
  BAB II 

DESKRIPSI UMUM PENELITIAN  

2.1 KONDISI UMUM KOTA SURABAYA 

2.1.1 Kawasan Strategis  

 Industri dan Perdagangan  

 Surabaya kota Pahlawan memiliki segudang masalah dalam 

perkotaannya dimana setiap tahunnya pasti melakukan perubahan yang 

sangat signifikan di segala bidang, tidak terkecuali dibidang industri dan 

perdagangan kotanya, dimana surabaya yang juga memiliki kawasaan 

industri yang berkembang sangat pesat dan perdagangan yang sangat besar 

bahkan menjadi pusat tempat berbelanja masyarakat di luar daerah 

Surabaya, bahkan sampai orang luar Kota Surabaya tersebut.  

 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Surabaya 

Kota Surabaya adalah ibukota dari provinsi Jawa 

Timur, Indonesia sekaligus menjadi kota metropolitan terbesar di provinsi 

tersebut. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah 

Jakarta. Kota Surabaya juga merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, 

serta pendidikan di Jawa Timur dan kawasan Indonesia bagian timur. Kota 

ini terletak 796 km sebelah timur Jakarta, atau 415 km sebelah barat 

laut Denpasar, Bali. Surabaya terletak di tepi pantai utara pulau Jawa dan 

berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Jawa. Surabaya memiliki luas 

sekitar 333,063 km² dengan penduduknya berjumlah 2.885.385 jiwa (2015). 
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Daerah metropolitan Surabaya yaitu Gerbang kertosusila yang berpenduduk 

sekitar 10 juta jiwa, adalah metropolitan terbesar kedua di Indonesia 

setelah Jabodetabek. Surabaya dilayani oleh Bandar Udara Internasional 

Juanda, Pelabuhan Tanjung Perak, dan Pelabuhan Ujung. Surabaya terkenal 

dengan sebutan Kota Pahlawan karena sejarahnya yang sangat 

diperhitungkan dalam perjuangan merebut kemerdekaan bangsa Indonesia 

dari penjajah. Kata Surabaya konon berasal dari cerita mitos pertempuran 

antarasura (ikan hiu) dan baya (buaya) dan akhirnya menjadi kota Surabaya. 

Kota Surabaya juga terletak di tepi pantai utara Provinsi Jawa Timur 

atau tepatnya berada diantara 7° 9'- 7° 21' Lintang Selatan dan 112° 36' - 

112° 54' Bujur Timur. Wilayahnya berbatasan dengan Selat Madura di 

sebelah Utara dan Timur, Kabupaten Sidoarjo di sebelah Selatan dan 

Kabupaten Gresik di sebelah Barat. 

Secara topografi, sebagian besar (25.919,04 Ha) merupakan dataran 

rendah dengan ketinggian 3 - 6 meter di atas permukaan laut pada 

kemiringan kurang dari 3 persen, sebagian lagi pada sebelah barat (12,77 

persen) dan sebelah selatan (6,52 persen) merupakan daerah perbukitan 

landai dengan ketinggian 25 - 50 meter di atas permukaan laut dan pada 

kemiringan 5 – 15 persen. 

Jenis batuan yang ada terdiri dari 4 jenis yang pada dasarnya 

merupakan tanah liat atau unit-unit pasir. Sedangkan jenis tanah, sebagian 

besar berupa tanah alluvial, selebihnya tanah dengan kadar kapur yang 

tinggi (daerah perbukitan). Sebagaimana daerah tropis lainnya, Surabaya 
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mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Curah hujan rata-rata 

172 mm, dengan temperatur berkisar maksimum 30° C dan minimum 25° 

C. 

Secara geografis, Kota Surabaya terletak di hilir sebuah Daerah 

Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa 

sungai besar yang berfungsi membawa dan menyalurkan banjir yang berasal 

dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, antara lain Kali Surabaya 

dengan Q rata2 = 26,70 m3/detik, Kali Mas dengan Q rata2 = 6,26 m3/detik 

dan Kali Jagir dengan Qrata2 = 7,06 m3/detik. Sebagai daerah hilir, Kota 

Surabaya dengan sendirinya merupakan daerah limpahan debit air dari 

sungai yang melintas dan mengakibatkan terjadinya banjir pada musim 

penghujan. 

Secara administrasi pemerintahan Kota Surabaya dikepalai oleh 

Walikota yang juga membawahi koordinasi atas wilayah administrasi 

kecamatan yang dikepalai oleh Camat. Jumlah kecamatan yang ada di Kota 

Surabaya sebanyak 31 kecamatan dan jumlah kelurahan sebanyak 160 

kelurahan dan terbagi lagi menjadi 1.405 Rukun Warga (RW) dan 9.271 

Rukun Tetangga (RT).(RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah) Daerah Kota Surabaya Th. 2010-2015, Keputusan Bersama DPRD 

No. 49 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 

2012) 
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2.1.2 Gambaran Umum Pemerintah Kota Surabaya 

Kota Surabaya merupakan Kota Metropolitan terbesar setelah Ibu 

Kota Jakarta, dengan luas wilayah ±33.048Ha atau 33,04 Km² yang dibagi 

dalam 31 (tiga puluh satu) kecamatan dan 163 (seratus enam puluh tiga) 

Kelurahan. Kota Surabaya merupakan ibukota Propinsi Jawa Timur, yang 

mempunyai kedudukan geografis pada 07021’ Lintang Selatan dan 112036’ 

sampai dengan 112054’ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayahnya 

sebelah Utara Selat Madura, sebelah Selatan Kabupaten Sidoarjo, sebelah 

Barat Kabupaten Gresik dan sebelah Timur Selat Madura. Pembangunan di 

Kota Surabaya menunjukan perkembangan yang cukup dinamis dan 

memacu perkembangan Kota Surabaya sebagai kota metropolitan. Kota 

Surabaya memiliki kedudukan yang sangat strategis baik dalam skala 

regional maupun nasional, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam PP 

26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), 

bahwa Kota Surabaya berperan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) 

yang berfungsi sebagai pusat pelayanan produksi, distribusi barang dan jasa 

dan memiliki prospek perkembangan yang sangat pesat. Selain itu di dalam 

PP tersebut juga menetapkan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila yang 

terdiri dari Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, 

Sidoarjo, Lamongan termasuk di dalam Kawasan Strategis Nasional. Untuk 

mengandalikan dan mengatasi permasalahan kepadatan bangunan, 

penduduk, dan kemacetan maka diperlukan langkah yang inovatif. 

