
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang masalah : 

Masalah penataan ruang untuk perizinan di dalam kota Surabaya yang 

seakan menjadi rutinitas pemerintahan-pemerintahan di Surabaya ini. Dimana 

masalah tersebut menjadi rutinitas mengiringgi perkembangan dan kemajuan kota 

di Surabaya. Dengan kata lain di balik kesuksesan kota Surabaya dalam 

mendapatkan banyak penghargaan pembangunan dan kebersihan kota juga tidak 

lepas dari problematik yang terjadi di dalam kota itu sendiri. Dimana konflik dan 

permasalahan sengketa dan tarik ulur kepentingan yang terjadi juga tidak 

terelakkan.  

Kota Surabaya merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan 

pendidikan di kawasan Indonesia Timur, dengan jumlah lebih dari ± 3 juta jiwa 

Surabaya diharapkan sarana dan prasarana yang ada dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakatnya untuk beraktifitas dengan baik dan lancar. Salah satu permasalahan 

yang ada disini ialah permasalahan tata ruang kota dimana konflik kepentingan soal 

kebijakan pemkot Surabaya terhadap pasar buah koblen Surabaya yang dimana 

pasar ini sudah menempati lokasi yang di sengketakan itu sejak tahun 2010. Pasar 

koblen yang bertepatan di Jl. Pringadi, Blauran tepat di samping Mall BG Juntion 

Surabaya,  

Menurut sumber berita yang dilansir dari Surabaya Tribun News penutupan 

yang dilakukan oleh pihak Satpol PP kepada pasar koblen Surabaya adalah karena 
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pihak dari pengelolah pasar koblen Surabaya tidak memiliki surat izin resmi dari 

pemkot surabaya. Itulah awal mula terjadinya kasus yang terjadi antara pengelolah 

pasar koblen dengan pemerintah kota Surabaya, penutupan itu terjadi pada akhir 

bulan November dan memasuki awal Desember tahun 2014 kemarin. Pasar tersebut 

mulanya tidak berada di dalam tanah yang di sengketakan saat ini, dahulu pasar ini 

berada di sekitaran Jalan Semarang di belakang PGS(Pusat Grosir Surabaya). 

Namun, pada tahun 2010 pasar tersebut pindah kedalam lokasi yang dulunya adalah 

bekas Rumah Tahanan Militer (RTM), entah bagaimana saat itu pasar tersebut 

dapat memperoleh ijin untuk menempati lahan tersebut. Namun, pihaknya 

mengatakan bahwa pemilik lahan diperbolehkan membangun pasar, semestinya 

pemkot surabaya tidak membekukan SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota) 

untuk bangunan cagar budaya kelas C itu. 

(http://surabaya.tribunnews.com/2014/11/17/dewan-sorot-kejelasan-skrk-pasar-

buah-koblen# Dilihat hari Sabtu, 28 Februari 2015 pukul 19:30) 

 
Pada saat pindah tahun 2010 dan akan memasuki tahun 2011 semua berjalan 

lancar dan tidak ada kendala, pasar pun beroperasi seperti biasa dimana para 

pedagang pasar koblen tersebut sudah membayar sekitar Rp 2,7 juta rupiah untuk 

retribusi pasar. Namun, pihak pengelola pasar baru melayangkan ijin ke pemerintah 

Surabaya untuk perijinan di tahun 2011, dan di lansir tidak mendapatkan balasan 

dari pihak Pemkot Surabaya dan pada akhir tahun 2014 kemarin pasar buah koblen 

tersebut di sengketakan oleh pihak Pemkot Surabaya karena tidak memiliki ijin 

operasi untuk pasar tersebut. Pihak Pemkot yang langsung memerintahkan Satpol 

PP untuk menutup pasar koblen tersebut awalnya mendapat perlawanan dari pihak 
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pengelola pasar dan para pedagang pasar koblen tersebut namun para Satpol PP 

membawa surat perintah yang turun langsung dari pihak pemkot untuk menutup 

pasar tersebut, dan para pengelola pasar dan pedagang tidak dapat berkutik karena 

Satpol PP memiliki surat resmi dari pemerintah kota Surabaya. Pihak Satpol PP 

yang di bantu Polisi mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan sosialisasi 

terhadap pengelolah dan pedagang pasar agar mengosongkan pasar seminggu 

sebelum penutupan. Dan setelah itu setiap siang dan malam Satpol PP berjaga-jaga 

agar tidak ada pedagang yang memasuki pasar tersebut, di karenakan para pedagang 

pasar saat itu yang menolak di relokasi masih tetap bertahan karena dagangannya 

belum habis ungkapnya. Dikarenakan para pedagang pasar yang tidak mau di 

relokasi karena mereka menganggap bahwa SKRK (Surat Keterangan Rencana 

Kota) dapat di proses dengan berjalannya kegiatan di pasar. Namun, berbeda 

dengan Pemkot Surabaya yang ingin mensterilkan kawasan tersebut entah dengan 

kepentingan apa dan para pedagang pasar yang tiap bulan membayar retribusi di 

haruskan menunggalkan kawasaan pasar koblen yang berada di Jalan Pringadi itu. 

Dan menempati kawasaan pasar yang telah di sediakan contohnya ialah PD Pasar 

Surya dan kawasan pasar lainnya.  

Surabaya (Antara Jatim) - Puluhan pedagang Pasar Koblen Kota Surabaya 

protes dengan mendatangi gedung DPRD Kota Surabaya, Senin, karena sudah 

sepekan ini tidak bisa berjualan lagi lantaran pasar yang mereka tempati ditutup 

Satuan Polisi Pamong Praja, karena dianggap tidak berizin. Kuasa hukum pedagang 

Pasar Koblen, Oktavianus meminta pada anggota dewan untuk memperhatikan 

nasib pedagang. Saat terjadi blokade, sejumlah warga mendapat intimidasi dari 
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aparat Satpol PP. "Dengan arogan oknum Satpol PP meminta pedagang untuk 

secepatnya mengemasi barang dagangannya. Selanjutnya mereka harus 

meninggalkan pasar yang khusus berjualan buah itu," katanya. Menurut dia, 

pedagang diminta untuk berjualan di Pasar Induk Jemundo maupun di Pasar Induk 

Osowilangun. "Kami tidak pernah diajak bicara soal teknis penutupan. Yang ada 

hanya ditutup begitu saja," katanya. Menurut Okta keberadaan pedagang yang 

berjualan di Pasar Koblen ini sangat penting dalam menggerakkan ekonomi mikro. 

Ekonomi mikro ini terbukti handal dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi. 

