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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini sulit untuk menjumpai tempat yang bersih dari sampah. 

Di Surabaya yang merupakan kota terbesar kedua di Indonesia, jarang 

ditemukan tempat yang bersih dan jauh dari sampah. Sampah merupakan 

material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses
1
. 

Sampah yang berasal dari masyarakat harus memiliki suatu tempat 

pembuangan akhir yang dapat memproses sampah-sampah tersebut agar 

tidak memberi dampak negatif bagi masyarakat, di desa Benowo adalah 

salah satunya. Di desa bagian barat kota Surabaya tersebut telah dibangun 

sebuah tempat pembuangan akhir sampah yang mulai beroperasi pada 

tahun 2001 dan jumlah timbulan sampah yang ditimbun volumenya 

mencapai 8000  m3 /hari. 

Salah satu elemen dalam sistem pengelolaan sampah adalah 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berfungsi sebagai lokasi 

penampungan sampah dan pemilahan sampah yang dapat di daur ulang. 

Sampah berasal dari masyarakat sebelum dibawa ke TPA harus 

dikumpulkan terlebih dahulu. Kemudian dipisahkan dan dibawa ke 

Tempat Pembuangan Sampah Sementara sebelum akhirnya dibawa ke 

TPA. TPS merupakan lahan kosong yang digunakan sebagai tempat 
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sementara penimbunan sampah dari rumah tangga jadi TPA atau landfill 

adalah suatu tempat untuk menyingkirkan atau mengkarantina sampah 

kota sehingga aman. Tempat Pembuangan Akhir yang ada di suatu 

wilayah terutama kota harus memiliki kualitas dan kuantitas yang baik 

mengingat sampah yang dihasilkan terus bertambah seiring dengan 

peningkatan pertumbuhan penduduk. 

Di TPA terdapat aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh para 

pemulung. Pemulung adalah orang yang memungut barang-barang bekas 

atau sampah tertentu untuk proses daur ulang, baik yang ada di TPA atau 

diluar TPA
2
 Pemulung mempunyai pekerjaan yang sangat panjang, bahkan 

tidak menentu, tidak mengenal waktu dan waktunya dihabiskan di TPA 

untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Biasanya pukul 06.00 WIB sudah 

berangkat ke TPA, mengais sampah sampai jam 12.00, kembali ke gubuk 

untuk istirahat dan makan siang, selanjutnya kembali ke TPA pukul 13.00-

17.00 WIB. Bila pemulung merasa sehat dan punya tenaga, ada pula yang 

kembali lagi pada pukul 19.00 dan bekerja sampai malam bahkan sampai 

pagi.  

TPA merupakan salah satu sumber potensi bioaerosol di udara. 

Pengertian Bioaerosol sendiri adalah suspense partikel koloid padat atau 

tetesan cairan di udara yang mengandung serbuk sari atau 

mikroorganisme. Degragasi sampah secara organik adalah penyebab 

utama tingginya konsentrasi bioaerosol di sekitar TPA. Dampak lain yang 
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ditimbulkan timbunan sampah yang akan mengakibatkan munculnya 

permasalahan yaitu produksi lindi yang cukup besar. Sebelum dibuang ke 

badan air atau lingkungan, lindi harus diolah terlebih dahulu karena 

kandungan polutan yang tinggi berpotensi menyebabkan pencemaran 

tanah maupun air yang ada di sekitar TPA. Namun air lindi tersebut bisa 

diolah seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Yudid 

Kurniawan, Pengolahan Air Lindi (Leachate) TPA Benowo dengan Proses 

Biologi Menggunakan Sistem Step Aeration : 2011) yang menjelaskan 

bahwa untuk itu perlu dilakukan pengamatan dan analisa terhadap kualitas 

air lindi yang timbul khususnya pada musim hujan dan kemarau dengan 

kuantitas berbeda di setiap musimnya. Dari kajian yang dilakukan pada 

lokasi TPA Benowo, maka perlu adanya upaya pengolahan terhadap air 

lindi yang ada sebelum di buang ke badan air/sungai. Pada penelitian ini 

menggunakan proses biologis secara aerob dengan menggunakan sistem 

aerasi bertingkat dengan menggunakan varibel debit 100 ml/mnt, 150 

ml/mnt, 200 ml/mnt, 250 ml/mnt, 300 ml/mnt dan rasio resirkulasi 20 %, 

25 % dan 30 %. 