Pengembangan dan pembangunan superblok secara vertikal di dalam satu 
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kawasan yang terdiri dari dari peruntukan hunian, perhotelan, gedung 

perkantoran, pusat perbelanjaan, kesehatan, pendidikan, dan dilengkapi 

dengan sarana untuk pejalan kaki dapat mengakomodir permasalah 

perkotaan besar yang sering terjadi pada saat ini. Kota Surabaya adalah 

“Menuju Surabaya sebagai Kota jasa yang nyaman, berdaya, berbudaya dan 

berkeadilan”. Berbagai usaha PEMKOT di dalam mewujudkan visi Kota 

Surabaya tersebut, langka pertama yang menjadi proiritas PEMKOT adalah 

dengan membangun infrastruktur, karena infrastruktur merupakan sektor 

utama yang dapat menunjang kegiatan ekonomi, pendistribusian barang dan 

jasa serta membuka daerah- daerah yang terisolir. Langkah berikutnya yaitu 

meningkatkan pelayanan publik, membuat kebijakan pembangunan yang 

berkelanjutan, mewujudkan penegakan hukum, dan menjaga kearifan 

budaya lokal. Aktivitas perdagangan tidak bisa lepas dari Surabaya, sejak 

dari jaman Majapahit dan hingga kini, Surabaya merupakan sentra bisnis 

yang juga dijadikan sebagai pusat investasi para investor asing maupun 

lokal. Setiap sisi Kota Surabaya tidak lepas dari aktivitas pembangunan, 

perdagangan barang dan jasa, serta kegiatan bisnis. Sentra bisnis mulai 

bermunculan di Kota Surabaya ditandai dengan perkembanganSurabaya 

juga terkenal dengan wisata belanja lokal maupun Nasional. 

Infrastruktur bagaikan nyawa bagi setiap wilayah, begitu pula di 

Kota Surabaya sehingga pembangunan infrastruktur menjadi prioritas 

utama bagi PEMKOT Surabaya. Jaringan struktur seperti fasilitas antara 

lain dapat berupa jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal, waduk, 
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tanggul, pengelolahan limbah, perlistrikan, telekomunikasi, pelabuhan 

secara fungsional, infrastruktur selain fasilitasi merupakan nyawa bagi 

setiap wilayah, termasuk di wilayah Kota Surabaya, jaringan infraktuktur 

ini mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran 

produksi barang dan jasa.  

Menurut PP 26 Tahun 2008 Tentang (Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional) RTRWN, Pelabuhan Tanjung Perak ditetapkan sebagai 

Pelabuhan Internasional karena memegang peranan penting di lingkungan 

lokal, Nasional, dan Internasional. Di Pelabuhan Tanjung Perak ini terjadi 

aktifitas tempat bongkar muat barang antar Negara dan antar pulau, aktivitas 

ekspor-impor, pengangkutan barang, transaksi perdagangan agen 

perjalananwisata. Karena letaknya yang strategis, didukung oleh daerah 

hinterland Jawa Timur yang potensial juga merupakan pusat pelayaran 

interinsulair Kawasan Timur Indonesia, Pelabuhan Tanjung Perak ini juga 

dikenal dengan sebutan Lokomotif Indonesia Timur. Pelabuhan Tanjung 

Perak telah memberikan suatu kontribusi yang cukup besar bagi 

perkembangan ekonomi dan memiliki peranan yang penting tidak hanya 

bagi peningkatan lalu lintas perdagangan di Nasional, Jawa Timur dan di 

seluruh Kawasan Timur Indonesia, sebanyak 45% aktivitas bongkar muat 

barang yang akan menuju Indonesia Timur berasal dari Pelabuhan Tanjung 

Perak. 

Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya ini memiliki 

Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR) dan Daerah Lingkungan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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

