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Abstrak  Konflik adalah sebuah hal yang melibatkan antar manusia, konflik dapat terjadi karena banyak hal entah itu perbedaan pendapat, kepentingan maupun dari sifat dasar manusia tersebut yaitu untuk menguasai suatu sumber atau posisi yang di ingingkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan faktor penyebab konflik, dinamika dan peran pihak pihak yang berkonflik yang terjadi di wilayah Kelurahan Pacar Keling. Penelitian ini menggunakan teori konflik politik Marx karna konflik yang terjadi di wilayah Kelurahan Pacar Keling antara warga Kelurahan Pacar Keling dengan PT. Kereta Api Indonesia Daop 8 Kota Surabaya ini dipicu adanya nilai ekonomi yang terkandung dalam tanah tersebut. Hal itu dilihat dengan adanya rumah yang dijadikan sentra kuliner, bengkel dan sewa pertokoan maupun kos. Selain adanya potensi ekonomi yang terkandung dalam tanah tersebut, adanya penarikan tarif sewa yang tidak wajar dan perintah surat pengosongan rumah, terciptalah  sebuah kelompok masyarakat yaitu APRN (Aliansi Penghuni Rumah Negara) yang dibentuk oleh warga Kelurahan Pacar Keling untuk melawan kesewenangaan PT. Kereta Api Indonesia Daop 8 Kota Surabaya selaku BUMN dalam mempertahankan tanah tersebut. Penilitian ini juga menjelaskan bagaimana proses konflik dan peran pemerintah maupun pihak pihak yang berkonflik dalam menyelesaikan konflik tersebut. 
 
Kata Kunci:  Konflik, Kepentingan, APRN, BUMN,  Tanah Negara, Teori Konflik Politik.  
Abstract 

Conflict is something that involves inter-human, of course things that constitute is the basis of the parties in conflict, besides also human nature that want to build and desired position. This study aims to describe the factors causing conflict, dynamics and the role of conflicting parties. This research uses marx political conflict theory because conflict issue that happened in pacar keling with PT. Kereta Api Indonesia is triggered by the value of the domestic economy. The existence of the values and economic potentials of these urban people, the same thing with things that are different from those who work among them. Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya City. Due to the imposition of rental fees that are considered unnatural, and the abuse of PT. Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya City is towards the eviction of homes of citizens who are not reached by residents who feel marginalized and have the same feeling that created the two camps that is the rival boyfriend through APRN (Alliance Residents of Country House)   pacar keling and PT. Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya as state owned company. This research also explains how the process occurred and how it happened.  
Keywords: Interest, APRN, BUMN, State Land, Political Conflict Theory.  
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PENDAHULUAN 

Di Surabaya khususnya di wilayah Kelurahan Pacar Keling terdapat kasus sengketa lahan yang melibatkan antara masyarakat vs negara disini masyarakat yang tergabung dalam APRN (Aliansi Penghuni Rumah Negara) menolak dan melawan ketika akan di esekusi oleh PT. KAI Daop 8 Kota Surabaya, menurut sumber warga dan catatan sejarah rumah rumah tersebut telah ditempati sejak tahun 1964 oleh lebih dari 700-900 KK, awalnya rumah rumah tersebut di peruntukan untuk rumah dinas pegawai kereta api tingkat 1 dengan perjanjian tarif sewa menyewa, berpuluh puluh tahun menghuni rumah tersebut tentu sebagaian besar yang menempati dan menghuni rumah tersebut adalah sanak keluarga, hingga anak dan cucunya, pada awal tahun 2000 warga merasa pemberlakuan tarif sewa yang dilakukan oleh pihak PT. KAI sudah tidak jelas karena tidak adanya kepastian hukum dan hak terkait tentang status tanah negara yang ditempati tersebut sebaliknya warga yang merasa merawat rumah tersebut selama berpuluh puluh tahun dengan cara membayar PBB, listrik, air dll merasa memiliki wewenang untuk dapat mengakses rumah tersebut dengan cara dibeli atau dibalik nama dengan ketentuan undang-undang yang berlaku tentang status pengolongan rumah negara yaitu apabila telah dihuni selama lebih dari 25 tahun dapat diajukan kepada negara untuk dibeli. Lambat laun berjalan tentu masyarakat semakin