
BAB III 

TEMUAN DAN ANALISIS DATA 

 

3.1 Sumber Konflik yang Terjadi di Pasar Koblen 

 Pada awal masalah persengketaan ini terjadi ialah karena surat izin lahan 

usaha yang belum ada. Di karenakan masalah administratif di prosesnya namun dari 

pihak pengelola telah lama dan terus melayangkan izin tersebut. Namun, dari pihak 

pemkot sendiri tidak kunjung memberikan izin lahan yang di minta oleh pengelola 

pasar tersebut. Diketahui bahwa izin tersebut telah di layangkan ke pihak pemkot 

telah lama dari tahun 2010 kata pihak pengelolah pasar Pak Wayan Arcana selaku 

Direktur dari pihak pengelola lahan Koblen tersebut.  Pihaknya mengatakan bahwa 

izin lahan tersebut belum juga di berikan oleh pihak pemkot di karenakan alasan 

yang tidak jelas dimana di sini penutupan dari pasar Koblen sendiri ialah karena 

tidak adanya izin pasar yang jelas dan tidak di bekali IMB untuk stan-stan yang 

telah berdiri di lahan Bekas Penjara Militer tersebut. Usaha dalam penembusan 

perizinan untuk lahan sudah dilakukan dengan upaya yang maksimal kata Pak 

Wayan dalam sesi wawancara dengan saya beliau mengatakan bahwa : 

“Kita sudah mengajukan izin yang sudah diperbarui pada Februari lalu. 
Hingga kini belum keluar. Kami lapor ke Komisi B. Lahan ini Luasnya 
sekitar 38.060 M2. Untuk stannya berjumlah 170. Sedangkan jumlah 
pedagangnya 65 pedagang dan masing-masing pedagang bisa memiliki 4 
sampai 5 lapak serta mempekerjakan 5-10 orang” 

 

  Pemkot yang di wakili oleh dewan dari DPR Komisi B Kota Surabaya 

mengatakan bahwa Pasar Koblen ialah Pasar dengan lahan yang luas, dan 
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mempunyai potensi lebih. Lahan seluas 4 hektar tersebut dikatakan sangat layak 

untuk di jadikan pasar karena bersih dan tertata rapi. Namun, di balik itu Dewan 

yang mengatakan dukungannya kepada pengelola pasar akan membantu dalam 

mengurusi perizinan soal ijin lahan usaha sampai saat ini hanya diam tanpa ada 

lanjutan dari niatan awal untuk membantu pengelola pasar yang saat ini sedang 

berusaha untuk mendapatkan ijin lahan usaha agar para pedagang yang berada di 

Pasar buah dan di Pasar sayur yang berada di Koblen dapat berdagang kembali 

seperti semula.  

 Awalnya, Dewan sangat mendukung karena akan di bangunnya Pasar di 

Lahan Bekas Rumah Tahanan Militer tersebut atau Koblen ini. Namun, saat ini 

kelihatan sekali bahwa para dewan seperti berpindah tangan dan tidak lagi berpihak 

kepada para pedagang maupun ke pihak pengelola Pasar. Tidak tahu akan maksud 

dari para anggota dewan yang ada dari Komisi B DPR Kota Surabaya ini mengapa 

sekarang menjadi berbalik mendukung kembali kebijakan pemkot yang ada.  

 Sampai dilakukannya sidak langsung ke lapangan, dimana para anggota 

dewan ini langsung menyambangi Pasar Koblen yang di sengketakan tersebut. 

Beliau Pak Mazlan Mansyur di dalam acara beritanya dalam beberapa waktu lalu 

sempat memberikan dukungan kepada pengelola bahwa lahan tersebut sangat bagus 

untuk di jadikan pasar untuk berdagang, namun beda dulu dan sekarang setelah 

melakukan penelitian lebih dalam kepada pihak dewan dimana di dalam sesi 

wawancara beliau seperti tidak lagi dapat berkata seperti dalam berita acara yang 

telah ada, dimana beliau seperti tidak ada sangkut pautnya lagi dalam urusan lahan 

tersebut.  
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 Pengelola dan para pedagang saat ini juga masih berusaha untuk 

mendapatkan izin usaha untuk lahan Koblen tersebut. Para pedagang saat ini sudah 

di relokasikan ke beberapa pasar yang ada di Surabaya sebagai contoh ialah di Pasar 

Osowilangon yang berada mungkin sangat jauh karena berada di daerah perbatasan 

Kota Gersik lalu di Pasar-pasar yang di kelolah oleh PD Pasar Surya yang ada di 

Surabaya ini. Para pedagang ini siap kembali ke Koblen jika perijinan secara resmi 

telah di pegang oleh pihak pengelola, dan di pihak pengelola pasar Koblen yang di 

pimpin oleh Pak Wayan ini telah melakukan sidang di PTUN(Pengadilan Tata 

Usaha Negara) untuk mengugat surat yang dilayangkan oleh pihak Satpol PP 

dimana Pak Wayan mengatakan bahwa pihak Satpol PP ini tidak memiliki alasan 

yang kuat untuk menutup Pasar tersebut. Didalam isi surat tidak di cantumkan 

penutupan di dasari oleh Perda apa dan Undang-undang apa yang tercantum dalam 

surat penutupan tersebut.  