Herry Sutrisno



Kepentingan Pelabuhan (DLKP) seluas 5.193,92 Ha yang terdiri dari 

beberapa dermaga, (tujuh) terminal (Terminal Jamrud, Terminal Berlian, 

Terminal Nilam, Terminal Mirah, Terminal Kalimas, Terminal Penumpang, 

dan Terminal RO-RO), gedung perkantoran, dan fasilitas lainnya. Dalam 

masa pembangunan ini, usaha-usaha pengembangan terus dilakukan oleh 

PT. Pelabuhan Indonesia III yang bertanggung jawab mengawasi Pelabuhan 

Tanjung Perak ini diarahkan pada perluasan dermaga khususnya dermaga 

kontainer, perluasan dan penyempurnaan berbagai fasilitas yang ada, 

pengembangan daerah industri di kawasan pelabuhan, pembangunan 

terminal penumpang dan fasililasfasilitas lainnya yang berkaitan dengan 

perkembangan pelabuhan-pelabuhan modern. Sebagaimana yang 

direncanakan oleh Pihak PT. Pelindo III merencanakan melakukan 

pembangunan dan pengadaan alat berat di Terminal Nilam Timur, Mirah, 

dan Terminal Jamrud, untuk mengantisipasi perkembangan aktivitas 

pelabuhan yang akan semakin berkembang. Kegiatan industri juga 

mewarnai aktivitas perekonomian Kota Surabaya, dapat dilihat dengan 

lahirnya industri besar seperti industri logam dasar, kimia dasar, tekstil, 

industri makanan, minuman, argo based industri yaitu industri yang 

mengolah hasil-hasil pertanian dalam arti luas, seperti halnya dari subsektor 

perikanan, peternakan, sayur-mayur, buah-buahan dan lainnya. Selain itu, 

terdapat beberapa industri khas yang dikenal berasal dari Surabaya, 

diantaranya adalah Rokok Sampoerna, UBM Biskuit, Viva Cosmetics, 

Industri Emas UBS, dan Bogasari, hingga industri kecil seperti Sentra 
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Sepatu & Sandal. Akan tetapi untuk menciptakan kawasan perkotaan yang 

nyaman, maka PEMKOT berusaha menghindari perencanaandan 

pembangunan kawasan industri besar yang dapat mencemarkan udara, oleh 

karena itu arah pengembangan Kota Surabaya tetap kepada pusat 

perdagangan barang dan jasa. 

Berdasarkan sumber yang diperoleh dari Bappeda Propinsi Jawa 

Timur Tahun 2008, fungsi rencana wilayah Kota Surabaya adalah sebagai 

pusat pelayanan, perdagangan, jasa, industri, pemerintah, pendidikan, 

kesehatan, transportasi, dan prasarana wisata. Saat ini sektor pariwisata 

belum menjadi prioritas pembangungan PEMKOT Surabaya, walaupun 

Kota Surabaya ini memiliki beberapa potensi pariwisata seperti Pantai 

Kenjeran yang berlokasi di Kecamatan Bulak dan potensi lainnya yang 

belum dimanfaatkan secara optimal. PEMKOT Surabaya akan menjadikan 

Jembatan Suramadu ini menjadi satu penunjang untuk memajukan potensi 

pariwisata di Kota Surabaya, khususnya di Kecamatan Bulak dan 

Kecamatan Kenjeran yang merupakan kawasan kaki Jembatan Suramadu 

dan merupakan pintu gerbang menuju Surabaya dari Pulau Madura. 

Pemanfaatan ruang sebagai Kawasan Pariwisata di Kawasan Kaki Jembatan 

Suramadu ini dapat membangun tempat rekreasi seperti kawasan wisata 

kuliner di kawasan pesisir. Pembangunan rekreasi ini juga akan optimal jika 

didukung dengan jaringan jalan dengan kondisi baik menuju kawasan 

wisata serta PEMKOT dapat mengeluarkan kebijakan untuk menaikan 

status jalan. Selain sektor pariwisata, untuk meningkatkan kesejahteraan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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

Herry Sutrisno



penduduk yang bersinggungan langsung dengan Jembatan suramadu sudah 

selayaknya memanfaatkan hasil laut sebagai usaha untuk pembangunan 

industri dengan pengelolaan yang ramah lingkungan. Dengan adanya 

Penataan Ruang yang teratur, aman, produktif, dan berkelanjutan di 

Kawasan Kaki Jembatan Suramadu di sisi Surabaya maka akan memberikan 

citra positif bagi Kota Metropolitan Surabaya. Jembatan ini bukan hanya 

sekedar landmark bagi Kota Surabaya saja, akan tetapi memiliki peranan 

penting bagi Pulau Jawa dan Madura, khusunya menjawab permasalahan 

yang ada di Kawasan Strategis Nasional Gerbang kertosusila (Gresik, 

Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan), antara lain 

pendistribusian barang dan jasa, kurangnya koordinasi antar wilayah terkait 

karena hanya berorientasi pada kewenangan kota/kabupaten masing-

masing, belum adanya sistem Informasi yang terintegrasi sehingga 

Perencanaan yang ada tidak terintegrasi dan masih bersifat parsial 

kabupaten serta belum adanya koordinasi dalam penanganan pembiayaan 

antarbeberapa daerah, mengingat permasalahan yang memerlukan biaya 

penanganan sering kali bersifat lintas wilayah. Jembatan Suramadu ini dapat 

dijadikan sebagai dinamisator pembangunan Nasional dalam konteks Jawa 

Timur pada umumnya dan Gerbangkertosulsilo-Madura pada khususnya, 

sehingga terjadi keterpaduan antar wilayah dan sektor serta terwujud 

pembangunan yang merata. Dengan adanya Jembatan Suramadu ini 

diharapkan dapat merangsang naiknya permintaan barang dan jasa, 

sehingga memperlancar roda perekonomian, mendorong masyarakat untuk 
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lebih meningkatkan kegiatan produksi barang pada berbagai sektor ekonomi 

seperti sektor kelautan, pertanian, industri, maupun sektor jasa seperti, 

sektor pariwisata, dan sebagainya. Mengurangi tingkat pengangguran 

tenaga kerja, meningkatkan PDRB dan kesejahteraan masyarakat, dan 

mempercepat informasi dan memantapkan integritas nasional sehingga 

tercipta situasi yang kondusif dan membuat daya tarik para investor untuk 

menanamkan modal di Kota Surabaya dan Madura. 

Geologi 

Kondisi geologi Kota Surabaya terdiri dari Daratan Alluvium, 

Formasi Kabuh, Pucangan, Lidah, Madura dan Sonde. Sedangkan untuk 

wilayah perairan, Surabaya tidak berada pada jalur sesar aktif ataupun 

berhadapan langsung dengan samudera, sehingga relatif aman dari bencana 

alam. Berdasarkan kondisi geologi dan wilayah perairannya, Surabaya 

dikategorikan ke dalam kawasan yang relatif aman terhadap bencana gempa 

bumi maupun tanah amblesan sehingga pembangunan infrastruktur tidak 

memerlukan rekayasa geoteknik yang dapat menelan biaya besar. 

