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ABSTRAK 

Konflik antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Setia Kawan Abadi merupakan konflik 

kepentingan dimana kedua belah pihak saling memperebutkan hak atas kepemilikan tanah 

Gelora Pancasila. Studi ini menggunakan teori konflik yang bertujuan untuk mengeksplorasi 

sumber-sumber yang menyebabkan terjadinya konflik dan upaya-upaya penyelesaian yang 

dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Penelitian ini menggunakan Teori Konflik Sosial Dean 

G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin dan juga menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil 

penelitian, dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya konflik adalah terjadinya perbedaan 

presepsi dan perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok yang berkonflik 

mengenai status kepemilikan tanah. Dalam penelitian ini juga menjelaskan tentang bagaimana 

pihak-pihak yang berkonflik berupaya untuk menyelesaikan konflik ini melalui jalur pradilan 

yang dalam peradilan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah yang tidak memihak kepada 

salah satu pihak yang berkepentingan sehingga memiliki pandangan atau putusan yang netral. 
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ABSTRACT 

The conflicts between the Surabaya City Government and PT. Setia Kawan Abadi, were conflict 

of interest, there where both parties fight over the rights to land ownership of Gelora Pancasila. 

In this study using a conflict perspective that aims to explore the sources that cause conflict and 

resolution efforts carried out by the parties concerned. This research uses the Social Conflict 

Theory Dean G. Pruitt and Jeffrey Z. Rubin and also uses qualitative methods. By using this 

theory, it can be seen that the cause of the conflict is the occurrence of differences in perceptions 

and differences in interests between individuals and groups in conflict regarding land ownership 

status. In this study also explains how the parties in conflict attempt to resolve this conflict 

through a judicial channel that in the court involves a third party as an intermediary who does 

not side with one of the interested parties so that they have a neutral opinion or decision. 
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Pendahuluan  

Konflik kepentingan sejatinya muncul ketika ada perbedaan kepentingan antara individu dengan 

individu maupun kelompok dengan kelompok, yang mana kepentingan yang berbeda-beda yang 

satu dengan yang lainnya menjadikan hal tersebut sebagai salah satu sumber konflik 

kepentingan. Persoalan konflik kepentingan ini merupakan konflik yang terjadi antara 

Pemerintah Kota Surabaya berhadapan dengan PT. Setia Kawan Abadi. Gelora Pancasila 

merupakan Gedung olahraga yang dibangun pada tahun 1965 dan dahulunya Gelora Pancasila  

dibangun berdasarkan kepentingan untuk memenuhi fasilitas PON pada saat itu yang diadakan di 

Jawa Timur, Gelora Pancasila terletak di tengah kota Surabaya tepatnya di Jl. Indragiri No.6 

Surabaya. Gelora Pancasila adalah bangunan yang berdiri diatas tanah eigendom verponding atas 

nama De Stads Gemeent de Soerabaja, tanah tersebut memiliki luas tanah sebesar 25.780 M
2
.  

19 Maret 1968, ketika berakhirnya Pekan Olahraga Nasional (PON), Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur menyerahkan tanggungjawab akan pemeliharaan serta pengelolahan kepada gedung 

Gelora Pancasila kepada Yayasan Gelora Pancasila Setelah beberapa tahun Yayasan Gelora 

Pancasila merupakan awal mula terjadinya konflik sengketa tanah Gelora Pancasila ini, dimana 

setelah beberapa tahun Yayasan Gelora Pancasila mengelola, tepatnya pada tahun 1993 bulan 

maret, hadirlah Pemerintaah Kota Surabaya yang menyatakan beberapa bukti bila sesungguhnya 

tanah Gelora Pancasila merupakan aset pemerintah Kota Surabaya, merujuk pada surat yang 

dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota surabaya dengan diterbitkannya Hak Pakai No.39/kel. 

Darmo seluas 25.780 meter persegi atas nama Kotamadya surabaya. Dalam sertifikat tersebut 

menegaskan bahwa tanah seluas 25.780 meter persegi tersebut meliputi yang dipakai sebagai 

Gelora Pancasila dan Lapangan THOR. 