 Dari situlah pak Wayan yang menjadi pimpinan di lahan Koblen ini 

mengajukan layangan gugatan ke PTUN untuk mengugat pihak Satpol PP ini. Pak 

Wayan mengatakan bahwa urusannya di sini belum mengantongi izin Lahan usaha 

seharusnya masuk dalam Hukum Administratif yang dimana seharusnya dilakukan 

hukum yang dikatakan pak Wayan yaitu berupa Denda bukan penutupan secara 

sepihak seperti ini. Selama lebih dari 6 bulan sidang sudah 23 kali sidang dan belum 

menghasilkan keputusan apapun, karena masih mendatangkan saksi-saksi yang 

akan bersaksi untuk menguatkan gugatan tersebut. Pak Wayang mengatakan bahwa 

sidang keputusan akan di laksanakan pada tanggal 17 juni ini di pengadilan PTUN 

di daerah Juanda jika tidak ada hambatan ataupun halangan yang berarti.   
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3.1.1 Rencana Pembangunan Pasar Induk Surabaya oleh pihak 

Pengelola 

Dari hasil Penelitian yang dilakukan peneliti tidak dapat 

menemukan siapa dari pihak pengelola Pasar Koblen tersebut. Ini berkaitan 

tentang keberpihakan saja dimana ada unsur Premanisme dimana adanya 

unsur satu pihak yang berkuasa atas lahan tertentu dan bisa di gunakan 

sesukanya meskipun tanpa surat-surat dan kepemilikan lahan mereka tetap 

mempunyai kekuasaan di wilayah tertentu. Saat peneliti ingin lebih dalam 

dalam mencari informasi tersebut di dapatlah disini yaitu si pemilik lahan 

dari bekas Penjara Mliliter tersebut yaitu beliau Bapak Wayan Arcana 

dimana Beliau adalah Direktur dan Pimpinan dari Pengelolah lahan Koblen 

yang sedang di sengketakan tersebut. Bapak Wayan adalah Pengelolah yang 

di beri tanggung jawab dari PT. Dwi Budi Wijaya sebagai Direktur dan 

Pimpinan yang mengelola lahan Bekas Penjara Militer tersebut. Selama ini 

Beliaulah Bapak Wayan yang mengurusi semua perijinan dan surat-surat 

untuk lahan usaha yang ada untuk pasar Koblen ini. Pak Wayan adalah salah 

satu orang yang mungkin peduli dengan perkembangan dan kemajuan Kota 

Surabaya ini, dimana beliau ingin mengusulkan lahan Koblen ini sebagai 

Pasar Induk di Kota Surabaya. Kita ketahui bahwa Kota Surabaya ini tidak 

memiliki dinas terkait yang mengurusi soal Perijinan Pasar Tradisional, 

dimana Surabaya memiliki PD Pasar Surya. Namun, PD Pasar Surya sendiri 

bukanlah mengurusi soal pasar-pasar yang bukan milik lahan atau yang 

memang di kelolah oleh mereka, seperti yang dikatakan oleh Bapak Nurul 
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Hadi selaku Litbang(Penelitian dan Pengembangan) bahwa PD Pasar Surya 

hanya menangani Pasar yang di naungi atau di kelolah oleh PD Pasar Surya 

saja, berikut Kutipan wawancaranya : 

“jadi gini mas baru-baru ini yang masih dalam Raperda itu semua 
pihak artinya baik  perorangan maupun badan itu bisa ehmm... 
mengajukan ijin pasar artinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
yang ada di perda itu.. jadi kalau besok itu siapa pun yang akan 
mengajukan soal ijin pasar itu boleh, nah kalau yang dimaksud di 
mas ini bukan dari pihak kita mas dan dari kita kita tidak tahu siapa 
itu...”  

 

Dari hasil kutipan wawancara ini dapat di lihat bahwa PD Pasar 

Surya bukanlah lembaga atau badan yang menangani jika adanya Pasar baru 

yang ada di surabaya. PD Pasar Surya tidak bertanggung jawab atas apa 

yang terjadi dengan pasar yang tidak di kelolah oleh mereka atau atas nama 

badan dari mereka. Dengan kata lain bahwa Pasar Koblen termasuk Pasar 

yang tidak menjadi tanggung jawab dari PD Pasar Surya karena lahan dari 

Pasar Koblen adalah lahan milik Pak Wayan selaku Direktur atau Pimpinan 

PT. Dwi Budi Wijaya tersebut. Karena itu pihaknya dari Pak Wayan harus 

melengkapi semua izin-izin yang harus ada untuk mendirikan suatu usaha 

tertentu, dimana Beliau harus memenuhi syarat-syarat seperti IMB, Izin 

lahan Usaha, dan berbagai macam perizinan untuk bisa mendapatkan izin 

untuk mendirikan usaha di situ. Adapun satu hal yang di dapat dari hasil 

kutipan wawancara di atas adalah bahwa saat ini pihak dari anggota DPR 

Kota Surabaya sedang merapatkan atau mengagendakan tetang putusan soal 

badan yang akan di fokuskan pada bidang pasar tersebut dan akan 
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mempermudah perizinan soal pasar Tradisional yang akan di bangun di 

Kota Surabaya dengan aspek-aspek tertentu dan persyaratan-persyaratan 

tertentu pula, agar tidak dapat sembarangan orang dapat membangun pasar 

sembarangan dan sesuka hatinya. 