Topografi 

Surabaya terletak di tepi pantai utara provinsi Jawa Timur. 

Wilayahnya berbatasan dengan Selat Madura di Utara dan 

Timur, Kabupaten Sidoarjo di Selatan, serta Kabupaten Gresik di Barat. 

Surabaya berada pada dataran rendah, ketinggian antara 3 - 6 m di atas 

permukaan laut kecuali di bagian Selatan terdapat 2 bukit landai yaitu di 
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daerah Lidah dan Gayungan ketinggiannya antara 25 - 50 m di atas 

permukaan laut dan di bagian barat sedikit bergelombang. Struktur tanah di 

Surabaya terdiri dari tanah aluvial, hasil endapan sungai dan pantai, dan di 

bagian barat terdapat perbukitan yang mengandung kapur tinggi. Di 

Surabaya terdapat muara Kali Mas, yakni satu dari dua pecahan Sungai 

Brantas. Kali Mas adalah salah satu dari tiga sungai utama yang membelah 

sebagian wilayah Surabaya bersama dengan Kali Surabaya dan Kali 

Wonokromo. Areal sawah dan tegalan terdapat di kawasan barat dan selatan 

kota, sedangkan areal tambak berada di kawasan pesisir timur dan utara. 

Iklim 

Surabaya memiliki iklim tropis seperti kota besar di Indonesia pada 

umumnya di mana hanya ada dua musim dalam setahun yaitu musim hujan 

dan kemarau. Curah hujan di Surabaya rata-rata 165,3 mm. Curah hujan 

tertinggi di atas 200 mm terjadi pada kurun Januari hingga Maret dan 

November hingga Desember. Suhu udara rata-rata di Surabaya berkisar 

antara 23,6 °C hingga 33,8 °C. 

 

 2.1.3 Sejarah Kota Surabaya 

  Surabaya dulunya merupakan gerbang Kerajaan Majapahit, yakni 

di muara Kali Mas. Bahkan hari jadi Kota Surabaya ditetapkan sebagai 

tanggal 31 Mei 1293. Hari itu sebenarnya merupakan hari kemenangan 

pasukan Majapahit yang dipimpin Raden Wijaya terhadap pasukankerajaan 
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Mongol utusan Kubilai Khan. Pasukan Mongol yang datang dari laut 

digambarkan sebagai ikan SURO (ikan hiu/berani) dan pasukan Raden 

Wijaya yang datang dari darat digambarkan sebagai BOYO (buaya/bahaya), 

jadi secara harfiah diartikan berani menghadapi bahaya yang datang 

mengancam. Maka hari kemenangan itu diperingati sebagai hari jadi 

Surabaya. Pada abad ke-15, Islam mulai menyebar dengan pesat di daerah 

Surabaya. Salah satu anggota Wali Songo, Sunan Ampel, 

mendirikanmasjid dan pesantren di daerah Ampel. Tahun 1530, Surabaya 

menjadi bagian dari Kerajaan Demak. Menyusul runtuhnya Demak, 

Surabaya menjadi sasaran penaklukan Kesultanan Mataram, 

diserbu Panembahan Senopati tahun 1598, diserang besar-besaran 

oleh Panembahan Seda ing Krapyak tahun 1610, diserang Sultan 

Agung tahun 1614. Pemblokan aliran sungai Brantas oleh Sultan 

Agung akhirnya memaksa Surabaya menyerah. Suatu tulisan VOC tahun 

1620 menggambarkan Surabaya sebagai negara yang kaya dan berkuasa. 

Panjang lingkarannya sekitar 5 mijlen Belanda (sekitar 37 km), dikelilingi 

kanal dan diperkuat meriam.  

Tahun tersebut, untuk melawan Mataram, tentaranya sebesar 30.000 

prajurit. Tahun 1675, Trunojoyo dari Madura merebut Surabaya, namun 

akhirnya didepak VOC pada tahun 1677. Dalam perjanjian antara Paku 

Buwono II dan VOC pada tanggal 11 November 1743, Surabaya diserahkan 

penguasaannya kepada VOC. Gedung pusat pemerintahan Karesidenan 

Surabaya berada di mulut sebelah barat Jembatan Merah. Jembatan inilah 
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yang membatasi permukiman orang Eropa (Europeesche Wijk) waktu itu, 

yang ada di sebelah barat jembatan dengan tempat permukiman 

orang Tionghoa, Melayu, Arab dan sebagainya (Vremde Oosterlingen), 

yang ada disebelah timur jembatan tersebut. Sampai tahun 1900-an pusat 

kota Surabaya hanya berkisar di sekitar Jembatan Merah saja. 

Pada zaman Hindia Belanda, Surabaya berstatus sebagai ibu 

kota Karesidenan Surabaya, yang wilayahnya juga mencakup daerah yang 

kini wilayah Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, danJombang. Pada 

tahun 1905, Surabaya mendapat status Kotamadya (Gemeente). Pada 

tahun 1926, Surabaya ditetapkan sebagai ibu kota provinsi Jawa Timur. 

Sejak itu Surabaya berkembang menjadi kota modern terbesar kedua di 

Hindia-Belanda setelah Batavia. 

Sebelum tahun 1900, pusat kota Surabaya hanya berkisar di 

sekitar Jembatan Merah saja. Sampai tahun 1920-an, tumbuh pemukiman 

baru seperti daerah Darmo, Gubeng, Sawahan, dan Ketabang. Pada 

tahun1917 dibangun fasilitas pelabuhan modern di Surabaya. Tanggal 3 

Februari 1942, Jepang menjatuhkan bom di Surabaya. Pada 

bulan Maret 1942, Jepang berhasil merebut Surabaya. Surabaya kemudian 

menjadi sasaran serangan udara Sekutu pada tanggal17 Mei 1944. 

