompok ini biasanya menggunakan cara-cara 

pendekatan informal terhadap pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan.  

Ketiga, Kelompok kepentingan institusional, yakni suatu kelompok 

kepentingan yang muncul di dalam lembaga-lembaga politik dan pemerintahan yang 

fungsinya bukan mengartikulasikan kepentingan, seperti kelompok tertentu di 

angkatan bersenjata, birokrasi, dan partai politik. Karena anggota kelompok itu 

menduduki posisi-posisi penting maka pengaruh mereka terhadap proses penyusunan 

kebijakan sangat besar, tetapi cenderung melayani kepentingan sendiri.  

Keempat, kelompok kepentingan asosiasional, yang secara khusus berfungsi 

mengartikulasikan kepentingan kelompok. Kelompok ini terorganisasi secara baik, 

dan secara terus menerus menjalin hubungan dengan para anggota dan menjalin 

hubungan dengan pemerintah. Termasuk dalam kategori ini, kelompok kepentingan 
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seperti Kamar Dagang dan Industri, Serikat Pekerja, Himpunan Petani dan Ikatan 

Dokter.7 

 Dalam sistem politik yang ada, kelompok kepentingan dengan sumber daya 

manusia yang berkualitas jelas akan lebih menguatkan posisi kelompok kepentingan 

tersebut. Langkah-langkah yang biasa ditempuh oleh kelompok-kelompok 

kepentingan dalam memperjuangkan kepentingannya, antara lain:8 

Demonstrasi dan Tindakan Kekerasan 

Langkah ini seringkali ditempuh baik oleh kelompok kepentingan 

yang tradisional maupun modern. Maka dari itu perlu dibedakan antara 

tindakan kekerasan spontan oleh kelompok kepentingan anomik dengan 

tindakan kekerasan dan demonstrasi sebagai sarana menyatukan tuntutan yang 

bisa dipakai oleh setiap kelompok kepentingan.  

 Hubungan Pribadi 

Langkah ini dipakai oleh kelompok kepentingan informal dan juga 

kelompok kepentingan formal, hal ini dilakukan dengan anggapan bahwa 

dengan adanya hubungan baik, kemungkinan memperoleh tanggapan positif 

semakin besar. 

 Perwakilan Langsung 

Perwakilan atau representasi langsung pada umumnya dilakukan oleh 

kelompok kepentingan formal. Perwakilan atau representasi langsung dalam 

 
7 Ibid. Hal 110 
8 Mohtar Mas’oed.1989. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 
Hal 57 
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badan legislatif dan birokrasi memungkinkan suatu kelompok kepentingan 

untuk mengkomunikasikan secara langsung kepentingan-kepentingan melalui 

seorang anggota aktif dalam struktur pembuat keputusan. 

 Saluran Formal dan Institusional Lain 

Saluran formal tersebut antara lain ialah media massa, seperti radio, 

surat kabar, televisi dan majalah. Media massa yang dikendalikan atau disensor 

oleh penguasa, fungsinya dapat berkurang. Partai politik juga dapat dijadikan 

saluran bagi kelompok kepentingan, namun partai politik dengan ideologi 

komunis, sarat dengan nuansa sentralistik atau hierarkis yang kuat cenderung 

untuk mengendalikan kelompok kepentingan yang berafiliasi dengannya dan 

kurang dapat mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan dari kelompok 

tersebut. 

  Agar sebuah kelompok kepentingan dapat berperan lebih maksimal, amat 

sangat diperlukan sebuah kelompok kepentingan yang otonom, hal ini dikarenakan  

adanya kebebasan yang otonom dalam memperjuangkan aspirasinya. Jika kelompok 

kepentingan tidaklah otonom, maka yang terjadi adalah tidak adanya kebebasan 

dalam mengeluarkan pendapatnya  yang dapat mengakibatkan adanya monopoli serta 

kemacetan dalam sebuah sistem politik. Semakin otonom sebuah kelompok 

kepentingan, maka akan semakin beragam langkah yang ditempuhnya dalam  

memperjuangkan aspirasinya. 
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I.5.2  Teori Implementasi Kebijakan 

Tentang konsep implementasi ini, Grindle menyatakan sebagai berikut: Implementasi 

kebijakan sesungguhnya bukan hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme 

penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat 

saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, 

keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan itu9. 

Merille S Grindle menyatakan bahwa implementasi hanya dapat dimulai bila 

tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci ke dalam program 

tindakan. Ia mengembangkan model bahwa ada beberapa faktor atau variable yang 

menghubungkan atau mempengaruhi antara policy goals (tujuan kebijakan) dengan 

outcomes (hasil) yaitu implanting activities (aktivitas implementasi), dimana aktivitas 

penerapan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor atau variable yang dapat 

dibagi menjadi content (isi), yang terdiri dari enam variable, yaitu : 1) Kepentingan 

yang terpengaruhi kebijakan, 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan, 3) Derajat 

perubahan yang diinginkan, 4) Kedudukan pembuat kebijakan, 5) Siapa pelaksana 

program, 6) Sumber daya yang dikerahkan. Dan konteks dari kebijakan, terdiri dari : 

1) Kekuasan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, 2) Karakteristik lembaga 

dan penguasa, 3) Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana. Intensitas keterlibatan 

para perencana, politisi, kelompok sasaran, pengusaha dan para pelaksana program 

akan bersama-sama mempengaruhi efektivitas implementasi. 

 
9 Solichin Abdul Wahab. 1990.  Pengantar Analisis Kebiijakan Negara. Jakarta; Rineka Cipta. Hal 
122 
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Dengan penjelasan tentang isi dan konteks dari apa yang di kemukakan oleh 

Grindle tersebut maka kita akan membahasnya lebih lanjut tentang hal ini. Proses 

implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran yang 

semula bersifat umum telah terperinci, program-program aksi telah dirancang dan 

sejumlah dana atau biaya telah dialokasikan untuk memuwujudkan tujuan-tujuan dan 

sasaran tersebut. Inilah syarat pokok bagi implementasi kebijakan negara manapun 

juga. Tanpa adanya syarat-syarat tersebut maka kebijakan negara entah itu dalam 

bidang kesehatan, perumahan rakyat. Secara teoritis, pada tahap implementasi ini 

proses perumusan kebijakan dapat digantikan tempatnya oleh proses implementasi 

kebijakan dan program-program kemudian diaktifkan 10 . Tetapi dalam praktek 

pembedaan antara perumusan kebijakan dan tahap implementasi kebijakan 

sebenarnya sulit dipertahankan karena umpan balik dari prosedur-prosedur 

implementasi mungkin diperlukannya perubahan-perubahan tertentu pada tujuan-

tujuan dan arah kebijakan yang sudah ditetapkan. Atau aturan-aturan dan pedoman-

pedoman yang sudah disepakati ternyata perlu ditinjau kembali sehingga 

menyebabkan peninjauan ulang terhadap pembuatan kebijakan pada segi 

implementasinya. Lebih khusus lagi dilihat dari sudut segi implementasi adalah 

suiatu kenyataan bahwa keputusan-keputusan yang telah dibuat pada tahap rancangan 

atau perumusan berpengaruh terhadap lancar atau tidaknya implementasi. Proses 

implementasi untuk sebagian besar dipengaruhi oleh macam tujuan yang ingin 

 
10 Kristiono, Wahyu. 2003. “Konflik Dalam Implementasi PERDA No 7 Tahun 2000 Tentang 
Penyelenggaraan Perparkiran Kota Surabaya”. Surabaya : Skripsi FISIP UNAIR (tidak dipublikasikan). 
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dicapai dan oleh cara dengan mana tujuan-tujuan itu dirumuskan. Dengan demikian 

pembuatan perumusan keputusan atau bahkan tidak dirumuskan sama sekali 

mengenai macam kebijakan yang ditempuh serta macam program yang akan 

dilaksanakan dengan berhasil atau tidak. 

Keputusan-keputusan yang dibuat pada saat perumusan kebijakan dapat pula 

menunjukkan siapa yang ditugasi untuk melaksanakan atau mengimplementasikan 

berbagai program yang ada, dan keputusan-keputusan yang demikian ini dapat 

mempengaruhi bagaimana seyogyanya kebijakan itu diwujudkan. Dalam hal ini 

mungkin diketahui perbedaan-perbedaan dalam hal tingkat kemampuan manajerial 

atau administrative dari berbagai satuan birokrasi yang ada dalam mengelola 

keberhasilan program. Beberapa diantara satuan birokrasi itu mungkin memiliki staf 

yang aktif, berkeahlian, dan berdedikasi tinggi terhadap pelaksanaan tugas bila 

dibandingkan dengan satuan birokrasi yang lainnya. Sementara itu beberapa diantara 

satuan birokrasi itu mendapatkan dukungan yang lebih besar dari elit-elit politik yang 

berkuasa dan arena itu memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan 

sumber-sumber yang lebih diperlukan. Di lain pihak mungkin beberapa satuan 

birokrasi lainnya mungkin lebih mampu menanggulangi berbagai macam tuntutan 

yang menghadang mereka. Bentuk tujuan-tujuan kebijakan itu dirumuskan juga 

membawa dampak terhadap implementasinya. Dalam hubungan ini apakah tujuan-

tujuan itu telah dirumuskan dengan jelas atau kabur atau apakah pejabat-pejabat 

politik dan administrasi sepakat terhadap tujuan-tujuan tersebut dan tidak 

berpengaruh terhadap implementasinya. 
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Kemudian, penting sekali untuk memperhitungkan tentang konteks atau 

lingkungan dalam mana tindakan tersebut berlangsung. Dalam proses 

pengadministrasian setiap program mungkin banyak aktor yang terlibat dalam 

penentuan-penentuan alokasi sumber-sumber tertentu serta banyak pihak yang 

mungkin berusaha keras untuk mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut. 

Berbagai pihak yang mungkin terlibat dalam pengimplementasian dari program 

tertentu ialah para perencana tingkat nasional, para politisi tingkat nasional, regional, 

dan lokal, kelompok elit ekonomi ditingkat local, kelompok penerima program, dan 

para pelaksana atau birokrat pada tingkat menengah dan  bawah. Aktor-aktor tersebut 

mungkin terlibat secara penuh atau tidak dalam implementasi suatu program akan 

ditentukan oleh isi program dan bentuk program itu diadministrasikan. 

Masing-masing aktor mungkin mempunyai kepentingan tertentu dalam 

program tersebut, dan mungkin masing-masing berusaha untuk mencapainya dengan 

cara mengajukan tuntutan-tuntutan mereka dalam prosedur alokasi sumber. Seringkali 

terjadi tujuan dari para aktor itu bertentangan satu sama lain dan hasil akhir dari 

pertentangan ini dan serta akibatnya mengenai siapa yang memperoleh apa, akan 

ditentukan oleh strategi, sumber-sumber, dan posisi kekuasaan dari aktor yang terlibat. 

Apa yang diimplementasikan adalah merupakan hasil dari perhitungan kepentingan-

kepentingan politik dan kelompok-kelompok yang saling berebut sumber-sumber 

yang langka, daya tanggap dari pejabat-pejabat pelaksana serta tindakan dari para elit 

politik yang kesemuanya itu berinteraksi dalam konteks kelembagaan tertentu. 
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Dari uraian diatas daya tanggap dari kelompok sasaran sangat menetukan 

berhasil tidaknya implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Campur 

tangan individu atau kelompok untuk memenuhi kepentingannya atau penolakan 

kelompok-kelompok sasaran terhadap kebijakan tersebut akan mengakibatkan konflik 

antara pembuat kebijakan atau dalam hal ini pelaksana kebijakan dengan kelompok 

sasaran. Keunikan model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif 

akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan dengan implementor, 

penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor 

implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan11. 

 

I.5.3  Teori Konflik 

Konflik menurut Alfian, dapat diartikan secara luwes dan longgar, di mana 

perbedaan kepentingan dan pendapat termasuk di dalamnya. Pada tingkat yang tinggi, 

konflik dapat berwujud pertentangan kepentingan, pendapat dan ide atau lebih tinggi 

lagi dapat berupa konfrontasi ideologis, bentrokan fisik dan semacamnya.12 

Simmel berpendapat bahwa terjadinya konflik tidak terelakkan dalam 

masyarakat. Masyarakat dipandangnya sebagai struktur sosial yang mencakup proses 

asosiatif dan disosiatif yang hanya dapat dibedakan secara analitis. 

Untuk memahami konflik, Dahrendorf mengemukakan pandangannya tentang 

konflik yang selalu melekat dalam realitas sosial: 

 
11 Dr. Riant Nugroho. 2008. Public Policy. Jakarta; PT. Elex Media Komputindo. Hal 445. 
12 Muhammad Ryaas Rasyid. 1998. Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru. Jakarta; Yarsif 
Watampone.  Hal 189 
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1. Setiap masyarakat senantiasa berada dalam keadaan proses perubahan yang 

tidak pernah berakhir 

2. Setiap masyarakat selalu memperhatikan konflik pada setiap kehidupan sosial 

3. Setiap unsur dalam masyarakat memberikan kontribusi terhadap perpecahan 

dan perubahannya 

4. Setiap masyarakat terintegrasi diatas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah 

orang atas sejumlah orang lain.13 

Bagi Dahrendorf, konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam 

sistem. Setiap individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam sistem tidak akan 

mungkin terlibat dalam konflik. Dahrendorf menyebutnya sebagai “integrated into a 

common frame of reference”. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa unit analisis dalam 

sosiologi konflik adalah keterpaksaan yang menciptakan organisasi-organisasi sosial 

bisa bersama sebagai sistem sosial14. Hal ini tentu saja berlawanan dengan dari tradisi 

fungsionalisme struktural yang melihat unit analisis sosiologi adalah konsensus di 

antara berbagai organisasi sosial sehingga memungkinkan berbagai kerjasama. 

Dahrendorf berpendapat bahwa setiap unit sosial dapat dianggap sebagai 

asosiasi yang terkoordinasi secara imperatif bagi tujuan-tujuan analitis, apabila 

terdapat peranan organisasi peranan yang mewujudkan kekuasaan. Selanjutnya 

apabila kekuasaan menunjuk pada adanya paksaan dari pihak tertentu, hubungan-
 

13 Ralf Dahrendorf. 1986. Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 
196 
14 Ralf Dahrendorf. 1959. Class and Class Conflict in Industrial Society. Dalam Novri Susan. 2008. 
Pengantar Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Konflik Kontemporer. Surabaya; Prenada Media Group. Hal 
55 

Airlangga Digital Library Network

Skrispi Konflik Kepentingan Dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Kawasan ... Arbiarto, Bowo Santoso



I-22 
 

                                                

hubungan kekuasaan pada asosiasi yang terkoordinasi secara imperatif menjadi sah 

dan dapat dipandang sebagai hubungan wewenang normatif dimana posisi-posisi 

tertentu diakui atau mempunyai hak normatif untuk menguasai pihak-pihak lain.  