Rencana pak Wayan untuk melakukan pembangunan pasar induk 

untuk wilayah Kota Surabaya, untuk membersihkan PKL dari jalanan Kota 

Surabaya tampaknya akan terkendala oleh masalah Perizinan Lahan, karena 

dari pihak Pemkot Surabaya sampai pada saat ini enggan untuk 

mengeluarkan izin tersebut, seprti yang dikatakan oleh Pak Wayan dalam 

kutipan wawancara ini :  

“Akhirnya kita ajukan ijin dan ijin juga tidak di proses di pemerintah 
kota tanpa ada jawaban yang jelas, yah jika seandainya di tolak 
karena apa, dan seandainya di terima kurangnya dimana kan seperti 
itu kan. Akhirnya, dibiarkan begitu saja dan akhirnya muncullah kita 
di surati sama Satpol PP, dimana surat dari satpol PP ini tadi tidak 
memiliki dasar yang jelas. Saya bilang tidak memiliki dasar karena 
apa, Satpol PP ini adalah sebagai penegak Perda kalau seandainya 
dia adalah penegak Perda mereka seharusnya ada surat dari Dinas 
terkait yang menyurati dan atas perintah Walikota dan itulah dia bisa 
melakukan penutupan dan penyegelan, dan ini tidak ada. Dan 
makanya sekarang ini saya melakukan gugatan PTUN ke Satpol PP-
nya saya gugat, saya tidak dalam artian begini kalau kita secara 
logika yah mendirikan suatu bangunan dimana bangunan ini 
maksudnya suatu bisnis ini sudah maju pesat begitu orang menata 
bisnis pesat ini loh dan ini kan kita kesalahan Administratif yang 
seharusnya di selesaikan dengan Administratif juga kan seperti itu. 
Misalnya, saya harus kena denda berapa kan seperti itu, inikan kita 
bicara soal denda kan karena di Perda itu ada di istilahnya itu ada di 
atur itu loh. Nah, akhirnya setelah saya cermati ini ada mungkin di 
bawa keranah politik Koblen ini.” 
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Dapat di lihat dari hasil wawancara di atas bahwa memang tidak ada 

alasan yang jelas pihak dari Satpol PP langsung menyurati dan menutup 

lahan Koblen ini. Sama halnya dengan pemkot dimana tidak ada lagi 

pembicaraan lebih lanjut kata Pak Wayan, maksud sebenarnya dari pak 

Wayan disini ialah jika Permohonan Perizinan tidak di berikan kepada 

beliau kurangnya apa, dan jika di berikan tolong di konfirmasikan. Namun, 

dari pihak Pak Wayan sampai saat ini tidak menerima Penolakan maupun 

Penerimaan dari permohonan perizinan yang di layangkan. Bukannya surat 

dari Pemkot atas penolakan ataupun penerimaan malah surat Penutupan dari 

Satpol PP-lah yang datang dengan langsung menyuruh Pak Wayan 

membongkar dan membersihkan lahan tersebut. Maka dari itu dikarenakan 

alasan yang tidak jelas karena surat dari Satpol PP itu Pak Wayan 

melakukan gugatan langsung ke PTUN(Pengadilan Tata Usaha Negara), 

untuk menuntut pihak Satpol PP yang menyurati karena alasan Perda yang 

tidak jelas. Pak Wayan selaku Pimpinan dari lahan Koblen mengatakan : 

“tidak ada alasan yang jelas. Pokoknya kita di suruh menutup dan 
membongkar karena tidak ada izin begitu saja. Sedangkan, dengan 
alasan kita izin sudah di layangkan disitu tidak mau di dengarkan 
sama dia pokoknya tutup seperti itu.” 

“Makanya itu kuat dasar saya untuk melakukan gugatan ke PTUN, 
karena ada unsur kepentingan di dalamnya itu. Nah, setelah di tutup 
itu barulah, coba di pikir mengobrak segini besarnya itu menurunkan 
ribuan pasukan dari Polda, Polrestabes, Satpol... Polsek Tanjung 
Perak. Sudah itu belum lagi anjing pelacaknya lagi, sudah itu Water 
Cannon lagi wajar toh kalau kita mau di benturkan sama Polisi. Saya 
lihatnya ada kepentingan yah toh tidak taahu itu siapa di dalamnya 
kita tidak mengerti.” 
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Pak Wayan selaku Pimpinan dari Pemilik lahan merasa bahwa tidak 

ada niat baik dari pemkot untuk membantunya agar mampu menyelesaikan 

masalah sengketa ini. Pak Wayan sangat menyayangkan prilaku pemkot 

dengan langsung menurukan Satpol PP dan langsung melakukan penutupan 

dengan alasan yang tidak jelas, karena surat yang di berikan oleh Satpol PP 

ini secara langsung dapat dilihat hanya surat melakukan penutupan tanpa 

ada surat terlampir dari instansi terkait atau atas perintah Walikota secara 

Resmi. Disinilah kuat pak Wayan untuk melakukan gugatan kepada Satpol 

PP karena langsung menutup dan menyegel lapak-lapak yang ada. Padahal, 

pihaknya(Pak Wayan) sudah melayangkan izin sejak tahun Maret 2010 

silam dan belum ada balasan sampai sekarang, malahan saat ini sidang 

masih berlanjut dan belum menentukan Keputusan apapun. 

