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ABSTRAK

Kota Surabaya mempunyai peran yang cukup strategis dan diperhitungkan 
dalam menentukan arah pembangunan terutama tempat tinggal. Maraknya hunian 
strata title, kini jadi solusi bagi padatnya tingkat penduduk seperti Apartemen 
Waterplace. Undang-undang nomor 20 tahun 2011 sebagai landasan hukum telah 
mendorong pemilik unit apartemen untuk membentuk Asosiasi Pemilik dan 
Penghuni Apartemen Waterplace (APPAW) bertujuan memperjuangan hak strata 
title yang didominasi masyarakat etnis tionghoa. APPAW merupakan perjuangan 
yang dibentuk oleh warga Apartemen Waterplace sebagai wadah menyampaikan 
aspirasi terhadap developer PT. Pakuwon Dharma. Masyarakat menganggap 
perilaku developer sewenang-wenang terhadap hak strata title, sehingga terjadi 
konflik antara masyarakat dengan developer. 

Konflik merupakan suatu tindakan pertentangan yang dilakukan oleh dua 
pihak atau lebih sehingga menciptakan pertentangan kelas dengan posisi otoritas. 
Hal ini merupakan bentuk perlawanan dari masyarakat yang memperjuangkan 
haknya untuk menuntut perubahan sosial. Peneliti menggunakan metode 
deskriptif dengan menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di Apartemen 
Waterplace secara faktual, sistematis, dan akurat. Teknik analisis data bersifat 
kualitatif karena informasi didapatkan langsung dari informan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya Perhimpunan Pemilik 
dan Penghuni Rumah Susun (PPPRS) dari masyarakat yang berperan dalam 
mengelola apartemen. Permasalahan yang muncul antara lain tidak ada 
komunikasi yang baik dari PT. Pakuwon Dharma terkait ingkar janji pemberian 
sertifikat strata title yang telah dilunasi kewajibannya oleh masyarakat. Namun 
konflik latent dan manifest menjadikan posisi developer untuk bertindak semena-
mana terhadap aturan yang berlaku. Penelitian ini menguraikan intensitas konflik, 
posisi, dan relasi yang dihadapi APPAW. Lemahnya gerakan APPAW melawan 
developer, langkah awal masyarakat (pemilik) mencari dukungan pihak ketiga 
dari kelompok kepentingan, seperti: DPRD Kota Surabaya, Pemerintah Kota 
Surabaya, Realestate Indonesia Jawa Timur, LBH Konsumen Surabaya, dan 
media massa.

Perjuangan APPAW yang berujung pada permohonan maaf dari pihak PT. 
Pakuwon Dharma dan berjanji akan segera menyelesaikan proses sertifikat 
kepemilikan strata title. Ditambah adanya polemik konflik kepentingan agar 
masyarakat lebih cermat dan tepat untuk memilih hunian strata title dengan tidak 
terlepas dari track record developer. Penafsiran kepentingan politik yang 
dimainkan oleh developer dan pemerintah yang berbeda menambah pro dan 
kontra masyarakat APPAW, sehingga dapat mempengaruhi resolusi konflik.
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