
BAB IV 

PENUTUP 

4.1 KESIMPULAN 

Konflik Politik akan selalu terjadi di dalam lingkup masyarakat tak 

terkecuali di Indonesia. Konflik Politik yang terjadi di Pasar Koblen 

Surabaya ini termasuk dalam Konflik Politik konflik yang terjadi di sini 

adalah karena adanya Kepentingan dan keperluan dari pihak-pihak tertentu 

dimana lahan tersebut menjadi rebutan dari pengelolah dan pihak pemkot 

Surabaya.  

Sumber konflik yang ada di Lahan Koblen di dasari oleh tidak 

adanya izin untuk ganguan usaha. Izin tersebut juga di keluarkan harus 

memiliki izin lahan dan IMB, izin tersebut tidak keluar karena juga didasari 

dari pihak pemkot Surabaya yang ingin agar lahan tersebut di gunakan untuk 

terminal AMC(Angkutan Massal Cepat). Pihak pengelola mengupayakan 

agar izin dapat di berikan dengan juga melakukan Banding Sidang di PTUN 

Surabaya yang mengadendakan tentang prihal penutupan pasar yang di 

lakukan oleh Satpol PP. Dari teorinya konflik ini masuk kedalam 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 dianggap mengecewakan. 

Contohnya para karyawan yang mogok kerja agar tuntutan mereka berupa 

kenaikan upah atau gaji dinaikkan. Mengapa demikian karena dari pihak 
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pengelola tidak setuju dengan keputusan penutupan yang dilakukan oleh 

pihak pemkot Surabaya tersebut. Dari kekecewaaan atas keputusan tersebut 

pihak pengelola mengajukan gugatan dan gugatan itu di jadikan dasar 

Hukum untuk mempertahankan hak pengelola untuk mendirikan pasar di 

lahan tersebut.  

Kelompok-luar akan membantu pemantapan batas-batas struktural. 

Sebaliknya konflik dengan kelompok luar juga dapat mempertinggi 

integrasi di dalam kelompok. Bahwa “tingkat konsensus kelompok sebelum 

konflik terjadi” merupakan hubungan timbal balik paling penting dalam 

konteks apakah konflik dapat mempertinggi kohesi kelompok. Bahwa 

kohesi sosial dalam kelompok mirip sekte itu tergantung pada penerimaan 

secara total seluruh aspek-aspek kehidupan kelompok. Jadi, maksud dari 

teori di atas yang dimaksudkan oleh Coser ialah dimana sebelum terjadinya 

sengketa adanya hubungan timbal balik antara pengelola dan pihak pemkot 

dimana di dasari oleh hubungan bisnis yang merupakan bagian dari 

hubungan yang menjadikan keduanya tampak tidak berkonflik. Pada 

awalnya pihak pengelola dan pihak pemkot Surabaya yaitu dinas 

BAPPEKO(Badan Perencanaan Pembangunan Kota) Surabaya 

menyepakati bahwa lahan tersebut akan di guanakan bersama sampai pada 

akhirnya pihak dinas tidak lagi mengkonfirmasi pihak pengelola untuk 

menyepakati dari rumusan yang telah di buat di awal. Akhirnya tibul 

gejolak-gejolak yang menjadikan pihak pengelola merasa di telantarkan, 

dimana pihaknya telah melayangkan izin kepada pihak pemkot namun tidak 
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mendapatkan respon sama sekali. Akhirnya pihak pemkot menutup dengan 

mengerahkan Satpol PP dan tanpa perda yang jelas dan akhirnya pasar di 

tutup dan di segel.        