Namun tidak selalu hal-hal negatif dekat dengan daerah TPA, ada juga 

hal-hal positifnya yaitu  menjadi lahan perekonomian yang sangat 

produktif bagi masyarakat sekitar. Banyaknya tumpukan sampah 

anorganik, telah menimbulkan inisiatif baru dalam sektor ekonomi bagi 

masyarakat di sekitarnya, mereka menganggap tumpukan sampah tersebut 

merupakan lahan perekonomian yang sangat produktif dengan cara 
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mengumpulkan sampah-sampah anorganik, seperti plastik, atau barang-

barang bekas yang tidak mudah mudah hancur,plastik dan barang bekas 

tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. 

Menurut tanggapan masyarakat yang ada di sekitar sana, penghasilan yang 

mereka dapatkan dari TPA dengan cara mengumpulkan plastik dan barang 

bekas lebih dari cukup. Bahkan ada masyarakat sekitar yang mau 

meninggalkan pekerjaannya, contohnya yang dulunya berprofesi sebagai 

pedagang, kuli bangunan rela berganti profesi menjadi pemungut sampah 

atau pemulung, karena mereka beranggapan TPA lebih mampu memenuhi 

kebutuhan perekonomian mereka sehari-hari
3
. 

Ironisnya kebanyakan anak dari keluarga pemulung tersebut mengikuti 

pekerjaan orang tuanya yang juga sebagai pemulung, anak tersebut ikut 

mencari sampah-sampah plastik yang masih bisa didaur ulang di tempat 

pembuangan sampah. Tempat tinggal keluarga tersebut umumnya tidak 

jauh dari tempat penampungan sampah di pinggiran-pinggiran kota 

bersama dengan para pemulung-pemulung lain di daerah tersebut. Selain 

itu, tempat anak bekerja sebagai pemulung merupakan tempat yang cukup 

berbahaya. Berbahaya dalam hal ini merupakan situasi yang bisa 

mengancam keselamatan anak, membuat anak terluka baik yang tampak 

fisik maupun menyebabkan penyakit dalam dan juga mempengaruhi 

tumbuh kembang anak tersebut. Lingkungan pekerjaan pemulung anak 

yang identik dengan sampah, tentu saja mempunyai resiko yang besar dan 
                                                           
3
 Diakses dari www.ilmusipil.com/analisa-dampak-lingkungan pada tanggal 5 Januari 2015 pukul 
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berbahaya bagi anak. Sampah-sampah kaleng, seng, pecahan kaca yang 

setiap saat dapat mengancam keselamatan anak juga harus 

dipertimbangkan dalam pekerjaannya dan juga lingkungan tempat bekerja 

anak yang kumuh bisa terdapat berbagai macam bakteri dan kuman yang 

menyebabkan anak mudah terserang penyakit
4
. 

 Belum lagi para pemulung yang memiliki anak berusia di bawah 

lima tahun atau sering disingkat balita, terpaksa dibawa oleh orang tuanya 

ke TPA. Orang tua tersebut harus membawa mereka untuk menemani 

bekerja karena tidak ada orang dirumah yang menjaga anak-anak mereka. 

Orang tua mereka yang bekerja sebagai pemulung nampak tidak 

sepenuhnya memperhatikan kesehatan anak-anak balita mereka yang 

bermain dengan sampah dan lalat yang berterbangan kian kemari, 

sepanjang hari para orang tua dan anak-anak balita mereka melakukan 

seperti makan dan minum di tenda kecil dan para pemulung berteduh 

ketika waktu istirahat tiba. Dengan ditemani oleh lalat dan debu dan 

terkadang mereka para anak-anak khususnya balita tidak memakai 

perlengkapan masker untuk penutup hidung mereka supaya tidak 

menghirup udara yang kotor dan tak layak
5
  

Lokasi TPA yang berdekatan dengan daerah pemukiman sering 

menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga sekitarnya. Warga Benowo 

misalanya, mereka masih mengeluhkan bau yang ditimbulkan dari sampah 

di TPA Benowo. Persoalan tersebut menuntut pemerintah untuk 

                                                           
4
Ernanto (2014:7). 

5
Purnamasari (2011:2).   
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profesional dalam mengolah sampah. Sehingga untuk mengurai sampah 

