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RINGKASAN 

 

 Fenomena faktual berkaitan dengan sengketa perebutan status Pulau 

Galang ini tidak lain adalah perkara perebutan klaim kewenangan batas wilayah 

diantara Kabupaten/Kota, yang dipicu dari kasus status kepemilikan Sertifikat 

Hak Milik (SHM) atas tanah di Pulau tersebut yang diterbitkan oleh BPN 

Kabupaten Gresik. Kepemilikan Sertifikat Hak Milik atas nama warga Gresik 

yakni Darawati Nathan, Poento Soeryo dan Untari Soeryo yang kemudian dijual 

belikan kepada Tri Hangono pengusaha pergudangan PT Gantari Sandya Mitra 

(GSM), telah menuai reaksi perseteruan yang cukup serius.  

 Kabupaten Gresik, sebagai pemerintahan yang menerbitkan surat 

kepemilikan perseorangan itu, menganggap tindakan penerbitan Surat 

Kepemilikan secara perseorangan atas Pulau Galang sebagai sesuatu yang wajar. 

Bupati Gresik, mengutarakan bahwa tindakan BPN Gresik adalah kemakluman, 

lantaran wilayah tersebut masuk dalam Desa Karangkiring, Kecamatan Kebomas, 

Gresik. Pemerintah Kota Surabaya yang berhimpitan akhirnya merasa perlu untuk 

merespon hal tersebut, dengan juga mengklaim bahwa Pulau Galang bagian dari 

wilayah administratifnya. Pemerintah Kota Surabaya merasa kecewa atas tindakan 

Kabupaten Gresik yang dengan gegabah melakukan klaim atas Pulau Galang, 

dengan menerbitkan Surat Kepemilikan perseorangan yang akhirnya jatuh 

ketangan swasta. Sehingga memunculkan kekhawatiran yang cukup serius oleh 

tindakan eksploratif dari aktifitas perusahaan swasta tersebut. 

 Masalah yang hendak diungkap dalam penelitian ini adalah Pertama, 

Proses konflik dan konstelasi kepentingan yang terjadi diantara pihak-pihak yang 

berkepentingan atas Pulau Galang. Kedua, Mekanisme pengaturan konflik yang 

dilakukan atas perebutan kewenangan status Pulau Galang. Metode penelitian ini 

menggunakan deskriptif-kualitatif karena pertimbangan bahwa, metode tersebut 

lebih merupakan proses penafsiran atau pembahasaan dan pewacanaan realitas 

sebagai sebuah teks yang merupakan konstruksi sosial. Metode kualitatif lebih 

mengedepankan pencarian atas apa yang disebut makna (meanings) melalui 

proses-proses eksplorasi tanpa henti (never ended exploration) karena masyarakat 

sebagai sistem sosial yang terus berubah menghasilkan realitas-realitas yang terus 

berubah dan berkembang karena nilai-nilai yang mengkonstruknya juga terus 
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berubah sehingga realitas tidak pernah bersifat kontinyu dan satu-satunya yang 

terjadi dengan kehidupan manusia dan realita-realita didalamnya sebagai sebuah 

teks adalah sebuah diskontinuitas. 

 Adapun kesimpulan dalam penelitian ini, sebagai jawaban atas 

pertanyaan penelian, antara lain: Pertama, Proses Konflik itu bermula dari protes 

sebagian warga Romokalisari, yang berada di sekitar Kali Lamong dan 

berdekatan, dengan PT. Dahana. Lalu berkembang menjadi perseteruan antara 

sebagian warga Romokalisari, yakni nelayan dan warga disekitar yang 

memanfaatkan Pulau Galang, dengan PT. Dahana beserta warga Karangkering, 

Kebomas. Perseteruan itu, membuat pihak Romokalisari mengonsolidir diri, 

bukan lagi sebagian warga Romokalaisari yang memanfaatkan Pulau Galang dan 

terdampak PT.Dahana, melainkan melibatkan seluruh warga Romokalisari dan 

dikung oleh Tokoh Masyarakat setempat. Kemudian perseteruan itu akhirnya 

merembet dengan melibatkan masing-masing Pejabat Kelurahan Romokalisari 

dan Pejabat Desa Karangkering, yang akhirnya membuat perseteruan ini 

meningkat di level antar Pemerintah Daerah: Kabupaten Gresik dan Pemerintah 

Kota Surabaya. 