Ini adalah gambar dari Desain Pasar Induk yang di berikan Pak 

Wayan kepada Peneliti. Dimana gambaran yang di berikan sudah sangat 

jelas dan hanya kurang dari perizinan saja. 
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Gambar III.1 Desain Denah untuk Pembangunan Pasar Induk yang akan didirikan 

di Lahan Koblen 
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3.1.2 Rencana Pembangunan AMC(Angkutan Massal Cepat) oleh 

pihak Pemkot Surabaya 

Dari kabar yang beredar di lapangan bahwa mengapa perizinan 

lahan untuk Pasar Koblen tidak urung di turunkan oleh Pemkot maupun 

dinas terkait itu di karenakan adanya unsur lain, dimana Lahan tersebut akan 

digunakan untuk kepentingan lainnya. Maksud dari Kepentingan lainnya 

disini adalah lahan tersebut sudah masuk kedalam RPJMN(Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional) sejak tahun 2012 lalu. Dimana 

salah satu dari anggota Dewan membenarkan hal tersebut, yaitu Bapak 

Erwin Tjhayuadi dimana beliau membenarkan bahwa memang akan di 

bangun AMC(Angkutan Massal Cepat) di lokasi Lahan Koblen tersebut, 

maka dari itu kemungkinan yang menghambat proses Perizinan yang sangat 

lama tersebut, berikut kutipan wawancaranya : 

“ternyata ada rencana itu mau di buat apa itu yang akhirnya di 
tangkep oleh temen-temen, pemerintah kota juga kemungkinan akan 
memakai tempat itu sebagai AMC(angkutan massal cepat) itu, dan 
ijinnya itu sudah mulai tahun 2012 itu kalau tidak salah tapi tidak 
jadi-jadi. Berarti tidak ada keseriusan daripada itu(pemkot) untuk 
mengurus. sedangkan, dari LH(lembaga hukum) memberikan surat 
keterangan untuk tidak di teruskan itu(ijin pasar), tetapi semua 
pedagang disana sudah banyak yang di akomidir ke pasar induk 
surabaya yang dari sana(pasar koblen).” 

 

Beliau Bapak Erwin anggota DPR Kota Surabaya membenarkan 

bahwa memang akan dibangun AMC di area tersebut. Namun, belum ada 

keseriusan dari pihak pemkot dalam menangani hal tersebut. Karena apa, 
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beliau Bapak Erwin mengatakan bahwa rencana untuk membangun dan 

mendirikan AMC ini sudah sangat lama sekitar tahun 2012 adalah rencana 

awal akan di bangunnya Angkutan Massal Cepat ini. Namun, sampai 

sekarang pun belum terrealisasikan entah di karenakan alasan apa namun 

kata beliau ini karena ketidak seriusan dari pihak Pemkot sendiri.  

Bapak Erwin Tjhayuadi beliau adalah salah satu anggota DPR Kota 

Surabaya yang dulu mendukung program dari Pak Wayan untuk mendirikan 

Pasar. Dimana, beliau Bapak Erwin sangat mendukung para pedagang juga 

untuk bertahan di Lahan Koblen dulunya, namun sekarang sudah berubah 

1800 dan mendukung pihak Pemkot untuk menutup lahan tersebut. Beliau 

mengatakan bahwa semua yang terjadi di pasar Koblen tersebut bukanlah 

salah Pedagang melainkan salah dari pihak pengelola Lahan yaitu Pak 

Wayan, dimana pihak pengelola tidak bertanggung jawab katanya dalam 

sesi wawancara. Dan mengatakan bahwa seharusnya perizinan ini sudah di 

dapat jika sudah mengajukan jauh-jauh hari sebelumnya. Namun, 

permohonan perizinan sudah di layangkan sejak Maret 2010 dan sampai 

sekarang memang belum ada balasan dan panggilan terhadap pihak 

pengelolah sendiri, dan pernyatan tersebut juga di benarkan Pak Wayan di 

dalam sesi wawancara dimana beliau bertemu dengan kepala Bappeko Kota 

Surabaya yaitu Bapak Agus Imam Sonhaji, dan membicarakan soal 

gambaran dimana Pasar nantinya akan di sandingkan dengan DEPO dari 

AMC tersebut, gambaran telah dibuat oleh kepala Bappeko tersebut. 

Namun, tidak ada panggilan lebih lanjut kata beliau(Pak Wayan) dimana ini 
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menjadikan tidak ada pembicaraan lebih lanjut soal penataan pasar dan 

terminal AMC tersebut. Dan ini adalah hasil wawancara peneliti dengan Pak 

Wayan : 

“karena permasalahannya itu disini. Di saat awal saya memang di 
panggil Pak Sonaji(Kepala Bapeko) ditanya lahan ini mau di 
gunakan untuk pembagunan AMC. Lalu, saya silahkan tidak apa-
apa saya gitukan... cuman, tolong nanti saya kan mempunyai teman-
teman dari PKL kan juga di siapkan tempatnya yah toh. Paling tidak 
bapak bisa gunakan di bawah dan PKL bapak taruh di atas silahkan 
bapak yang mengatur itu semua untuk menatalah begitu jangan 
sampai nanti teman-teman ini begitu di pakai apa namanya itu 
Angkutan Cepat ini sehingga mereka-mereka ini tidak di kasih 
tempat untuk berdagang dan sehingga mengakinbatkan meluber lagi 
di jalan yang sudah kita bersihkan jadi mubazir lagi dan beliau 
berkata silahkan Pak Wayan nanti kita siapkan Data dan lain-
lainnya. Sehubungan dengan berjalan nya begitu lama yah toh sudah 
bertemu 2 sampai 3 kali pertemuannya. Akhirnya, tidak ada 
pembicaraan lebih lanjut lagi akhirnya berakhir begitu saja.” 