Pemerintah Kota Surabaya mempunyai cara yaitu dengan mengadakan 

lelang investasi lelang investor dengan sistem kontrak kerja sama „Built 

Operate Transfer‟ dengan anggaran yang harus dikeluarkan Pemkot 

selama 20 tahun mencapai 362 miliar. 

Lelang investasi tersebut diadakan pada tahun 2011 dan diikuti 

oleh 4 calon yaitu PT Phoeniex (Singapura), PT Medco (Malaysia), PT 

imantata (Prancis) dan PT Sumber Organik (Indonesia). Lelang tersebut 

akhirnya dimenangkan oleh PT Sumber Organik dari Indonesia dengan 

pengajuan investasi senilai Rp 314 miliar dengan tipping fee Rp 119 per 

kg. Sehingga pada bulan November tahun 2012 Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Surabaya telah resmi bekerjasama dengan PT Sumber 

Organik untuk menegelola TPA Benowo. 

Tidak lama dari kejadian tersebut, pada bulan Desember tahun 

2012 terjadi konflik yang di latarbelakangi oleh kelompok massa yang 

tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat (FORKOM) kecamatan 

Pakal dan Benowo menutup akses keluar masuk TPA Benowo. Massa 

yang berdemo itu sekitar 700 warga mulai dari orang dewasa, ibu hingga 

anak-anak. Penolakan warga didasari oleh dampak polusi sampah dan 

rembesan sampah mencemari tambak warga akibatnya tambak warga 

sekitar ikannya banyak yang mati sehingga dampak buruknya penjualan 

ikan terus menurun hingga 80 persen. Dengan membawa puluhan spanduk 

diantaranya bertuliskan Walikota Surabaya pembohong', 'Harga mati tutup 
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TPA', 'Bu Wali selamatkan dari polusi sampah', 'Mau gak mau TPA 

Benowo tutup', 'Bau busukmu mengandung racun'. Awalnya aksi demo ini 

berlangsung damai. Suasana memanas saat ratusan warga yang mengaku 

sebagai pekerja (pemulung maupun pengepul) di TPA Benowo 

menghadang pendemo yang menolak keberadaan TPA. Kericuhan pun tak 

dapat terhindarkan, apalagi Ketua Forkom AM mendapatkan serangan 

pukulan dari beberapa orang yang diduga kelompok pro keberadaan TPA. 

Jadi, pada saat sesi wawancara dengan wartawan itulah beberapa orang 

mendekat dan langsung melakukan pemukulan terhadap dirinya. Massa 

Forkom menilai Pemkot Surabaya belum bisa membuktikan untuk 

mengolah sampah secara profesional, modern dan tidak berdampak pada 

lingkungan. 

Kasus yang menjadi objek penelitian ini adalah konflik yang 

terjadi pada era sebelum perpindahan pengelola lama yaitu Dinas 

Kebersihan Pertamanan Kota Surabaya ke pengelola baru yaitu PT. 

Sumber Organik hingga konflik yang terjadi pada saat setelah dikelola 

oleh pengelola baru, dengan demikian yang menjadi rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

melatarbelakangi konflik dimana dalam kejadian ini terjadi pertengkaran 

antara massa melawan pemerintah pada saat TPA Benowo sebelum dan 

sesudah mengalami perubahan dalam sistem kerja pengelolaan sampah. 

Selain itu yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah untuk menelusuri 

dinamika konflik pengelolaan sampah yang terjadi di TPA Benowo 
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dimana pada sebelumnya dikelola oleh pemerintah lewat Dinas kebersihan 

dan Pertamanan Kota Surabaya namun pada tahun berikutnya yaitu di 

tahun 2012 dikelola oleh PT. Sumber Organik. 