Setelah Perang Dunia II usai, pada 25 Oktober 1945, 6.000 

pasukan Inggris-India yaitu Brigade 49, Divisi 23 yang dipimpin Brigadir 

Jenderal Aulbertin Walter Sothern Mallaby mendarat di Surabaya dengan 

perintah utama melucuti tentara Jepang, tentara dan milisi Indonesia. 
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Mereka juga bertugas mengurus bekas tawanan perang dan memulangkan 

tentara Jepang. Pasukan Jepang menyerahkan semua senjata mereka, tetapi 

milisi dan lebih dari 20.000 pasukan Indonesia menolak. 

26 Oktober 1945, tercapai persetujuan antara R.M. Soerjo, senjata 

mereka. Sayangnya terjadi salah pengertian antara pasukan Inggris 

di Surabaya dengan markas tentara Inggris di Jakarta yang dipimpin Letnan 

Jenderal Philip Christison. 

27 Oktober 1945, jam 11.00 siang, pesawat Dakota AU Inggris dari 

Jakarta menjatuhkan selebaran di Surabaya yang memerintahkan semua 

tentara Indonesia dan milisi untuk menyerahkan senjata. Para pimpinan 

tentara dan milisi Indonesia marah waktu membaca selebaran ini dan 

menganggap Brigjen Mallaby tidak menepati perjanjian tanggal 26 

Oktober 1945. 

28 Oktober 1945, pasukan Indonesia dan milisi menggempur 

pasukan Inggris di Surabaya. Untuk menghindari kekalahan di Surabaya, 

Brigjen Mallaby meminta agar Presiden RI Sukarno dan panglima pasukan 

Inggris Divisi 23, Mayor Jenderal Douglas Cyril Hawthorn untuk pergi ke 

Surabaya dan mengusahakan perdamaian. 

29 Oktober 1945, Presiden Sukarno, Wapres Mohammad Hatta dan 

Menteri Penerangan Amir Syarifuddin Harahap bersama Mayjen Hawthorn 

pergi ke Surabaya untuk berunding. 
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Pada siang hari, 30 Oktober 1945, dicapai persetujuan yang ditanda-

tangani oleh Presiden RI Sukarno dan Panglima Divisi 23 Mayjen 

Hawthorn. Isi perjanjian tersebut adalah diadakan perhentian tembak 

menembak dan pasukan Inggris akan ditarik mundur dari Surabaya 

secepatnya. Mayjen Hawthorn dan ke 3 pimpinan RI meninggalkan 

Surabaya dan kembali ke Jakarta. 

Pada sore hari, 30 Oktober 1945, Brigjen Mallaby berkeliling ke 

berbagai pos pasukan Inggris di Surabaya untuk memberitahukan soal 

persetujuan tersebut. Saat mendekati pos pasukan Inggris di gedung 

Internatio, dekat Jembatan Merah, mobil Brigjen Mallaby dikepung oleh 

milisi yang sebelumnya telah mengepung gedung Internatio. 

Karena mengira komandannya akan diserang oleh milisi, pasukan 

Inggris kompi D yang dipimpin Mayor Venu K. Gopal melepaskan 

tembakan ke atas untuk membubarkan para milisi. Para milisi mengira 

mereka diserang / ditembaki tentara Inggris dari dalam gedung Internatio 

dan balas menembak. Seorang perwira Inggris, Kapten R.C. Smith 

melemparkan granat ke arah milisi Indonesia, tetapi meleset dan malah jatuh 

tepat di mobil Brigjen Mallaby. Granat meledak dan mobil terbakar. 

Akibatnya Brigjen Mallaby dan sopirnya tewas. Laporan awal yang 

diberikan pasukan Inggris di Surabaya ke markas besar pasukan Inggris di 

Jakarta menyebutkan Brigjen Mallaby tewas ditembak oleh milisi 

Indonesia. Letjen Sir Philip Christison marah besar mendengar kabar 
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kematian Brigjen Mallaby dan mengerahkan 24.000 pasukan tambahan 

untuk menguasai Surabaya. 

9 November 1945, Inggris menyebarkan ultimatum agar semua 

senjata tentara Indonesia dan milisi segera diserahkan ke tentara Inggris, 

tetapi ultimatum ini tidak diindahkan. 

10 November 1945, Inggris mulai membom Surabaya dan perang 

sengit berlangsung terus menerus selama 10 hari. Dua pesawat Inggris 

ditembak jatuh pasukan RI dan salah seorang penumpang Brigadir Jendral 

Robert Guy Loder-Symonds terluka parah dan meninggal keesokan harinya. 

20 November 1945, Inggris berhasil menguasai Surabaya dengan 

korban ribuan orang prajurit tewas. Lebih dari 20.000 tentara Indonesia, 

milisi dan penduduk Surabaya tewas. Seluruh kota Surabaya hancur lebur. 

Pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran paling berdarah 

yang dialami pasukan Inggris pada dekade 1940-an. Pertempuran ini 

menunjukkan kesungguhan Bangsa Indonesia untuk mempertahankan 

kemerdekaan dan mengusir penjajah. Karena sengitnya pertempuran dan 

besarnya korban jiwa, setelah pertempuran ini, jumlah pasukan Inggris di 

Indonesia mulai dikurangi secara bertahap dan digantikan oleh pasukan 

Belanda. Pertempuran tanggal 10 November 1945 tersebut hingga sekarang 

dikenang dan diperingati sebagai Hari Pahlawan. 