Dengan demikian ketertiban sosial dipertahankan oleh proses-proses yang 

menciptakan hubungan-hubungan wewenang dalam pelbagai asosiasi yang 

terkoordinasi secara imperatif, yang berada pada pelbagai lapisan sistem-sistem sosial. 

Konflik sosial mempunyai sumber struktural, yakni hubungan kekuasaan yang 

berlaku dalam struktur organisasi sosial. Dengan kata lain, konflik antarkelompok 

dapat dilihat dari sudut konflik tentang keabsahan hubungan kekuasaan yang ada.  

Dahrendorf beranggapan bahwa sumber konflik adalah hubungan wewenang 

yang telah melembaga dalam asosiasi-asosiasi yang terkoordinasi secara imperatif. 

Citra bahwa pelembagaan merupakan proses dialektis menyebabkan bahwa 

Dahrendorf hanya menganalisis hubungan-hubungan tertentu yang dianggapnya 

sebagai inti : 15 

1. Konflik diasumsikan sebagai proses yang timbul dari kekuatan-

kekuatan yang bertentangan dalam struktur sosial. 

2. Konflik tersebut didorong atau dihambat oleh pelbagai kondisi struktur 

atau variabel. 

 
15 Soerjono Soekanto, Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan Sosiologi, Sinar 
Grafika, Jakarta, 1988. Hal 79 
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3. Penyelesaian konflik mungkin menimbulkan situasi yang 

mengakibatkan terjadinya konflik lain antara kekuatan-kekuatan yang 

saling bertentangan. 

 Menurut teori konflik versi Dahrendorf masyarakat terdiri atas organisasi-

organisasi yang didasarkan pada kekuasaan (dominasi satu pihak oleh pihak yang lain 

atas dasar paksaan) yang dinamakannya "Imperatively Coordinate Associations" 

(asosiasi yang dikoordinasikan secara paksa). Karena kepentingan kedua pihak dalam 

asosiasi-asosiasi tersebut berbeda pihak penguasa berkepentingan untuk 

mempertahankan kekuasaan, sedangkan pihak yang dikuasai berkepentingan untuk 

memperoleh kekuasaan, maka dalam asosiasi akan terjadi polarisasi dan konflik antar 

dua kelompok. Keberhasilan kelompok yang dikuasai untuk merebutkekuasaan dalam 

asosiasi akan menghasilkan perubahan sosial. 

 Teori Sosial Dahrendorf berfokus pada kelompok kepentingan konflik yang 

berkenaan dengan kepemimpinan, ideologi, dan komunikasi disamping tentu saja 

berusaha melakukan berbagai usaha untuk menstrukturkan konflik itu sendiri, mulai 

dari proses terjadinya hingga intensitasnya dan kaitannya dengan kekerasan. Jadi ia 

tidak memandang masyarakat sebagai sebuah hal yang tetap/status, Namun senantiasa 

berubah oleh terjadinya konflik dalam masyarakat.  

Dalam menelaah konflik antara kelas bawah dan kelas atas misalnya, 

Dahrendorf menunjukkan bahwa kepentingan kelas bawah menantang legitimasi 

struktur otoritas yang ada. Kepentingan antara dua kelas yang berlawanan ditentukan 
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oleh sifat struktur otoritas dan bukan oleh orientasi individu pribadi yang terlibat 

didalamnya. 

Kerangka konflik menurut Coser 16:  

1. Sebab-sebab terjadinya konflik 

Penyebab terjadinya konflik adalah kondisi-kondisi yang menyebabkan 

ditariknya legitimasi dari sistem distribusi yang ada dan intensifikasi tekanan  

terhadap kelompok-kelompok tertentu yang tidak dominan. Selanjutnya 

penarikan legitimasi itu mempengaruhi variabel-variabel struktur social. 

Tekanan-tekanan yang semakin intensif dipengaruhi oleh konteks sosialisasi 

dan kendala-kendala struktural yang dipergunakan untuk menekan kelompok-

kelompok yang ada. 

2. Intensitas konflik17 

Intensitas konflik dalam suatu sistem dapat ditelaah dengan cara memusatkan 

perhatian pada hubungan timbal-balik antara variabel-variabel : 

a. Keterlibatan emosional para partisipan 

b. Keketatan struktur sosial 

c. Taraf realisme dari konflik 

d. Jangkauan konflik terhadap nilai-nilai dan masalah-masalah pokok 

dalam sistem 

 
16 Ibid. Hal 92 
17 Ibid. Hal 94 
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e. Taraf obektivitas diatas kepentingan-kepentingan pribadi walaupun 

semua variabel dianggap penting 

3. Lamanya konflik18 

Kejelasan tujuan pihak-pihak yang bersengketa, derajat konsensus antara 

pihak mengenai kemenangan dan kekalahan, dan kemampuan para pemimpin 

untuk mengadakan prediksi terhadap biaya kemenangan dan seterusnya, 

sangat penting untuk menentukan lamanya proses konflik. Setiap variable 

mengungkapkan interelasi-interelasi tertentu, yang selanjutnya dipengaruhi 

oleh variabel-variabel lain, misalnya keterlibatan emocional, taraf realismo 

konflik, luasnya polarisasi, derajat-deraat kekuasaan, dan seterusnya. 

4. Fungsi-fungsi konflik19 

Konflik mungkin mengakibatkan terjadinya pengetatan batas-batas kelompok, 

sentralisasi pengambilan keputusan, solidaritas ideologis, dan peningkatan 

pengendalian sosial. Gejala-gejala itu hanya akan terjadi dalam kondisi-

kondisi tertentu, yakni keketatan dan diferensiasi struktur sosial, intensitas 

konflik, dan daya jangkau pengaruh konflik terhadap konflik.20 

 

 

 

 

 
18 Ibid. Hal 96 
19 Ibid. Hal 98 
20 Ibid. Hal 101 

Airlangga Digital Library Network

Skrispi Konflik Kepentingan Dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Kawasan ... Arbiarto, Bowo Santoso



I-26 
 

I.6 Konseptualisasi 

I.6.1  Konflik 

  Konflik berasal dari kata latin configure yang berarti saling memukul. Secara 

sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih 

(bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain 

dengan mengancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. 

  Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam 

suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah  menyangkut ciri 

fisik, kepandaian, pengetahuan, adat-istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan 

dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi 

yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah 

mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, 

konflik akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. 

I.6.2  Brandgang 

  Brandgang adalah lorong yang sengaja dibuat pemerintah Belanda saat 

mereka menguasai kota-kota besar di Indonesia. Lorong yang biasanya memiliki 

lebar cukup untuk 1 mobil jenis truk diesel ini sengaja dibuat sebagai fasilitas umum. 
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I.6.3  Peraturan Daerah21 

 Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah 

(gubernur atau bupati/walikota). 

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi 

khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang 

lebih tinggi. 

Peraturan Daerah terdiri atas: 

 Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan 

Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama 

Gubernur. 

 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota 

dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi 

 

 

 

 

 
21Peraturan Daerah. Diakses pada 4 Maret 2010; didapatkan dari www.wikipedia.org; Internet. 
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I.7 Definisi Operasional 

I.7.1  Konflik Penertiban 

 Konflik yang terjadi dalam penertiban kawasan brandgang yang ada di 

Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya meliputi sejumlah 

bangunan yang masih berdiri maupun yang sudah ditertibkan.  

 

I.7.2  Brandgang Surabaya 

 Brandgang Surabaya adalah brandgang yang terletak di Kelurahan Keputran 

Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. Yang mana oleh penulis memilih daerah 

tersebut karena di daerah tersebut tingkat intensitas konflik sangat terlihat. 

 

I.7.3  Peraturan Daerah 

 Peraturan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Perda No 21 

Tahun 2003 mengenai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan SK Walikota 

mengenai pencabutan ijin penyewaan. 

 

I.8 Metode Penelitian 

I.8.1  Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian adalah tipe deskriptif  

kualitatif. Metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti suatu kelompok 

Airlangga Digital Library Network

Skrispi Konflik Kepentingan Dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Kawasan ... Arbiarto, Bowo Santoso



I-29 
 

                                                

manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa mendatang.22  

Menurut Bogdan and Taylor, metodologi kualitatif merupakan prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada 

latar belakang dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak 

boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi 

perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.23 

 

I.8.2  Fokus Penelitian 

Fenomena yang diteliti adalah konflik kepentingan dalam implementasi 

kebijakan penertiban kawasan brandgang di Kelurahan Keputran Kecamatan 

Tegalsari Kota Surabaya. Fokus penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah: 

1.  Mendeskripsikan dan menganalisis alasan apa yang mendasari pemerintah 

kota Surabaya untuk menertibkan brandgang 

2.  Mengidentifikasikan bentuk-bentuk konflik pada kebijakan penertiban 

brandgang di Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya 

3. Mengetahui pihak yang diuntungkan dalam penertiban brandgang tersebut. 

 

 

 
22  Moh Nazir. 2003. Metode Penelitian. Jakarta:Ghalia Indonesia, Hal 54 
23 Lexy J Moleong. 2002 Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Hal. 3. 
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I.8.3  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian mengenai konflik kepentingan dalam implementasi 

kebijakan penertiban kawasan brandgang di Surabaya adalah di Kelurahan Keputran 

Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. Alasan penulis menetapkan kota Kelurahan 

Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya sebagai lokasi penelitian karena 

fenomena konflik penertiban brandgang ini terjadi di Kelurahan Keputran Kecamatan 

Tegalsari Kota Surabaya dan dilakukan oleh warga yang merupakan warga kota 

Surabaya, selain itu penulis juga bertempat tinggal di Surabaya. Sehingga diharapkan 

dengan dilakukannya penelitian di kota ini dapat menghemat  waktu, dana, dan 

tenaga. 

 

I.8.4  Teknik Pemilihan Informan 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik Snowball Sampling. Snowball 

Sampling adalah teknik pemilihan informan dengan mengajukan pertanyaan kepada 

sub kelompok untuk mengidentifikasi informan lain yang bisa kita teliti pula. 24  

Teknik Snowball Sampling digunakan untuk menjaring sebanyak mungkin informasi 

dari berbagai macam sumber dan bangunannya (construction). Dalam hal ini, 

informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang 

situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus banyak mempunyai banyak 

pengalaman tentang latar penelitian. Informan di sini diambil beberapa dari 

keseluruhan anggota yang terlibat konflik dalam penertiban kawasan brandgang di 
 

24 Lisa Harison. 2007. Metode Penelitian Politik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 25. 
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Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. Informan tersebut antara 

lain :  

Tabel 1.1 Daftar Informan 

No Nama Informan Jabatan 

1 

 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Agus Wulandrio 

 

Samsul Hadi 

 

Bambang Udikoro 

Ety Minarti 

Nono 

Sum 

Kris 

Nunung 

Sachiroel Alim 

Benny Purbantanu 

Kasie Bid Tanah Sempadan Dinas Pekerjaan Umum 

Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya 

Kabid Operasional Dinas Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Surabaya 

Camat Tegalsari Kota Surabaya 

Lurah Keputran Kota Surabaya 

Ketua RT 5 RW 7 Tumapel 

Warga brandgang Tumapel No 8A 

Warga Tumapel No 15 

Warga brandgang Mojopahit No 21A 

Ketua Komisi C DPRD Surabaya 

Staf Ahli DPRD Surabaya 

 

 Informasi mengenai data-data informan yang didapat oleh peneliti pada tabel 

diatas pada awalnya berasal dari Agus Wulandrio yang merupakan rekomendasi dari 

Supari pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan. Menurut Agus 

Wulandrio, orang yang terlibat dalam penertiban brandgang di Kelurahan Keputran 
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Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya adalah Samsul Hadi yang mana dia adalah 

Kepala operasional terhadap penertiban brandgang di kawasan tersebut. Setelah 

melakukan wawancara dengan Samsul Hadi, peneliti mendapatkan beberapa nama 

yang berkompeten untuk menjawab pertanyaan peneliti yaitu Bambang Udikoro 

sebagai camat Tegalsari dan Ety Minarti sebagai lurah Keputran. Dari wawancara 

dengan Bu Ety selaku lurah Keputran, peneliti mendapat nama Nono sebagai ketua 

RT 5 RW 7 di daerah Tumapel.  

 Ketika wawancara dengan Nono selaku ketua RT 5 Tumapel, Bu Sum 

disebutkan sebagai warga korban penertiban brandgang, dan ada warga yang ikut 

konflik dan ikut hearing di DPRD Surabaya yaitu Pak Kris warga Tumapel no 15. 

Dari wawancara tersebut, nama Nunung dan nama Sachiroel Alim disebut sebagai 

pihak yang juga terlibat dalam penertiban di kawasan brandgang Kelurahan Keputran 

Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. Ketika mewawancarai Sachiroel Alim, beliau 

mengutus penulis untuk bertemu dengan Benny Purbantanu sebagai referensi tata 

kota mengenai brandgang. 

 

I.8.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan dalam penilitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu: 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan informan, dengan 

memakai pedoman wawancara dimana pertanyaan-pertanyaan di dalamnya 

sengaja dibuat dan disesuaikan dengan apa yang hendak diketahui dalam 
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penelitian ini. Selain itu juga menggunakan wawancara secara terbuka dengan 

informan, wawancara terbuka  ini hanya untuk melengkapi informasi dari 

pedoman wawancara serta  untuk menggali informasi-informasi yang mungkin 

sangat penting dan dapat memperdalam hasil penelitian.  

b. Data Sekunder 

Data dokumentasi yang diambil dengan cara mengakses internet, buku, literatur, 

serta dokumen-dokumen lainnya yang menunjang data primer. 

 

I.8.6 Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa deskriptif 

kualitatif yaitu teknik analisa data yang berusaha menjelaskam suatu permasalahan 

dengan memberikan gambaran, kemudian diiringi dengan interpretasi rasional yang 

dilakukan secara mendalam dan menyeluruh. Oleh karena itu, data-data yang 

diperoleh nantinya akan sangat penting untuk dapat lebih memperjelas analisis.  