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti perlu untuk menulis skripsi 

dengan judul “Dinamika Konflik Pengelolaan Sampah (Studi Deskriptif 

Konflik Realistis Pengelolaan Sampah TPA Benowo Surabaya)”. 

 

1.2   Pertanyaan Penelitian 

Maka dalam fokus penelitian yang dilakukan pada penelitian ini 

tentang Dinamika Konflik Pengelolaan Sampah (Studi Deskriptif Konflik 

Realistis Pengelolaan Sampah TPA Benowo Surabaya) dengan 

permasalahan sebagai berikut: 

 Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya konflik di TPA 

Benowo Surabaya? 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-

faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik, memahami dinamika 

konflik dan mengetahui penyelesaian konflik di TPA Benowo Surabaya. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis : 
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1. Untuk mengembangkan disiplin ilmu baik secara teori maupun praktek 

dalam penelitian sosiologi konflik. 

2. Untuk referensi penelitian yang akan datang.   

b.  Manfaat Praktis : 

1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk penelitian yang 

sejenis yang akan dilakukan selanjutnya. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk pengambilan 

bagi institusi pendidikan dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Surabaya. 

3. Memberi gambaran pada instansi-instansi yang terkait untuk 

memahami konflik tersembunyi di masyarakat TPA Benowo-

Surabaya. 

1.5 Kerangka Teori 

Teori Konflik Realistis dan Non Realistis, Lewis Coser  

Penelitian ini menggunakan teori konflik realistis dan non realistis 

oleh Lewis Coser. Melalui perspektif Coser, ia menegaskan bahwa konflik 

realistis yaitu konflik yang berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan 

runtutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan 

kemungkinan keuntungan para partisipan, yang di tujukan pada obyek 

yang dianggap mengecewakan
6
. Dalam kasus di TPA benowo, konflik 

yang terjadi pada bulan September 2012 yang melibatkan pemulung 

dengan tim pengamanan TPA akibat insiden kebakaran yang kemudian 

                                                           
6
 Poloma,Margaret.2013.Sosiologi Kontemporer.Jakarta:Rajawali Pers (Hal 110) 
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terjadi perkelahian antara kedua belah pihak. Pengelola TPA sebagai pihak 

yang mengecewakan karena mempunyai tuntutan khusus yaitu tidak 

memperbolehkan para pemulung masuk karena dikhawatirkan terjadi 

kebakaran besar lagi namun hal tersebut sangat tidak menguntungkan bagi 

para pemulung karena mereka juga membutuhkan barang bekas sampah 

tersebut untuk dijual demi mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga saat 

para pemulung memaksa masuk ke area TPA Benowo mereka sudah 

menganggap pihak TPA sebagai obyek yang mengecewakan sehingga 

layak untuk dituntut untuk memperjuangkan haknya yaitu mengambil 

barang bekas sampah untuk dijual. Pada bulan Desember 2012, 

masyarakat sekitar melakukan demo yaitu aksi turun ke jalan untuk 

meminta kompensasi kerugian tambak dan menuntut kejelasan masa 

berlaku TPA yang semula 6 tahun terhitung dari TPA mulai beroperasi 

pada tahun 2001 namun menjadi bertahun-tahun karena terbukti pada 

tahun 2015 TPA di daerah tersebut masih berjalan dan masyarakat 

menuntut Pemerintah Kota Surabaya untuk membuktikan mengolah 

sampah secara profesional, modern dan tidak berdampak terhadap 

lingkungan. Pengelola TPA sebagai obyek yang mengecewakan karena 

telat membayar kompensasi ganti rugi pada pemilik tambak akibat 

kebocoran sampah dan belum bisa memenuhi hak bagi masyarakat sekitar 

untuk mengolah sampah dengan baik. Pada bulan Desember 2012 juga 

terjadi konflik yang melibatkan warga sekitar dan pemilik tambak dengan 

pengepul sampah. Konflik tersebut disebabkan oleh unjuk rasa warga dan 
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pemilik tambak yang meminta TPA Benowo dipindahkan sehingga 

pengepul sampah menuntut untuk demo tersebut dibubarkan.  