sadar akan haknya dan mempertahankan tanah tanah tersebut karena selain letak tanah yang strategis dan terdapat sumber maupun potensi ekonomi yang ada di dalamnya, hal tersebut dibuktikan dengan harga tanah tersebut yang terus meningkat di setiap tahunya dan telah dijadikan sumber-sumber ekonomi produktif bagi masyarakat setempat, yaitu untuk sewa lahan berdagang, bengkel maupun komplek pertokoan, awal mula konflik ini adalah terdapat surat pemberitahuan tarif sewa yang dianggap tidak wajar terhadap salah satu penghuni rumah yaitu di Jl. Kalasan No 16 Surabaya wilayah Kelurahan Pacar Keling Kota Surabaya, warga merasa PT. KAI telah bertindak sewenang wenang dengan pembebanan tarif yang dianggap 
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tidak logis dan terdapat perintah pengambilan secara paksa rumah tersebut per tanggal 15 september 2014, di tahun yang sama warga yang terbentuk dalam APRN (Aliansi Penghuni Rumah Negara) melakukan pengaduan tindakan represif PT. KAI tersebut kepada Komisi Pelayanan Publik untuk menanyakan kejelasaan tarif sewa dan status tanah tersebut. Masyarakat beranggap bahwa tanah tersebut bukan lagi milik PT. KAI yang telah berbentuk persero melainkan telah menjadi milik negara dibawah naungan department perhubungan, dan di dalam undang undang telah tertulis bahwa rumah negara golongan tiga dan telah di tempati selama lebih dari 25 tahun dapat diakses untuk dimiliki. Masyarakat yang semakin takut terhadap tindakan PT. KAI tersebut berupaya menggunakan jalur hukum untuk menguggat PT. KAI karena dirasa tidak berhak lagi atas kepemilikan tanah tersebut dan masyarakat berhak mengajukan pembebasaan lahan terhadap pemerintah apabila sudah menempati tanah tersebut lebih dari 25 tahun. Esekusi pertama dilakukan pada 15 september 2014 akan tetapi gagal, lalu disaat proses mediasi berjalan terjadi esekusi yang kedua pada bulan oktober 2014 dan terakhir pada desember 2017 akan tetapi juga gagal karena mendapat hadangan dari warga dan tanah yang masih bersifat quo. Terdapat beberapa kajian terdahulu mengenai konflik sengketa lahan antara warga dengan PT. KAI pertama konflik sengketa lahan yang terjadi di kebonharjo semarang yaitu terkait pengusuran rumah atas pembangunan rel kereta api dari stasiun tawang menuju pelabuhan mas akan tetapi warga telah menunjukan sertifikat hak milik dan PT. KAI hanya bisa menunjukan sertifikat hak pakai yang kemudian berakhir dengan pemberian santunan kepada warga sesuai PP Nomor 56 tahun 2017 dan PP No 58 tahun 2018 (Reza, 2016). Lalu kedua konflik sengketa tanah KAI yang terjadi adalah di Kebonjeruk Bandung yaitu tanpa alasan yang jelas PT. KAI melakukan tindakan sewenang wenang dengan mengusur rumah yang mengakibatkan kerugian materiil yang dialami warga, akan tetapi di saat persidangan PT. KAI yang memiliki status sebagai tergugat tidak dapat membuktikan sertifikat 
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kepemilikan tersebut dan hanya menunjukan sertifikat hak pakai dan kemudian diputuskan bahwa tanah tersebut milik negara bukan milik PT. KAI yang berbentuk Persero lalu warga juga berhak atas ganti rugi dari PT. KAI sebesar 15 juta terhadap 25 keluarga (Dinillah, 2017). Lalu ketiga permasalahan konflik tanah PT. KAI terjadi di wilayah Manggarai Jakarta, dimana warga menolak dengan adanya pengusuran yang dilakukan oleh PT. KAI hal ini di dasari karena warga menganggap PT. KAI tidak berhak atas kepemilikan tanah tersebut dengan hanya menunjukan sertifikat dibawah naungan perjan bukan PT. KAI yang notaben nya berbentuk persero dan warga telah menempati lahan tersebut lebih dari 50 tahun dan melakukan pembayaran pajak terus menerus yang artinya menguasai secara fisik (Sutari, 2017). Keempat  konflik sengketa tanah PT. KAI juga terjadi di Bandar lampung yang dimana terjadi di wilayah Bumi Waras antara warga dengan PT. KAI berdasarkan Undang Undang Pokok Argaria No 20 apabila tanah pemerintah tidak di huni dan digunakan dapat dijadikan hak milik oleh yang menghuni selama lebih dari 20 tahun (Hakim, 2017). Lalu terakhir berdasarkan penilitian tanah di Jl. Salendro Kelurahan Turangga Kota Bandung merupakan tanah yang dikuasai oleh PT. KAI melalui bentuk sertifikat hak pakai (groundkart) peninggalan zaman belanda dan hal tersebut tidak dapat dijadikan acuan dasar hukum yang kuat karena pada kenyataanya tanah tersebut telah dikuasai oleh warga untuk dijadikan tempat tinggal dan PT. KAI tidak melakukan konversi dan pendataan tanah sehingga tidak ada kepastian dan jaminan hukum yang kuat atau bisa dibilang tanah tersebut milik negara (Assidieq, 2017). Dalam realitanya PT KAI memiliki dua fasilitas penunjang yaitu aktif dan non aktif, aktif apabila masih digunakan untuk penunjang dan kepentingan kereta api lalu non aktif apabila sudah tidak digunakan. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, aset dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan pengguna barang atau kuasa pengguna maupun menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) wajib dikelola dengan sebaik-
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baiknya. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1965 juncto Peraturan Menteri Argaria Nomor 1 Tahun 1966, digunakan untuk di konversi menjadi hak pakai atas penguasaan tanahnya apabila dimiliki oleh pemerintah untuk kepentingan sendiri dan di konversi menjadi hak pengelolaan dimana dimaksudkan untuk kepentingan pribadi maupun masyarakat, dan mengacu pada Peraturan Menteri Argaria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 dimana tanah tersebut diberikan kepada pihak ke 3 maka harus disetujui oleh menteri keuangan (Zen, 2000:3). 
 

DINAMIKA POLITIK John Burton menyebutkan bahwa konflik merupakan basic human need atau kebutuhan dasar manusia. Setiap kepentingan memiliki tujuan dalam memenuhi kebutuhan dasar entah factor sosial maupun alam (Susan, 2012:66). Penjelasan John Burton menggambarkan bahwa konflik yang terjadi antara warga kelurahan pacar keling dengan PT. KAI Daop 8 kota Surabaya merupakan kebutuhan dasar akan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Disamping itu kita juga tidak dapat mempungkiri bahwa pertumbuhan masyarakat yang semakin padat di kota menjadikan permasalahan baru karena mereka akan sadar akan hak hak nya mengenai kebutuhan hidup. Melihat masih terdapatnya praktek yang menyimpang dari kebijakan mengenai peraturan pemerintah itu sendiri sering melanggar hukum dan tanpa melihat sisi sosial seperti contoh masih sering terjadinya penyelewengaan terhadap pengelolaan dan tidak sesuai peruntukan, pengusuran  rumah secara paksa.  Sesuai kenyataan yang ada bahwa tanah yang saat ini sedang diperebutkan oleh warga kelurahan pacar keling dengan PT. KAI Daop 8 kota Surabaya adalah dimana tanah tersebut adalah milik negara, tentu disini terdapat perbedaan pandangan bahwasanya PT. KAI persero yang menggap sebagai BUMN wajib melakukan pengamanan aset terhadap rumah  rumah tersebut, dan tidak dapat dipungkiri masyarakat juga melihat segi ekonomi dari tanah tersebut dan mendasar pada 
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ketidakjelasaan status tanah tersebut warga melalui APRN melihat adanya celah untuk mengakses rumah rumah tersebut sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Disisi lain permasalahan ekonomi juga menjadi sumber utama permasalahan tersebut seperti harga tanah yang terus meningkat, pemanfaatan lahan dan untuk tempat tinggal untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tanah diklasifikasikan sebagai barang yang menguasai rakyat banyak dan akan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran bangsa, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tentang UUPA, yang berbunyi sebagai berikut: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, konflik agraria merupakan salah satu bentuk konflik yang membutuhkan perhatian yang serius dari berbagai kalangan, terutama kalangan pemerintah dan masyarakat, pemahaman yang kurang dari masing masing pihak dan mandulnya penerapan UU yang berlaku menimbulkan perdebatan masalah baru. Faktor ekonomi dan kebutuhan dasar manusia akan haknya menjadi dasar dari permasalahan konflik yang terjadi di Kelurahan Pacar Keling ini, ketidakjelasaan aturan terhadap status rumah negara yang sebagaimana mestinya  dan dirasa tumpang tindih menciptakan kelompok yang menginginkan dan memanfaatkan tanah tersebut dimana PT. KAI selaku operator melakulan pengamanan aset dan warga melalui APRN ingin memperebutkan hak tempat tinggal mereka. 