 

I.8.7    Unit Analisis 

 Yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah konflik yang terjadi 

dalam implementasi kebijakan penertiban kawasan brandgang di Surabaya. Dinas 

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan merupakan implementator dari kegiatan 

implementasi dari Surat Keputusan  Walikota Surabaya nomor 700/946/436.6.2/07 

yang mana SK Walikota tersebut sebagai pelimpahan wewenang untuk menertibkan 

kawasan brandgang. Dinas PU Bina Marga dan Pematusan memiliki wewenang 
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sebagai dinas yang bertanggung jawab terhadap penyewaan brandgang. Dinas PU 

Bina Marga dan Pematusan memiliki wewenang yang bersifat supra dan subordinasi 

(hubungan atas-bawah). Dalam kebijakan tersebut, Dinas PU Bina Marga dan 

Pematusan melakukan kordinasi dengan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai 

pelaksana di lapangan. Pelaksanaan di lapangan pun dikordinasikan dengan pihak 

kelurahan dan pihak kecamatan. Kawasan brandgang sebagai kelompok sasaran dari 

implementasi kebijakan penertiban tersebut.  
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Bab II 

Gambaran Umum Kajian Penelitian 

Bab II.1 Deskripsi 

Kota Surabaya adalah ibukota propinsi Jawa Timur yang menjadi kota 

terbesar di Indonesia. Berada di antara 7° 9’ -  7° 21’ Lintang Selatan dan 112° 36’ - 

112° 57’ Bujur Timur. Sebagian besar wilayah Surabaya merupakan dataran rendah 

dengan ketinggian 3 – 6 meter di atas permukaan laut, sebagian lagi pada sebelah 

selatan merupakan kondisi berbukit-bukit dengan ketinggian 25 – 50 meter diatas 

permukaan laut. Batas wilayah Kota Surabaya adalah sebelah Utara dan Timur 

dibatasi oleh Selat Madura, sebelah Selatan dibatasi oleh Kabupaten Sidoarjo dan 

sebelah Barat dibatasi oleh Kabupaten Gresik. 

Populasi penduduk Kota Surabaya sampai dengan tahun 2008 mencapai 

2.902.507  jiwa, yang terdiri dari penduduk laki – laki sejumlah 1.453.135 jiwa dan 

penduduk perempuan sejumlah 1.449.372 jiwa, dengan tingkat kepadatan 8.783 jiwa / 

km2. Secara administrasi pemerintahan kota Surabaya dikepalai oleh Walikota yang 

juga membawahi koordinasi atas wilayah administrasi Kecamatan yang dikepalai 

oleh Camat. Jumlah Kecamatan yang ada di kota Surabaya sebanyak 31 Kecamatan 

dan jumlah Kelurahan sebanyak 163 Kelurahan dan terbagi lagi menjadi 1.363 RW 

(Rukun Warga) dan 8.909 RT (Rukun Tetangga). 
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Secara topografi Kota Surabaya merupakan dataran rendah yaitu 80,72 % 

(25.919,04 Ha) dengan ketinggian antara -0,5 – 5m SHVP atau 3 – 8 m LWS, sedang 

sisanya merupakan daerah perbukitan yang terletak di Wilayah Surabaya Barat 

(12,77%) dan Surabaya Selatan (6,52%). Adapun kemiringan lereng tanah berkisar 0 

- 2% daerah dataran rendah dan 2 - 15 % daerah perbukutan landai. 

Jenis batuan yang ada terdiri dari 4 jenis yang pada dasarnya merupakan tanah 

liat atau unit-unit pasir. Sedang jenis tanah, sebagian besar berupa tanah alluvial, 

selebihnya tanah dengan kadar kapur yang tinggi (daerah perbukitan). Sebagaimana 

daerah tropis lainnya, Surabaya mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. 

Curah hujan rata-rata 172 mm, dengan temperatur berkisar maksimum 30° C dan 

minimum 25° C.  

Kawasan perumahan yang berupa kampung terkonsentrasi di area pusat kota. 

Sedangkan perumahan real estate tersebar di kawasan barat, timur dan selatan kota. 

Pada beberapa lokasi sudah dibangun perumahan vertical baik berupa rumah susun 

(sederhana) maupun apartemen atau kondominium (mewah). 

Areal tambak berada di kawasan pesisir timur dan utara. Areal untuk kegiatan 

jasa dan perdagangan terkonsentrasi di kawasan pusat kota dan sebagian berada di 

areal perumahan yang berkembang di kawasan barat dan timur kota. Areal untuk 

kegiatan industri dan pergudangan terkonsentrasi di kawasan pesisir utara dan 

kawasan selatan kota yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gresik dan 
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Sidoarjo. Ruang laut Surabaya saat ini keberadaannya dimanfaatkan untuk kegiatan 

pelayaran baik interinsulair maupun internasional. Selain dikembangkan pula 

kegiatan penangkapan ikan tradisional dan wisata pantai (kenjeran dan sekitarnya) 

Sementara itu pemanfaatan ruang di wilayah pesisir, meliputi perumahan 

pesisir (kampong nelayan), tambak garam dan ikan, pergudangan militer, industri 

kapal, pelabuhan dan wisata. Pada bagian pesisir utara saat ini telah dibangun jalan 

yang menghubungkan Kota Surabaya dan pulau Madura (Jembatan Suramadu).1 

Kecamatan Tegalsari 

Dalam penelitian skripsi ini, daerah yang dipilih sebagai lokasi penelitian 

adalah kecamatan Tegalsari. 

Batas Wilayah Kecamatan Tegalsari :  

o Sebelah Utara   : Kec Genteng 

o Sebelah Selatan  : Kab Wonokromo 

o Sebelah Barat   : Kec Sawahan 

o Sebelah Timur  : Kec Gubeng 

Luas wilayah kecamatan Tegalsari adalah 423 Ha 

 

                                                            
1 Data Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya 

Airlangga Digital Library Network

Skrispi Konflik Kepentingan Dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Kawasan ... Arbiarto, Bowo Santoso



• Sejarah Brandgang 

Kota Surabaya dahulunya adalah sebuah kota Hindia Belanda. Kota Hindia 

Belanda terletak di daerah Utara . Pemukimannya pun berbagai macam, mulai dari 

Pecinan, Arab dan Kampung Melayu. Pada tahun  1905 baru dimulai pengelolaan 

kota oleh gemeente atau pemerintah kota pada saat itu. Pembangunan juga kemudian 

baru melebar ke arah selatan, jadi dimulai dengan dibangunnya daerah 

Undaan,Ketabang,Gubeng,Darmo,Anjasmoro dan sebagainya. Daerah tersebut 

merupakan sebuah real estate di jaman gemeente.  

Bersamaan dengan pembangunan itulah brandgang mulai baru wajib 

diberlakukan. Pemerluan brandgang diambil dari pelajaran pembangunan di daerah 

Indrapura sampai ke pelabuhan yang mana pembangunan didaerah tersebut tidak 

memiliki brandgang. Pada pembangunan di daerah utara kota tersebut, pembangunan 

rumah antara satu dengan rumah yang lain tidak terdapat ruang celah antara bangunan 

depan rumah dengan rumah bagian blok belakang(gambar 2.1).  
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Perumahan – perumahan seperti ini berkembang secara sporadis, sehingga 

ketika terjadi kebakaran maka akan mudah sekali merambat dari satu bangunan ke 

bangunan yang lain.  

Kemudian dibangunlah sistem perumahan yang mengadopsi adanya 

brandgang(gambar 2.2).  
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Pengertian brandgang sendiri berasal dari Belanda yang bermula dari kata 

brandweer yang berarti mobil pemadam kebakaran. Brandgang konsepsi awalnya 

adalah gang untuk akses  evakuasi para penghuni atau warga setempat. Brandgang itu 

sendiri juga akses untuk masuknya pemadam kebakaran. Brandgang memiliki syarat 

minimumnya. Brandgang yang memiliki syarat lebar 3 meter biasanya brandgang 

tersebut tidak mempunyai saluran pematusan. Brandgang yang diatas 3 meter 

memiliki saluran pematusan. Brandgang dahulunya juga dirancang untuk 

pengendalian banjir atau genangan yang ada dikota.2 

Brandgang di daerah perumahan lama seperti Darmo, Ketabang, Panglima 

Sudirman, Undaan, Anjasmoro dan sebagainya digunakan untuk jalur jaringan listrik, 

telepon, air dan saluran pipa gas. Penggunaan brandgang sebagai jalur jaringan 

tersebut memiliki hal positif. Karena apabila jalur jaringan tersebut berada di depan 

perumahan maka hal tersebut akan berlawanan dengan penghijauan. Yang mana 

penghijauan tersebut  cenderung pesat yang pada akhirnya akan mengganggu jalur 

jaringan tersebut. Arsitektur kota pada jaman dahulu jauh lebih tertib daripada 

sekarang. Brandgang dipelihara oleh dinas kebersihan dengan baik.  

Pada tahun 1960 mulai ada urbanisasi atau perpindahan masyarakat dari desa 

ke kota. Mereka mulai menempati tempat bantaran rel kereta api, sungai dan juga 

menempati daerah brandgang. Beberapa brandgang kemudian berubah menjadi 

Squatters atau permukiman liar.  
                                                            
2 Wawancara dengan Benny Purbantanu 

Airlangga Digital Library Network

Skrispi Konflik Kepentingan Dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Kawasan ... Arbiarto, Bowo Santoso



 

Mereka langsung mendirikan bangunan-bangunan secara liar atau tanpa ijin. 

Pada awalnya warga brandgang menggunakan lampu penerangan berupa lampu 

teplok. warga brandgang tidak dipungut uang sewa sampai pada tahun 1965. 

Pada tahun 1965, yaitu pada saat PKI warga brandgang menjadi korban. 

Mereka dicap sebagai orang komunis yang kemudian daerah brandgang dibersihkan 

dengan dibongkar dan juga dengan cara dibakar. Alasan pembersihan pada saat itu 

dengan dalih keamanan karena takut disusupi komunis. Pembersihan tersebut 

dilakukan di hampir seluruh kota surabaya. 

Sampai tahun 1970, tanah brandgang tersebut kosong. Pada status kosong 

itulah baru muncul kembali peristiwa – peristiwa seperti pada awalnya brandgang, 

seperti mulai ada maling.Brandgang menjadi daerah tidak aman lagi.Pada tahun 

tersebut juga awal munculnya akuisisi brandgang oleh warga perumahan sebatas 
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persil rumahnya.akuisisi tersebut kebanyakan terjadi di daerah tengah kota 

surabaya.diakuisi oleh warga tersbut yang menjadi merepotkan mengenai siapa yang 

memeliharanya.Akuisisi tersebut mempunyai dua golongan yaitu : 1. pemukim liar 2. 

warga rumah kavling yang di depan. 

• Sekilas Tentang Brandgang 

Brandgang ialah jalan sempit untuk inspeksi kebakaran atau saluran yang 

berada di antara rumah warga. Jumlah brandgang di Surabaya jumlahnya semakin 

lama semakin habis karena sudah berubah fungsi menjadi pemukiman warga. Masa 

kolonial dulu, adanya brandgang sudah dipikirkan oleh arsitek-arsitek Belanda. 

Lahan yang semestinya menjadi saluran drainase jaman Belanda tidak sesuai dengan 

peruntukan awal yaitu sebagai pematusan dan lorong darurat. 

Brandgang yang ada di Surabaya sekarang umumnya terletak di belakang 

kapling rumah dengan ukuran lebar 3 meter sampai 7 meter. Sebagai sistem drainase, 

brandgang saling menyambung dengan saluran pinggir jalan dan saluran utama. 

Manfaat Brandgang 

1. sebagai ruang ventilasi  

Brandgang memilik fungsi sebagai ruang ventilasi untuk rumah.Brandgang sangat 

mendukung proses sirkulasi udara , mengalirkan udara segar dari luar kedalam 
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ruangan. maka aliran udara tidak akan ‘terjebak’ di dalam rumah, yang menyebabkan 

rumah terasa pengap dan panas. 

2. Sebagai tempat pencahayaan 

Brandgang sebagai masuknya cahaya alami (yang berasal dari matahari) yang masuk 

ke dalam ruangan dapat membersihkan ruangan sekaligus menghangatkan ruangan 

agar tidak lembab. 

3. Sebagai saluran pematusan 

Brandgang yang memiliki saluran berfungsi sebagai saluran drainase. Dimana 

drainase merupakan suatu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada 

suatu daerah, serta cara-cara penangggulangan akibat yang ditimbulkan oleh 

kelebihan air tersebut yaitu banjir. 

4. Saluran Utilitas 

Brandgang menjadi tempat yang berguna bagi saluran utilitas. Pemakaian buat 

utilitas apabila memakai brandgang maka tata lingkungan terlihat semakin teratur. 

• Data Inventaris Brandgang di Kota Surabaya 

Di dalam catatan inventaris, brandgang yang telah beralih fungsi menjadi 

permukiman hamper seluruhnya berada di tengah kota dan kawasan rawan banjir, 

seperti di Jl. Diponegoro, Jl. Raya Gubeng, Jl. Imam Bonjol, Jl. Raya Darmo, Jl. 

Sumatera, Jl. Bawean, Jl. Biliton, Jl. Cisadane, Jl. Dr. Sutomo, Jl. Kapuas, Jl. Nias, Jl. 
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Basuki Rahmat, di sebelah rumah dinas wali kota Surabaya, Jl. Sedap Malam, dan 

lain-lain. 

Tabel 2.1.Rekapitulasi Data Saluran Brandgang Surabaya 3 
No Kecamatan Kelurahan Jumlah 

Persil 

Ketabang 51 1 Genteng 

Embong Kaliasin 39 

Gubeng 37 2 Gubeng 

Mojo 33 

Bubutan 26 3 Bubutan 

Alon-Alon Contong 19 

Petemon 14 4 Sawahan 

Sawahan 12 

Simokerto 10 5 Simokerto 

Tambak Rejo 8 

Tambak Sari  7 6 Tambak Sari 

Pacar Keling 5 

Dr. Sutomo 4 

Keputran 3 

7 Tegal Sari 

Tegal Sari 3 

                                                            
3 Data Brandgang Bappeko kota Surabaya 
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Nyamplungan  2 8 Pabean Cantian 

Bongkaran 2 

Darmo 1 

Ngagel 1 

Jagir 1 

9 Wonokromo 

Ngagel Rejo 1 

Bab II.2 Awal Mula Konflik 

Relasi kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terpaut 

pada penggunan aset daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hal ini 

adalah Pemerintah Kota Surabaya dalam penggunaan retribusi penyewaan brandgang 

sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Surabaya telah menimbulkan 

konflik antar daerah dengan pusat.  

Penggunaan brandgang tersebut oleh pemerintah kota Surabaya sebagai 

retribusi untuk sumber pendapatan daerah telah menyalahi fungsi brandgang itu 

sendiri yang mana dalam PP No 6 Tahun 2006 pasal 19 ayat 5 telah menjelaskan 

bahwa brandgang tersebut sebagai fasilitas umum yang mana mempunyai fungsi bagi 

masyarakat umum sebagai jalan darurat penanggulangan bahaya kebakaran. Selain 

untuk jalan brandgang juga sebagai saluran drainase atau saluran air. 
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Dasar penyalahgunaan fungsi tersebut yang digunakan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan untuk mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah kota Surabaya. 