 Proses konflik yang terjadi dari awal hingga sampai pada perseteruan 

antar pemernitah daerah memiliki fungsi terhadap integrasi sosial. Bahkan, 

konflik Pulau Galang ini, dengan satu kelompok dapat membantu menciptakan 

kohesi melalui aliansi dengan kelompok lain. Tidak sekedar itu saja, proses 

konflik Pulau Galang ini, dapat mengaktifkan peran individu yang semula 

terisolasi dan juga membantu fungsi komunikasi. 

 Proses konflik yang terjadi dapat menggambarkan kepentingan yang 

hendak diperjuangkan oleh masing-masing pihak tersebut. Kota Surabaya 

berupaya mempertahankan Pulau Galang karena menginginkan Pulau tersebut 

untuk pengembangan kawasan pelestarian lingkungan. Itu diperjuangkan untuk 

menyelematkan Pulau Galang agar tidak terdistorsi untuk kepentingan industry 

yang dapat merusak ekosistem dan berdampak banjir. Orientasi demikian 

dibentuk juga karena kehendak warga Romokalisari dalam upaya pertama kali 

mempertahankan Pulau Galang vis a vis industri di kawasang karangkering, 

Gresik. Sebaliknya Kabupaten Gresik melihat potensi yang ada di Pulau Galang 
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dalam upaya pengembangan kawasan industry, penopang aktifitas perdagangan di 

Laut Jawa, serta mendukung Pelabuhan yang selama ini menjadi concern 

pengembangan Kabupaten Gresik. Wajar bila akhirnya Gresik melindungi 

investor yang memiliki SHM atas Pulau Galang tersebut, karena berdampak 

ekonomis dalam mengangkat pendapatan daerah Kabupaten Gresik. 

 Kedua, Pengaturan konflik ini dilakukan Provinsi Jawa Timur dengan 

berkoordinasi dilevel pemerintahan pusat, atas dasar surat yang dikirimkan dari 

Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik. Tindakan meminta kepada Provinsi Jawa 

Timur, sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah, dan bersama Mendagri, untuk 

memberikan kejelasan status Pulau Galang, adalah bentuk pengaturan konflik. 

Sehingga muncul Keputusan status quo dari Mendagri, dan memberikan 

kewenangan yang bersifat sementara kepada Provinsi Jawa Timur untuk 

melakukan pengelolaan atas Pulau Galang. Keputusan itu rupanya hanya dipatuhi 

secara sementara, dengan munculnya konflik kembali untuk memperebutkan 

Pulau Galang. Kemunculan kembali konflik atas Pulau Galang paska status quo 

tahun 2004 itu lantaran faktor, Pertama, Kedua belah tidak bisa mengakui 

kenyataan dan situasi konflik yang terjadi antara mereka. Kedua, kedua pihak 

melanggar kesepakatan aturan main (rules of the game) yang menjadi landasan 

dan pegangan dalam hubungan dan interaksi di antara mereka. 

 Konflik lanjutan itu, akhirnya membuat pihak Mendagri dan Provinsi 

Jawa Timur, kembali mempertegas Pulau Galang sebagai status quo. Keputusan 

status quo yang kedua kalinya, dipertegas untuk berlaku hingga ada kesepakatan 

baru yang dapat diambil dan diterima oleh kedua pihak sehingga dapat 

menggugurkan keputusan dan kesepakatan yang lama (status quo). Keputusan ini 

sepertinya efektif, sebab baik Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya telah 

menginsyafi dan mematuhi keputusan status quo, yang kedua kalinya, dan 

disampaikan oleh Mendagri lewat surat kepada masing-masing pihak yang 

berkonflik.  
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