Untuk menunjang hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa hasil 

penelitian mengenai literatur konflik kepentingan yang sudah pernah dikaji oleh beberapa 

peneliti yang selanjutnya dijadikan perbandingan oleh peneliti. Diantaranya hasil penelitian yang 

membahas konflik tanah milik Fauziah, penelitian tersebut membahas tentang konflik pertanahan 

yang terjadi antara masyarakat lokal dengan PTPN XII, dimana masyarakata terdampak dari 

konflik ini cukup banyak, yaitu sebanyak 3 desa terdampak akan konflik tersebut. Konflik ini 

sesungguhnya terjadi karena adanya perbedaan faham dan kepentingan antar pihak yang 

berkonflik mengenai keberadaan lahan Perkebunan Kalibakar.
1
 

Selanjutnya Penelitian yang telah dilakukan oleh Ramadhani, pada penelitiannya Ramadhani 

menunjukkan bila terjadi konflik kepentingan antar warga Pacar Keling, dimana konflik itu 

sendiri juga terjadi di wilayah Kelurahan yang sama dengan tempat tinggal warga yang sedang 

berkonflik.
2
 Selanjutnya, terdapat juga penelitian dari Hanum, pada penelitian ini sang peneliti 

berusaha untuk menjelaskan Konflik Tanah yang terjadi pada Pulau Sarinah (sekenal ditempat), 

dimana pihak-pihak yang terkait pada konflik tersebut merupakan Warga Desa Kedungpandan 

(Sidoarjo) serta Warga Desa Pulokerto (Pasuruan).
3
 Selanjutnya penelitian dari Rifa’i, penelitian 
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membahas tentang konflik kepentingan tanah di masyarakat Dusun Kajujila Desa sanalaok.
4
 

Terdapat juga penelitian dari Mandowen, dimana hasil dari penelitiannya menunjukan bila 

dengan adanya perbedaan tingkat aspirasi yang bermuara pada lahirnya konflik sosial yang akan 

mengakarkan konflik tersebut semakin mendalam.
5
 Hingga pada penelitian terakhir milik Mali, 

yang memahas mengenai konflik tanah yang terjadi di Kabupaten Nagekeo, NTT. Pihak yang 

terkait dalam konflik tersebut merupakan pihak pemerintahan dengan warga sekitar wilayah 

konflik.
6
 

Dalam penelitian ini fokus yang ingin di kembangkan adalah konflik sengketa tanah di gelora 

pancasila kota  Surabaya dengan mengambil informan dan data sekunder oleh Dinas Pekerjaan 

Umum dan Bina Marga serta pihak terkait yaitu pengurus PT Setia Kawan Abadi. Dokumentasi 

dan data sekunder berupa keterangan dari pihak PT Setia Kawan Abadi menyatakan klaim atas 

kepemilikan tanah dan gedung gelora pancasila yang dapat dikembangkan untuk memperjelas 

penelitian  ini. Selain itu, dari pihak kota Surabaya memberikan ketrangan yang berbeda yang 

diwujudkan dalam tuntutan kepada pihak gelora pancasila sebagai pemilik sah dari tanah dan 

gedung yang disengketakan tersebut.  

 

Dinamika Konflik Aset antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Setia Kawan Abadi 

Awal mula terjadinya permasalahan mengenai konflik sengketa tanah/ asset tanah stadion Gelora 

Pancasila ini terjadi pada tanggal 30 Mei 1995, diawali dengan pengakuisian lahan Gelora 

Pancasila yang dilakukan oleh pihak swasta, PT. Setia Kawan Abadi. Proses terjadinya 

pengakuisian dikarenakan PT. Setia Kawan Abadi memiliki beberapa bukti yang menunjukkan 

keabsahan/ legalitas kepemilikian akan lahan Gelora Pancasila, sehingga kepemilikan yang 

selama ini diakui sebagai milik pemerintah Kota Surabaya dianggap gugur atau cacat hukum. 