Ketika berjualan, lanjut dia, mayoritas pedagang berjualan buah lokal. Setidaknya, 

hampir 85 persen buah yang dijual merupakan buah lokal. "Kami hanya ingin 

blokade dari Satpol PP ini dibuka. Dan kami bisa memasukan dan mengeluarkan 

barang dagangan dengan leluasa," katanya. Soal perizinan, lanjut dia, pihaknya juga 

mendorong agar investor mengurus perizinan. "Dengan blokade ini, pedagang 

sudah rugi jutaan rupiah karena buah mereka membusuk," katanya. Lebih jauh Okta 

menambahkan pihaknya akan melakukan segala upaya agar hak pedagang untuk 

berjualan bisa dipenuhi pemerintah. Jika nanti tetap tidak ada solusi dalam 

menyelesaikan kasus ini, maka pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa untuk 

meminta wali kota turun tangan. Ketika pemkot meminta pedagang untuk berjualan 

di Pasar Induk Jemundo maupun Osowilangun, hal itu tidak masuk akal. Sebab, 

iklim dan situasi di kedua pasar milik Pemprov Jatim itu tidak cocok untuk 

komoditas buah-buahan. Kalaupun diminta untuk berjualan di pasar yang dikelola 

PD Pasar Surya, juga tidak sesuai karena mayoritas pasar yang dikelola bersistem 

eceran. Sedangkan pedagang Pasar Koblen bersistem grosir. "Kami akan tetap 
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melawan kalau tetap ada penyegelan," katanya. Sekretaris Komisi B DPRD Kota 

Surabaya, Edi Racmat mengatakan, pedagang seharusnya mendesak pada investor 

Pasar Koblen untuk segera menuntaskan perizinan sehingga nasibnya tidak 

terkatung-katung. Dalam persoalan Pasar Koblen ini, lanjut dia, pedagang telah 

menjadi korban sebab yang bersalah adalah investor yang tidak memiliki izin. 

Menurut dia, investor Pasar Koblen ini sangat tidak terbuka terkait dengan rencana-

rencana yang akan dilakukan terkait pasar ini. "Kabarnya di Pasar Koblen ini akan 

dibangun gedung perkantoran, ada juga ruko dan lain sebagainya. Tapi itu kan 

hanya sebatas kabar saja.Hal seperti ini yang harus dijelaskan investor ke pedagang. 

Investor sendiri tidak pernah hadir ketika kami undang hearing (rapat dengar 

pendapat),"katanya. 

(http://www.antarajatim.com/lihat/berita/147494/pedagang-protes-penutupan-

pasar-koblen-surabaya# Dilihat hari Sabtu, 28 Februari 2015 Pukul 22:42) 

Kebijakan pemkot yang dengan seenaknya memperlakukan para pedagang 

pasar dengan tidak semena-mena dan memperlakukan para pedagang pasar secara 

tidak manusiawi, para pedagang yang pada saat itu di instruksikan tidak melawan 

dengan petugas saat aksinya malah aparat kepolisian dan Satpol PP lah yang 

melakukan tindakan tidak pantas dengan melepaskan anjing-anjing kepolisian 

untuk menanggani para pedagan tersebut. Padahal keterangan yang di dapat penulis 

disini tidak ada perlawanan ataupun tindakan anarkis yang di tunjukan para 

pedagang yang melakukan demonstran tersebut. Jika melihat dari berbagai macam 

surat kabar yang beredar di masyarakat saat ini persengketaan antara pemerintah 

kota surabaya dengan pengelolah dan para pedagang pasar buah koblen sepertinya 
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akan berbuntut panjang dan akan menjadi kasus yang akan sangat susah untuk 

mencari jalan keluarnya pasalnya dari pihak pemkot sendiri seperti telah 

membekukan ijin yang di layangkan pihak pengelolah pasar, seperti yang di 

sampaikan berita-berita di atas dan berita-berita yang akan penulis sajikan nantinya. 

Sebelumnya sudah ada penulisan skripsi yang sama dengan penulisan 

skripsi yang akan di tulis penulis dalam skripsi ini dengan bahasan yang sama 

namun berbeda lokasi penelitian. Masalah persengketaan yang terjadi disini akan 

di sampaikan melalui prespektif Politik, dimana kasus sebelumnya yaitu berkaitan 

dengan pasar juga namun pasar yang dimaksudkan adalah pasar Kembang 

Surabaya.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari hasil latar belakang yang telah dipaparkan diatas, sangat menarik untuk 

di jadikan bahan penelitian karena konflik yang terjadi antara pengelolah Pasar 

Koblen dengan Pemkot Surabaya. Dimana persengketaan yang terjadi antara 

Pemerintah Kota Surabaya dengan para Pedagang Pasar Koblen. 

a. Apa konflik dari sengketa yang terjadi di Pasar Koblen dengan Pemkot 

Surabaya ? 

b. Bagaimana proses pemetaan konflik yang terjadi dalam sengketa lahan 

Pasar Koblen Surabaya ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Mengetahui konflik yang terjadi antara para pedagang pasar Koblen dengan 

pihak Pemkot Surabaya.  

b. Mampu mendeskripsikan konflik yang terjadi di antara para pedagang pasar 

Koblen dengan pihak Pemkot Surabaya.     

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Mampu memberikan pengetahuan dan informasi tentang penyelesaian 

konflik yang terjadi dalam kajian Ilmu Politik.  

b. Dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang proses koordinasi 

pada pemerintah dan instansi yang berhubungan dengan perijinan lahan. 

1.5 Kerangka Teori 

 Teori Konflik 

 Konflik merupakan hal yang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat 

sehari-hari. Konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam 

pembentukan, penyatuan, pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menetapkan 

dan menjaga garis batas antara dua kelompok atau lebih dari kelompok itu sendiri. 

Dalam membahas berbagai situasi konflik Coser membedakan konflik yang 

realistis dan yang tidak realistis. Konflik Realistis, berasal dari kekecewaan 

terhadap tuntutan- tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan 

kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada obyek yang 
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dianggap mengecewakan. Contohnya para karyawan yang mogok kerja agar 

tuntutan mereka berupa kenaikan upah atau gaji dinaikkan. Konflik Non- Realistis, 

konflik yang bukan berasal dari tujuan- tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari 

kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Coser 

menjelaskan dalam masyarakat yang buta huruf pembasan dendam biasanya 

melalui ilmu gaib seperti teluh, santet dan lain- lain. Sebagaimana halnya 

masyarakat maju melakukan pengkambing hitaman sebagai pengganti ketidak 

mampuan melawan kelompok yang seharusnya menjadi lawan mereka.  

Coser menunjukkan bahwa konflik dengan kelompok-luar akan membantu 

pemantapan batas-batas struktural. Sebaliknya konflik dengan kelompok luar juga 

dapat mempertinggi integrasi di dalam kelompok. Coser berpendapat bahwa 

“tingkat konsensus kelompok sebelum konflik terjadi” merupakan hubungan timbal 

balik paling penting dalam konteks apakah konflik dapat mempertinggi kohesi 

kelompok. Coser menegaskan bahwa kohesi sosial dalam kelompok mirip sekte itu 

tergantung pada penerimaan secara total seluruh aspek-aspek kehidupan kelompok. 