Brandgang sendiri telah banyak dijadikan sebagai tempat pemukiman, tempat usaha 

dan sebagainya. Bangunan permanen telah banyak berdiri di atas aset kota tersebut. 

Penertiban Kawasan brandgang sejatinya sudah dilaksanakan berkaitan 

dengan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang berimplikasi dengan adanya 

pencabutan ijin penyewaan brandgang yang dikeluarkan oleh Walikota Surabaya 

Bambang DH pada tahun 2007. Penundaan penertiban pun sempat dilakukan terkait 

dengan adanya konsultasi Dewan dengan Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan 

adanya dugaan penyelewengan uang hasil penyewaan brandgang tersebut. 

Penertiban tersebut ditunda dengan syarat menunggu hasil jawaban dari 

Badan Pemeriksa Keuangan. Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya 

pun melakukan hearing dengan warga dan dinas eksekutif terkait dengan rencana 

penertiban yang akan dilakukan pada tanggal 2-3 Desember 2009. Dari hearing 

tersebut, warga melaporkan bahwa mereka menempati brandgang tersebut secara 

tidak gratis.  

Konflik yang muncul dari brandgang itu sendiri lebih terkait sebagai 

permasalahan suatu sumber aset dimana aset tersebut menjadi langka ditengah 

keterbatasan tanah atau lahan untuk tempat tinggal sehingga brandgang menjadi 

suatu alternatifnya. 
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BAB III 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

KELURAHAN KEPUTRAN 

Kelurahan Keputran 

 Dalam penelitian skripsi ini, daerah yang dipilih sebagai lokasi penelitian 

adalah Kelurahan Keputran. Luas Wilayah 81 Ha. Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 

4.331 KK. Jumlah Penduduk Kelurahan Keputran 21.023. 

Batas Wilayah :  

A. Batas Wilayah Sebelah Utara  : Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng 

B. Batas Wilayah Sebelah Timur  : Kel. Ngagel Kec. Wonokromo 

C. Batas Wilayah Sebelah Selatan  : Kel. Darmo Kec. Wonokromo 

D. Batas Wilayah Sebelah Barat  : Kel. Dr. Sutomo Kec. Tegalsari 
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Tabel 3.1 
Data Brandgang Kelurahan Keputran 

Kecamatan Tegalsari 
Tahun 2009 

NO NAMA/JALAN SEKARANG JADI KETERANGAN 

1 Henitio Widjaya Jl.Doho 30 Tempat Jemuran SHM 

2 Hardjo Gunawan  

Jl. Blambangan 10 

Kamar Pembantu  

3 IM Sri Sunaryati Jl. Kahuripan 27 Garasi  

4 Winaryadi Jl. Doho 16 Tempat Jemuran  

5 Fredirique Alia Jl. Doho 26 Garasi  

6 Dr. Moelyono Soerowidjojo       

Jl. Sriwijaya 17 

Garasi  

7 Megawati Kalimutu                    

Jl. Blambangan 18 

Tempat Jemuran  

8 Yayasan Lasaris                         

Jl. Polisi Istimewa 7 

Lapangan/Tempat 

parkir 

 

9 Widawati Jl. Kapuas 3 Tempat Jemuran  

10 Ratna Listining Halim Jl. Doho 

no 34-36 

Kamar pembantu dan 

dapur 

 

11 Untoro Jl. Blambangan 23 Tempat Jemuran SHM 

12 Hary Susilo Jl. Kapuas 4 Garasi SHM 
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13 Gunawan Jl. Pandediling 28 Garasi IPT Sementara/ 

RTH/Sepadan 

14 Jl. Dinoyo Tangsi I Rumah Damija 

15 Jl. Dinoyo Gang X Rumah Damija 

16 Jl. Dinoyo Gang XI Rumah Damija 

17 Jl.Mojopahit 21 Wartel Brandgang 

18  Jl. Tumapel Warung Saluran 

19 Jl. Mataram 3 Garasi  Brandgang 

20 Jl. Doho 26, Belakang Rumah Brandgang 

21 Jl. Mojopahit 2 Toko dan Fotocopy Brandgang 

22 Jl. Serayu Blk Rumah Damija 

23 Jl. Tanggulangin Blk Rumah Damija 

24 Antara Rumah Jl. Doho-Jl. 

Blambangan 

 Brandgang 

25 Antara Rumah Jl. Blambangan-Jl. 

Kahuripan 

 Brandgang 

26 Antara Rumah Jl. Kahuripan-Jl. 

Tumapel 

 Brandgang 

27 Antara Rumah Jl. Tumapel- Raya 

Darmo 

 Brandgang 

28 Antara Rumah Jl. Raya Darmo-  Brandgang 
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Jl.Sriwijaya 

29 Antara Jl. Mojopahit-Jl. Polisi 

Istimewa 

 Brandgang 

30 Jl. Polisi Istimewa 14 Garasi/Gudang Brandgang 

 

III.1 Penertiban Brandgang dan Mekanisme Penertiban 

III.1.1 Penertiban Brandgang 

 Penggunaan brandgang selama bertahun-tahun telah banyak beralih fungsi 

dari fungsi brandgangnya semula. Fungsi brandgang sebagai sarana umum sendiri 

mempunyai dua fungsi yaitu sebagai jalan untuk masuknya mobil pemadam 

kebakaran dan sebagai saluran air atau saluran drainase. Brandgang sendiri 

dimanfaatkan oleh warga sebagai tempat untuk tinggal selama bertahun-tahun bahkan 

sudah ada yang sampai berpuluh-puluh tahun. Bentuk bangunan yang berdiri diatas 

tanah brandgang pun bervariasi. Ada bangunan yang semi permanen,ada pula 

bangunan yang permanen. Bentuk bangunannya pun sudah ada yang menjadi sebuah 

rumah mewah. Bermacam-macam bangunan pasti bermacam-macam pula 

penghuninya. Penghuninya pun ada yang dari masyarakat miskin sampai masyarakat 

kaya. Selain tempat untuk tinggal, tak sedikit pula yang memanfaatkannya sebagai 

tempat untuk usaha.  
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Penyalahgunaan fungsi tanah brandgang juga diikuti dengan penyalahgunaan 

fungsi brandgang sebagai saluran air. Saluran air tersebut sengaja dipakai oleh 

penggunanya dengan cara menutup saluran air tersebut dengan memakai beton. 

Penggunaannya sendiri ada yang dijadikan sebagai tempat lahan parkir dan sebagai 

penyambung dua bangunan. Sehingga tak ayal menyebabkan banjir pada musim 

hujan karena saluran airnya tertutup sehingga aliran airnya tidak dapat mengalirkan 

air dengan baik.  

”dasar penyewaannya mas..paling karena brandgang banyak yang 
sudah berubah fungsi. Daripada kita tidak mendapatkan, lebih baik 
kita sewakan saja”1  

Pemberian ijin oleh pemerintah kota Surabaya mengenai penyewaan 

brandgang dikarenakan sudah banyaknya penggunaan brandgang oleh warga kota 

Surabaya. Mulai dari perubahan fungsi sampai dengan berdirinya bangunan yang 

semi permanen maupun yang permanen. Pemerintah Kota Surabaya memberikan 

kuasa sepenuhnya kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 

terhadap pengelolaan brandgang. Karena brandgang menurut pemerintah kota 

termasuk adalah sebuah Damija. Damija adalah merupakan ruang sepanjang jalan 

yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan dengan 

suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, 

guna peruntukan daerah manfaat jalan dan pelebaran jalan maupun penambahan jalur 

 
1 Wawancara dengan Agus Wulandrio.  
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lalu lintas dikemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan 

termasuk brandgang, yang dikuasai pemerintah daerah. 2 

Para penghuni brandgang itu sendiri dikenai dengan kewajiban untuk 

membayar retribusi kepada Pemerintah Kota Surabaya. Retribusi brandgang itu 

sendiri masuk dalam sebagai sumber salah satu Pendapatan Asli Daerah atau PAD 

bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan. Pemberian ijin untuk 

penggunaan brandgang telah diatur dalam  Perda No 21 Tahun 2003 mengenai 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.  

Sri Mul, sapaan akrab Sri Mulyono, menerangkan, pemkot memang pernah 

menyewakan brandgang lorong kepada pemilik rumah di sekelilingnya. Namun, izin 

pemakaiannya hanya sebagai ruang terbuka hijau, bukan untuk pendirian bangunan 

tambahan."Biasanya, mereka menggunakannya sebagai halaman atau ruang untuk 

ventilasi udara," ucap dia. Pemberian izin itu diatur dalam Perda No 21 Tahun 2003 

mengenai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan diubah dengan Perda No 6 

Tahun 2005. Dalam perda tersebut dinyatakan, brandgang lorong dapat disewakan 

sebagai ruang terbuka hijau (RTH). "Maka, mereka hanya memanfaatkannya untuk 

memperbaiki sirkulasi udara dalam rumah dan halaman," ujar Sri Mul. 

 Pemberian izin tersebut dilakukan selama dua tahun dan dapat diperpanjang. 

Jika disewa pemilik rumah biasa, tarifnya Rp 600 per meter persegi setiap bulan. 

 
2 Peraturan Daerah Kota Surabaya No 21 tahun 2003 
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Namun, harga itu naik menjadi Rp 1.500 per meter persegi setiap bulan jika disewa 

oleh pemilik tempat usaha.  

  Namun, sejak 2007, pemkot tidak memberikan izin lagi. Menurut Sri Mul, 

pendapatan asli daerah (PAD) yang didapat dari penyewaan brandgang sama sekali 

tidak sepadan dengan pemanfaatan brandgang sebagaimana mestinya. "Maka, kami 

kembalikan fungsi brandgang lorong seperti awalnya, penyelamat kebakaran," ujar 

dia.3 

Ijin pemakaian dalam Perda tersebut membolehkan warga menyewa tanah 

brandgang sebagai Ruang Terbuka Hijau yang dimanfaatkan untuk halaman atau 

sebagai ruang ventilasi udara. Perda no 21 tahun 2003 tersebut kemudian diperbarui 

dengan Perda no 6 tahun 2005 mengenai Pemakaian Kekayaan Daerah.  

Pada tahun 2007 ijin tersebut diberhentikan oleh Pemerintah Kota Surabaya. 

Pencabutan ijin tersebut berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya nomor 

700/946/436.6.2/07 pada tanggal 07 bulan Maret tahun 2007. Surat keputusan 

tersebut merupakan suatu sumber hukum untuk menertibkan tanah brandgang. Hal 

tersebut merupakan suatu tindak lanjut dari Pemerintah Kota Surabaya terkait dengan 

surat rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI.  

”adanya temuan BPK waktu audit, brandgang kok disewakan? Trus 
dari situ merekom ke pak wali untuk ditertibkan kembali.”4 
 

 
3 Bangli Brandgang yang diperjualbelikan. Diakses pada 26 Maret 2010. Didapatkan dari 
www.Jawapos.co.id; Internet 
4 Wawancara dengan Agus Wulandrio. 

Airlangga Digital Library Network

Skrispi Konflik Kepentingan Dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Kawasan ... Arbiarto, Bowo Santoso

http://www.jawapos.co.id/


III‐8 

 

                                                           

Temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan adalah banyaknya pemanfaatan 

tanah brandgang tidak sesuai dengan fungsinya. Tanah brandgang yang disewa 

banyak didirikan bangunan yang permanen sehingga fungsinya sebagai sarana umum 

telah terganggu. Badan Pemeriksa Keuangan sendiri menganggap Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga dan Pematusan tidak memperhatikan kepentingan umum bagi 

masyarakat yang mana pemanfaatan brandgang sebagai jalan darurat untuk 

penanggulangan bahaya kebakaran. Badan Pemeriksa Keuangan memerintahkan 

kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan agar 

mengevaluasi ijin pemanfaatan tanah brandgang dan menertibkan bangunan 

permanen diatas brandgang yang mengganggu fungsinya brandgang. Badan 

Pemeriksa Keuangan juga memerintahkan Tim Anggaran agar secara efektif 

berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan untuk 

menyesuaikan penetapan anggaran penerimaan tanah brandgang di tahun berikutnya. 

”karena dulu ya mas, Dinas Pekerjaan Umum itu masih menyeluruh. 
Apapun yang sifatnya umum....sekarang sudah spesifik mas”5 
 
Banyaknya peralihan fungsi brandgang karena masih kurangnya fokus 

konsentrasi pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum. Sehingga banyaknya bangunan yang 

berdiri secara sporadis dalam penempatannya. Pengawasan terhadap ijin yang 

diberikan oleh Dinas PU Bina Marga dan Pematusan tidak berlangsung. 

Perda No 7 Tahun 1992 tentang Ijin Mendirikan Bangunan digunakan sebagai 

dasar hukum bagi aparatur pemerintahan untuk melaksanakan tindakan penertiban. 
 

5 Wawancara dengan Agus Wulandrio. 
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Dalam hal ini Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai leading sector dalam 

penertiban tersebut. Penggunaan perda tersbut untuk menertibkan bangunan 

brandgang yang sudah dicabut ijinnya oleh pemerintah kota Surabaya. 

 

III.1.2 Mekanisme Penertiban 

 Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya nomor 700/946/436.6.2/07, 

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan pun segera menyiapkan langkah 

mengenai penertiban brandgang. Pendataan mengenai brandgang pun mulai 

dilakukan. Daftar inventaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 

tahun 2006 menunjukkan jumlah brandgang sebanyak 280 titik dan jumlah luas total 

brandgang sekitar 12.807 m2. Dasar pelaksanaan penertiban bangunan yang berada 

di atas brandgang menggunakan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1992 Tentang Ijin 

Mendirikan Bangunan di Kota Surabaya.  

Menurut Satuan Polisi Pamong Praja, penertiban kawasan brandgang 

dilakukan terhadap bangunan yang berdiri diatas brandgang yang tidak mempunyai 

ijin. Serta bangunan yang dikiranya tidak memberikan kontribusinya terhadap 

pemerintah kota. Ijin tersebut diberhentikan pada tahun 2007 dan pada tahun tersebut 

itulah bangunan yang berdiri diatas brandgang disebut sebagai bangunan liar dan 

harus segera ditertibkan.  

” awalnya ada temuan dari BPK terhadap asset pemerintahan 
kota…nah asset itu khan berupa tanah atau bangunan,termasuk 
brandgang…mulai tahun 2007 itu mas ijin sudah diberhentikan 
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termasuk rumah-rumah brandgang.Brandgang itu khan ditempati oleh 
penghuni-penghuni liar tho mas.warga yang kita tertibkan itu adalah 
warga yang tidak punya ijin mas.dia khan tidak mbayar pajak mas. 
Dalam hal ini aset pemerintah kota yang ditempati harus memberikan 
kontribusi bagi pemerintah kota, dalam hal ini sebagai PADnya”6  
 
Penertiban kawasan brandgang menurut Dinas Pekerjaan Umum, dinasnya 

akan turun apabila ada daerah yang mengajukan permohonan untuk ditertibkan. 