 

Begitulah hasil dari wawancara peneliti dengan beliau Bapak Wayan 

yang membahas soal pembicaraan beliau dengan kepala Bappeko Kota 

Surabaya. Beliau tampak sangat kecewa dengan prilaku dari kepala 

Bappeko ini karena sudah memberikan janji akan mengatur dan 

menggambarkan semuanya untuk penataan dari segi penataan. Namun, 

akhirnya beliau Pak Wayan tidak di panggil lagi karena pada saat itu Alasan 

Pemilu karena di takutkan Walikota Surabaya Bu Risma di tarik ke Jakarta 

dan Bapenas dan realisasi untuk pembangunan AMC menjadi tidak jadi. 

Dari situlah muncul kebuntuan dari pihak pengelola dalam mencari jalan 

untuk menembusi perizinan lahan tersebut. 
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Mega Proyek AMC ini nantinya akan mengitari Kota Surabaya 

dimana pembangunan ini akan memakan waktu tentunya. Dan mulai tahun 

2015 ini akan benar-benar di realisasikan. Namun, belum ada berita acara 

untuk membahas pembangunan proyek tersebut. Realisasinya saat ini juga 

terkendala dari koordinasi antarinstansi terkait. Proyek AMC yang terdiri 

atas monorel dan trem itu memang tidak dikerjakan satu pihak saja. Ada 

Kementerian Perhubungan yang mengurusi konstruksinya. Ada PT KAI 

yang mendapatkan job untuk menangani pengadaan trem plus menjadi 

operatornya. Pemkot Surabaya mendapatkan jatah untuk menyiapkan lahan. 

Ada pula Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang 

turut serta mengawasi megaproyek senilai Rp 2,2 triliun tersebut. 

Koordinasi yang lemah itu juga membuat berbagai persiapan menuai 

sandungan. Detail engineering design (DED) untuk proyek tersebut hingga 

kini belum rampung. Padahal, DED menjadi salah satu acuan dalam 

pembangunan konstruksi.  

Dan pembangunan megaproyek ini sudah di sepakati oleh beberapa 

pihak dimana memorandum of understanding (MoU)-nya sudah di sepakati 

kira-kira sebulan yang lalu. Namun, tetap saja realisasi proyek ini masih 

jauh dari kata sepakat dalam satu suara. Dan inilah berupa gambaran Kota 

Surabaya yang akan dilalui oleh AMC jika benar-benar terrealisasikan. 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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

Herry Sutrisno



Gambar III.2 Jalur yang akan di lalui nantinya 

Gambar diatas adalah gambar rancangan jalur yang di sediakan 

untuk MRT dan FEEDER. Dimana gambar diatas menggambarkan area-

area yang akan di lewati oleh MRT dan FEEDER. MRT adalah singkatan 

dari Mass Rapid Transit yang secara harafiah berarti angkutan yang dapat 

mengangkut penumpang dalam jumlah besar secara cepat. Lalu ada 

beberapa bentuk dari MRT sendiri yaitu : 

 Berdasarkan jenis fisik : BRT (Bus Rapid Transit), Light 

Rail Transit (LRT) yaitu kereta api rel listrik, yang 

dioperasikan menggunakan kereta (gerbong) pendek seperti 
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monorel dan Heavy Rail Transit yang memiliki kapasitas 

besar. 

 Berdasarkan Area Pelayanan : Metro yaitu heavy rail transit 

dalam kota dan Commuter Rail yang merupakan jenis MRT 

untuk mengangkut penumpang dari daerah pinggir kota ke 

dalam kota dan mengantarkannya kembali ke daerah 

penyangga (sub-urban). 

Gambar III.3  Bus dan Tram 

Lalu, ada FEEDER yaitu adalah sejenis Bus Kota yang akan 

mengitari kota dengan jalur tertentu untuk menggangkut dan menurunkan 

penumpang di satel atau tempat pemberhentian khusus untuk para Bus-bus 

ini. Karena jalur mereka yang memang berbeda dengan jalur lalu lintas 

kendaraan yang lain. Karena memiliki jalur yang khusus untuk bus ini 
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sendiri. Jalur ini akan di pisah-pisah berdasarkan angkutan-angkutan apa 

yang akan di lewati oleh jalur angkutan tertentu. Seperti pada gambar di 

bawah di jelaskan area-area mana saja yang akan di lalui oleh jalur angkutan 

berat dan jalur angkutan menengah. Ini akan menjadi jalur alternatif bagi 

para pelancong yang akan datang di Surabaya ini. Agar memudahkan juga 

bagi para wisatawan yang akan berlibur di Kota Surabaya ini dimana akses 

untuk berkeliling Kota menjadi lebih mudah dan efisien. Ini adalah gambar 

yang menunjukan area jalur-jalur yang akan di bedakan berdasarkan 

jalurnya. 