Untuk kelangsungan hidupnya kelompok “mirip-sekte” dengan ikatan tangguh itu 

bisa tergantung pada musuh-musuh luar. Konflik dengan kelompok-kelompok lain 

bisa saja mempunyai dasar yang realistis, tetapi konflik ini sering (sebagaimana 

yang telah kita lihat dengan berbagai hubungan emosional yang intim) berdasar atas 

isu yang non-realistis. 

Coser mengutip berbagai contoh fenomena itu dari catatan-catatan historis 

mengenai kelahiran serta perkembangan serikat-serikat buruh. Akan tetapi contoh 

yang sama dapat ditemukan pada bangsa yang sedang berperang, pada kelahiran 
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sekte keagamaan atau diantara kelompok-kelompok politik ekstrim di suatu 

Negara. Sementara kontroversi internal tidak dapat ditolerir, misalnya di antara 

kelompok-kelompok keagamaan mirip sekte seperti “The Children of God”, 

perjuangan kelompok tersebut melawan kaum kafir mungkin memperkuat 

kemampuannya untuk menarik serta memperahankan orang-orang yang baru 

masuk agamanya. Bilamana perjuangan yang membawa kelompok demikian untuk 

memperhatikan media perkabaran tiba-tiba terhenti, Coser mengatakan musuh-

musuh baru mungkin mencoba untuk lebih memperkuat perkembangan dan 

peningkatan kohesi kelompok-kelompok yang demikian tak hanya mencapai 

identitas struktural lewat oposisi dengan berbagai kelompok luar tetapi dalam 

perjuangannya juga mengalami peningkatan integrasi dan kohesi. Teori konflik 

Ralf Dahrendorf merupakan separuh penerimaan, separuh penolakan, serta 

modifikasi teori sosiologi Karl Marx. Karl Marx berpendapat bahwa pemilikan dan 

Kontrol sarana- sarana berada dalam satu individu- individu yang sama. Menurut 

Dahrendorf tidak selalu pemilik sarana- sarana juga bertugas sebagai pengontrol 

apalagi pada abad kesembilan belas. Bentuk penolakan tersebut ia tunjukkan 

dengan memaparkan perubahan yang terjadi di masyarakat industri sejak abad 

kesembilan belas. Diantaranya: 

 Dekomposisi modal 

Menurut Dahrendorf timbulnya korporasi- korporasi dengan saham yang 

dimiliki oleh orang banyak, dimana tak seorangpun memiliki kontrol penuh 

merupakan contoh dari dekomposisi modal. Dekomposisi tenaga.  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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

Herry Sutrisno

http://id.wikipedia.org/wiki/Industri
http://id.wikipedia.org/wiki/Modal


 Dekomposisi Tenaga kerja 

Di abad spesialisasi sekarang ini mungkin sekali seorang atau beberapa 

orang mengendalikan perusahaan yang bukan miliknya, seperti halnya seseorang 

atau beberapa orang yang mempunyai perusahaan tapi tidak mengendalikanya. 

Karena zaman ini adalah zaman keahlian dan spesialisasi, manajemen perusahaan 

dapat menyewa pegawai-pegawai untuk memimpin perusahaanya agar berkembang 

dengan baik. 

 Timbulnya kelas menengah baru 

Pada akhir abad kesembilan belas, lahir kelas pekerja dengan susunan yang 

jelas, di mana para buruh terampil berada di jenjang atas sedang buruh biasa berada 

di bawah. Teori konflik Karl Marx adalah ide mengenai pertentangan kelas sebagai 

satu bentuk konflik dan sebagai sumber perubahan sosial. Kemudian dimodifikasi 

oleh berdasarkan perkembangan yang terjadi akhir- akhir ini. Dahrendorf 

mengatakan bahwa ada dasar baru bagi pembentukan kelas, sebagai pengganti 

konsepsi pemilikan sarana produksi sebagai dasar perbedaan kelas itu. Menurut 

Dahrendorf hubungan- hubungan kekuasaan yang menyangkut bawahan dan atasan 

menyediakan unsur bagi kelahiran kelas.  

Dahrendorf mengakui terdapat perbedaan di antara mereka yang memiliki sedikit 

dan banyak kekuasaan. Perbedaan dominasi itu dapat terjadi secara drastis. Tetapi 

pada dasarnya tetap terdapat dua kelas sosial yaitu, mereka yang berkuasa dan yang 

dikuasai. Dalam analisisnya Dahrendorf menganggap bahwa secara empiris, 

pertentangan kelompok mungkin paling mudah di analisis bila dilihat sebagai 
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pertentangan mengenai ligitimasi hubungan- hubungan kekuasaan. Dalam setiap 

asosiasi, kepentingan kelompok penguasa merupakan nilai- nilai yang merupakan 

ideologi keabsahan kekuasannya, sementara kepentingan- kepentingan kelompok 

bawah melahirkan ancaman bagiideologi ini serta hubungan- hubungan sosial yang 

terkandung di dalamnya. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_konflik_politik# Dilihat hari Kamis 5 Maret 

2015 Pukul: 16:56) 

 Empat Tahap Resolusi Konflik  

Secara empirik, resolusi konflik dilakukan dalam empat tahap. Tahap 

pertama masih didominasi oleh strategi militer yang berupaya untuk mengendalikan 

kekerasan bersenjata yang terjadi. Tahap kedua memiliki orientasi politik yang 

bertujuan untuk memulai proses re-integrasi elit politik dari kelompok-kelompok 

yang bertikai. Tahap ketiga lebih bernuansa sosial dan berupaya untuk menerapkan 

problem-solving approach. Tahap keempat yang terakhir memiliki nuansa kultural 

yang kental karena tahap ini bertujuan untuk melakukan perombakan-perombakan 

struktur sosial-budaya yang dapat mengarah kepada pembentukan komunitas 

perdamaian yang langgeng. 

1. Tahap I : Mencari De-eskalasi Konflik  

Di tahap pertama, konflik yang terjadi masih diwarnai oleh pertikaian bersenjata 

yang memakan korban jiwa sehingga pengusung resolusi konflik berupaya untuk 

menemukan waktu yang tepat untuk memulai proses resolusi konflik. Tahap ini 

masih berurusan dengan adanya konflik bersenjata sehingga proses resolusi konflik 
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terpaksa harus bergandengan tangan dengan orientasi-orientasi militer. Proses 

resolusi konflik dapat dimulai jika mulai didapat indikasi bahwa pihak-pihak yang 

bertikai akan menurunkan tingkat eskalasi konflik.Kajian tentang entry point ini 

didominasi oleh pendapat Zartman tentang kondisi “hurting stalemate”. Saat 

kondisi ini muncul, pihak-pihak yang bertikai lebih terbuka untuk menerima opsi 

perundingan untuk mengurangi beban biaya kekerasan yang meningkat. Pendapat 

ini didukung oleh Bloomfied, Nupen dan Haris. Namun, ripeness thesis ini ditolak 

oleh Burton yang menyatakan bahwa. Dengan demikian, entry point juga dapat 

diciptakan jika ada pihak ketiga yang dapat menurunkan eskalasi konflik. De-

eskalasi ini dapat dilakukan dengan melakukan intervensi militer yang dapat 

dilakukan oleh pihak ketiga internasional berdasarkan mandat BAB VI dan VII 

Piagam PBB.  Operasi militer untuk menurunkan eskalasi konflik merupakan suatu 

tugas berat yang mendapat perhatian besar dari beberapa ageni internasional. 