Bagi Coser, konflik realistis merupakan satu alat untuk suatu 

tujuan tertentu, yang kalau tujuan itu tercapai mungkin akan 

menghilangkan sebab-sebab dasar dari konflik itu
7
. Dalam konflik di TPA 

Benowo yang melibatkan pemulung dengan tim pengamanan TPA, 

perseteruan bermula dari pemulung yang memaksa masuk ke area TPA, 

tindakan tersebut sebagai alat untuk suatu tujuan yaitu pemulung 

mengambil barang bekas sampah yang menjadi haknya. Tujuan tercapai 

setelah Pengelola TPA Benowo akhirnya  mengizinkan pemulung untuk 

mengambil barang bekas sampah beberapa hari kemudian. Konflik pada 

bulan Desember 2012, masyarakat sekitar melakukan aksi demo di area 

TPA Benowo, tindakan tersebut dilakukan agar tujuan tercapai yaitu 

Pengelola TPA dapat mengolah sampah lebih baik lagi dan membayar 

kompensasi bagi pemilik tambak atas insiden kebocoran sampah. Konflik 

pada bulan Desember 2012 yang melibatkan warga sekitar dan pemilik 

tambak dengan pengepul sampah yang menuntut untuk unjuk rasa 

dibubarkan sehingga tujuan dari pengepul sampah dapat tercapai. Unjuk 

rasa akhirnya berhasil dibubarkan oleh para Pegawai Negeri Sipil dari 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya yang datang ke area 

TPA karena tidak ingin terjadi kekerasan lagi antara massa yang berdemo 

                                                           
7
 Ritzer,George dan Goodman,Douglas J.2008.Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik sampai 

perkembangan mutakhir Teori Sosiologi Modern.Bantul:Kreasi Wacana (Hal 252) 
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dan pengepul sampah. Konflik realistis sering merupakan rangsangan 

utama untuk perubahan sosial. Artinya, konflik realistis memuat 

didalamnya kepentingan-kepentingan indvidu-individu serta kepentingan 

kelompok tertentu, namun apabila kepentingan itu sudah tercapai atau 

dengan kata lain apabila tujuan itu sudah tercapai, maka konflik akan terus 

terjadi namun tanpa penyebab awal yakni, kepentingan individu-individu 

serta kepentingan kelompok. Jadi, konflik realistis diarahkan ke obyek dari 

konflik itu, sedangkan konflik yang non realistis membelok dari obyek 

yang sebenarnya. Dalam kasus di TPA Benowo, pemulung berkonflik 

dengan tim pengamanan TPA untuk merangsang perubahan sosial yaitu 

pengelola TPA mengubah kebijakannya dan mengizinkan pemulung untuk 

mengambil barang bekas sampah yang menjadi haknya. Demikian juga 

konflik pada bulan desember 2012 yang melibatkan masyarakat sekitar 

dengan pihak pengelola TPA, perseteruan tersebut merangsang perubahan 

sosial yaitu profesionalisme dan modernisasi dari pengelola TPA dalam 

mengolah sampah. Konflik pada bulan desember 2015 yang melibatkan 

warga sekitar dan pemilik tambak dengan pengepul sampah juga 

merangsang perubahan sosial yaitu inisiatif baru dari massa yang akan 

melakukan demo terhadap TPA Benowo untuk melakukan pembicaraan 

terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang akan dirugikan. Inisiatif baru 

lewat pembicaraan yang intensif dapat menghasilkan kepekaan terhadap 

kebutuhan pribadi anggota sistem yang akan dirugikan dan membantu 

perubahan dalam masyarakat. 
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Ketika konflik itu membelok dari obyek sebenarnya maka individu 

