
ABSTRAK 

 

 Penelitian tentang pembangunan di kota-kota besar sudah banyak 
dilakukan, namun seringkali penelitian tersebut lebih fokus membahas tentang 
pembangunan itu sendiri atau tarik ulur lahan sengketa milik masyarakat dan 
pemerintah. Disini peneliti akan lebih tertarik untuk membahas tentang persoalan 
otoritas yang terkait dengan ranah kekuasaan kelembagaan, yang mana hal tersebut 
menyebabkan konflik antara pihak pemerintah dengan pemilik lahan. 
Persengketaan lahan Pasar Koblen sudah berlangsung lama terjadi sejak tahun 
2011. Penutupan dilakukan karena alasan pemerintah mengatakan menyebabkan 
kemacetan dan menghilangkan keindahan kota Surabaya itu sendiri. Karena pada 
area Pasar Koblen tersebut merupakan salah satu sentra pasar buah di Surabaya 
yang memiliki beberapa titik pertemuan arus lalu lintas, yakni Jl. Pringadi, Jl. Yasan 
Praja, Jl. Koblen Kidul dan di tempat tersebut juga berdekatan dengan pusat 
perdagangan Blauran yang dimana Blauran adalah juga sentra para pedagang yang 
di tiap harinya sangat ramai dan memiliki lalu lintas yang sangat padat. Dengan 
harapan kemacetan dan keindahan kota Surabaya menjadi asri maka dari pihak 
pemerintah ingin menutup sentra pasar buah koblen yang di sinyalir menjadi biang 
kemacetan di wilayah blauran dan sekitarnya. Penelitian ini mengunakan metode 
deskriptif kualitatif berdasarkan hasil survei dan di dukung dengan data primer dan 
data skunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak-
pihak yang terkait dengan konflik persengketaan lahan yang terjadi di pasar koblen 
tersebut, sedangkan data skunder diperoleh dari buku penunjang untuk memperkuat 
data primer dan menghubungkan antara teori yang ada dengan kondisi yang terjadi 
sehingga dapat di singkronasikan antara keduanya. Teori yang digunakan sebagai 
acuan dalam penelitian ini adalah teori konflik kepentingan karena teori ini lebih 
sesuai dengan apa yang terjadi secara riil. 

 Hasil penelitian ini adalah ditemukan bahwa pihak pemerintah kota 
Surabaya dalam kepentingannya ingin mengunakan lahan koblen tersebut untuk 
kepentingan Angkutan Masal Cepat(AMC), padahal lahan tersebut telah berdiri 
pasar buah yang menjadi sentra buah di kawasan Surabaya maupun se-jawa timur 
sedangkan pihak dari pengelola dan pihak pemerintah tidak ada pembicaraan yang 
serius tentang hal tersebut dan telah berlangsung persidangan yang mengagendakan 
tarik ulur konflik kepentingan yang ada. Namun dalam prosesnya juga terkendala 
proses administrasi soal perijinan yang tidak kunjung di keluarkan pihak 
pemerintah untuk perijinan pasar pihak pengelolah, maka dari itu pihak pengelola 
mengajukan banding ke pihak pengadilan. Saat ini konflik persegketaan telah 
berakhir dengan sidang keputusan di menangkan oleh pihak pengelola pasar yang 
saat ini pasar telah boleh beroprasi lagi.    
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-

Nya, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Sengketa 

Pasar Koblen Surabaya: Studi Konflik Penutupan Pasar Koblen oleh Pemkot 

Surabaya” yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh 

gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Airlangga program studi Ilmu Politik. 

Penulis tertarik untuk mengangkat tema konflik politik karena di Indonesia 

sendiri tidak terlepas dari konflik-konflik politik yang berbeda. Berbagai konflik 

yang ada di Indonesia termasuk di Surabaya sendiri dapat dilihat bahwa setiap 

kelompok-kelompok tertentu memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda 

dan menimbulkan konflik. Fokus penelitian ini adalah konflik yang terjadi di pasar 

Koblen Surabaya sejak tahun 2011 lalu, dimana masalah dari pasar koblen ialah 

sengketa lahan tersebut dengan pihak pengelola dan pihak pemerintah kota 

Surabaya. Konflik yang berlangsung selama lebih dari lima tahun ini menjadikan 

lahan Koblen di tutup pada akhir tahun 2014 dimana saat itu pasar di segel dan 

berlangsung tahapan-tahapan persidangan antara pihak pengelola dan pihak pemkot 

Surabaya. 

Dalam penelitian ini penulis membagi menjadi empat bab. Bab pertama 

penulis mengemukakan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah 

penelitian, kerangka teori dan metodologi yang disesuaikan dengan tema penelitian. 

Bab dua, berisi deskripsi umum wilayah kota Surabaya, gambaran umum lahan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI SENGKETA PASAR KOBLEN SURABAYA 
( Studi Konflik Rencana Penutupan Pasar Koblen oleh Pemkot Surabaya)

Herry Sutrisno



Koblen Surabaya dan pemerintahan di Surabaya. Bab ketiga, berisi tentang temuan 

data yang ada dan analisis data yang disesuaikan dengan tema penelitian dan teori 

yang di gunakan untuk menjawab konflik yang ada. Data tersebut berisi tentang 

hasil wawancara yang di peroleh dari berbagai pihak nara sumber dan juga 

mempergunakan data sekunder. 

Penulis menyadai bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam 

penulisan skripsi ini. Baik dalam segi pengumpulan data maupun analisis data yang 

dihasilkan. Hal ini dikarenakan banyaknya kendala dalam pencarian data yang ada, 

namun demikian penulis tidak putus asa dan tetap berusaha secara maksimal 

menyelesaikan skripsi ini. Hambatan yang ada bukanlah hal yang harus di jadikan 

halangan apabila dibandingkan dengan usaha dan kerja keras yang ternyata 

membuahkan hasil. Penulis yakin bahwa kerja keras apapun yang dilakukan, tanpa 

berkah, rahmat, serta ridho Allah SWT, maka tidak akan memperoleh hasil yang 

maksimal. 

 Akhirnya, penulis berharap semoga semua pihak yang telah membantu 

dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT. Tiada suatu 

hasil yang sempurna termasuk hasil karya ini. Oleh karena itu penulis memohon 

maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan yang terdapat di dalam penulisan 

karya tulis penelitian skripsi ini. Saran dan kritik di perlukan dalam rangka 

meningkatkan kualitas skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini mendapat 

tempat dan berguna bagi siapa saja yang membacanya, demi menambah wawasan 

dan pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Politik. 
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