Dalam hal ini adanya surat baik dari pihak kecamatan atau pihak kelurahan dijadikan 

sebagai rekomendasi tersendiri bagi dinas tersebut mengenai penertiban brandgang. 

Sama halnya seperti penertiban di daerah Tumapel. 

”kita dapat surat dari kecamatan yang minta untuk daerahnya 
ditertibkan.penertiban di daerah tumapel,terus terang kita pasif, 
kecamatan mengajukan daerahnya untuk ditertibkan,qt 
menindaklanjuti peringatan-peringatan..untuk perda yang baru khan 
yang dilapangan khan satpol”7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Wawancara dengan Samsul Hadi.  
7 Wawancara dengan Agus Wulandrio.  
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Gambar 3.1 Mekanisme Penertiban8 

 

 

Perihal mengenai ijin, dinas yang terkait dengan penertiban tersebut dalam 

masalah brandgang adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan harus 

memiliki ijin untuk menertibkan kawasan tersebut.  Surat Keputusan  Walikota 

Surabaya nomor 700/946/436.6.2/07 menjadi sumber hukum yang melandasi ijin 
                                                            
8 Data Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya 

III‐11 

 

Airlangga Digital Library Network

Skrispi Konflik Kepentingan Dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Kawasan ... Arbiarto, Bowo Santoso



III‐12 

 

                                                           

untuk menertibkan brandgang. Dalam surat keputusan tersebut, Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga dan Pematusan diperintahkan oleh Walikota Surabaya untuk 

mengevaluasi ijin pemanfaatan tanah brandgang tersebut dan menertibkan bangunan 

permanen diatas tanah brandgang yang mengganggu fungsi sebagai sarana 

kepentingan masyarakat. Kemudian juga memerintahkan agar mengamankan aset 

tanah dan mengambil tindakan tegas kepada pihak lain yang memanfaatkan aset tanpa 

ijin.  

”dalam surat rekom itu pak wali merekom ke kita untuk segera 
menertibkan setelah adanya rekom dari Walikota, Dinas PU 
melakukan kordinasinya dengan Satuan Polisi Pamong Praja yang 
mana satuan tersebut berperan sebagai leading sector dalam perihal 
penertiban dilapangan. ”9 
 
Setelah mempunyai ijin untuk menertibkan kawasan brandgang, pengecekan 

brandgang dilakukan dengan dibentuknya tim lapangan untuk melihat kembali 

kondisi lapangan. Untuk menetapkan bangunan – bangunan brandgang bermasalah 

yang melanggar ijin penyewaannya.  

”kita kordinasi dengan instasi terkait,dalam hal ini jajaran pemerintah 
kota. selama ini dalam brandgang kita memakai jajaran polres tapi 
tetap kita waktu koordinasi kita pakai polwiltabes,karena itu skala 
kecil kita makai jajaran polres. Setelah sosialisasi,kita tinggal teknis 
rapate,maksudnya lebih mengarah ke tehnik pembongkaran ..kordinasi 
tersebut untuk mengetahui tugas masing2 dinas yang terkait. 
Sosialisasi dilakukan ketika setelah rapat teknis.PU bertindak sebagai 
tim lapangan yang tugasnya untuk memberi batasan wilayah”10 
 

 
9 Wawancara dengan Agus Wulandrio.  
10 Wawancara dengan Samsul Hadi.  
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Dalam rapat kordinasi tersebut, dinas PU sebagai tim lapangan dan juga 

sebagai tim survey yang menetapkan batasan – batasan wilayah yang akan dibongkar 

atau ditertibkan. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang akan menetapkan mengenai 

masalah teknis pembongkaran baik berupa sosialisasi dan waktu pembongkarannya. 

“Pada waktu sosialisasi,diadakan Muspika…musyawarah pimpinan 
kecamatan. Di Muspika tersebut warga diberi peringatan secara lisan. 
Baru ketika peringatan tertulis,itu yang mengeluarkan satpol pp karena 
bangunan tersebut melanggar ijin IMB.”11 

Dalam penertiban brandgang di Surabaya, personil yang terlibat dalam 

operasi penertiban antara lain :  

 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya 

 Polwiltabes beserta jajarannya 

 Garnisun Tetap III Surabaya (beserta jajarannya) 

 Dinas Bina Marga dan Pematusan 

 Dinas, Badan, dan Instansi Terkait di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya 

 Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di tingkat kecamatan 

Pada Penertiban di daerah Tumapel, Dinas yang bertugas menjaga keamanan 

eksekusi adalah Petugas Satpol PP, polisi, polisi militer, provost TNI-AL dan TNI-

AU. Sedangkan penyedia tenaga pembongkar disediakan oleh dinas PU Bina Marga 

dan Pematusan dibantu oleh Satpol PP dan Polisi. Dinas Pengelolaan Bangunan dan 

Tanah (DPBT) Pemkot ikut juga dalam penertiban brandgang. DPBT tersebut 

 
11 Wawancara dengan Samsul Hadi.  
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mengurusi mekanisme penggantian rumah susun bagi warga penertiban kawasan 

brandgang. 

 

III.2 Konflik  

III.2.1 Sikap Warga 

III.2.1.1 Sikap Warga Sebelum Penertiban 

 Keadaan sosial di sekitar wilayah brandgang sangatlah harmonis. Hal tersebut 

dikarenakan kebanyakan warga penghuni brandgang sudah tinggal didaerah tersebut 

sudah sejak dari turun temurun. Dan mereka juga dihormati oleh warga sekitar. Hal 

tersebut sangatlah dimaklumi karena penghuni brandgang menempati daerah tersebut 

sudah sejak dari jaman Belanda. Pada waktu awal mulainya bertempat tinggal di 

lokasi brandgang, penghuni brandgang memiliki tetangga yang mayoritasnya masih 

asli orang-orang Belanda.  

Dan pada saat sekarang para penghuni di daerah sekitar brandgang sudah 

kebanyakan warga pribumi asli. Sikap warga melihat adanya daerah brandgang 

sendiri sudah merupakan sesuatu yang membawa manfaat bagi warga lingkungan 

sekitar. Salah satu manfaatnya adalah keamanan lingkungan. Yang mana warga 

Brandgang mendirikan warung sebagai usahanya juga sebagai tempat untuk 

berkumpulnya warga untuk menjaga lingkungannya. Dengan keberadaan warung 
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tersebut, warga merasakan daerah lingkungannya tidak sepi yang dikhawatirkan akan 

rawan tindak kejahatan. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu warga :  

” warga tidak ada masalah dengan penghuni brandgang.kebetulan jg 
saya mantan RT...menurut saya pribadi ,menguntungkan saya...krn 
byk anak2 kumpul disana trus saya titipkan rumah kepada mereka.mau 
titip siapa lagi?titip warga sebelah-sebelah?..dengan adanya 
brandgang ini sangat menguntungkan saya...tukang becak yang ada 
disitu bahkan saya panggil untuk motongin rumput. Saya suruh untuk 
motongin rumput drpd km g ngetrek.”12 
 
Jika sebelumnya tingkat sosial antar warga yang sebelumnya terlihat sangat 

renggang kini dirasa mulai terjalin erat. Kondisi situasi yang kondusif ini membuat 

warga brandgang bisa bertempat tinggal lebih lama di daerah tersebut. Karena 

dengan adanya warung tempat usaha pada tumapel no 8 – 10, banyak berkumpulnya 

warga sebagai tempat untuk bersosialisasi. 

Dalam pembuatan ijin mengenai penyewaan brandgang atau lebih tepatnya 

ijin penyewaan tanah sempadan, warga brandgang atau warga yang menjadi pihak 

pemohon untuk menyewa brandgang diharuskan membuat surat pernyataan dengan 

pihak  warga sekitar brandgang. Dalam surat pernyataan tersebut, warga sekitar yang 

dimaksud adalah pihak sebelahan dengan lokasi brandgang yaitu tetangga sebelah 

kiri dan tetangga sebelah kanan dari lokasi brandgang. Dalam surat pernyataan 

tersebut, bahwa keberadaan warga penghuni brandgang diakui oleh warga sekitar. 

Mereka tidak keberatan dengan penggunaan lokasi brandgang untuk ditempati warga 

luar. 

 
12 Wawancara dengan Kris warga tumapel no 15. 
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Sikap lain ditunjukkan oleh Ketua RT daerah tersebut, yang menyebutkan 

bahwa daerah yang ditempati warga no 8A adalah sebuah contoh dari bangunan liar. 

“Mengenai masalah warga 8A..dia itu ngasih nomer sendiri. Dan itu 
bukan warga saya dan saya tidak mau memberikan surat keterangan 
warga.karena dia punya rumah di kampung., entah mengapa dia bikin 
warung dan kost2an liar. Warga di no 8A itu ngeselin warga 
juga…dalam arti dia bikin pesta,spt sunatan dia bikin pesta semalam 
suntuk.”13 
 

Pak Nono menganggap kehadiran warga tersebut sangat meresahkan dan 

mengganggu ketertiban di lingkungannya. Tindakan warga no 8A dinilainya semena-

mena dan tidak pernah ijin  

“Keluhan warga mengenai penggunaan brandgang itu sebagian ada,tp 
sepanjang itu tidak menjadi agenda dan permasalahan yang 
pelik…menurut pak RT yang selama ini dilihat keberadaan brandgang 
yang ada itu meresahkan warga yang rumahnya besar2, karena 
daerahnya menjadi kumuh.”14 

 

III.2.1.2 Sikap Warga Ketika Penertiban 

Sikap warga di daerah Tumapel ketika penertiban diwarnai dengan berbagai 

ekspresi dari warga. Pelaksanaan eksekusi oleh pemerintah kota Surabaya dimaknai 

warga sebagai tindakan yang mengisyaratkan tindakan ketidak adilan dan 

ketidaksetaraan diantara sesama warga penghuni brandgang. Pembongkaran yang 

dilakukan di daerah Tumapel  

 
13 Wawancara dengan Pak Nono. 
14 Wawancara dengan Bambang Udikoro. 
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”warga tumapel 8a itu ngelakuin perlawanan, teriak-teriak”.15 

 Warga melihat ketidakjelasan bentuk sikap Dinas pemerintah mengenai 

penertiban kawasan brandgang tersebut. 

”motivasinya itu apa? Kalo memang brandgang tidak boleh ditempati, 
seharusnya semua brandgang juga harus ditertibkan termasuk 
brandgang di belakang rumah saya dan itu sudah permanen”16 
 
Penertiban brandgang meninggalkan pertanyaan bagi warga sekitar 

brandgang. Untuk daerah Tumapel, penertiban yang dilakukan di daerah tersebut 

meninggalkan kesan penertiban hanya dilakukan bagi warga yang tidak punya. 

Karena di daerah Tumapel tersebut, brandgangnya berupa bentuk letter U. Yang 

mana letter U tersebut ditempati oleh warga yang tidak mampu dan separuhnya 

ditempati oleh warga yang mampu. Tetapi penertibannya hanya mengarah kepada 

warga yang tidak punya saja. Letter U yang ditempati warga mampu tidak disentuh. 

Bahkan penertiban tersebut mendapat tantangan dari warga yang lain untuk meminta 

daerah rumahnya untuk ditertibkan. Warga tersebut meminta brandgang yang ada di 

belakang rumahnya untuk ditertibkan sebagai bukti keseriusan pemerintah untuk 

mengembalikan fungsi brandgang. 

”ini lho pak sekalian laksanakan..di belakang itu juga 
dibongkar.jangan yang warga kecil saja yang dibongkar”17 

 

Pertanyaan senada serupa pun diungkapkan oleh Ketua RT Tumapel :  

 
15 Wawancara dengan Samsul Hadi. 
16 Wawancara dengan Kris warga Tumapel no 15.  
17 Wawancara dengan Kris warga Tumapel no 15.  
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“Pemerintah dalam kacamata saya itu tidak konsisten, kalau mau 
dibongkar bongkaren,kalo sudah dibongkar bersihkan kalo sudah 
dibersihkan pagerono. Saya sudah berikan surat ke PU untuk masang 
pagar di tempat brandgang.”18 

  

III.2.2 Konflik di Lapangan 

III.2.2.1 Konflik Warga Penghuni Brandgang dengan Dinas Pemerintah 

Adanya rasa ketidak adilan dalam tindakan pemerintah terhadap penertiban 

brandgang dirasakan oleh warga, baik warga penghuni brandgang ataupun warga di 

sekitar daerah brandgang. Penertiban yang dilakukan oleh dinas pemerintah kota 

terkesan hanya ditujukan bagi warga yang kurang mampu saja. Sedangkan warga 

yang mampu tidak tersentuh oleh penertiban.  

“Satpol pp tebang pilih, dulu katanya punya orang cina yang ada di situ 
bakalan di bongkar. Tapi orang cinanya bilang jangan nanti saya bongkar 
sendiri aja. Soalnya saya sudah punya tukang, takutnya nanti malah rusak kalo 
di bongkar sama satpol pp”19 

 

Tindakan Dinas terkait dengan penertiban menurut Bu Sum warga 8A korban 

adalah sebuah penertiban tebang pilih.  

Konflik itu muncul ketika seperti tebang pilih., padahal kita kerja sesuai 
dengan data. Data yang dari PU ada 15 sesuai dengan yang mendaftar. Di 
daerah 8a itu keadaan social ekonominya lemah20 
 

 
18 Wawancara dengan Pak Nono. 
19 Wawancara dengan Bu Sum warga Tumapel no 8A. 
20 Wawancara dengan Ety Minarti. 
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Warga penghuni yang keadaan ekonomi menengah ke atas tidak terkena 

penertiban pada saat itu dengan alasan takut rumahnya rusak dan rumahnya dibobol 

maling. Bahkan warga korban penertiban brandgang Tumapel juga menantang 

kepada aparat yang melakukan pembongkaran bangunannya untuk langsung 

membongkar brandgang yang ada disebelahnya pula. Brandgang di sebelah 

bangunannya adalah lanjutan dari brandgang bangunannya yang berbentuk letter U. 

Brandgang yang dimaksud tersebut adalah brandgang yang ditempati oleh warga 

kaya. Dinas pun tidak melakukan penertiban pada brandgang tersebut dengan dalih 

bangunannya akan dibongkar sendiri oleh pemiliknya. Pemilik bangunannya tersebut 

berkilah bahwa apabila dibongkar maka rumahnya akan di masuki oleh maling dan 

jika dibongkar oleh Dinas akan menyebabkan bangunan yang ada dirumahnya akan 

ikut rusak. Dan Dinas memberikan deadline kepada pemilik bangunannya tersebut 

untuk pembongkarannya. 