atau kelompok yang berkonflik akan kehilangan inti yang mendasar dari 

konflik itu. Bisa dikatakan saat terjadi konflik dengan bentuk seperti itu, 

maka yang berkonflik tidak lagi memikirkan tujuan-tujuan atau 

kepentingan-kepentingan yang pada mulanya mendorong mereka untuk 

berkonflik. Secara tidak langsung, individu-individu atau kelompok-

kelompok berkonflik terjebak dalam situasi konflik atau terjebak dalam 

romantisme konflik. Oleh karena itu, mereka akan terus berkonflik 

meskipun tanpa motivasi mula-mula ketika terjadinya konflik. Lebih lanjut 

Coser berpendapat bahwa konflik pada umumnya lebih bersifat realistis 

daripada non realistis apabila ada penerimaan secara langsung serta 

pengakuan bahwa benar ada kepentingan-kepentingan yang bertentangan 

dan harus ada perundingan tentang perbedaan-perbedaan kepentingan dan 

tidak boleh menekan kepentingan-kepentingan tersebut. Konflik yang 

realistis sering merupakan rangsangan utama untuk perubahan sosial. 

Perubahan seperti ini dapat menguntungkan sistem dengan 

memberikannya kebebasan untuk mengatasi dengan lebih efektif 

perubahan-perubahan dalam lingkungannya
8
. 

Dengan kata lain perubahan yang dimaksud itu dapat menghasilkan 

suatu kepekaan terhadap kebutuhan pribadi anggota sistem tersebut, dalam 

hal ini komitmen terhadap sistem itu akan cenderung naik atau meningkat. 

Jika konflik pada umumnya bersifat realistis dan itu membantu perubahan 
                                                           
8
 Ritzer,George dan Goodman,Douglas J.2008.Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik sampai 

perkembangan mutakhir Teori Sosiologi Modern.Bantul:Kreasi Wacana (Hal 253) 
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dalam masyarakat, maka konflik yang dibutuhkan untuk perubahan adalah 

konflik yang bersifat realistis. Artinya konflik yang memiliki tujuan-tujuan 

dan kepentingan-kepentingan yang stabil. Stabil dalam konteks ini artinya 

konflik itu tetap syarat dengan kepentingan atau konflik yang mempunyai 

obyek yang jelas sejak dimulainya konflik tersebut hingga berakhirnya 

konflik tersebut. Stabil juga berarti dari awal hingga berakhirnya konflik 

tidak ada pembelokan terhadap obyek. Coser berpendapat bahwa, ketika 

kelompok terlibat dalam konflik atas isu-isu yang realistis (goal 

diperoleh), mereka lebih cenderung mencari kompromi atau sarana untuk 

mewujudkan kepentingan mereka dan karenanya, kurang terdapat 

kekerasan dalam konflik, namun hal ini berubah total ketika kelompok-

kelompok terlibat dalam konflik atas isu-isu non realistis, maka semakin 

besar tingkat gairah emosional dan keterlibatan dalam konflik, dan 

karenanya, kekerasan dalam konflik semakin berpotensi ketika konflik. 

Ciri-ciri konflik realistis adalah memiliki sumber yang konkret atau 

bersifat materiil, seperti perebutan sumber ekonomi atau wilayah
9
. Jika 

mereka telah memperoleh sumber rebutan itu, dan bila dapat diperoleh 

tanpa perkelahian, maka konflik akan segera diatasi dengan baik. 

Sedangkan ciri-ciri konflik non realistis adalah dorongan oleh keinginan 

yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, konflik ini seperti 

konflik antar agama, antar etnis, dan konflik antar kepercayaan lainnya. 

                                                           
9
 Susan,Novri.2010.Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik 

Kontemporer.Jakarta:Kencana (Hal 60) 
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Bagi Coser yang menjadi kunci dari kedua proposisi itu adalah 