UNHCR, misalnya, telah menerbitkan suatu panduan operasi militer pada tahun 

1995 yang berjudul “A UNHCR Handbook For The Military On Humanitarian 

Operations”. Panduan yang sama juga telah dipublikasikan oleh Institute for 

International Studies, Brown University pada tahun 1997 dengan judul “A Guide 

to Peace Support Operations”. 

2. Tahap II: Intervensi Kemanusiaan dan Negosiasi Politik  

Ketika de-eskalasi konflik sudah terjadi, maka tahap kedua proses resolusi 

konflik dapat dimulai bersamaan dengan penerapan intervensi kemanusiaan untuk 

meringankan beban penderitaan korban-korban konflik. Intervensi kemanusiaan ini 

dilakukan dengan menerapkan prinsip mid-war operations. Prinsip ini –yang 
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merupakan salah satu perubahan dasar dari intervensi kemanusiaan di dekade 90-

an, mengharuskan intervensi kemanusiaan untuk tidak lagi bergerak di lingkungan 

pinggiran konflik bersenjata tetapi harus bisa mendekati titik sentral peperangan. 

Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa korban sipil dan potensi pelanggaran 

HAM terbesar ada di pusat peperangan dan di lokasi tersebut tidak ada yang bisa 

melakukan operasi penyelamatan selain pihak ketiga. Dengan demikian, bentuk-

bentuk aksi kemanusian minimalis yang hanya menangani masalah defisiensi 

komoditas pokok dianggap tidak lagi memadai.  Intervensi kemanusiaan tersebut 

dapat dilakukan bersamaan dengan usaha untuk membuka peluang diadakannya 

negosiasi antar elit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tahap ini kental 

dengan orientasi politik yang bertujuan untuk mencari kesepakatan politik antara 

aktor konflik.  

3. Tahap III: Problem-solving Approach 

Tahap ketiga dari proses resolusi konflik adalah problem-solving yang 

memiliki orientasi sosial. Tahap ini diarahkan menciptakan suatu kondisi yang 

kondusif bagi pihak-pihak antagonis untuk melakukan transformasi suatu konflik 

yang spesifik ke arah resolusi. Transformasi konflik dapat dikatakan berhasil jika 

dua kelompok yang bertikai dapat mencapai pemahaman timbal-balik tentang cara 

untuk mengeskplorasi alternatif-alternatif penyelesaian konflik yang dapat 

langsung dikerjakan oleh masing-masing komunitas. Alternatif-alternatif solusi 

konflik tersebut dapat digali jika ada suatu institusi resolusi konflik yang berupaya 

untuk menemukan sebab-sebab fundamental dari suatu konflik. sebab-sebab 

fundamental tersebut hanya dapat ditemukan jika konflik yang terjadi dianalisa 
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dalam konteks yang menyeluruh.  Aplikasi empirik dari problem-solving approach 

ini dikembangkan oleh  yang menawarkan empat komponen utama proses problem-

solving. Komponen pertama adalah masing-masing pihak mengakui legitimasi 

pihak lain untuk melakukan inisiatif komunikasi tingkat awal. Komponen kedua 

adalah masing-masing pihak memberikan informasi yang benar kepada pihak lain 

tentang kompleksitas konflik yang meliputi sebab-sebab konflik, trauma-trauma 

yang timbul selama konflik, dan kendala-kendala struktural yang akan menghambat 

fleksibilitas mereka dalam melakukan proses resolusi konflik. Komponen ketiga 

adalah kedua belah pihak secara bertahap menemukan pola interaksi yang 

diinginkan untuk mengkomunikasikan signal-signal perdamaian. Komponen 

terakhir adalah problem-solving workshop yang berupaya menyediakan suatu 

suasana yang kondusif bagi pihak-pihak bertikai untuk melakukan proses resolusi 

konflik.  

4. Tahap IV: Peace-building  

Tahap keempat adalah peace-building yang meliputi tahap transisi, tahap 

rekonsiliasi dan tahap konsolidasi. Tahap ini merupakan tahapan terberat dan akan 

memakan waktu paling lama karena memiliki orientasi struktural dan kultural. 

Kajian tentang tahap transisi, misalnya yang telah mengembangkan berbagai 

mekanisme transisi demokrasi bagi masyarakat pasca-konflik . Mekanisme transisi 

tersebut meliputi lima proses yaitu: (1) pemilihan bentuk struktur negara; (2) 

pelimpahan kedaulatan negara; (3) pembentukan sistem trias-politica; (4) 

pembentukan sistem pemilihan umum; (5) pemilihan bahasa nasional untuk 

masyarakat multi-etnik; dan (5) pembentukan sistem peradilan. Tahap kedua dari 
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proses peace-building adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi perlu dilakukan jika potensi 

konflik terdalam yang akan dialami oleh suatu komunitas adalah rapuhnya kohesi 

sosial masyarakat karena beragam kekerasan struktural yang terjadi dalam 

dinamika sejarah komunitas tersebut. Tahap terakhir dari proses peace-building 

adalah tahap konsolidasi. Dalam tahap konsolidasi ini, semboyan utama yang ingin 

ditegakkan adalah “Quo Desiderat Pacem, Praeparet Pacem”. Semboyan ini 

mengharuskan aktor-aktor yang relevan untuk terus menerus melakukan intervensi 

perdamaian terhadap struktur sosial dengan dua tujuan utama yaitu mencegah 

terulangnya lagi konflik yang melibatkan kekerasan bersenjata serta 

mengkonstruksikan proses perdamaian langgeng yang dapat dijalankan sendiri oleh 

pihak-pihak yang bertikai. Dua tujuan tersebut dapat dicapai dengan merancang dua 

kegiatan. Kegiatan pertama adalah mengoperasionalkan indikator sistem peringatan 

dini Sistem peringatan dini ini diharapkan dapat menyediakan ruang manuver yang 

cukup luas bagi beragam aktor resolusi konflik dan memperkecil kemungkinan 

penggunaan kekerasan bersenjata untuk mengelola konflik. Kedua, perlu 

dikembangkan beragam mekanisme resolusi konflik lokal yang melibatkan 

sebanyak mungkin aktor-aktor non militer di berbagai tingkat eskalasi konflik. 