Berbekal beberapa bukti tersebut pihak PT. Setia Kawan Abadi menuntut Pemerintah Kota 

Surabaya atas terbitnya sertifikat Hak Pakai no.39/Kel. Darmo. PT. Setia Kawan Abadi (Prawiro 

Tedjo, Ridwan Soegiyanto, Wenas Panwell) yang isinya menyatakan bahwa pihaknya telah 

membeli Gelora Pancasila dari Yayasan Gelora Pancasila. Konflik lahan tersebut telah berjalan 

selama 23 tahun, terhitung sejak tahun 1995 hingga tahun 2018. Konflik ini memasuki tahapan 

krisisnya pada tahun 2017, dimana Pemerintah Kota Surabaya menggandeng Kejaksaan Tinggi 

Jawa Timur untuk menuntaskan konflik kepemilikan lahan aset Pemerintah Kota Surabaya yang 

berada di jalan Indragiri nomor 6 Surabaya, yang diklaim kepemilikannya oleh PT. Setia Kawan 

Abadi 

Selain itu, semakin memanasnya konflik tersebut dikarenakan dalam prosesnya, PT. Setia Kawan 

Abadi memberi penjelasan bahwa pihaknya mendapatkan tanah tersebut dari jual-beli tanah antar 

pihak PT. Setia Kawan Abadi sebagai pihak kedua (pembeli) dan yayasan Gelora Pancasila 

sebagai pihak pertama (penjual). Terdapat fakta unik dari hasil penelitian ini dimana 

sesungguhnya  Pemerintah Kota Surabaya bukanlah pemilik lahan Gelora Pancasila dan gedung 

yang berdiri diatasnya merupakan hasil gotong royong masyarakat sekitar. Namun setiap kali 
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pihak PT. Setia Kawan Abadi ingin memproses sertifikasi surat tanah atas gedung tersebut pihak 

PT. Setia Kawan Abadi selalu dipersulit, bahkan yang terakhir kali saat pihak PT. Setia Kawan 

Abadi masih ingin memproses sertifikasi surat tanah gedung tersebut namun malah mendapat 

tuduhan atas penyalahgunaan aset Pemerintah Kota Surabaya dan menyebabkan beberapa 

pimpinan PT. Setia Kawan Abadi menjadi terduga dalam tuduhan tersebut 

Konflik yang sudah berlangsung selama 23 tahun ini memuncak pada tahun 2018 karena mulai 

tertanganinya atau mulai terurusnya konflik ini dengan benar-benar serius yang diawali dengan 

kesiapan yang dimiliki oleh pemerintah yang mana salah satu bentuk kesiapannya adalah 

Pemerintah Kota Surabaya telah membentuk tim pengamanan dan penyelamatan aset Kota 

Surabaya, juga mulai diprosesnya tuntutan yang Pemerintah Kota Surabaya lakukan kepada PT. 

Setia Kawan Abadi terkait penyalahgunaan aset milik Pemerintah Kota Surabaya. Dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini berfokus untuk mengetahui sebab-sebab 

terjadinya konflik kepentingan yang terjadi antara Pemerintah Kota Surabaya berhadapan dengan 

PT. Setia Kawan Abadi dalam perebutan ha katas kepemilikan tanah Gelora Pancasila beserta 

upaya-upaya apa saja yang dilakukan keduabelah pihak dalam menyelesaikan konflik 

kepentingan ini. 

Kronologi Konflik Ases Pemerintah Kota di Gelora Pancasila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Setia Kawan Abadi merupakan pihak-pihak yang 

berkonflik dalam penelitian ini, dimana objek yang diperebutkan ialah lahan Gelora Pancasila. 