Kota yang jalan utamanya dulu hampir berbentuk seperti pita dari 

jembatan Wonokromo di sebelah Selatan menuju ke Jembatan Merah di 
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sebelah Utara sepanjang kurang lebih 13 km tersebut, di akhir tahun 1980-

an mulai berubah total. Pertambahan penduduk dan urbanisasi yang pesat, 

memaksa Surabaya untuk berkembang ke arah Timur dan Barat seperti yang 

ada sekarang. Bertambahnya kendaraan bermotor, tumbuhnya industri baru 

serta menjamurnya perumahan yang dikerjakan oleh perusahaan real 

estate yang menempati pinggiran kota mengakibatkan tidak saja terjadi 

kemacetan di tengah kota tapi juga tidak jarang terjadi pula di pinggiran 

kota. Surabaya telah berkembang jauh dari kota yang relatif kecil dan 

kumuh di akhir abad ke-19, menjadi kota metropolitan di akhir abad ke-20 

dan pada kurun abad ke-21 menjadi salah satu metropolitan dengan 

pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Kota yang pada kurun abad ke-20 

dan awal abad ke-21 dipandang panas dan kumuh ini juga berhasil berubah 

menjadi salah satu kota metropolitan yang paling tertata di Indonesia 

dengan kualitas udara terbersih. 

2.1.4 Sejarah dan Gambaran Pasar Koblen  

Pemerintah kota Surabaya sejak tahun 2009 menertibkan beberapa 

pasar yang berlokasi di tengah kota. Antara lain pasar Keputran, pasar buah 

peneleh dan pasar buah koblen. Ada yang menarik dari pasar buah Koblen, 

setelah dinyatakan harus pindah karena telah mengganggu lalu lintas di 

kawasan itu, para pedagang menempati lokasi bekas tangsi/penjara militer 

di jalan Koblen Kidul. Sebelumnya koblen adalah pasar buah yang berada 

di areal pinggir jalan di daerah Jalan Semarang di dekat Stasiun Pasar Turi, 

di karenakan alasan lalu lintas maka pasar yang berada di pinggir jalan 
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tersebut harus pindah karena pada dasarnya di tempat awal pasar koblen 

berdiri adalah salah satu tempat kawasan padat lalu lintas yang ada di 

Surabaya. Di karenakan areal tersebut selain berbatasan dengan Stasiun 

Pasar Turi Surabaya juga dekat dengan kawasan para pedagang yang berada 

di pasar Turi dan Pusat Grosir Surabaya. Dimana pasar Koblen sendiri 

adalah juga salah satu dari beberapa pedagang yang terpecah dari pasar 

Jalan Semarang. 

Gambar II.1 Gerbang masuk Pasar Koblen 
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Gambar II.2 Bagian dalam tembok yang sudah tidak terawat lagi 

Untuk mencapai tempat ini juga tidak sulit, kalau dari jalan Embong 

Malang berbelok ke kanan ke arah jalan Bubutan setelah melewati BG 

Junction Mall belok ke kiri ke jalan Koblen Kidul. Di sinilah pintu utama 

masuk ke Koblen ini dibangun oleh Belanda pada tahun 1930 sebagai 

markas dan asrama militer. Tempat ini juga dipakai untuk memenjarakan 

tentara Jepang dan tentara Indonesia pada masa perjuangan dulu. Kompleks 

ini dikelilingi tembok batu setinggi 3 meter yang masih kelihatan utuh 

sampai sekarang. Di bagian luar tembok dikelilingi parit. Di setiap sudutnya 

terdapat menara pengawas yang juga lumayan tersisa bentuknya. Di bagian 

dalamnya juga terdapat dua buah menara yang terpisah dari tembok luar, 
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sayangnya tinggal satu yang masih berdiri, itupun dengan kondisi yang 

cukup memprihatinkan. Bangunan lain dari tahun 1930 tidak tersisa kecuali  

Tembok luar keliling area ini dan sebuah rumah yang dijadikan 

taman kanak - kanak. Dan ada juga area yang di jadikan seperti tempat 

mobil-mobil besar seperti truk dan bis yang kelihatannya sudah tidak 

terawat lagi.  

Gambar II.3 Tembok luar sebelah utara tempat sebelum para pedagang masuk ke 
dalam area RTM  
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Gambar II.4 Taman Kanak-kanak yang berada juga di area Pasar Koblen 

Gambar II.5 Parit di luar yang mengitari pasar koblen 
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Gambar II.6 Gerbang sebelah timur arah koblen 

Gambar II.7 Plang penanda cagar budaya di koblen 
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Gambar II.8 Sisi penjara koblen sebelah utara yang dijebol,lalu ditambal kembali 

karena ditegur Pemkot 

Fasilitas ini kemudian diambil alih oleh TNI, ini bisa terlihat di pintu 

masuk yang tertulis Sumpah Prajurit dan Sapta Marga di kanan kiri 

gerbang.Di depan tembok ini juga terdapat sebuah kantor koramil yang 

membawahi area ini. Para pedagang buah yang tadinya berjualan di sebelah 

luar utara tembok, kini menempati bagian dalam tembok sebelah utara. 

Sempat juga para pedagang ini menjebol dinding bagian utara untuk 

memudahkan akses truk pengangkut buah, namun tembok yang sempat 

dibongkar itu ditutup kembali karena mendapat peringatan dari pemkot 

bahwa tempat ini termasuk cagar budaya. 
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Gambar II.9 lapak-lapak penjual buah yang ada di dalam area koblen 
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Gambar II.10 Benteng bagian dalam di koblen 
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Lokasi ini juga pernah menjadi salah satu medan pertempuran yang 

sengit antara TKR dan pasukan Inggris. Sewaktu sekutu mendarat di 

Surabaya, banyak tentara Jepang yang berhasil di lucuti oleh Inggris ditahan 

di penjara Koblen ini.  Ketika terjadi penyerbuan ke berbagai lokasi 

pertahanan Inggris oleh pemuda Surabaya, pasukan Inggris yang berjaga di 

penjara Koblen mempersenjatai tentara Jepang yang menjadi 

tawanan.  Mendengar ini para pemuda laskar dan BKR menjadi merasa 

terancam. Khususnya warga yang berada disekitar penjara bersiap untuk 

menyerbu ke dalam penjara dan membakarnya, namun usaha itu perlu 

dipertimbangkan karena penjara ini sangat luas. Pada tanggal 29 Oktober, 

rakyat yang sudah berjaga - jaga sejak sehari sebelumnya mulai 

mengadakan penyerangan ke dalam penjara ini. Tembak menembak 

terjadi, saling lempar granat antara pihak Indonesia dan Gurka juga terjadi. 