 Dari pihak pengelolah sendiri mengatakan bahwa lahan tersebut 20 

tahun kedepan tidak akan di gunakan untuk proyek apapun dimana yang 

berarti di sini ialah lahan tersebut akan kosong hingga tahun 2035 

mendatang. Maka dari itu pihak pengelolah yang di pimpin oleh Bapak 

Wayan Arcana ini ingin memanfaatkan lahan tersebut untuk dijadikan lahan 

pasar karena beliau mengatakan bahwa beliau peduli dengan para pedagang 

yang berada di bantaran jalan di tiap-tiap sudut kota Surabaya yang tiap 

berdagang pasti di tertibkan karena alasan menganggu lalu lintas jalan di 

Kota Surabaya dan menghilangkan ke asrian kota di katakan seperti itu dan 

pihaknya(Pak Wayan) mengatak bahwa juga kasihan melihat anggota polisi 

yang berjaga karena penjagaan yang dilakukan tiap hari dan sangat 

membuang waktu para anggota polisi ini untuk menertibkan karena 

banyaknya ruas-ruas jalan di Surabaya yang seharusnya lebih di perhatikan 

karena kemacetan yang terjadi di Surabaya ini. Pak Wayan selaku Pimpinan 

dan Direktur dari lahan tukar Guling bekas Penjara Militer Koblen ini 

memutuskan untuk merelokasi seluruh pasar yang ada di bantaran jalan di 

Kota Surabaya itu untuk masuk ke dalam lahan kosong tersebut, dan 

pastinya di tiap-tiap pasar di bantaran jalan yang ada di tiap jalan-jalan yang 

ada di Surabaya ini pastinya memiliki Mandor atau pengelolah sendiri yang 

bisa mengajukan untuk memasuki lahan milik Pak wayan tersebut. 
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Contohnya, ialah Bapak Anuwar Sadat beliau adalah Pengelolah PKL Pasar 

Keputran yang berada di pinggir jalan dan beliau mengajukan izin kepada 

Bapak Wayan selaku Direktur pengelolah lahan Koblen tersebut dan beliau 

Pak Wayan langsung setuju karena Pasar Koblen yang sudah terkenal di 

wilayah indonesia bagian Timur begitu kata pak Wayan, mengatakan bahwa 

Pasar Koblen sendiri sudah terkenal karena dikenal sebagai Sentra Buah 

terbesar yang berada di Jawa Timur ini. Beliau mengindahkan keinginan 

Pak Anuwar Sadat yang ingin juga menjadikan Koblen sebagai sentra sayur-

sayuran juga maka di bagunlah pasar dengan desain pasar sayur-sayuran dan 

dimana konsep pasar yang di tawarkan adalah pasar grosir dengan 

pembelian besar dan tidak melakukan eceran. 

Tidak Berjalannya pasar karena masalah perijinan yang masih alot 

sampai sekarang dan tidak adanya kejelasan dari pihak pemkot untuk 

mengeluarkan perijinan dan perda apa yang di gunakan untuk tidak 

menurunkan izin tersebut. 

Pada intinya disini ialah adanya konflik dingin antara Pemkot 

Surabaya dengan pihak Pengelolah Pasar yang ingin membangun pasar dan 

dari pihak pemkot sendiri memiliki proyek untuk lahan tersebut nantinya. 

Namun, belum jelas akan proyek yang di ajukan oleh pemkot tersebut 

seperti yang sudah di sampaikan di atas di bab sebelumnya. Karena itu 

mungkin perizinan terkendala dan tersendat karena kepentingan dan 

keperluan dari masing-masing individu yang ada. 
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4.2 SARAN  

Saran yang akan di berikan penulis disini ialah murni masalah 

perizinan yang tidak kunjung di berikan oleh pemkot Surabaya dan karena 

alasan yang tidak jelas karena apa tidak menurunkan izin lahan usaha 

tersebut. Pihak pengelola pasar tidak dengan cermat mengamati akan di 

jadikan proyek apa lahan tersebut oleh pemerintah Surabaya. Saran penulis 

disini ialah dimana kedua belah pihak seharusnya saling duduk dalam rapat 

tertentu untuk membahas maslah ini dan menjadikan ini topik utama dalam 

pembahasan Raperda-nya karena ini akan membahas Pasar Induk yang ada 

di Surabaya, seharusnya pihak Pemkot Surabaya melihat dari segi ekonomi 

dan industri dimana Kota Metropolis terbesar kedua di Indonesia-Surabaya 

ini tidak memiliki Pasar Induk untuk berlabuhnya buah-buah dan sayur-

sayur dari daerah se-Jawa Timur ini. Seharusnya ini dijadikan masalah 

serius pihak Pemkot Surabaya.  

Pihak Pengelola pasar seharusnya mengajukan ssurat rapat yang 

menunjukan bahwa ini adalah masalah serius yang harus di perhatikan oleh 

Pemerintah Kota Surabaya karena ini menyangkut citra besar Kota 

Surabaya dimana pusat perdagangan dan industri berada di Surabaya 

dimana pelabuahan Internasional Terbesar berada di Kota Surabaya yaitu 

Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.  
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Kesimpulan dan Saran dari penulis semoga dapat bermanfaat bagi 

pembaca yang membaca Skripsi ini dan akhir kata saya penulis 

mengucapkan Terima Kasih Banyak. 
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