Aktor-aktor resolusi konflik tersebut dapat saja melibatkan Non-Governmental 

Organisations (NGOs), mediator internasional, atau institusi keagamaan. Tulisan 

ini telah berusaha menghadirkan empat tahap resolusi konflik. Keempat tahap 

resolusi konflik tersebut harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat 

dijalankan secara terpisah. Kegagalan untuk mencapai tujuan disatu tahap akan 

berakibat tidak sempurnanya proses pengelolaan konflik di tahap lain. Tahap-tahap 
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tersebut juga menunjukkan bahwa resolusi konflik menempatkan perdamaian 

sebagai suatu proses terbuka yang tidak pernah berakhir. Perdamaian memerlukan 

upaya terus menerus untuk melakukan identifikasi dan eliminasi terhadap potensi 

kemunculan kekerasan struktural di suatu komunitas. 

(http://tempo.co.id/hg/narasi/2004/06/17/nrs,20040617-04,id.html# Dilihat hari 

Kamis 5 Maret 2015 Pukul 18:18) 

1.6 Konseptualisasi 

Konsep Elit 

Masyarakat merupakan kumpulan individu atau orang yang tinggal dan 

menetap dalam suatu wilayah. Masyarakat secara luas terbagi ke dalam 2 kategori, 

yaitu sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki 

posisi untuk memerintah, kemudian kategori yang kedua adalah sejumlah besar 

massa yang ditakdirkan untuk diperintah.  Kategori mengenai sekelompok kecil 

manusia yang memerintah/berkuasa inilah yang disebut sebagai elit. Konsep dasar 

teori elit yang lahir di Eropa menjelaskan bahwa di dalam kelompok penguasa (the 

rulling class) selain ada elit yang berkuasa juga ada elit tandingannya, yang dimana 

elit ini memiliki sumber kekuasaan berupa massa apabila elit yang berkuasa 

kehilangan kemampuannya untuk memerintah yang kemudian kekuasaan diambil 

alih oleh elit tersebut.  

Elit menurut Suzanne Keller, berasal dari kata elligerre, yang berarti 

memilih, dalam perkataan biasa kata itu berarti bagian yang menjadi pilihan atau 

bunga suatu bangsa, budaya, kelompok usia dan juga orang-orang yang menduduki 
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posisi sosial yang tinggi. Dalam arti umum elit menunjuk pada sekelompok orang 

dalam menempati kedudukan-kedudukan tertinggi.Elit-elit yang menonjol ini 

merupakan minoritas kecil yang teroganisasi rapi dan kohesif dan masyarakat 

dianggap dapat diatur dikarenakan sifatnya yang mayoritas dan apatis. Para sejarah 

politik lain yang mendukung teori Elitisme ini memandang bahwa pada masyarakat 

modern bukan hanya satu dimenis kekuasaan saja melainakan terpadat beberapa 

dimensia kekuasaan dalam setiap bidang kegiatan masyarakat. Mereka yang 

memiliki keahlian dan keterampilan tertentu yang dapat mengorganisasi massa di 

dalam maupun luar pemerintahan akan disebut “elit strategis”. Menurut  Suzanne 

Keller, elit terbagi menjadi Elit formal dan elit informal. Elit formal merupakan elit 

yang berada dalam suatu lembaga formal negara (pemeritah). Elit informal 

merupakan elit yang berada diluar pemerintahan, contoh kelompok kepentingan 

atau organisasi masyarakat. Elit informal ini juga disebut sebagai elit strategis. 

(Keller, Suzzan. 1995. Penguasa dan Kelompok Elit Peranan Elit Penentu dalam 

Masyarakat Modern. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada) 

Dalam demokrasi, partai – partai politik saling bersaing untuk mendapatkan 

suara pemilih yang elitnya relative terbuka dan direkrut atas dasar kualitas dan 

massa penduduk dapat  berpartisispasi dalam mengatur masyarakat artinya dalam 

hal ini setiap masyarakat memiliki kesempatan luas untuk mampu menjadi elit. 

Dalam sistem demokrasi, terdapat banyak sekali media – media yang digunakan 

untuk menyaring individu – individu yang mampu menjadi elit yang di dasarkan 

pada sumber daya yang dimiliki, kualitas, dll. Hal ini menjadi bentuk cerminan dari 

adanya demokrasi dan pluralitas elit. 
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Pada model pluralis dijelaskan bahwa adanya penyebaran kekuasaan ke 

dalam berbagai kelompok kepentingan yang saling berkompetisi untuk 

mendapatkan kekuasaan. Menurut Bentley, kelompok sebagai suatu aktivitas 

massa. kelompok didefinisikan sebagai suatu porsi manusia tertentu dalam suatu 

masyarakat, yang diambil bukan sebagai suatu massa fisik yang terpisah dari 

massa–massa manusia lain, tetapi sebagai suatu massa tindakan, yang tidak 

menutup kemungkinan orang yang berpartisipasi di dalamnya untuk berpartisipasi 

juga dalam aktivitas kelompok lainnya. Bentley menjelaskan mengenai konsep 

kepentingan yang menurutnya kepentingan adalah perilaku yang dihadapi, yang 

menyangkut suatu tuntutan atau tuntutan yang dibuat oleh satu kelompok atas 

kelompok – kelompok tertentu dalam suatu sistem sosial.( Varma, S. P. 2007. Teori 

politik Modern. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada) Jadi kelompok merupakan 

aktivitas massa yang diarahkan oleh kepentingan dan sistem sosial, yang berisikan 

sejumlah besar kelompok, yang menandai arena bagi interaksi aktivitas kelompok. 

Sedangkan menurut david Truman, suatu kelompok merupakan suatu kumpulan 

individu yang mempunyai satu atau lebih basis perilaku, membuat tuntutan tertentu 

atas kelompok lainnya dalam masyarakat untuk menegakkan, merawat atau 

memperkuat bentuk – bentuk perilaku berdasarkan kepentingan. 

Elit – elit memiliki kemampuan, kelebihan yang dapat digunakan sebagai 

kecakapan untuk berkuasa dan memerintah. Berbicara mengenai elit politik dalam 

komunikasi politik maka terlebih dahulu berbicara mengenai konsep elit.( Rauf, 

Maswadi dan Mappa Nasrun. 1993. Indonesia dan komunikasi Politik. Jakarta : PT. 