 

Gambar III.4  jalur yang dibedakan berdasarkan area  
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Ada juga gambar-gambar skema bagaimana nanti posisi ydari Tram 

dan Monorail yang akan di bangun. Berikut adalah skema dari gambar yang 

di dapat dari PT. KAI selaku pemborong dari proyek angkutannya. 

Gambar III.5 Skema posisi jalur dan stasiun Monorel 

 

Gambar III.6 Skema posisi stasiun Trem double track 
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Gambar III.7 Skema posisi stasiun Trem singel track 

Itulah gambaran-gambaran skema dari Tram dan Monorel yang akan 

di sediakan nantinya jika memang akan terrealisasikan di Kota Surabaya. 

Banyaknya kendala dan hambatan pastinya juga menjadi tantangan 

pembuatan AMC ini. Posisi Pasar juga menjadi tempat untuk 

pemberhentiannya sangat sulit karena posisi lahan yang tidak berada di 

pinggir jalan mungkin akan mempersulit untuk mengerjakan jalur-jalur 

yang ada. 

 3.1.3 Upaya Penyelesaian Konflik yang dilakukan 

Upaya penyelesaian konflik antara kedua belah pihak akan menjadi 

sangat sulit jika kedua belah pihak memiliki kepentingan-kepentingan 

pribadi yang akan membuat masalah akan tambah melebar kemana-mana. 

dari akar permasalahan yang ada ini sangat berbeda dimana sangat berbeda 

arah kepentingan dengan pihak pengelola dan pihak Pemerintah dimana 

masing-masing memiliki tujuan yang berbeda untuk penggunaan lahan 

tersebut.  
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Dari pihak pengelola berupaya menyelesaikan konflik dengan cara 

menyelesaikan dan melengkapi semua data-data untuk perizinan lahan 

usaha dan melakukan banding kepada pengadilan PTUN untuk di proses 

secara hukum. Pengadilan PTUN berupaya agar Pasar dapat berjalan 

kembali seperti dulu lagi, dimana transaksi jual beli dapat berjalan normal 

kembali dan para pedagang dapat berjualan kembali. Upaya maksimal 

dilakukan oleh pengelolah lahan agar supaya izin lahan usaha dapat di 

keluarkan untuk menjadikan pasar induk di Surabaya. Namun, tampaknya 

pihak pemkot tidak akan mudah untuk memberikan izin tersebut karena 

Pemerintah Kota sendiri memiliki tujuan yang ingin di capai dengan lahan 

tersebut. 

Sementara itu, pihak pengelola yang melayangkan gugatan ke 

PTUN(Pengadilan Tata Usaha Negara) Surabaya ingin mencoba untuk  

memproses semuanya melalui jalur hukum dan menginginkan para 

pedagang dapat berjualan lagi seperti semula seperti yang di katakan bapak 

Wayan bahwa beliau ingin menjadikan Koblen sebagai Pasar Induk di 

Surabaya.  

Pasar yang kini sekarang tidak beroperasi menjadikan para 

pedagang yang berada di lahan Koblen dulunya menjadi merugi dan mau 

tidak mau mereka harus pindah. Sebagian besar pindah ke wilayah Pasar 

Osowilagan atau PIOS yang berada di perbatasan Gersik. Medan yang 

sangat jauh sebenarnya menjadikan akses jalanan ke lokasi PIOS sangat 

susah untuk di jangkau para pedagang eceran, dimana karena terkendala 
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urusan biaya pula yang menjadikan di sana(PIOS) tidak seramai di Pasar 

Koblen. Jelas upaya penyelesaian dilakukan karena melihat lapak-lapak 

yang telah di bangun di lokasi lahan Koblen ini sudah memenuhi syarat 

untuk menjadi pasar. Namun, karena kendala perizinanlah pasar ini menjadi 

tidak produktif.  

Jika kita lihat dari pihak Pemerintah upaya penyelesaian yang 

dilakukan tidak ada. Karena dari pihak pemerintah sendiri ingin 

mengunakan lahan untuk digunakan sebagai Terminal AMC seperti yang 

sudah di jelaskan di sub-bab sebelumnya, bahwa pemerintah Surabaya ingin 

menyiapkan lahan seluas 4 hektar itu untuk digunakan sebagai terminal 

utama AMC yang akan di gunakan di Surabaya.  

Begitu pula kata ketua DPR Komisi B Kota Surabaya Bapak Mazlan 

Mansyur dari fraksi partai PKB itu mengatakan bahwa lahan pasar koblen 

adalah lahan tidak resmi jadi pedagang harus di pindahkan. Dari hasil 

wawancara beliau menyarankan seperti itu karena lahan tersebut bukan 

lahan untuk usaha meskipun minimarket jika tidak memiliki izin usaha tidak 

akan bisa berjualan katanya seperti itu dalam sesi wawancara sebelumnya. 