Dalam pengelompokannya, kedua belah pihak memiliki tempatnya masing-masing. Berdasarkan 

sifatnya konflik dipisahkan menjadi dua yakni bersifat statis dan bersifat dinamis. Diperlukannya 

pemahaman mengenai dinamika serta tahapan dari konflik ini untuk mengetahui peranan 

masing-masing serta sifat dari konflik tersebut. Guna memahami pola, durasi waktu hingga 

penglokasian yang teapt untuk menerapkan strategi penyelesaian konflik sangatlah penting untuk 

memahami siklus konflik itu sendiri. Berdasarkan teori konflik dan mengkorelasikannya dengan 

konflik yang terjadi maka penyebab terjadinya konflik ini merupakan kurang pekanya 

Pra-konflik 

•10 Maret 1993, Konflik perebutan Aset antara Yayasan 
Gelora Pancasila dengan Pemerintah Kota Surabaya 

konfrontasi 

•30 Mei 1995, Akuisi aset oleh PT. Setia Kawan Abadi, 
dengan melayangkan gugatan kepada Pemkot 

Krisis  

•2017, Pemkot bersama Kejati Jatim vs PT. Setia Kawan 
Abadi, dengan tuduhan penyalagunaan 

Pasca Konflik 

•2018, Pemkot memilki hak atas tanah, namun hak atas 
bangunan jatuh kepada PT. Setia Kawan Abadi 



Pemerintah Kota Surabaya terhadap proses pengsertifikasian asset-aset yang dimiliki oleeh 

pemeritah Kota Surabaya sehingga salah satunya menyebabkan tanah Gelora Pancasila tersebut 

dengan mudah dikalim dengan pihak lain. Yang kedua yakni Pihak PT. Setai Kawan Abadi 

mengklaim mengantongi sejumlah bukti yang menyatakan bahwa gedung Gelora Pancasila 

bukan milik Pemerintah Kota surabaya, sehingga pihak PT. Setia Kawan Abadi megugatan 

Pemerintah Kota Surabaya mengenai penerbitan sertifikat Hak Pakai no.39/Kel. Darmo. Yang 

ketiga yakni Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan amanah dan tanggungjawab kepada 

yayasan Gelora Pancasila untuk mengelola aset Gelora Pancasila tersebut yang mana dalam 

maslaah kedua ini menyebabkan konflik ini makin memanas sebabnya PT. Setia Kawan Abadi 

(Prawiro Tedjo, Ridwan Soegiyanto, Wenas Panwell) menyatakan bahwa pihaknya telah 

membeli Gelora Pancasila dari Yayasan Gelora Pancasila dan masalah yang ketiga yakni pada 

tahun 2017 konflik sengekta tanah tersebut memuncak karena Pemerintah Kota Surabaya 

bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menuntaskan konflik kepemilikan 

tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang berada di jalan Indragiri nomor 6 Surabaya, yang 

diklaim oleh PT. Setia Kawan Abadi. 

Faktor-faktor Penyebab Konflik Perebutan Tanah Gelora Pancasila 

Berdasarkan teori konflik perebutan sumber daya dapat berakibat terjadinya konflik baik sumber 

daya alam maupun sumber daya manusia. Perebutan atau pengambil alih secara paksa atau 

mengakui yang bukan haknya, mengatasnamakan yang bukan sebenarnya, atau mengambil hak 

seseorang atau kelompok akan memicu terjadinya konflik. Perebutan sumber daya dalam konteks 

ini suatu yang terjadi antara individu. kelompok atau antar golongan yang merebutkan suatu 

sumber daya tertentu yang bersifat ingin memiliki dan saling mengakui hingga terjadi perbedaan 

pendapat atau asumsi maupun pikiran bahwa sumber daya tersebut miliknya sendiri atau 

merupakan haknya, yang meliputi perebutan budaya, wilayah, maupun sumber daya alam.  

Maka dari penjelasan teori diatas dapat diketahui bila penyebab terjadinya konflik antara 

Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Setia Kawan Abadi adalah lahan Gelora Pancasila, 

sesungguhnya konflik mengenaai aset lahan bukanlah sesuatu yang baru melainkan konflik yang 

acapkali terjadi. Sebagaimana kita ketahui tanah merupakan Sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui, apalagi mengingat semakin tingginya kebutuhan lahan untuk membangun rumah 

atau usaha diera urbanisasi ini, semakin tingginya tingkat populasi secara tidak langsung 

semakin sedikitnya tanah yang tersedia terutama di daerah perkotaan padat penduduk yang mana 

tanah menjadi suatu kebutuhan yang langkah dan memiliki harga jual yang sangat tinggi karena 

tingkat kebutuhan terhadap tanah sangatlah tinggi. 