Gramedia PustakaUtama) Dari sini kelompok elit sebagai pemegang posisi 
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dominan dalam masyarakat kaitannya dengan komunikasi politik terbentuk pola 

hubungan member dan menerima, artinya bagaimana elit politik menggunakan 

kekuasaannya kepada kelompok masyarakat mayoritas, serta bagaimana kelompok 

mayoritas masyarakat menenggapi keinginan – keinginan kelompok elit. Hal ini 

sangat bergantung pada formula politik yang disepakati antara kelompok elit 

dengan masyarakat pada umumnya. Formula politik itu dapat dilihat sebagai 

ideologi yang melandasi sistem politik suatu masyarakat Negara. Maka dalam 

masyarakat yang demokratis akan memeperlihatkan pola komunikasi politik yang 

demokratis. Artinya bahwa kaum elit di dalam memepengaruhi tidak semata – mata 

mengandalkan wewenang formal yang dimilikinya maupun wibawa, mereka 

mencoba melegalisir kekuasaannya berdasarkan nilai – nilai yang berlaku dalam 

masyaraka, sehingga masyarakat dapat menerima dan patuh terhadap kekuasaan 

tersebut. sistem komunikasi politik di Indonesia secara vertical terdiri dari elit 

politik, media massa dan masyarakat. Masing – masing memiliki fungsi sebagai 

sumber, saluran dan khalayak penerima dan suatu proses yang dikenal sebagai 

umpan balik. 

Elit lokal merupakan elit yang berada di daerah. Dalam hal ini menjurus 

pada elit yang sesuai dengan konsepnya Pareto, bahwa elit terbagi menjadi dua, 

yaitu elit yang berkuasa dan elit yang tidak berkuasa. Elit yang berkuasa merupakan 

elit yang telah menjadi bagian pemerintah yang memiliki fungsi sebagai pelayan 

publik. Dalam kaitannya dengan komunikasi politik, elit ini memiliki peran sebagai 

media yang menyampaikan atau menyerap aspirasi rakyat. Hal ini merupakan salah 

satu fungsi komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyat. 
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Namun di sisi lain, elit yang berkuasa ini juga memiliki kepentingan sebagai elit (di 

luar pemerintah) yang mencari basis massa. Dengan melakukan komunikasi yang 

didasarkan pada kepentingan individu, maka hal itu akan menjadi senjata/kekuatan 

baginya untuk bisa terus menjabat sebagai elit yang berkuasa. Kemudian elit yang 

tidak berkuasa juga berusaha untuk mencari basis massa. Namun dalam hal ini 

kekuatan masa yang dimilikinya digunakan untuk menggeser posisi dari elit yang 

berkuasa. Untuk mendapatkan kekuatan massa tentunya setiap elit tidak bisa 

terlepas dari komunikasi politik. Karena hal itu sangat penting sebagai bentuk 

interaksi antara elit dengan massa. 

Dalam lingkup yang lebih sempit lagi akan mendapatkan elit dalam lingkup 

pedesaan. Elit dalam lingkup pedesaan ini merupakan elit yang dapat dikatakan 

langsung terjun berinteraksi dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan posisi dari 

pemerintah desa yang bertugas langsung dalam lingkup desa tanpa ada hirarki yang 

panjang membawa psisi mereka sangat dekat dengan rakyat. Fungsi mereka yang 

ganda dalam hal ini sebagai birokrasi namun di sisi lain juga merupakan elit secara 

personal. Sebagai elit secara personal tentunya mereka mencari dukungan massa. 

Dalam posisi lain sebagai birokrasi, elit pedesaan memiliki fungsi yang besar. Di 

seluruh Indonesia, mayarakat yang beraneka raga mini tidak menutup kemungkinan 

akan tinggal dalam satu desa. Artinya dalam desa tersebut terdapat berbagai macam 

suku, agama, dll. Hal ini menjadi fungsi elit desa untuk menjaga kerukunan. Sama 

halnya di tingkat nasional, di tingkat desapun kelompok – kelompok tersebut 

(terbagi atas perbedaan baik suku, agama, dll) tentunya memiliki seorang elit yang 

dianggap dapat memimpin kelompok tersebut. Dari hal ini elit tersebut tentunya 
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memiliki massa khususnya  dari kalangan mereka. Selain itu keputusn/kebijakan 

yang diambil oleh pemerintah pusat harus mampu disosialisasikan kepada 

masyarakat desa serta harus mampu menyaring aspirasi masyarakat desa sebagai 

bentuk interaksi dengan adanya komunikasi politik yang terjadi. Pemerintah desa 

sebagai elit melalui komunikasi politik harus mampu meredam atau mewakili 

massa mereka sebagi bentuk interaksi yang terjalin antara elit dan massa. Di sinilah 

peran komunikasi politik dalam hubungan antara elit dan massa sangat berpengaruh 

khusunya dalam menjaga akses vertical bagi rakyat dan menjaga dukungan massa 

bagi para elit. 

Konflik 

Pemetaan konflik memberikan deskripsi pendahuluan mengenai berbagai 

sikap, prilaku, dan situasi yang berkembang dalam dinamika konflik. Menurut 

Fisher, pemetaan konflik meliputi pemetaan pihak yang berkonflik dan berbagai 

aspirasi dari pihak-pihak yang ada. Pemetaan merupakan suatu teknik yang 

digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-

pihak dengan masalah dan dengan pihak lainnya. Ketika masyarakat yang memiliki 

berbagai sudut pandang berbeda memetakan situasi mereka secara bersama, mereka 

saling mempelajari pengalaman dan pandangan masing-masing. (Fisher, 2001: 22. 

Novri, Susan. 2010.Pengantar Sosiologi Konflik dan isu-isu Konflik Kontenporer. 

Jakarta; Kencana Prenada Media Group) 

Pemetaan konflik juga merupakan metode menghadirkan analisis 

tersetruktur terhadap konflik tertentu pada waktu tertentu pula. Metode 
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memberikan gambaran singkat tentang pandangan mereka terhadap situasi konflik, 

dan juga digunakan dalam workshop penyelesaian konflik untuk memberikan pada 

para pesertanya sebuah gambaran konflik yang sedang diamati.  Setipa peta konflik 

tentu harus dipahami mewakili pandangan para pengarang, dan sebagai sebuah 

skema, lebih bersifat indikatif ketimbang bersifat menyeluruh. (Miall, Romsbtham, 

dan Wood, 2003. Novri, Susan. 2010.Pengantar Sosiologi Konflik dan isu-isu 

Konflik Kontenporer. Jakarta; Kencana Prenada Media Group) 

Setiap konteks masyarakat dengan berbagai tipe konflik yang ada, seperti 

tipe realistis atau nonrealistis (Coser, 1957. Novri, Susan. 2010.Pengantar Sosiologi 

Konflik dan isu-isu Konflik Kontenporer. Jakarta; Kencana Prenada Media Group), 

akan menghasilkan pemetaan yang berbeda-beda.pada masyarakat tertentu akan 

terhasilkan satu pemetaan yang sederhana, sedangkan pada masyarakat yang lain 

bisa saja tergambarkan peta konflik yang begitu kompleks. 