Dalih penertiban oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, penertiban tersebut 

dilakukan kepada warga yang menempati brandgang tanpa ijin dan tidak memberikan 

kontribusi terhadap pemerintah daerah. Dalam hal ini tidak membayar pajak dan 

retribusi kepada pemerintah kota. Dinas Satpol PP menganggap bahwa penghuni 

brandgang tidak pernah membayar pajak atau retribusi selama memakai lahan 

brandgang.  

”adanya pihak yang menempati daerah itu tanpa ijin dan tidak 
memberikan kontribusi terhadap pemerintah kota...aset pemerintah 
kota yang di tempati oleh pihak lain harus memberikan kontribusi 
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terhadap pemerintah kota untuk PADnya atau Pendapatan Asli 
Daerah”21 
 
Jika dalih tersebut digunakan maka terjadi kontradiksi dengan beberapa 

pengakuan warga yang menempati brandgang. Menurut Bu Sum, selama tinggal di 

brandgang tersebut dia selalu membayar PBB dan membayar iuran sewa kepada 

Dinas PU.  

“Bayar pbb di kelurahan. Tidak ada pungutan2 lain, bayarnya di PU 

iurannya.”22 

Seperti Agus warga yang tinggal di lokasi brandgang jalan Tumapel 

Surabaya, mengaku harus membayar iuran kepada Dinas PU Binamarga dan 

Pematusan dengan kisaran antara 800 hingga juta rupiah setiap tahunnya. "Kami 

tinggal disana tidak gratis, selalu membayar tiap tahunnya, tapi pada tahun 2006 

pembayaran dihentikan karena ijin menempati brandgang ditolak," ujar Agus yang 

mewakili warga brandgang Tumapel. Pernyataan Agus ini diperkuat dengan adanya 

resume hasil rapat di Kelurahan Keputran tertanggal 24 Januari 2007 pukul 10.00 

WIB terkait musyawarah brandgang Jl Tumapel 8A yang rencanakan akan dibongkar 

pada 2 - 3 Desember mendatang. Dalam hasil rapat itu tercantum delapan poin yang 

menjadi kesepakatan rapat yang dihadiri oleh oknum kelurahan keputran dan 

kecamatan Tegalsari yang tercantum dalam surat No. 05/26/436.8.3..3/2007 tanggal 

22 Januari 2007. Dengan ditolaknya ijin tinggal di kawasan brandgang, warga 

 
21 Wawancara dengan Samsul Hadi. 
22 Wawancara dengan Bu Sum warga Tumapel no 8A. 
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penghuni brandgang mendapat tawaran dari kelurahan setempat uang ganti rugi 

untuk meninggalkan lokasi tersebut, tawaran yang disinyalir sebagai praktik jual beli 

tersebut, berkisar antara 30 - 80 juta rupiah perbangunan.23 

Apabila berbicara mengenai ijin, maka secara keseluruhan bangunan atau 

semua bentuk pemanfaatan yang berada di atas lahan brandgang maka semuanya 

adalah tidak mempunyai ijin baik itu entah warga yang keadaan ekonominya lemah 

atau warga yang ekonominya menengah ke atas. Beranjak dari fakta yang ada di 

Tumapel maka kesimpulannya warga yang ditertibkan bangunannya adalah warga 

yang tidak mempunyai ijin dan yang tidak mempunyai ijin tersebut di identifikasikan 

sebagai warga yang ekonominya lemah. 

 

III.2.2.2 Konflik Warga Di Sekitar Brandgang Dengan Dinas Pemerintah 

 Mekanisme penertiban yang dilakukan oleh dinas pemerintah tersebut 

mengundang pertanyaan bagi sebagian warga lainnya yang tinggal di sekitar daerah 

tersebut. Dasar penertibannya adalah untuk mengembalikan brandgang kembali ke 

fungsinya semula. Brandgang yang ditertibkan oleh Dinas tersbut adalah brandgang 

yang tidak ada saluran. Yang mana menurut warga dasar tersebut sangat tidak relevan 

karena masih ada brandgang yang mempunyai saluran air. Dan brandgang saluran itu 

telah ditutup dan didirikan bangunan. Jika ingin mengembalikan fungsi brandgang 

 
23 Terkuak Tebang Pilih Penertiban Brandgang oleh Satpol PP. Diakses pada tanggal 13 Mei 2010. 
Didapatkan dari www.beritajatim.com; Internet 
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semula maka seharusnya yang ditertibkan oleh dinas pemerintah adalah brandgang 

saluran air tersebut yang jelas – jelas mempunyai fungsi. Tujuan penertiban tersebut 

tidak dirasakan manfaatnya oleh warga. Warga sekitar merasa ada ketidak adilan dan 

salah sasaran. Warga juga meminta kepada dinas untuk menertibkan brandgang 

saluran yang juga ada di daerah tersebut. Karena apabila ingin mengembalikan 

brandgang ke fungsi semula semestinya semua brandgang harus ditertibkan. 

 Selepas dari penertiban tersebut, keluhan dari warga muncul mengenai daerah 

yang sudah ditertibkan. Menurut pengakuan warga setelah penertiban daerah 

brandgang, daerah tersebut menjadi rawan dan bahkan sudah ada rumah yang 

kemasukan maling. Sisa – sisa pembongkaran brandgang dijadikan sebuah akses 

untuk pelaku melakukan kegiatan kriminal. Karena brandgang tersebut langsung 

terhubung dengan rumah – rumah mewah dan itu memudahkan tindakan criminal. 

Warga pun meminta kepada dinas agar ada tindak lanjut mengenai proses setelah 

penertiban. Baik itu entah dari pembersihan sisa – sisa pembongkaran atau 

pemagaran daerah brandgang. Karena sampai saat ini masih tidak adanya tindak 

lanjut dari dinas pemerintah kota. 

 

III.2.2.3 Konflik Antar Aparat Pemerintah 

Penertiban brandgang menimbulkan banyak polemik, baik dalam masyarakat 

sendiri maupun dalam pemerintahan. Rekom dari BPK tersebut menjadi sebuah 

pertanyaan bagi anggota dewan. Dalam hearing yang diadakan komisi C pada tanggal 
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4 Desember 2009, Anggota dewan komisi C meminta kepada dinas yang terkait 

untuk menunda dahulu perihal penertiban yang akan dilakukan oleh pemerintah kota 

surabaya terhadap bangunan brandgang. Pelaksanaan penertiban baru akan dilakukan 

setelah adanya jawaban dari BPK RI. Komisi C DPRD kota Surabaya menunggu 

hasil konsultasinya yang diadakan di kantor BPK pusat di Jakarta.  

Belum mendapat jawaban dari BPK RI mengenai konsultasi DPRD Komisi C 

kota Surabaya, penertiban sudah dilakukan oleh dinas pemerintah kota Surabaya. 

Penertiban dilakukan pada tanggal 15 Desember 2010. Dinas yang melakukan 

penertiban melibatkan dinas PU dan Dinas Satpol PP beserta pihak kecamatan dan 

pihak kelurahan daerah penertiban. Pada tanggal tersebut daerah yang ditertibkan 

adalah daerah Tumapel. Di daerah tersebut jalur brandgang berbentuk letter U. 

Tindakan penertiban yang dilakukan oleh dinas pemerintah kota mengenai 

penertiban dinilai oleh komisi C adalah sebagai bentuk dari meremehkan terhadap 

rekom yang diadakan pada waktu hearing oleh komisi C pada tanggal 4 Desember 

2009. Dalam rekom tersebut sangatlah jelas anggota dewan komisi C untuk meminta 

penundaan penertiban kawasan brandgang. Penertiban yang dilaksanakan oleh dinas 

PU dan dinas Satpol PP dirasa oleh komisi C sebagai penertiban yang tidak 

mempunyai suatu goal atau tujuan yang jelas.  

Penundaan penertiban oleh anggota komisi C menurut dinas satuan polisi 

pamong praja tidak bisa dilakukan karena kordinasi satpol pp hanya berasal dari 
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pimpinan daerah dalam hal ini adalah kordinasi satpol pp hanya bersumber dari 

walikota. Apabila walikota memerintahkan menunda, maka penertiban akan ditunda 

oleh dinas satpol pp. Dalam penertiban kawasan brandgang, dinas satpol pp 

melakukannya sudah sesuai dengan peraturan daerah yang mana memerintahkan 

untuk menertibkan kawasan brandgang. Dan sumber peraturan daerah tersebut 

bersumber dari walikota. 

Teknis penertiban di lapangan pun menimbulkan perpecahan tersendiri di 

kalangan dewan sendiri. Terjadinya perbedaan pendapat pun mulai memuncul 

mengenai penertiban didaerah Tumapel. Pihak Komisi C tetap meminta penundaan 

penertiban kawasan brandgang oleh dinas PU dan satpol PP. Sedangkan Komisi A 

meminta penertiban brandgang harus dilakukan secara menyeluruh tanpa adanya 

penundaan. Komisi A berpendapat bahwa penegakan hukum harus mengandung asas 

equality in law. Asas tersebut mengandung makna persamaan di hadapan hukum. 

Tanpa sekalipun melihat perbedaan dimensi sosial. Yang mana dalam pemaknaannya 

semua warga negara wajib dikenai hukuman apabila terbukti bersalah dan melanggar 

hukum tanpa melihat status ekonomi dan sosialnya. Komisi A menegaskan perlunya 

penertiban tersebut karena dinilai sudah melanggar secara hukum. Karena dalam 

lapangannya, warga penghuni brandgang sudah tidak mempunyai ijin untuk 

menempati daerah tersebut lagi. Dan semua warga atau pihak yang menempati 

kawasan brandgang harus ditertibkan tanpa pandang bulu.  
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Komisi A mendukung eksekusi segera dilakukan dengan alasan menegakkan 

aturan, sementara komisi C menolak dengan tegas. Perang dingin antar anggota 

DPRD Surabaya terlihat dalam proses eksekusi brandgang- brandgang di Surabaya. 

Komisi A mendukung proses eksekusi yang dilaksanakan Satpol PP, karena 

brandgang menjadi penyebab banjir yang ada di Surabaya. ''Kami mendukung 

eksekusi brandgang dilakukan,''kata Sekretaris komisi A DPRD Surabaya, Ratih 

Retnowati kemarin. Ratih menegaskan, perbuatan yang ditunjukan ketua Badan 

Kehormatan (BK), Agus Santoso dengan menghalang-halangi eksekusi tidak bisa 

dibenarkan. Sebagai anggota Dewan seharusnya dia menjadi penghubung antara 

warga dan pemkot, bukan melayangkan provokasi yang bisa menimbulkan hal-hal 

yang tiak diinginkan. 

Erick R Tahalele, anggota komisi A menambahkan, perbuatan yang 

ditunjukan Agus Santoso menunjukan kalau dia menjadi centeng oknum-oknum 

tertentu. Seharusnya dia menjadi jembatan untuk mencari solusi yang sesuai dengan 

aturan, bukan melarang. Komisi C harus memperjuangkan supaya rumah susun 

(Rusun) bisa cepat selesai dan ditempati warga yang berada di brandgang. 

''Seharusnya solusi yang dicari, bukan memprovokasi. Apa dia itu centeng!. Kalau itu 

yang terjadi maka institusi dewan citranya akan tercoreng,'' ujar dia. 

Dengan ulah Agus, lanjut Erick, suasana menjadi keruh. Satpol menjadi 

sungkan melakukan eksekusi, sedangkan warga merasa mendapat harapan untuk 
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diperjuangkan. Padahal mereka bersalah. ''Saya heran melihat perilaku Agus yang 

memperkeruh suasana,'' ujar politisi Golkar ini. 24 

Pembongkaran brandgang yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) 

Surabaya menimbulkan perpecahan di DPRD. Komisi A mendukung eksekusi segera 

dilakukan dengan alasan menegakkan aturan, sementara komisi C menolak dengan 

tegas. 

“di sebelah rumah yang dihabisi itu, itu masih tegak berdiri.kita 
melihat pola-pola penanganan brandgang hanyalah sekadar gerakan 
pepesan kosong. Goalnya itu tidak jelas..output yang mau dihasilkan 
dari penertiban itu apa?bangunan milik rumah megah yang sudah 
dibongkar itu ditutup kembali.”25 

 

III.2.2.4 Konflik Antar Warga Brandgang 

 Tindakan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah Kota juga menimbulkan 

konflik sesama warga penghuni brandgang. Konflik tersebut berawal dari ajakan 

warga brandgang daerah Tumapel kepada sesama warga penghuni brandgang yang 

berada di daerah Mojopahit untuk mengikuti hearing yang diadakan oleh anggota 

dewan. Karena mengetahui akan ditertibkannya semua penghuni brandgang di daerah 

kecamatan Tegalsari, maka warga Mojopahit pun segera membongkar bangunannya. 

Warga Mojopahit tidak mau bangunannya dirobohkan paksa oleh pemerintah kota. 

 
24 Dewan Pecah Soal Eksekusi Brandgang. Diakses pada tanggal 13 Mei 2010. Didapatkan dari 
www.bhirawajatim.co.id; Internet 
25 Wawancara dengan Sachiroel Alim. 
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Selain tahu karena memang akan ditertibkan dan juga akan menanggung malu jika 

bangunannya dirobohkan paksa pembongkaran pun dilakukan oleh warga Mojopahit. 

 “ayo pak ndang dibongkar omah kono,omahku ae wis aku bongkar dhewe.”26 

 Pada saat hari penertiban, warga Mojopahit pun segera meminta kepada 

pemerintah kota untuk di tertibkannya brandgang daerah Tumapel karena apabila 

daerah Tumapel tidak di tertibkan, maka warga Mojopahit merasa pemerintah kota 

tidak adil dalam pelaksaannya.  

 Konflik ini pun terjadi jua kepada warga brandgang yang ditertibkan dengan 

warga brandgang yang bangunannya tidak terkena penertiban. Warga no 8A merasa 

pada saat penertiban pemerintah kota hanya menertibkan bangunannya saja 

sedangkan warga penghuni brandgang yang social ekonominya tinggi tidak 

dibongkar paksa oleh dinas pemerintah. Sehingga protes dan tantangan pun muncul 

yang ditujukan kepada warga brandgang yang kaya oleh warga korban penertiban 

tersebut. 