Konflik yang terjadi akibat perebutan tanah pada Gelora Pancasila ini merupakan konflik 

perebutan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan bagi yang mengelolanya. Konflik sengketa 

tanah Gelora Pancasila tersebut terjadi karena perselisihan paham yang dumana kedua belah 

pihak yakni pihak pemerintah dengan pihak swasta tersebut saling mengklaim bahwa status 

tanah atau lahan tersebut adalah miliknya. Disnilah awal mula timbulnya konflik yang terjadi 

antara pihak pemerintah dengan pihak swasta yakni Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Setia 

Kawan Abadi. Konflik sengketa tanah merupakan suatu permasalahan tentang nilai atau value 

mengenai status, hak, kuasa hingga sumber-sumber kekayaan yang melingkupi supply dan pihak-

pihak yang terkait pada permasalahan ini tidak hanya bermaksud memperoleh apa yang 

diinginkan tetapi juga memanfaatkan tanah atau lahan tersebut untuk tujuan maupun keperluan 

yang diinginkan. 



Khususnya bila menilik dari pendekatan konflik itu sendiri terdapat analisis dari peneliti berupa: 

1) Pemerintah Kota Surabaya memiliki kepentingan utnuk menjaga aset yang dimilikinya, yaitu 

lahan Gelora Pancasila, hal tersebut menunjukan pemerintah memerikan proteksi terhadap aset-

aset miliknya, hal tersebut tentu memiliki efek jangka panjang dimana dengan dapat memprotesi 

aset miliknya maka akan meyakinkan investor yang akan menanamkan sahamnya di Surabaya, 

dalam hal proteksi. Meskipun hal tersebut ditutupi dengan alasan bila Gelora Pancasila 

merupakan gedung cagar budaya yang dimana menjadi tempat diadakannya PON yang 

melahirkan atlet-atlet unggulan Jawa Timur. 2) untuk PT. Setia Kawan Abadi berkepentingan 

untuk melindungi haknya sebagai pemilik tanah Gelora Pancasila tersebut karena baginya tanah 

tersebut sudah dibeli oleh pihaknya maka tanah tersebut adalah tanah miliknya yang mana tanah 

tersebut memiliki potensi profit yang tinggi jika dikelolah dengan baik dan memiliki daya jual 

yang tinggi sehingga bagi mereka tanah tersebut sangatlah penting bagi keberlangsungan usaha 

mereka. Adapun beberapa penyebab konflik pada perebutan tanah Gelora Pancasila tersebut 

sebagai berikut: 

Sebagai penyebab terjadinya konflik yaitu ada ketersediaan secara kuantitas dan kualitas sumber 

daya alam, kuantitas dan kualitas tersebut berfokus pada tingkat dan kulalitas sumber daya alam 

serta permintaan yang harus terpenuhi. Hal ini dapat disebut jika konflik sebagaian besar 

disebabkan oleh kelangkaan. Kemudian terkait ranah perpolitikan, pengelolaan dan pengendalian 

yang berhubungan dengan bagaimana sumber daya alam dikelola negara serta kompleksitas 

proses ekstrasi yang merupakan cara dimana sumber daya alam diperlukan untuk kepentingan 

manusia. Sumber daya yang sangat penting salah satunya adalah tanah. Permasalahan tanah 

sangat terkait dengan kelangkaan. Kelangkaan didalam konflik tanah terbagi menjadi dua bentuk 

yaitu kelangkaan alami dan kelangkaan buatan. Kelangkaan alami disebabkan karena kelebihan 

popilasi atau kondisi lingkungan yang menghasilkan ketidakseimbangan antara populasi dan 

tanah yang ada untuk kebutuhan dosmetik maupun kebutuhan agrikultur, dari hasil penelitian 

tanah termasuk salah satu objek sumber daya alam yang sangat penting di era sekarang.  