1.1 Tabel Pendorong Terjadinya Konflik 

No Faktor Kondisi di Lapangan 1. Harga Tanah Meningkat Tarif sewa yang meningkat pada setiap tahunnya memberikan bukti bahwa harga tanah di Kelurahan Pacar Keling mengalami kenaikan. Melihat tanah yang terbatas juga berdampak pada harga 
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tanag yang meningkat. 2. Masyarakat yang Sadar akan Haknya Melihat status tanah yang masih belum jelas, warga beranggapan bahwa juga berhak memiliki rumah di kelurahan Pacar Keling. Selain itu, secara historis juga warga yang sudah tinggal berpuluh-puluh tahun merasa memiliki riwayat untuk menempati. 3. Potensi Ekonomi Letak yang strategi di wilayah kelurahan pacar keling menjadi dasar adanya potensi ekonomi produktif seperti yang dapat kita lihat dengan pemanfaatan tanah sebagai toko atau sarana berdagang, hal tersebut juga terjadi di wilayah kelurahan pacar keling dimana masyarakat sadar akan manfaat ekonomi produktif yang dapat dimasukan kedalam kebutuhan mereka. 
 Selain itu dimana tanah tersebut apabila milik negara harus diatur di dalam Undang-Undang yang berlaku dan diterapkan sesuai Undang-Undang tersebut, akan tetapi warga yang menempati rumah rumah tersebut bukan lagi pegawai yang bekerja di PT. KAI sesuai peruntukanya melainkan sudah istirnya, jandanya, anak anaknya hingga cucunya dan PT. KAI terus melakukan tarif sewa, warga yang merasa ragu dengan status kepemilikan tanah tersebut memiliki rasa penasaran ingin segera mengakses rumah tersebut menginggat apabila rumah negara telah ditempati lebih dari 25 tahun dapat diajukan ke pemerintah untuk dibeli sesuai ketentuan Undang-Undang.  Di sisi lain, sebenarnya pemberlakuan tarif sewa  dapat dijadikan pemasukan kas negara apabila dikelola dengan baik dan benar tanpa ada penyelewengan dan kepentingan kepentingan lain. 
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Konflik yang terjadi di Kelurahan Pacar Keling adalah dimana telah melibatkan berbagai pihak mulai dari warga Kelurahan Pacar Keling yang tergabung menjadi APRN (Aliansi Penghuni Rumah Negara) dengan PT. KAI  Daop 8 Kota Surabaya  terjadi mulai dari tahun 2014 proses dan dinamika konflik itu terjadi dimana warga yang merasa resah dan menganggap kesewenangaan PT. KAI tersebut melaporkan kejadian terkait pembiayaan sewa dan instruksi pengosongan rumah terhadap komisi pelayanan public, proses mediasi yang tidak berjalan dengan baik dan  kesan represif yang di tunjukan oleh PT. KAI dengan cara esekusi paksa merupakan lemahnya sebuah lembaga dalam tata kelola konflik yang dirasa masih belum menciptakan sebuah transformasi dalam penanangganan kasus konflik dan cenderung menggunakan atau membiarakan cara kekerasaan. Pada dasarnya permasalahan tanah pasti berkaitan dengan kepemilikan, kepentingan dan pemanfaatan. Dan di Indonesia sendiri khusunya permasalahan tanah dilantari karena adanya nilai ekonomis yang terkandung dalam tanah dan mengundang banyak pihak untuk mencari keuntungan atas tanah tersebut entah itu elite, perusahaan, militer maupun masyarakat sipil. Di wilayah Kelurahan Pacar Keling khusunya pemasalahan tanah yang terjadi lantaran masalah pengelolaan dan pemanfaatan, konflik tanah yang terjadi di wilayah kelurahan kelurahan pacar keling telah menciptakan dua kelompok yaitu warga melalui APRN dan PT. KAI daop 8 Kota Surabaya. Secara garis besar konflik secara kelompok masih sering terjadi dan telah menciptakan strategi strategi penyelesaian, Pruit dan Rubin telah mengkategorikan strategi konflik kelompok kepentingan menjadi 5 yaitu kekerasaan (contending), kedua (withdrawing) dimana salah satu pihak mengalah tanpa tuntuntan atau jaminan keselamatan, ketiga (yielding) menyerahkan sepenuhnya tuntuntan terhadap pihak lawan, lalu keempat compromy dimana kedua belah pihak telah mendapatkan sebagaian yang di inginkan dan terakhir adalah problem solving yaitu pemecahan masalah terhadap kasus tersebut (Susan, 2012:66). Sama halnya dengan yang terjadi di wilayah kelurahan pacar keling dimana 