 

III.2.2.5 Konflik Antar Sesama Warga 

 Keadaan warga ketika penertiban pun terpecah. Ada warga yang membela 

penghuni brandgang yang ditertibkan ada pula warga yang mendukung penertiban 

 
26 Wawancara dengan bu Nunung. 
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tersebut. Warga yang membela penghuni brandgang tersebut memandang bahwa 

penertiban tersebut tidak perlu dilakukan karena alasan kemanusiaan. Di daerah 

tersebut adalah sebagai tempat tinggal beberapa warga yang notabene adalah warga 

yang tidak mampu. Selain itu, di daerah tersebut juga sebagai mata pencahariannya 

warga brandgang tersebut.Di daerah Tumapel, brandgang tersebut dijadikan sebagai 

tempat tinggal dan juga sebagai mata pencahariannya warga brandgang itu sendiri. 

 Warga yang mendukung penertiban tersebut adalah warga yang selama ini 

melihat daerah brandgang Tumapel adalah sebagai daerah yang kumuh. Selain 

kumuh, keadaan penghuni brandgang tersebut dirasa meresahkan warga sekitar. 

Mulai dari acara kumpul – kumpul, ketika membikin acara sunatan pestanya diadakan 

semalaman suntuk dan mengganggu ketentraman warga sekitar di daerah Tumapel. 

III.2.2.5 Kelompok Kepentingan 

 Kelompok kepentingan yang ada dalam masalah penertiban brandgang adalah 

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya. Jenis Kelompok kepentingannya adalah 

kelompok institusional. Yang mana kelompok ini memiliki struktur, visi, misi, tugas, 

fungsi serta sebagai artikulasi kepentingan. Bentuk kepentingannya pun adalah 

berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dalam hal penertiban. 

Permohonan penundaan dan perjuangan agar dipergunakan kembali brandgang 

sebagai salah satu sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai wujud 

kepentingannya. 
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Komisi C tersebut pernah meminta penundaan ketika dilaksanakan penertiban, 

Komisi C juga melakukan konsultasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan mengenai 

rekom yang dikeluarkan sehingga terbitnya SK Walikota yang menjelaskan 

pencabutan ijin sewa brandgang.  

“kalo saya dari awal bukan hanya ditunda tapi dilegalkan kembali 
penempatannya…karena surat sebagai hak sewa tersebut tidak bisa 
dilanjutkan semata2 karna ada koreksi dari BPK semua brandgang 
dimanfaatkan sesuai fungsi.tetapi secara substansi brandgang yang 
diatas trotoar itu tidak masuk”27 

Jika sebelumnya pada penertiban – penertiban yang lain komisi C tidak 

pernah ikut andil, maka dalam penertiban brandgang di daerah Tumapel komisi C 

intensitas partisipannya sangat sering. Mulai dengan turunnya komisi C tersebut ke 

daerah penertiban sampai dengan melakukan beberapa kali hearing. 

 Rapat pada hari Jum’at tanggal 4 Desember 2009 yang diadakan Komisi C 

DPRD Kota Surabaya menghasilkan suatu rekomendasi agar jangan melakukan 

tindakan penertiban brandgang sambil menunggu hasil konsultasi DPRD Kota 

Surabaya bersama instansi terkait di kantor BPK Pusat di Jakarta. 

 Rapat pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010, Komisi C DPRD Kota 

Surabaya menghasilkan saran agar memberikan sanksi kepada aparatur pemerintah 

Kota Surabaya apabila terbukti ada indikasi main-main terhadap penertiban 

brandgang di wilayah Tegalsari. 

 
27 Wawancara dengan Sachiroel Alim. 
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 Rapat pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2010, Komisi C DPRD Kota 

Surabaya menyarankan agar satpol PP untuk melakukan study banding ke wilayah 

Yogyakarta dan memberi deadline waktu pasca penertiban dinas terkait sampai 

tanggal 9 Februari 2010 untuk melakukan penertiban di kawasan yang belum 

dibongkar di wilayah Tegalsari. 

 Rapat pada hari Senin tanggal 22 Februari 2010, Komisi C DPRD Kota 

Surabaya memberikan saran dalam melakukan penertiban jangan memberi kesan pilih 

kasih dan diharapkan dituntaskan dulu satu kecamatan baru beralih ke kecamatan 

yang lain.  

 

III.3 Pihak Yang Diuntungkan 

 Pihak yang diuntungkan dalam kegiatan penertiban kawasan brandgang 

tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan serta warga 

pengguna brandgang yang keadaan ekonomi ke atas. Keuntungan tersebut di nilai 

dari pelaksanaan penertiban yang masih tarik ulur oleh pemerintah Kota Surabaya. 

Penggunaan brandgang sebagai sumber Pendapatan Asli daerah masih bisa 

diperjuangkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Di saat tarik ulur tersebut, warga 

brandgang yang lain masih mempunyai waktu untuk menggunakan lagi brandgang 

tersebut sampai dengan keputusan akhir mengenai status brandgang oleh pemerintah 

kota Surabaya. 
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 Dari retribusi penyewaan brandgang, tarif yang digunakan beragam-ragam. 

Tarif tersebut adalah :28 

1. Pekerjaan yang membutuhkan penggalian jalan  : M² X Rp. 4.000 

2. Pemugaran Sementara     : M² X Rp. 3.000 

3. Bangunan Tempat Usaha     : M² X Rp. 1.500 

4. Bangunan Rumah Tinggal     : M² X Rp. 600 

5. Inrit Untuk Tempat Usaha     : M² X Rp. 5.000 

6. Inrit Untuk Rumah Tinggal    : M² X Rp. 2.000 

7. Halaman Non Komersial    : M² X Rp. 300 

8. Halaman Komersial     : M² X Rp. 500 

9. Reklame Tetap     : M² X Rp. 10.000 

10. Reklame Insidentil     : M² X Rp. 3.000 

Hasil dari Retribusi penyewaan brandgang di kota Surabaya telah 

menghasilkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 7 Miliar lebih dari penyewaan 

12.807,15 M² tanah brandgang. 

 

 
28  Perhitungan Retribusi Pemakaian Ruang Milik Jalan (Tanah Sempadan)  
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III.4 Bias Kelas Dalam Penertiban 

Dari kegiatan penertiban yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Surabaya 

mengenai kawasan brandgang dianggap bersifat bias. Pelaksanaan penertiban 

kawasan brandgang hanya ditujukan kepada warga yang keadaan ekonominya kurang 

mampu sedangkan warga pengguna brandgang yang keadaan ekonominya keatas 

tidak tersentuh oleh penertiban pemerintah kota Surabaya. Penertiban yang telah 

dilakukan di daerah Tumapel kelurahan Keputran hanya bangunan jalan Tumapel no 

8A saja yang dibongkar, sedangkan di sebelah no 8A tersebut hanya dikenai 

peringatan saja. Pada pelaksanaan penertiban ternyata rumah no 6 A tersebut tidak 

ikut dibongkar, dan memperbolehkan pemilik untuk membongkar sendiri 

bangunanya. Hal itu berbeda dengan warga yang lain, mereka tidak mendapat 

toleransi untuk membongkar sendiri rumah mereka. "Masak kalau rumah orang kaya, 

bisa dibongkar sendiri, rumah saya tidak boleh," protes Agus. Mereka pun meminta 

keadilan, atas perlakuan berbeda tersebut. 29 

Tindakan pemerintah kota Surabaya terkesan bias dalam pelaksanaannya, 

sehingga memunculkan anggapan bahwa tindakan penertiban yang dilakukan 

berkesan diskriminatif. Dan pula tindakan penertiban tersebut hanya sebagai suatu 

cara untuk mengusir warga miskin dari pemukiman tersebut. Faktor perbedaan kelas 

 
29 Warga lihat Kasatpol PP datangi rumah mewah.  Diakses pada tanggal 13 Mei 2010. Didapatkan 
dari www.beritajatim.com; internet 
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menjadi penentu dalam pelaksanaan kebijakan penertiban kawasan brandgang 

tersebut.  

 III.5 Implikasi Teori 

Pemanfaatan brandgang sebagai sumber pendapatan daerah kota Surabaya 

dikarenakan telah banyaknya penyalahgunaan fungsi brandgang sebagai lahan untuk 

konsumsi pribadi oleh sebagian masyarakat. Penyewaan brandgang tersebut menjadi 

sebuah kebijakan komersil yang mana pemerintah kota Surabaya telah melegalkan 

atau mensahkan penggunaan brandgang sebagai konsumsi pribadi. Kebijakan untuk 

menggunakan sebagai sumber retribusi untuk pendapatan daerah dikarenakan agar 

pemerintah kota Surabaya juga mendapat manfaat dari adanya brandgang tersebut. 

Pemerintah kota Surabaya pun mengeluarkan  ijin tersebut dalam  Perda No 

21 Tahun 2003 mengenai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Dalam kebijakan 

tersebut pemerintah kota Surabaya dan pengguna kawasan brandgang mempunyai 

kepentingan dalam kebijakan tersebut. Pemerintah kota Surabaya mempunyai 

kepentingan yaitu menggunakan brandgang sebagai salah satu sumber pendapatan 

daerah untuk kota Surabaya sedangkan pengguna brandgang mempunyai 

kepentingan yaitu untuk memperoleh hak untuk menguasai atau menggunakan 

brandgang tersebut secara legal. Dari brandgang tersebut, pemerintah kota Surabaya 

mendapatkan pendapatan daerah sebesar lebih dari 7 miliar rupiah dari penyewaan 
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sebesar 12.807,15 M² tanah brandgang. Sedangkan bagi penghuni brandgang, 

mereka mendapatkan Sertifikat Hak Milik brandgang tersebut. 

Jika melihat dalam spectrum kebijakan ini, pilihan kebijakan pemerintah kota 

Surabaya untuk menyewakan brandgang sebagai upaya untuk menambah sumber 

PAD, tentunya bukanlah representasi dari kebijakan partisipatif. Kebijakan yang 

diambil oleh pemerintah kota hanya menguntungkan sebagian dari elemen 

masyarakat seperti swasta yang mengelola brandgang kemudian warga yang 

memiliki kavling pada lokasi brandgang serta dinas pekerjaan umum sebagai 

kepanjangan tangan dari pemerintah. 

Dari penyalahgunaan fungsi brandgang oleh pemerintah kota Surabaya, 

Badan Pemeriksa Keuangan pun mengeluarkan rekomendasi terkait penyalahgunaan 

fasilitas umum yang kemudian Walikota mengeluarkan Surat Keputusan Walikota 

Surabaya nomor 700/946/436.6.2/07 mengenai pencabutan ijin brandgang. SK 

walikota tersebut menjadi sumber hukum untuk menertibkan seluruh kawasan 

brandgang. 

Dalam penerapan kebijakan penertiban tersebut, Dinas Satpol PP 

menggunakan dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1992 Tentang Ijin 

Mendirikan Bangunan. Penertiban bangunan yang berada di brandgang yang tidak 

memiliki ijin maka akan  ditertibkan.  

Dasar hukum ini sendiri menjadi suatu kebijakan yang alokatif. Jika 

sebelumnya Surat Keputusan Walikota Surabaya nomor 700/946/436.6.2/07 adalah 
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suatu bentuk kebijakan yang distributif dimana semua brandgang ditertibkan tetapi 

pada proses implementasinya dasar hukum yang dipakai adalah Perda No 7 tahun 

1992 mengenai Ijin Mendirikan Bangunan sehingga kebijakan penertiban brandgang 

menjadi bersifat alokatif yang mana penghuni brandgang kelas ekonomi kebawah 

terkena penertiban brandgang. Penghuni brandgang kelas ekonomi ke atas tidak 

terkena  penertiban karena mereka memiliki SHM dan mempunyai bargaining power 

terkait dengan keadaan sosial ekonominya. 

Implementasi kebijakan menurut Grindle menyangkut kepada masalah 

konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan itu. Masalah 

konflik yang terkait dengan implementasi kebijakan penertiban kawasan brandgang 

lebih mengarah pada ketidak konsistennya tindakan aparatur pemerintah dalam 

menertibkan kawasan brandgang. Tindakan penertiban pemerintah kota Surabaya 

cenderung bias kelas dalam pelaksanaannya. Perbedaan status sosial ekonomi 

menjadi indikator kelas tersebut dalam masalah brandgang tersebut. 

Dalam implementasi kebijakan tersebut, penghuni brandgang ekonomi ke 

atas dan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan adalah sebagai siapa dalam teori 

Grindle tersebut. Mereka mendapatkan sumber daya dari kebijakan penertiban 

kawasan brandgang tersebut. Dinas PU Bina Marga dan Pematusan masih 

mendapatkan brandgang sebagai salah satu sumber pendapatan daerah bagi kota 

Surabaya untuk kedepannya karena penertibannya bersifat alokatif. Penertiban di 

daerah Kecamatan Keputran hanya menghilangkan Pendapatan Daerah sebesar 
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kurang lebih 5 juta rupiah. Nominal tersebut tidak seberapa berpengaruh 

dibandingkan dengan nominal 7 miliar dari penyewaan seluruh brandgang di kota 

Surabaya yang mana penghuni brandgangnya kebanyakan warga ekonomi ke atas. 

Sedangkan bagi penghuni brandgang ekonomi ke atas tidak terkena penertiban dan 

mereka masih menggunakan brandgang sebagai konsumsi pribadinya. Dalam 

penertiban brandgang di kecamatan Keputran, penghuni brandgang ekonomi ke 

bawah digunakan sebagai suatu bukti kepada BPK dalam hal ini pemerintah pusat 

mengenai telah dilaksanakannya penertiban brandgang. 

Jika melihat konflik dari penertiban kawasan brandgang tersebut Dahrendorf 

beranggapan bahwa sumber konflik adalah hubungan wewenang yang telah 

melembaga dalam asosiasi-asosiasi yang terkoordinasi secara imperatif. Citra bahwa 

pelembagaan merupakan proses dialektis menyebabkan bahwa Dahrendorf hanya 

menganalisis hubungan-hubungan tertentu yang dianggapnya sebagai inti konflik 

tersebut didorong atau dihambat oleh pelbagai kondisi struktur atau variabel. Perihal 

mengenai kondisi lingkungan yang telah berubah mulai dari awal mulanya 

brandgang dan sampai brandgang pada saat ini. Kemudian juga berawal dari 

kebijakan pemerintah kota Surabaya dalam menjadikan penyewaan brandgang 

sebagai sumber pendapatan asli daerah dan kemudian dicabut ijin penyewaannya. 

Dalam penertiban kawasan brandgang tersebut memunculkan kelompok 

kepentingan. Kelompok kepentingan yang dimaksud dalam masalah tersebut adalah 

Komisi C DPRD kota Surabaya. Kelompok kepentingan tersebut sebagai jenis 
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kelompok kepentingan institusional. Teori Sosial Dahrendorf berfokus pada 

kelompok kepentingan konflik yang berkenaan dengan kepemimpinan, ideologi, dan 

komunikasi disamping tentu saja berusaha melakukan berbagai usaha untuk 

menstrukturkan konflik itu sendiri, mulai dari proses terjadinya hingga intensitasnya 

dan kaitannya dengan kekerasan.  