Selain itu ada pula cara untuk mencegah semakin mendalamnya konflik, maka diperlukan 

strategi yang digunakan oleh pihak yang berkonflik, adapun beberapa strategi pencegahan 

konflik tersebut antara lain:Contending (bertanding) yakni mencoba menerapkan solusi yang 

lebih disukai salah satu pihak atau pihak lain, Yielding (mengalah) yakni menurunkan aspirasi 

sendiri dan bersedia menerima kurang dari apa yang sebenarnya diinginkan, Problem Solving 

(pemecahan masalah) yakni mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak yang 

berkonflik, With Drawing (menarik diri) yakni memilih meninggalkan situasi konflik baik secara 

fisik maupun psikologis. With drawing melibatkan pengabaian terhadap suatu kontroversi, 

Inaction (diam) yakni tidak melakukan apapun, dimana masing-masing pihak saling menunggu 

langkah selanjutnya dari pihak lain, entah sampai kapan. 

Konflik yang terjadi akibat perebutan tanah pada Gelora Pancasila ini merupakan konflik 

perebutan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan bagi yang mengelolanya. Konflik sengketa 

tanah Gelora Pancasila tersebut terjadi karena perselisihan paham yang dumana kedua belah 

pihak yakni pihak pemerintah dengan pihak swasta tersebut saling mengklaim bahwa status 

tanah atau lahan tersebut adalah miliknya.Dalam pendekatan konflik ini terasumi bahwa (1) bagi 

pihak pemerintah yakni Pemerintah Kota Surabaya berkepentingan untuk melindungi haknya 

sebagai pemilik tanah Gelora Pancasia yang mana tanah tersebut merupakan ikon gedung megah 

sarana olahraga pada masanya dan juga merupakan cagar budaya yang digadang melahirkan atlet 

indonesia di masanya dan pernah menjadi tempat untuk acara Pekan Olahraga Nasional (PON) 



ke-7 sehingga Pemerintah Kota Surabaya patut untuk mempertahankan tanah Gelora Pancasila 

tersebut, (2) bagi swasta yakni PT. Setia Kawan Abadi berkepentingan untuk melindungi haknya 

sebagai pemilik tanah Gelora Pancasila tersebut karena baginya tanah tersebut sudah dibeli oleh 

pihaknya maka tanah tersebut adalah tanah miliknya yang mana tanah tersebut memiliki potensi 

profit yang tinggi jika dikelolah dengan baik dan memiliki daya jual yang tinggi sehingga bagi 

mereka tanah tersebut. Bisa dikatakan aspek historis menyebabkan pemerintah Kota Surabaya 

sangat ngeyel untuk memiliki Gelora Pancasila, belum lagi ada tujuan terselubung untuk 

memiliki gelora pancasila, yaitu memberi rasa aman untuk para calon investor di Surabaya, 

mengingat ada proyek Trem Surabaya juga yang sangat membuutuhkan banyak sokongan dana 

dari investor yang sangat diharapkan oleh walikota Surabaya untuk segera terealisasi.  

 

Interaksi antar Aktor Untuk Melakukan Penyelesaian Konflik 

Dalam penyelesaian konflik ini perlu adanya upaya-upaya yang dilakukaan untuk dapat 

menyelesaikan konflik tersebut, yaitu dengan cara mencari solusi dan kesepakatan bersama 

antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Konflik akan berhasil diselesaikan apabila dapat 

mencapai persetujuan secara bersama-sama antar kelompok atau individu setelah ada perikatan 

dengan pihak-pihak yang berkonflik. Suatu penyelesaian konflik ini didasarkan atas adanya 

perubahan pandangan dari salah satu semua pihak yang langsung terlibat konflik tersebut. Hal ini 

yang membuat penyelesaian konflik itu tidak mudah karena amat sulit bagi seseorang mengubah 

pendapat atau pandangan yang berbeda dan bertentangan dengan individu atau kelompok lain. 