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kelompok yang terlibat konflik yaitu warga kelurahan pacar keling yang tergabung dalam APRN dan PT. KAI adalah didasari karena ketidakjelasan tentang status dan hak atas tanah tersebut ditambah penyelewangan dalam pengelolaan yang kemudian menyangkut kepentingan orang banyak. Warga kelurahan pacar keling yang tergabung dalam APRN mulai mengkritisi apa yang dilakukan oleh PT. KAI warga menganggap bahwa PT. KAI telah menyalahi aturan dengan mengutip uang sewa terhadap warga dan apa yang dilakukan oleh warga tersebut adalah di dasari karena rasa dan hak yang sama yaitu tentang semakin sadar nya mereka akan hak atas tanah dan hak tempat tinggal maupun memenuhi kebutuhan dasar hidup. Adanya peraturan dan undang undang yang berlaku yang kemudian juga membuat warga merasa dapat mengakses rumah tersebut, ketua APRN Achmad Syafi,I menganggap bahwa selama ini tidak ada upaya persuasif dari PT. KAI itu sendiri semisal dengan dialog atau mediasi melainkan selalu dengan cara represif yaitu dengan upaya upaya pengusuran. Aliansi Penghuni Rumah Negara yaitu (APRN) merupakan kelompok Asosiasional yang dimana terbentuk karena didasari rasa dan tujuan yang sama yaitu menyampaikan pesan terhadap pemerintah maupun perusahaan pemilik modal. Karena adanya pola suatu hubungan masyarakat itu sendiri yang kemudian menciptakan sebuah konsep masyarakat. Konsep solidaritas kelompok yang telah dijelaskan oleh Bartos dan wehr adalah tindakan koersif individu dapat menjadi tindakan koersif kolektif atau kelompok dengan cara melalui solidaritas konflik (Susan, 2012:67). APRN sendiri telah menjadi suatu organisasi yang kemudian memperjuangkan hak hak mereka untuk mendapatkan rumah dan tanah yang layak.  Marx menganggap bahwa konflik telah menciptakan dua kelas yang dimana kemudian mereka sadar akan keberadaanya dan marx mengatakan bahwa rasa kesadaran lah yang membuat keberadaanya bukan keberadaan yang menimbulkan kesadaraanya. Permasalahan rakyat miskin kota dan kelompok kelompok marjinalisasi tentu tidak bisa terlepas dari permasalahan ini, karena warga yang tergabung dalam APRN merupakan 
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kelompok yang memiliki hak dan kesataraan yang sama, selanjutnya factor ekonomi yang kemudian membuat teori Marx dapat dikategorikan determinisme ekonomi. Perjuangan kelas yang memperjuangkan kelas protelar terhadap kaum borjuis dalam hal memperoleh keuntungan sebesar besarnya. Yang menggerakan masyarakat menurut marx adalah adanya pertimbangan pertimbangan ekonomi berupa adanya kecukupan materi, pentingnya materi dalam kehidupan manusia adalah sebuah hal yang nyata (Rauf, 2001:10). Polemik tentang status PT. KAI sebagai Perseroan Terbatas dan menjadi BUMN juga menjadi dilema tersendiri dalam permasalahan ini, karena menurut temuan data PT. KAI hanya berpedoman pada sertifikat hak pakai yang ditujukan pada department perhubungan c.q perumka, karena menurut sejarahnya PT. KAI selalu berubah ubah bentuk dan nama mulai dari Perjan, Perumka, PT KA, hingga PT. KAI dan mengenai kejelasaan status tanah dan fasilitas fasilitas yang ada tidak serta merta selalu di perbarui dan mengikuti dan inilah kemudian yang  mengakibatkan kegaduhan dan konflik di tubuh masyarakat. PT. KAI sendiri enggan menyelesaiakan permasalah ini dengan cara mediasi atau dialog hal ini di dasari dengan kenyataan dimana PT. KAI selalu mangkir dari panggilan atau upaya mediasi yang dilakukan oleh KPP (Komisi Pelayanan Publik), lalu Polrestabes, hingga DPRD Kota Surabaya, dan terlihat lebih senang menggunakan tindakan represif atau kekerasaan. PT. KAI sendiri berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1998 tentang peralihan bentuk dari Perum menjadi Perseroan terbatas dan otomatis segala wewenangnya dan fasilitasnya telah menjadi PT. KAI akan tetapi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang dimana badan hukum PT. KAI adalah Persero dan telah terpisah dengan struktur organ milik Negara. disisi lain dengan juga adanya akses untuk membeli rumah Negara tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005. Ketidak jelasaan hukum dan adanya kepastian mengenai kepemilikan aset aset negara inilah yang mengharuskan pemerintah ikut hadir dalam menyelesaikan permasalahan ini. 