Dan ini adalah isi kutipan wawncara yang dilakukan : 

“lahannya itu kan harus lahan usaha tidak boleh selain lahan usaha 
sementara itu di koblen sampai saat ini lahannya bukan untuk usaha, 
bukan hanya pasar walaupun akan mendirikan minimarket usaha apa 
saja peruntukan tanah nya itu harus tanah untuk usaha berarti kalau 
tidak untuk usaha tidak boleh tidak diizinkan ya karena dasar itu 
sehingga pemerintah kota kemarin itu melakukan upaya penertiban 
hanya itu saja.”  
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“kita mendorong pedagang untuk berusaha tapi di tempat yang benar 
jadi sekarang bukan hanya pedagang siapapun yang ingin 
melakukan usaha di tempat yang tidak benar akan ditertibkan oleh 
pemerintah saya contohkan minimarket ditutup karena tidak 
memiliki izin usaha yang benar kita bicara ini sekarang tidak ada 
pengecualian dalam aturan dan pedagang itu bukan pedagang grosir 
mereka itu pedagang besar bukan usaha kecil sehingga harus 
menempatkan dirinya di tempat yang berizin untuk kelangsungan 
usahanya silahkan memilih tempat memilih pasar yang berizin.” 

 

Seperti hasil kutipan wawancara diatas bahwa pemerintah seperti 

sudah tidak mau tahu lagi soal nasib Pasar tersebut. Bagi pemerintah 

program kerja mereka tidak boleh terbengkalai hanya karena urusan lain. 

Akan tetapi juga pihaknya juga mengulur-ulur proses terealisasinya proyek 

tersebut. Karena itu penyelesaian yang dilakukan oleh pihak pemerintah 

sepertinya tidak ada dan pihaknya langsung menyurati pihak pengelola 

dengan penutupan yang di layangkan lewat Satpol PP dengan beberapa surat 

sampai pada akhirnya surat penutupan dan menyegel Lahan Pasar saat ini.    

    

3.2 Deskripsi Proses Konflik menurut sudut pandang Politik 

 Proses konflik yang terjadi antara pengelola/pedagang dan pihak 

pemerintah berjalan dengan sangat berat. Karena dari kedua belah pihak di tindih 

oleh masing-masing kepentingan yang berbeda di mana peneliti sulit 

mengungkapkan dengan jelas arah perebutan atau sengketa lahan tersebut akan di 

jadikan apa dan digunakan untuk apa itu semua masih tanda tanya. Ketidak jelasan 

dari masing-masing pihak membuat keadaan tidak dapat di kendalikan, karena 
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ditindih oleh kepentingan yang berbeda antara satu dan yang lain maka dari itu 

kedua belah pihak sangat sulit untuk bisa di pertemukan untuk satu kesepakatan 

bersama.  

 Lewis A. Coser menyatakan bahwa 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 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.  

 Bahwa konflik yang terjadi adalah konflik Realistis seperti kata Coser 

dimana para penerima tuntutan(pihak lahan) tidak setuju dengan hasil putusan 

pemerintah yang ingin hanya mengunakan lahan sebagai terminal dan mengabaikan 

para pedagang buah yang sudah lebih dulu menempati lahan tersebut. Disinilah 

Konflik Poilitik terjadi karena perselisihan yang di balut oleh kepentingan tiap-tiap 
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penguasa dimana pegelola adalah penguasa dari lahan seluas 4 hektar tersebut dan 

pemerintah adalah penguasa kebijakan yang ada. Ini menjadikan bahwa jika di lihat 

dari pandangan politik ini adalah pertarungan para elit tertentu untuk 

memperebutkan sebuah lahan untuk kepentingan mereka atau kelompok tertentu 

pastinya. 

 3.2.1 Konflik Politik Menurut Pedagang dan Pengelola Pasar 

Menurut padangan dari para pedagang dan pengelolah pasar berbeda 

tentunya. Jika kita melihat kearah pandangan pihak pedagang yang 

menempati stan-stan pasar yang ada kita dapat melihat bahwa mereka juga 

kebingungan dimana dalam artinya kebingungan disini ialah mereka secara 

hukum menempati lahan yang belum pasti dan mereka harus pindah ke 

pasar yang sudah di sediakan pemerintah meskipun tempatnya sangat jauh. 

Dan jika di artikan mereka para pedagang adalah Tumbal Politik dari para 

elit yang menyengketakan lahan tersebut dan mereka terpaksa pindah 

karena tidak memiliki alasan yang kuat untuk bertahan. 

Beda pedagang dan pengelola, dimana dari pihak pengelola 

sebenarnya tidak ingin mengorbankan para pedagang dan ingin 

mempertahakannya. Namun, surat dari Satpol PP berkata lain dimana 

mereka harus segera mengosongkan lahan dan mereka para pengelolah di 

suruh membongkar lahan tersebut. Dan disitulah pihak pengelola merasa 

aneh dengan surat yang datang dari Satpol PP, karena surat tersebut tidak 

melampirkan surat dari pihak dinas terkait yang memberikan alasan 
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penutupan dan mereka hanya di beritahu harus mengosongkan lahan dan 

menutup saja dan akhirnya pihak Satpol PP menyegel Pasar tersebut. 

Sedangkan, permohonaan izin yang sudah sejak 2010 di layangkan tidak di 

jawab ole pihak pemkot menjadikan pihak pengelolah berfikir bahwa ada 

kepentingan Politik dari pihak Pemkot tersebut yang dikatakan langsung 

oleh Pimpinan Pengelola lahan Pak Wayan. Dalam sebuah wawancara 

berikut kutipannya : 

“tidak ada. Makanya itu kuat dasar saya untuk melakukan gugatan 
ke PTUN, karena ada unsur kepentingan di dalamnya itu. Nah, 
setelah di tutup itu barulah, coba di pikir mengobrak segini besarnya 
itu menurunkan ribuan pasukan dari Polda, Polrestabes, Satpol... 
Polsek Tanjung Perak. Sudah itu belum lagi anjing pelacaknya lagi, 
sudah itu Water Cannon lagi wajar toh kalau kita mau di benturkan 
sama Polisi. Saya lihatnya ada kepentingan yah toh tidak tahu itu 
siapa di dalamnya kita tidak mengerti.”   