Dalam Permasalahan brandgang tersebut kepentingannya adalah untuk 

menunda atau menolak penertiban kawasan brandgang tersebut. Kelompok 

kepentingan tersebut juga memiliki keinginan untuk melegalkan kembali brandgang 

sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah kota Surabaya. Yang mana tingkat 

intensitas komisi C sangat tinggi mulai dari ikut turun ke daerah penertiban untuk 

perihal penundaan dan penolakan penertiban, melakukan konsultasi ke BPK terkait 

rekom untuk Walikota sampai dengan melakukan hearing terkait dengan 

permasalahan penertiban kawasan brandgang tersebut. 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

Penertiban yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya menggunakan 

alasan penertiban kawasan brandgang untuk mengembalikan fungsi brandgang ke 

fungsi fasilitas umum. Dasar penertibannya adalah SK Walikota Surabaya Nomor 

700/946/436.6.2/07. Penggunaan brandgang sebagai sumber pendapatan asli daerah 

tidak berlaku dengan adanya SK Walikota tersebut. 

Dalam penerapan kebijakan penertiban tersebut, Dinas Satpol PP 

menggunakan dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1992 Tentang Ijin 

Mendirikan Bangunan. Penertiban bangunan yang berada di brandgang yang tidak 

memiliki ijin maka akan  ditertibkan.  

Dasar hukum ini sendiri menjadi suatu kebijakan yang alokatif. Jika 

sebelumnya Surat Keputusan Walikota Surabaya nomor 700/946/436.6.2/07 adalah 

suatu bentuk kebijakan yang distributif dimana semua brandgang ditertibkan tetapi 

pada proses implementasinya dasar hukum yang dipakai adalah Perda No 7 tahun 

1992 mengenai Ijin Mendirikan Bangunan sehingga kebijakan penertiban brandgang 

menjadi bersifat alokatif yang mana penghuni brandgang kelas ekonomi kebawah 

terkena penertiban brandgang. Penghuni brandgang kelas ekonomi ke atas tidak 

terkena  penertiban karena mereka memiliki SHM dan mempunyai bargaining power 

terkait dengan keadaan sosial ekonominya. 
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Jika melihat konflik dari penertiban kawasan brandgang tersebut Dahrendorf 

beranggapan bahwa sumber konflik adalah hubungan wewenang yang telah 

melembaga dalam asosiasi-asosiasi yang terkoordinasi secara imperatif. Citra bahwa 

pelembagaan merupakan proses dialektis menyebabkan bahwa Dahrendorf hanya 

menganalisis hubungan-hubungan tertentu yang dianggapnya sebagai inti konflik 

tersebut didorong atau dihambat oleh pelbagai kondisi struktur atau variabel. Perihal 

mengenai kondisi lingkungan yang telah berubah mulai dari awal mulanya 

brandgang dan sampai brandgang pada saat ini. Kemudian juga berawal dari 

kebijakan pemerintah kota Surabaya dalam menjadikan penyewaan brandgang 

sebagai sumber pendapatan asli daerah dan kemudian dicabut ijin penyewaannya. 

Bentuk – bentuk  konflik pun bermunculan seiringan dengan adanya 

penertiban brandgang tersebut. Bentuk konflik tersebut adalah :  

1. Konflik Vertikal : 

• Konflik Warga Penghuni Brandgang dengan Dinas Pemerintah 

Konflik ini didasari oleh kesikapan petugas atau dinas pemerintah kota 

Surabaya dalam melaksanakan penertiban. Penertiban yang dilakukan dirasa oleh 

warga brandgang hanya ditujukan kepada warga yang keadaan ekonominya lemah. 

• Konflik Warga Di Sekitar Brandgang Dengan Dinas Pemerintah 
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Konflik ini didasari oleh sikap pemerintah kota Surabaya setelah 

melaksanakan penertiban kawasan brandgang. Keadaan lingkungan brandgang 

setelah penertiban menjadi rawan dikarenakan tidak ada tindak lanjut lagi oleh 

pemerintah kota Surabaya mengenai daerah yang sudah ditertibkan baik mengenai 

pembersihan sisa – sisa pembongkaran dan pemagaran sebagai bentuk pengamanan 

untuk warga sekitar daerah tersebut. 

2. Konflik Horizontal :  

• Konflik Antar Aparat Pemerintah 

Konflik ini didasari oleh perbedaan pendapat antara aparatur pemerintahan. 

Dimana satu sisi menolak penertiban tersebut dengan dalih penertiban sudah tidak 

sesuai dengan pengembalian fungsi semula yang juga akan berpengaruh terhadap 

sumber pendapatan asli daerah dan sisi yang lain mendukung penertiban tersebut 

untuk pengembalian fungsi semula. 

• Konflik Antar Warga Brandgang 

Konflik ini didasari oleh kecemburuan warga brandgang yang sudah 

ditertibkan terhadap warga brandgang yang lain tetapi tidak terkena penertiban. 

• Konflik Antar Sesama Warga 

Konflik didasari oleh perbedaan sikap sesama warga sekitar yang mendukung 

penertiban dengan warga sekitar yang menolak penertiban tersebut. 
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Dalam penertiban kawasan brandgang tersebut memunculkan kelompok 

kepentingan. Kelompok kepentingan yang dimaksud dalam masalah tersebut adalah 

Komisi C DPRD kota Surabaya. Kelompok kepentingan tersebut sebagai jenis 

kelompok kepentingan institusional. Teori Sosial Dahrendorf berfokus pada 

kelompok kepentingan konflik yang berkenaan dengan kepemimpinan, ideologi, dan 

komunikasi disamping tentu saja berusaha melakukan berbagai usaha untuk 

menstrukturkan konflik itu sendiri, mulai dari proses terjadinya hingga intensitasnya 

dan kaitannya dengan kekerasan.  

Dalam Permasalahan brandgang tersebut kepentingannya adalah untuk 

menunda atau menolak penertiban kawasan brandgang tersebut. Kelompok 

kepentingan tersebut juga memiliki keinginan untuk melegalkan kembali brandgang 

sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah kota Surabaya. Yang mana tingkat 

intensitas komisi C sangat tinggi mulai dari ikut turun ke daerah penertiban untuk 

perihal penundaan dan penolakan penertiban, melakukan konsultasi ke BPK terkait 

rekom untuk Walikota sampai dengan melakukan hearing terkait dengan 

permasalahan penertiban kawasan brandgang tersebut. 

Dalam implementasi kebijakan tersebut, penghuni brandgang ekonomi ke 

atas dan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan adalah sebagai siapa dalam teori 

Grindle tersebut. Mereka mendapatkan sumber daya dari kebijakan penertiban 

kawasan brandgang tersebut. Dinas PU Bina Marga dan Pematusan masih 
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mendapatkan brandgang sebagai salah satu sumber pendapatan daerah bagi kota 

Surabaya untuk kedepannya karena penertibannya bersifat alokatif. Penertiban di 

daerah Kecamatan Keputran hanya menghilangkan Pendapatan Daerah sebesar 

kurang lebih 5 juta rupiah. Nominal tersebut tidak seberapa berpengaruh 

dibandingkan dengan nominal 7 miliar dari penyewaan seluruh brandgang di kota 

Surabaya yang mana penghuni brandgangnya kebanyakan warga ekonomi ke atas. 

Sedangkan bagi penghuni brandgang ekonomi ke atas tidak terkena penertiban dan 

mereka masih menggunakan brandgang sebagai konsumsi pribadinya. Dalam 

penertiban brandgang di kecamatan Keputran, penghuni brandgang ekonomi ke 

bawah hanya digunakan sebagai suatu bukti kepada BPK dalam hal ini pemerintah 

pusat mengenai telah dilaksanakannya penertiban brandgang. 

 

 

Airlangga Digital Library Network

Skrispi Konflik Kepentingan Dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Kawasan ... Arbiarto, Bowo Santoso



DAFTAR PUSTAKA 
 
 
 

Buku : 
 
Dahrendorf, Ralf. 1986. Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri. Jakarta: 

Rajawali Pers.  
 
Harison, Lisa. 2007. Metode Penelitian Politik. Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group. 
 
Mas’oed, Mohtar.1989. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press. 
 
Moleong, Lexy J. 2002 Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. 
 
Nazir, Moh. 2003. Metode Penelitian. Jakarta:Ghalia Indonesia. 
 
Nugroho, Dr. Riant. 2008. Public Policy. Jakarta; PT. Elex Media Komputindo 
 
Rasyid, Muh. Ryaas. 1998. Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru. Jakarta: 

Yarsif Watampone. 
 
Soekanto, Soerjono. 1988.Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan 

Sosiologi.  Jakarta: Sinar Grafika. 
 
Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik, Jakarta, PT. Grasindo. 
 
Susan, Novri. 2008. Pengantar Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Konflik Kontemporer. 

Surabaya; Prenada Media Group.  
 
Wahab, Solichin Abdul. 1990.  Pengantar Analisis Kebiijakan Negara. Jakarta; 

Rineka Cipta.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Airlangga Digital Library Network

Skrispi Konflik Kepentingan Dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Kawasan ... Arbiarto, Bowo Santoso



Skripsi:  
 
Kristiono, Wahyu. 2003. “Konflik Dalam Implementasi PERDA No 7 Tahun 2000 

Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Kota Surabaya”. Surabaya: Skripsi 
FISIP UNAIR (tidak dipublikasikan). 

 
 
 
Internet: 
 
www.beritajatim.com. Terkuak Tebang Pilih Penertiban Brandgang oleh Satpol PP. 

Diakses pada tanggal 13 Mei 2010. 
 
www.beritajatim.com. Warga lihat Kasatpol PP datangi rumah mewah.  Diakses 

pada tanggal 13 Mei 2010.  
 
www.bhirawajatim.co.id. Dewan Pecah Soal Eksekusi Brandgang. Diakses pada 

tanggal 13 Mei 2010.  
 
http://edy-firmansyah.blogspot.com. Diakses pada 13 Juni 2010. 
 
www.Jawapos.co.id. Bangli Brandgang yang diperjualbelikan. Diakses pada 26 

Maret 2010.  
 
www.jawapos.co.id. Camat Wonokromo Deadline Penghuni Bangli Pindah 

Selambatnya 10 Januari. Diakses pada 26 Maret 2010.  
 
www.vivanews.com. Belum 1% Brandgang Surabaya yang Ditertibkan. Diakses 

pada 04 Maret 2010. 
 
www.wikipedia.org. Urbanisasi. Diakses pada 13 Juni  2010. 
 
www.wikipedia.org. Peraturan Daerah. Diakses pada 4 Maret 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Airlangga Digital Library Network

Skrispi Konflik Kepentingan Dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Kawasan ... Arbiarto, Bowo Santoso

http://www.beritajatim.com/
http://www.beritajatim.com/
http://www.bhirawajatim.co.id/
http://edy-firmansyah.blogspot.com/
http://www.jawapos.co.id/
http://www.jawapos.co.id/
http://www.vivanews.com/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/


Pedoman Wawancara 

Tujuan : Pengguna Brandgang 

1. Bagaimana penertiban Pemerintah Kota Surabaya di lokasi Brandgang? 

2. Apa alasan untuk tinggal atau menggunakan Brandgang? 

3. Apakah pernah ada pungutan? 

4. Apakah  pernah  terjadi  konflik  dengan  warga  sekitar  (sesama  warga  pengguna 

brandgang maupun dengan warga sekitar)? 

5. Apakah yang menjadi tuntutan pengguna Brandgang? 

6. Siapa saja aktor yang terlibat konflik? 

7. Bagaimana usaha survival dan mekanisme pengaturan konflik pengguna Brandgang? 

8. Bagaimanakah langkah kedepan pengguna Brandgang setelah mengalami penertiban? 
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Pedoman Wawancara 

Tujuan : Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja 

1. Apakah dasar hukum yang melandasi penertiban Brandgang di Surabaya? 

2. Apakah tugas dan fungsi Dinas Polisi Pamong Praja dalam mengatasi konflik penertiban 

Brandgang di Surabaya? 

3. Dimana sajakah lokasi Brandgang yang ditertibkan oleh Dinas Polisi Pamong Praja ? 

4. Berapakah jumlah Brandgang yang telah ditertibkan oleh Dinas Polisi Pamong Praja ? 

5. Apakah penghuni Brandgang melakukan perlawanan? 

6. Apakah  selama  penertiban  yang  dilakukan  Dinas  Polisi  Pamong  Praja  menggunakan 

anggaran tertentu? 

7. Bagaimanakah  langkah  kedepan Dinas  Polisi  Pamong  Praja  dalam  pengaturan  konflik 

penertiban Brandgang tersebut? 
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Pedoman Wawancara 

Tujuan : Kepala Dinas Bina Marga dan Pematusan 

1. Apakah dasar hukum yang melandasi penertiban Brandgang di Surabaya? 

2. Apakah  tugas  dan  fungsi  Dinas  Bina Marga  dan  Pematusan  dalam mengatasi  konflik 

penertiban Brandgang di Surabaya? 

3. Dimana  sajakah  lokasi  Brandgang  yang  ditertibkan  oleh  Dinas  Bina  Marga  dan 

Pematusan? 

4. Berapakah  jumlah  Brandgang  yang  telah  ditertibkan  oleh  Dinas  Bina  Marga  dan 

Pematusan? 

5. Apakah penghuni Brandgang melakukan perlawanan? 

6. Apakah  selama  penertiban  yang  dilakukan  Dinas  Bina  Marga  dan  Pematusan 

menggunakan anggaran tertentu? 

7. Bagaimanakah  langkah  kedepan Dinas Bina Marga dan Pematusan dalam pengaturan 

konflik penertiban Brandgang tersebut? 

 

 

 

 

 

Airlangga Digital Library Network

Skrispi Konflik Kepentingan Dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Kawasan ... Arbiarto, Bowo Santoso



Pedoman Wawancara 

Tujuan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya 

1. Apakah dasar hukum yang melandasi penggunaan lahan  Brandgang di Surabaya? 

2. Apakah  penggunaan  Brandgang  memberikan  kontribusi  terhadap  Pendapatan  Asli 

Daerah kota Surabaya? 

3. Apakah dasar hukum yang melandasi penertiban Brandgang di Surabaya ? 

4. Bagaimanakah bentuk operasional dalam penertiban brandgang tersebut? 

5. Bagaimanakah bentuk konflik yang terjadi dalam penertiban Brandgang di Surabaya? 

6. Siapa sajakah aktor yang terlibat dalam konflik tersebut? 

7. Bagaimanakah  langkah  kedepan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota 

Surabaya dalam pengaturan konflik penertiban Brandgang tersebut? 
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