
ABSTRAK 
 

Konflik seringkali muncul ketika terdapat sumber daya yang dibutuhkan 
oleh Individu dan Kelompok yang dalam implementasinya selalu melakukan 
perebutan Sumber Daya tersebut. Salah satu hal yang menjadi contoh munculnya 
konflik adalah kasus konflik kepengurusan Kebun Binatang Surabaya yang 
bermula dari konflik internal pengurus kemudian berkembang hingga melibatkan 
Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Kementerian Kehutanan dan Pemerintah 
Kota Surabaya. Merujuk pada latar belakang tersebut maka penelitian ini 
menghasilkan tiga fokus penelitian yang akan dilakukan, yang pertama adalah, 
bagaimana pemetaan konflik kepengurusan Kebun Binatang Surabaya, yang 
kedua adalah apakah yang menjadi penyebab dan pemicu konflik tersebut dan 
yang terakhir adalah bagaimanakah resolusi dan penyelesaian dinamika konflik 
kepengurusan Kebun Binatang Surabaya di Kota Surabaya. 

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memperoleh berbagai manfaat 
dan tujuan yang dapat dijadikan referensi dan dapat digunakan serta dapat 
diaplikasikan pada penanganan kasus konflik yang melibatkan individu atau 
kelompok dengan pemerintah. Teori yang digunakan adalah teori analisis konflik 
pragmatis dari Simon Fisher. Pada penelitian ini menggunakan paradigma 
intepretatif studi kasus dengan tipe penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. 
Sementara untuk menggali data dilakukan dengan wawancara, observasi, serta 
bantuan data sekunder seperti internet, dan jurnal-jurnal media cetak serta media 
massa. Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran penelitian adalah para 
narasumber yang memiliki kriteria yang sesuai dengan isu dan judul penelitian. 

Hasil penelitian ini menunjukkan jika konflik horizontal bisa saja muncul 
karena gagalnya bentuk negosiasi antar individu atau kelompok yang berkonflik. 
Dinamika Konflik yang muncul dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
penanganan konflik horizontal harus diupayakan melalui strategi khusus. Yang 
artinya didalam menyelesaikan konflik, haruslah terdapat sebuah resolusi konflik 
yang diarahkan melalui pendekatan kemanusiaan dan kekeluargaan, sehingga 
konflik yang muncul dapat diredam dan diakhiri melalui jalan damai. 
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