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Setiap konflik pasti aka nada upaya untuk penyelesaian novri susan melalui buku negara gagal mengelola konflik menyebutkan terdapat 3 cara tata kelola konflik yaitu mekanisme kemananan yaitu menciptakan rasa keamanan di dalam masyarakat dan meminimalisir adanya tindak kekerasaan, lalu mekanisme resolusi yaitu melalui proses negosiasi yang kemudian menciptakan win win solution, dan ketiga mekanisme rekonsiliasi yaitu mendorong proses sosial dengan melibatkan tokoh tokoh masyarakat, lembaga informal formal maupun lembaga lembaga peradilan, semakin carut marutnya permasalahan konflik yang terjadi di wilayah kelurahan pacar keling mendorong pemerintah untuk hadir dalam permasalahan ini, hal ini di tandai dengan adanya pelaporan dari warga APRN melalui KPP (Komisi Pelayanan Publik) yang menindaklanjuti surat pelaporan tersebu dengan memanggil pihak PT. KAI terkait proses mediasi hingga dua kali mengenai kejelasaan tarif sewa, akan tetapi pihak PT. KAI selalu tidak hadir dan melakukan proses penggusuran pertama namun gagal, selanjutnya proses mediasi dilakukan oleh pihak polrestabes Surabaya akan tetapi tidak menemui titik temu dan mendapat saran agar pihak DPRD Kota Surabaya menjadi pihak yang memfasilitasi proses mediasi tersebut akan tetapi disaat proses mediasi berjalan manager aset PT. KAI saat itu meninggalkan ruangan saat audiensi sedang berlangsung, kesan kesan yang di berikan oleh PT. KAI ini adalah dimana terkesan lebih cenderung menggunakan cara kekerasaan, yaitu dengan adanya surat instruksi pengosongan rumah sebanyak 3x. Pemerintah melalui DPRD Kota Surabaya yang diwakili oleh wakil ketua DPRD yaitu Masduki Toha menggatakan jangan hanya karena ada kepentingan investor atau lain PT. KAI bertindak anarkis dengan cara memaksa mengusur rumah rumah warga yang telah berpuluh puluh tahun tinggal disitu, selanjutnya anggota DPD RI yaitu Andi Surya juga mengatakan bahwa landasan dasar hukum PT. KAI hanyalah groonkart yang dimana 
groonkart yang merupakan sertifikat hak pakai tidak dapat dijadikan ajuan jaminan status hukum kepemilikan tanah tersebut, Hingga pada akhirnya warga yang merasa was was menempuh memilih jalur hukum dengan cara mengajukan gugatan perdata kepada 
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pengadilan negeri surabaya yang di imbangi dengan sama sama gugatan perdata yang dilakukan oleh PT. KAI akan tetapi sama sama ditolak dan sepenuhnya diserahkan kepada Mahkamah Agung dan untuk status tanah sendiri saat ini masih bersifat quo, yaitu di kembalikan kepada negara dan masyarakat Kelurahan Pacar Keling maupun PT. KAI tidak berhak atas tanah tersebut. Jika melihat penjelasaan yang ada PT. KAI enggan melakukan proses secara musyawarah dan menghargai proses hukum yang berjalan dimana hal itu dibuktikan dengan adanya proses penggusuran yang ketiga kali di akhir tahun 2017. Permasalahan seperti ini menuntut pemerintah pusat maupun daerah untuk ikut menyelesaikan karena pada dasarnya kejelesaan hukum dan peraturan yang ada terlihat masih belum dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut dan cenderung menampilkan permasalahan-permaslahan baru karena pada kenyataanya masih terdapat penyelewangan-penyelewangan terhadap aturan tersebut, semisal jika benar rumah dan tanah tersebut milik negara tentu ada aturan yang harus di patuhi yang dimana saat pegawai atau pejabat negara telah pensiun harus meninggalkan rumah dan fasilitas tersebut, akan tetapi pada dasarnya penarikan tarif sewa masih sering terjadi yang berarti ada pengakuan secara diam diam dari negara melalui oknum yang melakukan pungli. 