Wehr dan Bartos (2003: 67-68)( Novri, Susan. 2010.Pengantar Sosiologi 

Konflik dan isu-isu Konflik Kontenporer. Jakarta; Kencana Prenada Media Group) 

juga memberikan teknik pemetaan konflik, yaitu: 

1. Specify the context, yang menelusuri informasi mengenai sejarah 

konflik dan bentuk fisik dan tata organisasi yang berkonflik. Konflik 

tidak muncul di ruang hampa, bisa muncul dalam konteks politik 

negara, keluarga, perusahaan, dan komunitas etnis dan agama. 

2. Identify the parties, menemukan siapakah yang menjadi pihak-pihak 

berkonflik. Pihak utama berkonflik adalah mereka yang 
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menggunakan perilaku dan tindakan koersif dan memiliki arah 

kepentingan dari hasil konflik. Pihak konflik sekunder memiliki 

kepentingan tidak langsung terhadap hasil konflik. Pihak ketiga 

adalah aktor yang netral dan bersedia mendorong proses resolusi 

konflik. 

3. Separate causes from consequences, seorang peneliti perlu 

memisahkan apa yang menjadi sebab akar konflik dan akibat-akibat 

sampingan dari konflik. Seperti, sebab konflik suami dan istri adalah 

masalah ekonomi, dan akibat konflik adalah saling menyalahkan 

atau menyesali keputusan menikah.  

4. Separate goals from interest goals, adalah sasaran selama proses 

konflik, lebih spesifik. Misalnya, tujuan salah satu pihak selama 

konflik adalah meminta kepada lawannya menyerahkan senjata 

sehingga tidak perlu ada kekerasan lagi. Seperti, permintaan 

pemerintah indonesia terhadap kelompok sparatis GAM di aceh. 

SIRA memeinta refrendum pada pemerintah indonesia, bisa dinilai 

sebagai tujuan. Sedangkan kepentingan adalah konsekuensi secara 

keseluruhan yang diinginkan dari hasil konflik oleh seluruh pihak 

yang terlibat. Misalnya, GAM berkepentingan merdeka setelah 

konflik dengan pemerintah indonesia. 

5. Understand the dynamics, dinamika adalah perkembangan situasi-

situasi yang dibentuk oleh berbagai model tindakan para pihak 

berkonflik. 
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6. Search for positive functoins, adalah menemukan bentuk-bentuk 

prilaku yang memungkinkan konflik bisa mengarah pada 

penyelesaian. 

7. Understand the regulation potential, bagaimana aturan legal, seperti 

undang-undang, bisa mengintervensi atau menggawangi proses 

konflik. 

Jenis dan Tipe Konflik 

konflik dibagi menjadi dua jenis konflik, pertama dimensi vertikal atau 

“konflik atas”. Yang dimaksud adalah konflik antara elite dan massa(rakyat). Elite 

di sini bisa para pengambil kebijkan di tingkat pusat, kelompok bisnis atau aparat 

militer. Hal yang paling menonjol disini adalah digunakannya instrumen kekerasan 

negara, sehingga timbul korban dikalangan massa(rakyat). Kedua konflik 

horozontal, yakni konflik yang terjadi dikalangan massa(rakyat) sendiri. Dalam 

kurun lima tahun terakhir (sejak pertengahan 90-an), dirasakan setidak-tidaknya 

ada dua jenis konflik horizontal, yang tergolong besar pengaruhnya: (1) konflik 

antar agama, khususnya antar kelompok agama islam dan agama nasrani(protestan 

dan katolik). Konflik jenis ini mengemuka di berbagai daerah, seperti ambon, 

jakarta, dan beberapa daerah lainnya; (2)konflik antar suku, khususnya antara suku 

jawa dan suku-suku lain di luar pulau jawa. Selain itu, muncul pula kasus seperti 

konflik antar suku madura dan suku melayu di kalimantan barat ( seperti di 

pontianak dan sambas). (Suadi dkk., 2003: 41-43. Novri, Susan. 2010.Pengantar 

Sosiologi Konflik dan isu-isu Konflik Kontenporer. Jakarta; Kencana Prenada 

Media Group) 
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Selain jenis konflik, kita perlu mengenal istilah tipe konflik yang aklan 

menggambarkan persoalan sikap, prilaku, dan situasi yang ada. Tipe-tipe konflik 

terdiri dari tanpa konflik, konflik laten, konflik terbuka, dan konflik di permukaan 

(Fisher, 2001. Novri, Susan. 2010.Pengantar Sosiologi Konflik dan isu-isu Konflik 

Kontenporer. Jakarta; Kencana Prenada Media Group). Tanpa konflik 

menggambarkan situasi yang relatif stabil, hubungan-hubungan antar kelompok 

bisa saling memenuhi dan damai. Tipe ini bukan berarti tidak ada konflik berarti di 

masyarakat, akan tetapi ada beberapa kemungkinan atas situasi ini. Pertama, 

masyarakat mampu menciptakan struktur sosial yang bersifat mencegah ke arah 

konflik kekerasan. Kedua, sifat budaya yang meyakinkan anggota masyarakatnya 

menjauhi permusuhan dan kekerasan.(Novri, Susan. 2010.Pengantar Sosiologi 

Konflik dan isu-isu Konflik Kontenporer. Jakarta; Kencana Prenada Media Group.) 

1.7 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan karya 

ilmiah ini adalah teknik deskriptif kualitatif yang berdasarkan dari hasil 

survei. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan konflik apa 

yang terjadi antara Pemerintah kota Surabaya dengan pengelolah pasar 

Koblen dan para pedagang pasar tersebut. Untuk mengetahui apa saja 

upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah 

yang terjadi di antara masing-masing instansi terkait dengan para pemilik 

modal yang mengelolah pasar tersebut. Dan ditetapkannya rangkaian 

metodologis ini secara sistematis untuk memudahkan proses penelitian 

sesuai kaidah penelitian yang ada. 
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1.7.1 Tipe Penelitian 

Penelitian deskriptif kualitatif tujuan dari penelitian ini adalah 

mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi 

saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif 

kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan 

situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam 

masyarakat, pertentangan 2 keadaan / lebih, hubungan antarvariabel, 

perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. 

masalah yang diteliti dan diselidiki oleh penelitian deskriptif 

kualitatif mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif, serta dapat juga 

menjadi sebuah studi korelasional 1 unsur bersama unsur lainnya. Biasanya 

kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, menganalisis data, 

meginterprestasi data, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang 

mengacu pada penganalisisan data tersebut.  

