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ABSTRAK 

Pada tahun 2017 terjadi konflik antar pasar buah di Surabaya yaitu Pasar Induk Osowilangun 
dengan Pasar Tanjungsari 47. Konflik yang terjadi antar kedua pasar tersebut mengenai regulasi 
perizinan atas pengelolaan pasar. .Konflik seringkali terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor 
yang menyebabkan terjadinya konflik yaitu persaingan, pertentangan, dan perbedaan 
kepentingan. penelitian ini berfokus bagaimana diketahuinya faktor penyebab terjadinya konflik 
serta perbedaan kepentingan dari pihak yang berkonflik dan bagaimana penyelesain konflik 
tersebut. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teori yang 
digunakan adalah teori konflik Simon Fisher untuk mempertajam analisis. Hasil dari penelitian 
ini adalah konflik terjadi dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara kedua pasar yang 
menyebabkan terjadinya konflik. Adanya pihak pasar yang memiliki kepentingan ingin 
menguasai  pasar buah  di Surabaya dengan cara menyingkirkan pasar saingannya. Sedangkan 
salah satu pihak memiliki kepentingan ingin mempertahankan pasarnya agar pasarnya tetap buka 
secara legal. Adanya keterlibatan pemerintah kota Surabaya dalam konflik yang terjadi membuat 
konflik semakin kompleks dengan menimbulkan problem-problem baru. 

 
Kata Kunci : Konflik, Dinamika Konflik,Persaingan dan Pasar 

ABSTRACT 

In 2017 there was a conflict between fruit markets in Surabaya, namely the Osowilangun Central 
Market and Tanjungsari Market 47. Conflicts that occurred between the two markets regarding 
licensing regulations on market management. . Conflicts often occur because of several factors 
that cause conflict, namely competition, conflict, and differences in interests. this research 
focuses on how to know the causes of conflict and the different interests of the conflict parties 
and how to resolve the conflict. The method in this study uses descriptive qualitative methods. 
The theory used is the theory of Social conflict from Dean G Pruiit and Jeffrey Z. Rubin to 
sharpen analysis. The results of this study are that conflicts occur because of differences in 
interests between the two markets that cause conflict. The existence of a market that has interests 
wants to dominate the fruit market in Surabaya by getting rid of its rival markets. While one 
party has an interest in wanting to maintain its market so that the market remains open legally. 
The involvement of the Surabaya city government in the conflict made the conflict increasingly 
complex by creating new problems. 
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Pendahuluan 
 
Pada tahun 2017 terjadi konflik antar Pasar Induk Osowilangun dengan Pasar tanjungsari 47. 

Awal mula terjadinya konflik pelaporan yang dilakukan oleh Pasar Induk Osowilangun ke 

Komisi B DPRD Surabaya pelaporan tersebut mengenai adanya indikasi pelanggaran dalam 

regulasi perizinan atas pengelolaan pasar yang dilakukan oleh Pasar Tanjungsari 47. 

Permasalahan ini dikarenakan Pasar Induk Osowilangun beranggapan bahwa keberadaan Pasar 

Tanjungsari 47 melakukan praktek berjualan secara illegal. Pasar Tanjungsari 47 dalam surat izin 

usaha pengelolaan pasar(IUP2R) merupakan kategori pasar kawasan atau ecer yang seharusnya 

dalam praktek berjualan pasarnya hanya di perbolehkan berjualan secara ecer jika seusai dengan 

aturan.  diperbolehkan untuk berjualan secara banyak atau grosir adalah pasar yang memiliki izin 

pasar induk, dimana Pasar Induk Osowilangun lah yang memiliki hak untuk berjualan secara 

grosir, dari inilah konflik mulai terjadi. Sedangkan dari pihak Pasar Tanjungsari 47 bahwa 

pihaknya beranggapan pasarnya tidak melakukan pelanggaran apapun yang di katakan oleh Pasar 

Induk Osowilangun. Konflik yang terjadi antar Pasar Induk Osowilangun dengan Pasar 

tanjungsari 47 semakin kompleks dengan adanya keterlibatan dari Pemerintah Kota Surabaya 

dalam upayanya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. 