konflik dengan isu-isu yang realistis. Coser beralasan bahwa konflik 

realistis melibatkan orang-orang yang mengejar tujuan spesifik terhadap 

sumber nyata permusuhan, dengan beberapa estimasi biaya yang akan 

dikeluarkan dalam pengejaran tersebut, Simmel juga mengakui bahwa, 

ketika tujuan yang jelas dicari, maka akan terjadi kompromi dan konsiliasi 

alternatif terhadap kekerasan dalam konflik. Coser menyajikan kembali 

proposisi ini pada konflik atas isu-isu non realistis, seperti nilai-nilai 

utama, keyakinan, ideologi, dan kepentingan kelas samar-samar yang 

sudah didefinisikan. Ketika non realistis, konflik cenderung akan menjadi 

kekerasan. Non realistis tersebut sangat mungkin terjadi ketika konflik 

adalah tentang nilai-nilai inti, yang emosional serta memobilisasi peserta 

dan membuat mereka tidak mau berkompromi. Konflik non realistis 

adalah konflik yang “bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang 

antagonistis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling 

tidak dari salah satu pihak”. Dalam hubungan antar kelompok, 

pengkambinghitaman digunakan untuk menggambarkan keadaan dimana 

seseorang tidak melepaskan prasangka (Prejudice) mereka melawan 

kelompok yang benar-benar merupakan lawan, dan dengan demikian 

menggunakan kelompok pengganti sebagai obyek prasangka
10

. Dalam 

kasus di TPA Benowo, pengepul sampah menunjukkan prasangka 

terhadap pemulung melalui permasalahan transaksi barang bekas sampah. 

                                                           
10

 Poloma,Margaret.2013.Sosiologi Kontemporer.Jakarta:Rajawali Pers (Hal 110) 
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Tetapi, yang sebenarnya terjadi ialah kenaikan harga barang bekas sampah 

berawal dari penjual di pasar loak yang ingin barang dagangannya laku 

dan mendapatkan untung yang banyak dari konsumen. Oleh karena tidak 

mampu bermusuhan dengan pihak penjual di pasar loak sebagai obyek 

kemarahan menentang sistem jual beli sampah. Dengan demikian konflik 

non realistis adalah hasil dari berbagai kekecewaan dan kerugian atau, 

seperti yang terlihat dalam kasus di TPA Benowo, sebagai pengganti 

antagonisme realistis semula yang tidak terungkapkan. Apalagi jika 

konflik bertahan untuk jangka waktu yang panjang, maka konflik menjadi 

semakin non realistis dan sebagai pihak yang terlibat secara emosional, 

musuh digambarkan dalam bentuk yang semakin negatif. 

Pada konflik realistis terdapat pilihan-pilihan fungsional sebagai 

alat untuk mencapai tujuan. Pilihan-pilihan amat bergantung pada 

penilaian partisipan atas solusi yang selalu tersedia. Dalam kasus 

ketegangan yang melibatkan pemulung, pengepul sampah, masyarakat 

sekitar dan pengelola TPA ini diperlukan safety valve atau katup 

penyelemat. Menurut Coser katup penyelamat ialah satu mekanisme 

khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari 

kemungkinan konflik sosial
11

. Katup penyelamat membiarkan luapan 

permusuhan tersalur tanpa menghancurkan seluruh struktur, konflik 

membantu membersihkan suasana  dalam kelompok yang sedang kacau. 

Coser melihat katup penyelamat berfungsi sebagai jalan ke luar yang 

                                                           
11
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meredakan permusuhan, yang tanpa itu hubungan- hubungan di antara 

pihak-pihak yang bertentangan akan semakin menajam. Katup penyelamat  

ialah salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk 

mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Katup 

penyelamat merupakan sebuah lembaga pengungkapan rasa tidak puas atas 

sebuah  sistem atau struktur. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Coser; 

lewat katup penyelamat itu, permusuhan dihambat agar tidak berpaling 

melawan obyek aslinya
12

. Dalam kasus di TPA Benowo, konflik yang 

melibatkan pemulung dengan pengepul sampah, proses sosialisasi dan 

pencarian kesepakatan antara kedua belah pihak sebagai katup penyelamat 

untuk meredakan ketegangan dan hasil kesepakatan yang dicapai yaitu 

pemulung dan pengepul sampah berdamai untuk melakukan transaksi jual 

beli sampah kembali. Demikian juga, konflik antara masyarakat sekitar 

dan pemilik tambak dengan pengelola TPA, Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Surabaya hadir sebagai katup penyelamat dengan 

mengadakan sosialisasi masa kerja TPA Benowo kepada masyarakat 

sekitar dan menjelaskan TPA Benowo akan beroperasi 25 tahun dan 

memberikan kompensasi kepada pemilik tambak atas insiden kebocoran 

sampah ke tambak ikan dan garam. 