 

Pihak pengelola melihat bahwa masalah di Surabaya ini juga adalah 

masalah PKL yang menjamur di badan-badan jalan dan pihaknya berusaha 

ingin menampung agar Kota Surabaya terlihat bersih dan asri bagi 

wisatawan yang datang ke Kota Surabaya ini. Dari hasil wawancara juga 

mengatakan bahwa pihaknya peduli dengan para PKL yang ada di Surabaya 

yang selalu di tertibkan dan ingin menyediakan tempat untuk mereka. Saat 

ditanya mengapa ingin mendirikan pasar padahal ada megaproyek yang siap 

menanti lahan sebasar itu, beliau mengatakan : 

“karena bagaimana mengatasi para PKL-PKL yang ada di wilayah 
bubutan ini gtu loh dan untung ada lahan kosong di areal bubutan ini 
seiring dengan kita gitu loh. Nah, jadi begini mengenai masalah PKL 
ini kita coba sayur-sayuran dulu karena buah sudah ada, buah dulu 
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siapa yang bisa lengkapin dari luar kita bawa masuk dan sekarang 
tinggal sayur-sayuran yang kayak di Tembok Gede iyah toh sudah 
itu yang di Keputran. Di wilayah keputran ini tadi di bawa kemari. 
Dan tujuannya supaya daerah Keputran itu jadi bersih dan nyaman 
dan sama halnya di daerah Tembok Gede juga sama. Karena 
masalahnya kenapa ? dulu saat Pak Mikel dan Pak Suryo(pegelolah 
pasar) dia setres untuk memusatkan para PKL yang berada di pinggir 
badan jalan ini dan ada lahan sebesar ini masih bisa kita pakai untuk 
menampung itu. Akhirnya saya siapkan 7.800 m2 itu untuk lahan 
Pasar sayur.”  

 

Begitulah jawaban yang diberikan dalam sesi wawancara yang 

diberikan beliau, karena alasan di daerah bubutan ini juga masih banyak 

PKL yang bisa di relokasi ke lahan beliau dan maka dari itu beliau 

mendirikan bangunan pasar karena melihat di daerah sekitar banyak juga 

yang berprofesi sebagai pedagang pasar juga. 

Mungkin begitulah maksud yang di ungkapkan oleh pengelola 

dalam sesi awancara dengan peneliti. Dan selebihnya ada kepentingan lain 

kita dapat melihat nanti 2 atau 3 tahun kedepan akan jadi apa lahan tersebut 

jika sidang PTUN yang di layangkan pihak pengelola menang. 

 3.2.2 Konflik Politik Menurut Pemkot dan Dewan Kota Surabaya 

Lain halnya lagi dengan pihak pemerintah kota Surabaya yang 

beranggapan bahwa dari pihak pengelola ada rencana lain di balik itu. Dan 

menurut Bapak Erwin selaku anggota DPR Komisi B beranggapan bahwa 

pihak pengelola akan membangun bangunan perkantoran di lahan seluas 4 

hektar tersebut. 
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“cuman kan ijin mereka itu kan untuk pasar nah tapi kedepannya 
itukan luas yah ada yang denger-denger itu mau di bikin mall segala, 
jadikan apa itu(bangunan perkantoran) terus denger-denger lagi itu 
mau di bangun buat Terminal AMC(anggkutan massal cepat) nah 
makanya sempat kita itu di demo dulu tetapi setelah itu, kita tidak 
menyalahkan pedagang, pedagang itu padahal menjadi tumbal kalau 
menurut saya, tetapi pedagang semua sudah masuk ke pios(pasar 
induk surabaya), dan mereka sudah enjoy di sana.” 

 

Dari situlah beliau meragukan pihak pemkot meskipun sebenarnya 

beliau mendukungnya. Beliau menanyakan soal SKPD(Surat Keterangan 

Pembangunan Daerah) yang juga punya maksud lain selain AMC tersebut. 

Namun, pihaknya sangat sulit untuk di temui karena memang itu adalah 

rencana pemkot yang masyarakat umum tidak dapat mengetahuinya, berikut 

adalah wawancaranya : 

“iyah jelas karena ada di pusat kota tetapikan kita tidak tahu otak 
dari SKPD(surat keterangan pembangunan daerah) mau di buat 
apakan kita tidak tahu, ternyata denger-denger mau dibuat Amc dan 
segala....sebenarnya itukan cagar budaya seharusnya bisa 
difungsikan yang lain asalkan tidak merubah bentuk.” 

 

Sedangkan, sangat sulit untuk mengetahui dengan pasti apa maksud 

dari pemerintah kota sendiri. Entah karena ada kepentingan apa pihak 

pemerintah kota sangat sensitif jika ditanya soal lahan Koblen tersebut. 

Tanpa alasan yang jelas juga dari peneliti juga sangat sulit untuk menemui 

orang dari pemerintahan dan mereka cenderung seperti menutup-nutupi 

akan di gunakan sebagai apa lahan tersebut. 
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