Dari tembok bagian luar penjara, tidak dapat langsung masuk ke bagian 

utama penjara, melainkan ada sebidang tanah yg cukup luas yang pada 

waktu itu digunakan sebagai kebun, dan juga terdapat beberapa rumah di 

dalam kompleks ini.  Setelah berhasil menguasai salah satu pintu belakang 

penjara, para pejuang berhasil masuk diikuti mobil lapis baja polisi 

istimewa. Menghadapi serangan yang bertubi - tubi, pasukan Ghurka dan 

Jepang yang bertahan di dalam penjara akhrinya menyerah. Di antara 

mereka juga terdapat orang - orang kulit putih yang di duga adalah NICA, 

kemudian mereka digiring ke seksi Polisi. Banyak anggota pasukan Ghurka 

dan pemuda pejuang yang tewas di lokasi ini.  
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2.1.5 Demografis Pasar Koblen Surabaya 

Pasar Koblen adalah salah satu sentra pasar buah terbesar yang 

berada di jawa timur, meskipun terbilang belum resmi di buka karena pasar 

yang bertempatan di daerah Blauran di Jalan Koblen Kidul ini sedang 

bermasalah dengan proses perijinan yang belum selesai karena 

permasalahan izin lahan yang belum rampung hingga saat ini. Sudah 

mampu menjadi salah satu sentra buah terbesar di daerah jawa timur dimana 

sebelumnya sentra buah di Surabaya adalah di daerah Peneleh Kali yang 

bertempatan di daerah peneleh dipinggir kali Surabaya pusat.  

Pasar koblen dengan luas sekitar 4 Hectar dapat dikatakan cukup 

luas untuk ukuran sebuah pasar buah. Pasar koblen secara sejarah dikatakan 

bahwa dulunya ialah bekas Rumah Tahanan Militer di Jaman Belanda saat 

itu dimana dulunya tempat untuk memenjarakan para tentara Indonesia dan 

juga para tentara Jepang yang masih tertinggal di Surabaya pada masanya, 

saat ini bekas Penjara Militer tersebut berubah fungsi menjadi pasar buah.  

Dengan status tanah yang masih belum rampung dalam 

penanganannya. Berikut ini adalah gambar-gambar yang di ambil terbaru 

dari bekas Penjara Militer tersebut : 
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Gambar II.11 Tampak dalam bekas Penjara Militer/Pasar Koblen 

Gambar di atas menunjukan bahwa saat ini lahan seluas 4 hektar 

yang dulunya adalah Penjara Militer saat ini telah menjadi lahan kosong 

yang sangat luas berada di tengah-tengah kota Surabaya. Keadaan di dalam 

yang sangat memprihatinkan untuk bangunan bersejarah yang ada di kota 

Pahlawan Surabaya ini. Jika melihat sebutan untuk kota Surabaya sendiri 

yang sekarang memiliki julukan Kota Pahlawan namun di satu sisi kita 

dapat melihat bahwa julukan tersebut berbeda dengan kondisi dan situasi di 

Surabaya sendiri dimana aset-aset bersej\’arah yang saat ini sangat minim 

di kota Surabaya ini menjadikan kota Surabaya saat ini mulai hilang julukan 

kota Pahlawan dan mulai berubah menjadi kota Industri dan Perdagangan. 
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Gambar II.12 Bagian sisi sudut tembok di dalam yang sudah memprihatinkan 

Gambar II.13 truk-truk dan kendaraan besar lainnya yang parkir di dalam lahan 

Tampak menara pengawas bekas Penjara Militer terdahulu, dimana 

tampaknya sudah sangat usang dan tidak terawat lagi. Tembok-tembok yang 

menjadi pelindung di sekeliling RTM ini sudah banyak di tumbuhi dengan 

tanaman-tanaman melata yang menutupi tembok yang dulunya ialah 

sebagai pelindung serangan dari luar lahan tersebut. Dan luasnya lahan 
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tersebut menjadikan lahan tersebut banyak di fungsikan dengan fungsi lain 

semisal dapat kita lihat pada gambar di atas bahwa banyak kendaraan besar 

yang parkir di lahan tersebut dan banyak lagi yang menempati lahan tersebut 

karena masih belum berfungsi sebagaimana semestinya. 

Gambar II.14 Bagian luar tembok yang saat ini dan masih sama, dan ada 
spanduk Pemberitahuan bahwa ada bangunan Taman Kanak-kanak di 

dalamnya. 

Bagian luar tembok yang tidak ada perubahan dari segi invrastruktur 

dimana tembok dari lahan Penjara Militer ini sangatlah kokoh dan tidak 

rusak meski umur dari tembok tersebut sudah sangat tua sekali. Dapat kita 

lihat di gambar bahwa tembok masih sangat asli seperti pada masa dulu 

waktu masih digunakan sebagai Penjara Militer dan melihat sepanduk 

Taman Kanak-kanak yang berada di luar tembok sangat dapat dilihat bahwa 

lahan Penjara Militer ini sangatlah luas bahkan selain untuk pasar buah juga 
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dimanfaatkan sebagai tempat belajar anak-anak yang berada di area sekitar 

lahan RTM ini. 