 
Konflik yang terjadi melibatkan Pasar Induk Osowilangun, Pasar Tanjungsari 47 dan Pemerintah 

kota Surabaya. Adanya persaingan antar pasar buah di antara Pasar Induk Osowilangun dengan 

Pasar Tanjungsari 47. Sesuai dengan yang di katakana oleh Ramlan Surabakti (1999) yang 

mengatakan bahwa konflik terjadi dikarenakan adanya persaingan, pertentangan, dan perbedaan 

kepentingan antar individu maupun kelompok. Dalam konflik yang terjadi peran pemerintah kota 

Surabaya dalam melakukan upaya penyelesaiaannya sangatlah minim dikarenakan legislatif 

yaitu komisi B DPRD Surabaya adanya indikasi keterpihakan dari salah satu pasar. Dari indikasi 

keterpihakan tersebut membuat hasil dari konflik lebih menguntungkan dari pihak Pasar Induk 

Osowilangun. Dinas Perdagangan selaku eksekutif sebagai pihak ketiga yang menyelesaikan 

permasalahan antar kedua pasar tersebut. Menurut Keller(1995) menyatakan bahwa elit harus 

hadir untuk membawa solusi dari setiap masalah untuk menjawab keraguan yang ada. Bahwa 

teori tersebut menjelaskan Dinas Perdagangan sebagai elit  hadir menyelesaiakan konflik yang 

terjadi. 

 



Penelitian tentang konflik antar pasar dengan pemerintah kota maupun daerah sudah cukup 

banyak, contohnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Herry Sutrisno(2014) yang berjudul 

Sengketa Pasar Koblen dengan Pemerinta Kota Surabaya. Akan tetapi penelitian ini hanya 

sebatas pihak pengelola Pasar Koblen Surabaya dengan Pihak Pemerintah Kota Surabaya yang 

terlibat dalam konflik, konflik terjadi juga hanya mengenai perizinan Lahan Pasar Koblen yang 

tidak segera di setujui oleh Pemenrintah Kota Surabaya. Sementara penelitian yang dilakukan 

oleh Nurul Prameswari(2007) yang berjudul Konflik Pembangunan Pasar Induk Keputran Baru 

Surabaya. Menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik hanya sebatas warga kebraon  

dengan Pemerintah Kota Surabaya, konflik terjadi  adanya penolakan dari warga kebraon atas 

pembangunan pasar dikarenakan pembangunan tersebut di kawasan penduduk. Penelitian lain 

mengenai konflik pasar oleh Rangga(2017) yang berjudul Konflik Kepentingan pada 

Pembangunan Pasar Sentral Makassar. Konflik terjadi dikarenakan permasalahan internal pasar 

antara pedagang dengan pengelola pasar, kedua pihak tersebut memiliki perbedaan kepentingan 

yang menjadi penyebab terjadi konflik. dalam konflik yang terjadi pihak Pemerintah Kota 

Makassar lebih cenderung ke pengelola dimana hasil dari konflik tersebut membuat keuntungan 

pada pengelola pasar. Penelitian lain yang membahas konflik pasar adalah Siti Sa”diyah(2013) 

yang berjudul Konflik antara Pedagang Stand dengan Pedagang Kaki Lima di Pasar Baru Gresik. 

Konflik yang terjadi hanya sebatas konflik antar sesame pedagang, kedua pedagang stand dengan 

pedagang kaki lima memiliki pemahaman yang berbeda mengenai aturan berjualan di sekitar 

pasar. Dari kesalapahaman tersebut membuat adanya konflik. yang terakhir penelitian yang 

membahas mengenai konflik pasar adalah Ikhsan Budiaksana(2017) yang berjudul Manajemen 

konflik Pengelolaan Pasar Sentolo Kulon Progo.Dalam konflik yang terjadi hanya sebatas 

terlibatnya pedagang pasar dengan Pemerintah Daerah, beda dengan penelitian lainnya konflik 

pasar ini terjadi dikarenakan adanya pola perbedaan kebudayaan. Dalam konflik tersebut 

pedagang pasar kontra dengan kebijakan Pemerintah Daerah atas pengelolaan pasar.  