Meskipun sulit, penyelesaian konflik mutlak diperlukan untuk mencegah (1) semakin 

mendalamnya konflik, yang berarti semakin tajamnya perbedaan antara pihak-pihak yang 

berkonflik (2) semakin meluasnya konflik, semakin banyak jumlah pihak peserta yang 

berkonflik.Penyelesaian konflik yang cocok pada kasus ini adalah dengan cara pemecahan 

masalah (problem sovling) dengan cara mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah 

pihak. Pada tahun 1995 – 2018 selama 23 tahun lamanya Pemerintah Kota Surabaya dan PT 

Setia Kawan Abadi berseteru hingga meja hijau. Puncak dari perseteruan tersebut yakni pada 

tahun 2017, Pemerintah Kota Surabaya meminta bantuan kepada Kejati Jawa Timur, untuk 

menyelesaikan permasalahan kepemilikan tanah aset Pemkot Surabaya di Jalan Indragiri nomor 

6 yang diklaim PT Setia Kawan Abadi.Permohonnan bantuan tersebut sebagai wujud bentuk 

upaya dari Pemkot Surabaya untuk mempertahankan aset Pemerintah Kota Surabaya. Upaya 

Pemerintah Kota Surabaya meminta bantuan kepada Kejati agar aset ini dapat dipertahankan, 

berbuah manis. Pada tanggal 6 Maret 2018, PT Setia Kawan Abadi akhirnya bersedia untuk 

menyerahkan tanah di Jalan Indragiri 6 Surabaya, kepada Kejati Jawa Timur, yang selanjutnya 

diserahkan kepada Pemkot Surabaya. Kepala Kejati Jawa Timur, memutuskan bahwa hasil 

penyelamatan kekayaan negara berupa bangunan atau gedung Gelora Pancasila dan Jalan Kenari 

sebagai bentuk penegakan hukum. Artinya, tanah yang sebelumnya diakui oleh tiga pengusaha 

properti asal Surabaya, telah diserahkan secara sukarela kepada Kejati. Setelah dicek ternyata 

aset ini milik Pemkot Surabaya yang memiliki luas tanah Gelora Pancasila 7.500 meter, seharga 

Rp 138 miliar. Kepala Kejaksaan Tinggi juga menyampaikan kepada Risma dan seluruh jajaran 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya, bahwa Kejati maupun Kejari siap 

mengawal setiap kasus aset pemerintah kota/daerah yang hilang, tergugat maupun digugat. Hal 

ini ditekankan karena dirinya mengacu pada tupoksi yang langsung berada di bawah perintah 

presiden untuk siap membantu dan melakukan pendampingan terkait aset milik pemerintah 



kota/daerah. Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik tersebut merupakan cara yang 

sangat tepat dan Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan kembalik hak aset miliknya yaitu aset 

tanah Gelora Pancasila dan PT Setiakawan Abadi mendapatkan hak atas bangunan Gelora 

Pancasila yang mana telah dibeli dari Yayasan Gelora Pancasila. 

Kesimpulan 

Adanya perbedaan cara pandang serta peredaan kepentingan antar pihak menyebabkan terjadinya 

konflik antar Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Setia Kawan Abadi untuk kepemilikan 

Gelora Pancasila. Perbedaan pandangan tersebut terkait dengan latar belakang kepemilikan 

tanah, posisi tanah dalam hak guna bangunan. Sedangkan untuk perbedaan kepentingan, 

berhubungan dengan status kepemilikan tanah sebagai aset Pemerintah Kota Surabaya dan 

sebagai salah satu aset yang dimiliki dan dikelola oleh PT. Setia Kawan Abadi. 

Dalam konflik ini maka dilakukan penyelesaian dengan cara melalui jalur pengadilan dan non 

pengadilan. Penyelesaian yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menentukan siapa yang 

lebih berhak atas tanah dan bangunan Gelora Pancasila, sedangkan penyelesaian yang dilakukan 

melalui cara non peradilan yaitu guna melakukan negosiasi terkait harga bangunan Gelora 

Pancasila yang mana harus dibayarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada PT. Setia Kawan 

Abadi yang mana disebabkan dalam putusan pengadilan bahwa bangunan Gelora Pancasila 

adalah hak dari PT. Setia Kawan Abadi, upaya ini dilakukan oleh kedua belah pihak untuk 

mendapatkan penyelesaian dalam konflik ini.  
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