Gambar II.15 Taman Kanak-kanak yang berada di dalam lahan RTM 

Bangunan Taman Kanak-kanak yang berada di area RTM yang saat 

ini lahannya masih di sengketakan karena tidak memiliki izin lahan untuk 

usaha karena pasar buah Koblen. Namun, Taman Kanak-kanak tersebut 

masih tetap dapat beroprasi karena hanya warga sekitarlah yang 

memanfaatkan ini untuk anak-anak mereka. 
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Gambar II.16 Tampak bekas menara pengawas yang berada tepat di belakang 

Taman Kanak-kanak 

Gambar II.17 Tampak lain dari bekas menara pengawas yang berada di belakang 

Taman Kanak-kanak 
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Sejarah mengatakan bahwa menara pengawas yang berada di dalam 

lahan Penjara Militer ini dulunya ada dua buah sampai pada awal memasuki 

tahun 90-an sudah tidak ada lagi yang merawat lahan tersebut habislah 

menara yang satunya lagi karena termakan oleh zaman. Fungsi dari menara 

pengawas yang berada didalam ini konon di gunakan sebagai pengawas 

jikalau ada tahanan yang berkelahi dan bertengkar di dalam Tahanan Militer 

tersebut dan orang yang berada di menara pengawas di perbolehkan untuk 

menembak mati para tahanan yang berkelahi tersebut dan di masa dulu 

disebut para “perusuh”.  

Gambar II.18 Bekas bangunan yang tersisa di Lahan Koblen 
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Gambar II.19 Pintu gerbang selatan Pasar Koblen 

 

Dua gambar di atas adalah sisa-sisa bangunan atau bentuk 

asli dari Penjara Koblen dulunya. Dari bangunan yang sudah tampak 

usang di atas saat ini di manfaatkan sebagai kantor pengelolah lahan 

Koblen tersebut dan gerbang pintu masuk tersebut adalah satu-

satunya gerbang yang masih utuh sejak jaman belanda terdahulu dan 

saat ini hanya inilah saksi bisu dari besarnya sejarah kota Surabaya 

atau sejarah Penjara Militer Koblen tersebut. 
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Gambar II.20 KORAMIL Bubutan Surabaya 

Bangunan Koramil yang menumpang pada lahan luar Penjara 

Koblen yang saat ini berada pas di samping Mall BG Junction yang berada 

di samping Penjara Koblen juga. Dan di samping-samping Koramil tersebut 

terdapat banyak warung kopi yang menjajakan makanan khas gorengan 

Surabaya yang menjamur banyak di sekitarnya. 

Gambar II.21 Stan-stan Pasar Buah Koblen 
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Gambar II.22 Stan Pasar Buah Koblen sebelah Utara 

 

Gambar II.23 Stan Pasar Buah Koblen sebelah Barat 
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Gambar II.24 Tanda Larangan bagi Pedagang 

 

Gambar II.25 Stan Pasar Sayur Koblen 
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Gambar II.26 Stan Pasar Sayur Koblen Bag.2 

Pasar yang telah berdiri di dalamnya sudah sangat tertata rapi dan 

siap di gunakan dan di pakai untuk para pedagang buah dan sayur. Namun, 

kendala perijinan lahan yang belum rampung menjadikan alasan di 

sebabkannya pasar tersebut menjadi sepi dan tidak ada orang yang berjualan 

bahkan hanya penjaga dan warga sekitar yang ada di dalam lahan Koblen 

tersebut. 
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2.2 PROBLEM AWAL SENGKETA 

 Awal mula terjadinya sengketa pasar koblen sangatlah rumit saat di katakan 

pihak pengelolah pasar tidak memiliki ijin iya benar seperti itu namun jika pihak 

pasar sudah melayangkan ijin juga sama seperti itu dari pihak pemkot belum 

mengeluarkan ijin tersebut, dari pemberitaan awal pasar koblen ialah pasar yang 

berdiri di bekas lahan tahanan Militer yang dulunya ialah sebagai penjara bagi para 

prajurit Indonesia dan Jepang pasca Indonesia di jajah oleh Jepang selama 3,5 tahun 

lamanya dimana benteng ini di bangun sebagai sisa-sisa dari pemerintahan Belanda 

yang ada di Indonesia untuk menahan para prajurit Indonesia dan para Prajurit 

Jepang yang tersisa di Indonesia pada saat itu. Kita kembali ke problem awal 

mengapa Pasar Koblen tidak urung di keluarkannya ijin untuk pengelolaan pasar. 

Dikatakan bahwa pihak pengelolah tidak urung melayangkan ijin kepada pemkot 

Surabaya dan pihak pemkot Surabaya mengatakan bahwa dari pihak pengelolah 

pasar ingin membangun bangunan komersil seperti Mall dll. 

 Disisi lain di pihak pengelolah dikatakan bahwa ijin telah dilayangkan 

pada bulan Maret tahun 2010 lalu, tetapi dari pihak Pemkot tidak urung 

menurunkan ijin karena alasan yang tidak jelas pula. Jika dari pemberitaan bahwa 

Walikota Surabaya Ibu Risma ingin menjadikan lahan Pasar Koblen sebagai tempat 

Terminal AMC(Anggkutan Massal Cepat) maka dari itu pihak Pemkot tidak urung 

mengeluarkan ijin untuk lahan usaha. Karena jika ijin lahan usaha belum di 

keluarkan dan IMB tidak urung di keluarkan maka HO tidak akan keluar dan proses 

ahli fungsi lahan akan makin tidak tekendala, dan selebihnya akan di jelaskan di 

bab selanjutnya di bab Temuan dan Analisis Data. 
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