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KATA PENGANTAR 

 Gempita reformasi yang disusul pembenahan tata kelola pemerintahan, 
dengan diterapkannya klausul otonomi daerah telah menghantarkan sejumlah 
penanda perubahan yang cukup mendasar. Sejak diberlakukannya kebijakan 
reformistik yang ditandai dengan lahirnya UU. Nomor 22 Tahun 1999 dan 
dilanjutkan dengan penyempurnaannya dalam UU. Nomor 32 Tahun 2004 yang 
mengatur pembagian kewenangan politik (political sharing) dan UU. Nomor 25 
Tahun 1999 yang diikuti revisinya dalam UU. Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
pengaturan keuangan (financial sharing) antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan 
Kabupaten/Kota telah menyebabkan terjadinya transformasi budaya-perencanaan 
pembangunan di Indonesia. 

 Tidak semua hal itu konsisten, sebagaimana implikasi otonomi daerah juga 
terkesan sangat paradoksikal. Indikasi dari implikasi yang paradoks itu nampak 
dalam wujud euphoria otonomi, dimana dapat dilihat dari bentuk-bentuk konflik 
kepentingan yang terjadi di berbagai wilayah. Hal ini membuktikan bahwa banyak 
daerah yang “terjebak” pada kepentingan kedaerahan semata (localism) atau 
egoisme lokal. Dengan demikian, euphoria otonomi terkesan justru membebani 
pelaksanaan pembangunan itu. 

 Egoisme lokal itu kerap mewujud pada konflik perebutan klaim suatu 
wilayah dalam satu provinsi. Urgensitas kasus perebutan klaim suatu wilayah dan 
penetapan batas wilayah antar daerah sangat penting untuk penertiban 
administrasi dan memperjelas lingkup tanggungjawab setiap daerah sehingga 
fungsi pelayanan masyarakat bisa berjalan dengan baik. Terutama berkait dengan 
pengelolaan sumber daya alam, agar pemerintah daerah mampu membuat 
kebijakan yang dapat menyejahterakan rakyat. 

 Konflik batas daerah itu juga merambah di level Kabupaten-Kota di Jawa 
Timur. Salah satunya adalah perebutan Pulau Galang, antara Pemkab. Gresik 
dengan Kota Surabaya. Perebutan itu memanas dan menjadi perhatian khusus 
peneliti, karena secara kasuistik sangat unik terutama berkaitan dengan 
munculnya SHM atas penguasaan Pulau itu. Masalah penelitian ini berangkat dari 
kegelisahan peneliti tentang kehendak mengungkap Proses-proses konflik yang 
terjadi, Kepentingan dibalik preseteruan dan perebutan Pulau tersebut, hingga 
mekanisme pengaturan konflik apa yang dipilih sebagai jalan untuk 
meminimalisir ledakan dan dampak konflik yang bersifat kontra-produktif. 

 Senandung lirih berhias syukur utamanya kepada Allah SWT, 
pertautanNya mengisyaratkan kepada peneliti untuk tetap bertahan, beserta 
iringan sholawat serta salam kepada baginda Rasul Muhammad SAW, dimensi 
kerasulannya menyeruak dalam qalbu peneliti. Di dalam proses pengerjaan dan 
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penyelesaian tesis ini, banyak pihak yang turut berperan dalam membantu 
peneliti. Maka untuk mereka, peneliti mengucapkan terimakasih yaitu kepada: 

1. Prof. Budi Prasetyo selaku pembimbing utama, dan Bapak Priyatmoko 

selaku pembimbing kedua, yang dengan sabar mampu menghantarkan 

penulis untuk merampungkan tesis ini, semoga amal beliau berdua 

menjadi jariyah tersendiri. 

2. Kepada Panitia Penguji Tesis dan dosen-dosen Program Studi Ilmu Politik 

dan seluruh karyawan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Khususnya 

Mas Martino, entah dengan cara apalagi saya harus berterima kasih, 

rasanya apa yang saya lakukan masih tidak seberapa disbanding masukan, 

dorongan dan fasilitasi yang sudah Mas Martino berikan untuk peneliti. 

3. Ayah dan Ibu, orang tua penulis, terima kasih, malam-malam yang 

panjang, siang-siang yang terik telah panjenengan lalui hanya untuk 

mempermudah anakmu meraih impiannya, robbighfirlii wali walidayya 

warhahuma kama robbayanii shoghiroo. 

4. Kepada seluruh Informan penelitian ini, mulai dari Instansi Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kabupaten 

Gresik dan juga Tokoh Masyarakat Desa Karangkering serta Kelurahan 

Romokalisari. Segenap lapisan masyarakat, dan seluruh pihak yang telah 

membantu dalam pengerjaan tesis ini, saya ucapkan terima kasih. 

  
 Akhirnya, Tesis ini merupakan kerja keras dan usaha maksimal, oleh 

sebab itu, kritik dan saran sangat diperlukan demi menambah kualitas penelitian 

ini. Dengan penuh kerendahan hati, semoga Tesis ini dapat pula bermanfaat bagi 

peradaban ilmu politik dan studi tentang Desentralisasi serta Konflik Batas 

Daerah. 

Surabaya, 01 Agustus 2015 

 

 

 

(A. Azmi Musyaddad) 
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