
B 

PROTES WARGA KEPUTIH 

(Studi Tentang KonDik dan Dinamlka Konmk Warga Keputih 

Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Soslal Mereu 

Di Kelurahan Keputlh, Keeamatan SukoWo, Surabaya) ~ 

fl~ C- 19 /02 

SKRIPSI frf 
~ 

M , T. J K 
PERPUSTAKAANOleh: UNIVERSlTA,\ A[RLA:'-JGGA 
~U.,A1L\YA 

----..•~--____.J 

Wahyu Priambodo 
079715485 

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 


UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 


2002 


ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI



LIMBAIt PI ItSI TUJUAN 

PROTES WARGA KEPUTIH 


(Studi Tentang Konflik dan Dinamika Konflik Warga Keputih 


Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Sosial Mereka 


Di Keluraban Keputih, Kecamatan Sukolilo~ Surabaya) 


Skripsi ini telah memenuhi persyaratan disettUui untuk diujikan: 

S1D'8baya, 17 Juni 2002 


Dosen Pembimbing 


Drs. Herwanto, MA 


NIP. 131 701 137 


ii 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI



SKRIPSI INI TILAH DIPIRTAHANKAN DI HADAPAN 


PANITJA PINGUJI PADA TANGGAL IS JULI2002 


PANITJA PINGUJI TlllDIIU DAllI: 

Ketua~ 

-
Drs. J. »Wi N a",oko. MA 


NIP. 130 3SS liS 


ABllota, 

Drs. HenraDto. MA Dn. SepU AriadL MA 


NIP. 131 701137 NIP. 131 836626 


iii 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI



ABSTRAK 


Penelitian ini meneoba menggambarkan seeara sistematis mengenai konflik yang 
melibatkan warga Keputih dengan pihak Pemkot Surabaya mengenai dampak sampingan dan 
sampah, dengan menfolruskan perhatian pads tiga permasalahan pokok yakni perlamQ, 
mengidentifJkasi tentang proses mlDleulnya konflik. Kedua.• tetang dinamika konflik yang terjadi 
serta ketiga bcrkaitan dengan proses penyelesaian konflik. 

Untuk men.iawab semua permasalahan diatas. tipe penelitim yang diterapkan adalah 
deskriptif dimana peneliti menyajikan gambaran seeara mendalam tentang konflik yang terjadi di 
Keputih. Dengan menggunakan daftar pertanyaan yang tidak terstruktur. data primer dan 
sek-under yang berhasil dikmnpulkan selama dilapangan kemudian dianalisis seeara kuaIitatif 
dengan mengaeu pada teori-teori berperspektif konflik. Informan dipilih seeara purposive dengan 
pertimbangan bahwa mereka benar-benar mengctahui dan paham betul dengan kontlik. yang 
terjadi di Keputib. Dalam penelitian ini diperolch tujuh orang informan. yakni R Fathoni (kctua 
Fonnakosas). H. Mahmud (Tokoh Agama). Pak. Munyid (Ketua Koordinator PemullDlg 
Surabaya Teur), H. Hasyim Rowi (Tokoh masyarakat), bu. Ita (Tokoh Penggerak PKK), Bu. 
Rully (Ketua pereneanaan dan evaluasi Pemkot). dan Zaeful (Walbi). 

Dari penelitian yang telab dilakukan. dapat dirumUskan beberapa temuan pokok yaitu : 

PerlamQ. numeulnya konflik di Keputih pads awalnya lebih disebabkan k.arena 
kckceewaan warga teJbadap pihak Pemkot Kckcecwaan ini merujuk pads tindakan sepibak yang 
dilakukan olch Pemkot yang telah menjadikan lokasi Keputih sebagai lokasi pembuangaB sampah 
tanpa adanya sosialisasi dan ijin kepada warga seeara. umum. Pads peIkembangan selanjutuya., 
tindakan Pemkot semu membut rClab warga scbab laban-laban tambak milik warga banyak 
yang menjadi korban karena diuruk dengan sampah oleh Pemkot 

KedwJ. dinamika kontlik yang teJjadi sclama konflik bcrlangsung cukup bClV8liasi. 
Ttmtutan warga yang awaJnya hanya bedmtat pada pcrmasalahan ganti rogi ternadap laban 
tambak mereka., akhimya meuyadari bahwa sampah menimbulkan dampak yang sangat 
mcmpribatinkan bagi warga. Dari sini kcmudian konflik semakin meluas. dan mclibatkan Massa 
dalam jumIah yang besar. 

Penggunaan alat-alat kckcrasan untuk mengalahkan pihak-pihak yang dianggap scbagai 
lawan. akhimya muncul dalam ka.sus ini Namun dcmikian. konftik akhimya mampu 
menunjukkan fungsinya scbagai alat lDltuk mempcdmat solidaritas diantara warga Keputih 
sendiri. Buktinya. leda pihak pcmkot mendatangkan preman-prcman. warga menghadapi 
dcngan berani dan didulamg oleh warga yang lain. 

Ketiga. upaya pcoyelcsaian konflik sebenamya telab dilakukan bcrkali-kali antara warga 
dengan Pc:mkot Namun bcttali-kali pula warga mcrasa kecewa. Hal ini lebm disebabkan karena 
ulah dari pihak Pemkot yang selalu mengingkari hasil kesepakatan yang telab bedlasil 
dinunuskan dengan pihak warga. Namun demikian. bukan berarti warga laotas berbenti untuk 
meneari upaya penyclcsaian konflik. upaya-upaya masm terus dilakukan.. mulai dengan eara 
damai seperti melakukan tegman langsung dan mengirimkan surat kepada pibak yang terkait. 
bingga pencrapan kekcrasan dcngan jalan mcrusak semua fuilitas milik Pc:mkot yang ada 
dilokasi LPA Sukomo. Jni semua dilakukan olch warga scbagai salah sstu ungkapan dari 
kedewasaan sikap dalam mencari solusi tcrbaik bagi konflik. yang terjadi di Keputih. LPA 
Keputih akhimya ditutup scjak Dcsembcr 2001 dan dipindahkan di LPA Benowo. Namun 
demikian. risk-risk muncuJnya konflik. bam kembali nampak sebab baik Pemkot mauplDl warga 
sendiri sama-sarna melakllkan manuver-manuver guns memberikan perlawanan, saling 
mc:mojokkan serta tcrus bcrusaha untuk menghancurkan sstu sama yang Iainnya. 
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