 
Dalam penelitian ini meggunakan metode kualitatif desekriptif dengan cara menentukan 

informan sesuai dengan elit-elit yang terlibat dalam konflik yaitu pengelola Pasar Induk 

Osowilangun, pengelola Pasar Tanjungsari 47, Dinas Perdagangan dan Komisi B DPRD 

Surabaya. Penelitan ini berfokus pada untuk dapat mengetahui perbedaan kepentingan dari 

semua pihak yang terlibat dalam konflik. 



 

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik antar Pasar Induk Osowilangun dengan 

Pasar Tanjungsari 47 

 

Awal mula terjadinya konflik antar Pasar Induk Osowilangun dengan Pasar Tanjungsari 47 

berawal dari pelaporan yang dilakukan oleh pihak Pasar Induk Osowilangun ke Komisi B DPRD 

Surabaya. Pelaporan tersebut mengenai surat izin pengelolaan Pasar Tanjungsari 47. Pihak Pasar 

Induk Osowilangun beranggapa bahwa Pasar Tanjungsari 47 melanggar ketentuan surat izin 

dagang di Surabaya. Dasar dari pelaporan tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya 

Nomer 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat. Pihak Pasar Induk 

Osowilangun mengatakan bahwa Pasar Tanjungsari 47 melanggar.  

 
Dari pelaporan tersebut dikarenakan adanya pihak Pasar tanjungsari 47 melakukan praktek 

berjualan secara illegal. Dalam Surat izin usaha pengelolaan pasar rakyat (IUP2R) Pasar 

tanjungsari 47 memiliki izin pasar kawasan atau ecer yang seharusnya Pasar Tanjungsari 47 

hanya boleh melakukan transaksi jualan secara ecer. Pihak Pasar Induk Osowilangun melihat 

bahwa Pasar Tanjungsari 47 melakukan praktek jualan secara banyak atau grosir. dari hal itulah 

Pasar Induk Osowilangun melakukan pelaporan. Dari pelaporan tersebut mengindikasikan 

adanya persaingan antara kedua pasar tersebut. Dalam konflik yang terjadi antar kedua pasar 

terjadi terdapat benturan antar keduanya, sesuai yang dijelaskan oleh Ramlan Surbakti(1999) 

konflik mengandung pengertian “benturan” yang di maksud  seperti perbedaan pendapat, 

persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu 

dan kelompok. 

 
Dalam konflik yang terjadi antar Pasar Induk Osowilangun dengan Pasar Tanjungsari 47 terjadi 

perbedaan persepsi  antar keduanya mengenai Peraturan daerah Kota Surabaya nomer 1 tahun 

2015 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat. Pihak pasar Induk Osowilangun 

memiliki persepsi bahwa Pasar Tanjungsari 47 melakukan pelanggaran dalam Peraturan daerah 

nomer 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat. Sedangkan pihak Pasar  

Tanjungsari 47 memiliki persepsi bahwa pihaknya merasa pihaknya tidak melakukan 

pelanggaran dalam Peraturan daerah nomer 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pemberdayaan 

pasar rakyat. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya konflik yang terjadi penulis 



menggunakan teori konflik social dari Pruitt dan Rubin(2004) yang menyatakan bahwa 

Perbedaan persepsi tentang kepentingan merupakan salah satu yang menyebabkan terjadinya 

konflik. Hal tersebutlah yang mengakibatkan kemunculan konflik antar kedua pasar .  

 
Persaingan antar Pasar Induk Osowilangun dengan Pasar Tanjungsari 47 dapat dilihat dari 

pelaporan tersebut. Pelaporan yang dilakukan  mengenai surat izin usaha pengelolaan pasar juga 

mengenai  pihak Pasar Induk Osowilangun mengatakan bahwa dengan adanya keberadaan Pasar 

Tanjungsari 47 membuat Pasar Induk Osowilangun menjadi sepi dan terjadi penurunan omset. 