 

 

 
                                                           
12

 Susan,Novri.2010.Pengantar Sosiologi Konflik dan isu-isu Konflik Kontemporer.Jakarta: 
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1.6 Metode dan Prosedur Penelitian 

1.6.1 Tipe Penelitian 

Berdasarkan permasalahan penelitian yang diangkat 

penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode 

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah yakni obyek yang 

berkembang apa adanya, tidak di manipulasi oleh peneliti dan 

kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek 

tersebut di mana peneliti adalah instrumen kunci. Dalam penelitian 

kualitatif rumusan masalah merupakan fokus penelitian yang masih 

bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk 

lapangan atau situasi sosial tertentu dengan maksud untuk 

memahami gejala sosial yang kompleks. 

1.6.2 Informan Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif ini penulis menggunakan teknik 

snowball. Snowball adalah teknik penentuan sampel yang mula-

mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang 

menggelinding lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan 

informan pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena 

dua dari orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang 

diberikan, maka peneliti mewawancarai orang yang dapat 
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melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. 

Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak
13

.  

Jadi peneliti mula-mula menjadikan satu informan yang 

terlibat konflik di TPA Benowo Surabaya yaitu Mukayati yang 

berprofesi sebagai pemulung. Setelah mendapatkan satu informan, 

peneliti mewawancarai informan-informan lain yang terlibat dalam 

konflik antara lain Sugiyanto dan Asmanianingsih sebagai 

pemulung, Masduki sebagai pemilik tambak lalu peneliti 

mewawancarai Ipung, Amin dan Andini yang berprofesi sebagai 

PNS Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya namun 

peneliti merasa kurang mendapatkan data yang valid dan terakhir 

peneliti mewawancarai warga benowo yang bekerja sebagai 

karyawan PT Sumber Organik yaitu Ardy dan Mataji untuk 

melengkapi data penelitian.  

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan dari peneltian adalah 

mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data 

maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi 

standart data yang ditetapkan, dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Wawancara  

                                                           
13
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Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawacara yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu
14

.  Dalam hal ini, peneliti melakukan tanya jawab 

atau wawancara secara langsung kepada masyarakat desa Benowo 

dan Pemerintah Kota Surabaya. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara 

semiterstruktur  yakni metode wawancara yang dalam 

pelaksanaannya lebih bebas. Tujuan dari wawancara ini adalah 

untuk menemukan permasalahan lebih terbuka, di mana pihak yang 

diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam 

melakukan wawancara peneliti akan mendengarkan secara teliti 

dan mencatat apa yang akan dikemukakan oleh informan. Dalam 

pelaksanannya penulis akan mewawancarai pihak-pihak yang 

berhubungan dengan TPA di Benowo Surabaya
15

 . 

1.6.4 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis menurut Milles 

dan Huberman (1992)
16

  dalam melakukan analisis data kualitatif, 

data yang muncul berupa kata-kata dan rangkaian angka. Data 

yang dikumpulkan bebagai macam cara yaitu pengamatan terlibat, 

wawancara mendalam, dan selanjutnya diproses mealui rekaman 

                                                           
14

Moleong (2002:186) http://lib.uinmalang.ac.id/files/thesis/chapter_iii/06610102.pdf  
15

 Sugiyono (2008:233) 
16

 Patilima, Hamid. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : CV. Alfabeta (hal 98) 
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sampai pencatatan. Analisa kualitatif tetap menggunakan  kata-kata 

dan kalimat yang digunakan dapat diperluas.  Alur yang dipakai 

oleh Milles dan Huberman antara lain : 

1.  Penyajian Data. 

Sekumpulan informasi yang tersusun memberikan 

suatu kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan.  

           2.  Penarikan Kesimpulan 

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai 

mencari arti benda-benda, pola-pola, penjelasan, bahkan 

alur sebab-akibat. Kesimpulan terakhir tergantung pada 

besarnya catatan lapangan. Penarikan kesimpulan 

merupakan pembuktian kembali yang dilakukan untuk 

mencari pembenaran dalam fokus peneliti sehingga 

validitas dapat tercapai. 
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