Dalam penelitian deskriptif kualitatif umumnya akan terjadi 3 hal 

kemungkinan pada masalah yang dibawa ke penelitian tersebut. Yakni sebagai 

berikut : 

 Masalah yang dibawa peneliti adalah masalah tetap, jadi judul dari 

penelitian deskriptif kualitatif mulai awal pengajuan proposal hingga akhir 

laporan tetap sama 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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

Herry Sutrisno

http://koffieenco.blogspot.com/2013/08/penelitian-deskriptif-kualitatif.html


 Masalah yang diajukan oleh peneliti menjadi berkembang serta lebih 

mendalam sesudah peneliti melakukan penelitian tersebut di lapangan, jadi 

tidak terlalu banyak hal yang berubah, maka cukup disempurnakan saja 

 Masalah yang diajukan oleh peneliti sesudah melakukan penelitian tersebut 

di lapangan akan berubah total, jadi objek masalah pun wajib diganti secara 

menyeluruh. 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah tidak semata-mata untuk 

menjelaskan secara menyeluruh masalah yang akan diteliti dan diamati saja, 

namun juga ada tujuan lainnya. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif akan 

menjadi pedoman ketika anda melakukan penelitian.(Horrison, Lisa 

(ed).2007.Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group) 

 

1.7.2 Fokus Penelitian 

fokus penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui penyebab 

terjadinya konflik dari pihak Pemkot dan pihak Pengelolah pasar Koblen 

Surabaya yang bertindak sebagai Investor pasar, dan bagaimana mekanisme 

penyelesaian konflik yang akan dilakukan oleh pihak Pemkot dan 

Pengelolah pasar yang menggawangi para pedagang pasar Koblen 

Surabaya. 
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1.7.3 Teknik Penentuan Subyek Penelitian 

Karena informan yang akan di wawancarai semua adalah bagian 

vital dari masing-masing instansi yang terkait dimana wawancara akan 

dilakukan dengan pihak Pemerintah Kota Surabaya dan Pengelolah Pasar 

Koblen Surabaya dengan nantinya akan menentukan informan dengan 

model Snow Ball untuk memperluas subjek penelitian.  Nantinya akan 

memunculkan nama-nama baru yang akan menjadikan validitas data yang 

akan di cari dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan. 

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik Wawancara   

Wawancara merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap 

informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara 

yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. 

Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau 

tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan 

informan terlibat dalam kehidupan social yang relatif lama (Horrison, Lisa 

(ed).2007.Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group). 

Interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk-dijawab secara lisan 
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pula. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap 

muka  antara si pencari informasi dengan sumber informasi. 

Jenis interview meliputi interview bebas, interview terpimpin, dan 

interview bebas terpimpin. Interview bebas, yaitu pewawancara bebas 

menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang 

dikumpulan. Interview terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh 

pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan 

terperinci. Interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview 

bebas dan interview terpimpin. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang peneliti saat 

mewawancarai responden adalah intonasi suara, kecepatan berbicara, 

sensitifitas pertanyaan, kontak mata, dan kepekaan non-verbal. Dalam 

mencari informasi, peneliti melakukan dua jenis wawancara, yaitu 

autoanamnesa (wawancara yang dilakukan dengan subjek atau responden) 

dan aloanamnesa (wawancara dengan keluarga responden). Beberapa tips 

saat melakukan wawancara adalah mulai dengan pertanyaan mudah, mulai 

dengan informasi fakta, hindari pertanyaan multiple, jangan menanyakan 

pertanyaan pribadi sebelum building raport, ulang kembali jawaban untuk 

klarifikasi, berikan kesan positif, dan kontrol emosi negatif. 

Teknik Observasi 

Pengamatan dalam istilah sederhana adalah proses peneliti dalam 

melihat situasi penelitian. Teknik ini sangat relevan digunakan dalam 
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penelitian kelas yang meliputi pengamatan kondisi interaksi pembelajaran, 

tingkah laku anak dan interaksi anak dan kelompoknya. Pengamatan dapat 

dilakukan secara bebas dan terstruktur. Alat yang bisa digunakan dalam 

pengamatan adalah lembar pengamatan, ceklist, catatan kejadian dan lain-

lain. 

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang 

(tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, 

perasan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan 

gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, 

untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu 

melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik 

terhadap pengukuran tersebut. 

a.       Observasi partisipatif 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data 

penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer atau 

peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden. 

b.      Observasi terus terang atau tersamar 

Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data 

menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia akan melakukan 

penelitian, sehingga mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai 

akhir tentang aktivitas si peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak 

terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau 
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suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. 

Kemungkinan kalau si peneliti menyatakan terus terang maka peneliti tidak 

akan diijinkan untuk melakukan penenlitian. 

c.       Observasi tak berstruktur 

Observasi yang dilakukan tanpa menggunakan guide observasi. 

Pada observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan 

daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek. 

Manfaat dari observasi ini aantara lain peneliti akan lebih mampu 

memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat 

diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh, dengan observasi akan 

diperoleh pengalaman langsung, sehingga memungkinkan peneliti 

menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau 

pandangan sebelumnya. Pendekatan induktif ini membuka kemungkinan 

penemuan atau  discovery. 

Dari ketiga observasi yang telah di jelaskan di teknik observasi di 

atas penulis mengunakan ketiganya dalam melakukan obesrvasi penelitian, 

karena sifat dari masing-masing informan sangat berbeda-beda karena itu 

teknik observasi yang dilakukan juga berbeda-beda, dimana para 

wawancara tidak semuanya mau bekerja sama dalam pengumpulan data 

tersebut maka penulis juga melakukan ketiga teknik observasi diatas. Mulai 

dari observasi partisipasi penulis ikut dalam kegiatan di dalam pasar dan 

mengikuti persidangan dan kedua observasi lainnya. 
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1.7.5 Teknik Analisis Data 

Analisis yang akan saya gunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif, analisis kualitatif merupakan analisis yang digunakan bila data 

penelitian yang diangkat di lapangan memiliki sifat-sifat kualitatif. Dalam 

hal ini analisis deskriptif kualitatif mengarah pada strategi kualitatif 

berintikan cara berfikir induktif dan deduktif pada strategi verivikasi 

kualitatif, pengguna alat deskriptif kualitatif dimulai dari analisis berbagai 

data yang terhimpun dari suatu penilaian, kemudian bergerak ke arah 

pembentukan kesimpulan kategori atau ciri-ciri umum tertentu atau bersifat 

induktif. 

Karena data-data hasil penelitian tidak berupa angka, maka bentuk 

penyajian data tidak berupa tabel dengan ukuran-ukuran statistik, tetapi 

dalam bentuk uraian wawancara. Analisis serta dilakukan untuk 

mendapatkan makna yang ada pada data dan implikasi penelitian tersebut, 

terutama jika dikaitkan dengan kerangka teori dan pemikiran yang sudah 

ada. Metode yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang 

diperoleh dengan mencatat temuan data di lapangan dan menggunakan alat 

bantu perekam yang ditampilkan dalam bentuk rekaman visual audio.   
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