 

KESIMPULAN  Permasalahan konflik yang terjadi di wilayah Kelurahan Pacar Keling adalah didasari karena adanya perbedaan pendapat mengenai hak & status tanah dan rumah negara tersebut yang kemudian menciptakan dan mengundang kelompok untuk memanfaatkan tanah tersebut, disamping terdapatnya nilai ekonomi yang ada di dalam tanah dan kebutuhan dasar manusia untuk mendapatkan hak haknya adalah pemicu konflik tersebut.  Pertama jika kita melihat konflik yang terjadi di wilayah Kelurahan Pacar Keling didasari karena adanya pemberlakuan tarif sewa yang dianggap tidak logis dan dibarengi dengan adanya intruksi pengosongan rumah, hal tersebut dapat terjadi karena adanya 
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peluang ekonomi yang ada, disamping dengan ketidakjelasaan status hukum tanah mengakibatkan permasalahan permasalahan baru, konflik tersebut terjadi tidak lepas dari peran pemerintah karena menginggat pada dasarnya tanah tersebut adalah milik negara, dan disini pihak PT. KAI telah melakukan tindakan ilegal dengan cara melakukan tarif sewa terhadap warga, jika kita ketahui jika rumah dan tanah tersebut milik negara tentu harus ada aturan yang di patuhi yaitu ketika seorang pegawai negeri atau pejabat tidak lagi bertugas harus meninggalkan rumah tersebut beserta fasilitasnya akan tetapi kenyataan yang ada tetap dilakukan tarif sewa secara sepihak dan dianggap melakukan pengakuan secara diam diam dari negara.  Lalu kedua adalah dimana tanah yang saat ini sedang menjadi obyek sengketa,  yaitu di wilayah Kelurahan Pacar Keling telah mengundang pihak-pihak lain untuk memanfaatkan tanah tersebut karena pada dasarnya tanah tersebut berpotensi nilai ekonomi selain letak nya yang strategis yaitu di pusat kota surabaya dan dapat dijadikan sebagai ekonomi produktif yaitu untuk berdagang, disewakan dll. Masyarakat menganggap bahwa jelas tanah tersebut adalah milik negara dan PT. KAI selaku perusahaan persero terbatas tidak berhak mengutip tarif sewa apapun atas rumah tersebut, disisi lain PT. KAI merasa dirugikan karena tidak dapat menggunakan fasilitas yang dulu nya di peruntukan untuk PT. KAI sebagai aset dan penunjang selama bertahun tahun, hingga saat ini permasalahan tersebut tidak kunjung selesai karena dirasa kurang hadirnya pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini, disamping PT. KAI yang selalu menggunakan cara represif dengan melakukan upaya upaya pengosongan secara tidak langsung telah menciptakan trauma yang mendalam terhadap warga, banyak cara yang dilakukan oleh warga maupun PT. KAI yaitu dengan cara persuasif yaitu dialog dan negosiasi akan tetapi pihak PT. KAI selalu tidak hadir dan terkesan dengan cara represif hingga pada akhirnya kedua belah pihak menggunakan cara hukum, dan saat ini masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi dan untuk status tanah bersifat quo. 
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Ketiga negara melalui pihak legislatif mengupayakan proses mediasi dan rekonsiliasi konflik akan tetapi pihak legislative tidak berperan terlalu banyak dan menyerahkan kepada pihak yudikatif yaitu melalui jalur hukum. 
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