Dari pelaporan tersebut dapat di jelaskan dengan sejarah berdirinya antar kedua pasar. Pasar 

Induk Osowilangun berdiri sejak tahun 2010 sedangkan Pasar Tanjungsari 47 berdiri pada tahun 

2016. Dengan keberdaaan pasar baru yaitu Pasar Tanjungsari 47 membuat pasar yang terlebih 

dahulu yang sudah menguasai ekonomi pasar buah di Surabaya merasa tersaingi. Dengan hal ini 

lah yang mengakibatan munculnya pelaporan dari Pasar Indukosowilangun. namun disisi lain 

Pasar Tanjungsari 47 beranggapan bahwa Peraturan Daerah Nomer 1 Tahun 2015 Tentang 

Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat menyatakan Pasar Tanjungsari 47 memiliki hak 

untuk berdagang. Dikarenakan pihak Pasar Tanjungsari 47 melihat dalam Peraturan Daerah 

Nomer 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat tidak adanya aturan 

yang menjelaskan secara detail mengenai grosir. Bahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar 

Tradisional juga tidak menjelaskan mengenai definsi grosir. Atas dasar persaingan antar pasar 

dan perbedaan persepsi inilah yang menyebabkan timbulnya konflik di antara Pasar 

Indukosowilangun dengan Pasar Tanjungsari 47. Di tambah lagi, adanya pelaporan dari pihak 

Pasar Indukosowilangun yang dikarenakan berbagai faktor yang  telah dijelaskan di bagian 

sebelumnya.  

 
Atas hal inilah maka penulis menarik argumennya untuk menjelaskan bahwa faktor yang 

menyebabkan konflik terjadi antara Pasar Indukosowilangun dengan pihak Pasar Tanjungsari 47 

adanya persangian antar pasar buah di Surabaya dan perbedaan persepsi diantara keduanya 

mengenai Peraturan Daerah nomer 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar 

rakyat  yang telah dikeluarkan. Ditambah lagi argument-argumen yang dibangun dari setiap 

pihak yang berkonflik untuk melancarkan kepentingan-kepentingan dari pihak Pasar Induk 



Osowilangun ataupun Pasar Tanjungsari 47 yang juga menjadi faktor yang mengakibatkan 

kemunculan konflik diantara keduanya. 

 

Perbedaan Kepentingan antar Pasar Induk Osowilangun dengan Pasar Tanjungsari 47 

 
Dalam konflik yang terjadi antar Pasar Induk Osowilangun dengan Pasar Tanjungsari 47 adanya 

perbedaan kepentingan antar kedua pasar. Dari Konflik yang terjadi diantara Pasar 

Indukosowilangun dengan pihak Pasar Tanjungsari 47 semakin kompleks pasca adanya 

pelaporan dari Pasar Induk Osowulangun. Pelaporan yang dilakukan oleh Pasar 

Indukosowilangun dikarenakan adanya kepentingan bahwa Pasar Tanjungsari 47 melakukan 

pelanggaran dalam bentuk pelanggaran ketentuan berdagang yang didasarkan pada Peraturan 

Daerah Nomer 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat. Argument 

ini dibangun dari pihak Pasar Induk Osowilangun. penulis melihat bahwa adanya upaya dari 

Pasar Indukosowilangun untuk mencabut hak operasional Pasar Tanjungsari 47 yang didasari 

dari Peraturan Daerah Nomer 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar 

Rakyat. Guna memperlancar kepentingannya pihak Pasar Induk Osowilangun melakukan 

beberapa langkah yaitu salah satunya lobbying terhadap pihak legislative( Komisi B DPRD 

Surabaya). Tujuan dari tindakan lobbying yang dilakukan untuk menghilangkan Pasar 

Tanjungsari 47.  

 
Sedangkan Pasar Tanjungsari ingin mempertahankan pasarnya karena merasa pihaknya  tidak 

bersalah dalam hal ini karena telah memiliki jaminan hukum proses izinya. Penulis melihat 

adanya keterpihakan dari komisi B DPRD Surabaya dari tidak di undangnya pihak Pasar 

Tanjungsari 47 dalam hearing serta beberapa pihak pasca adanya tindakan lobbying yang 

dilakukan Pasar Induk Osowilangun. salah satu fakta yang di dilihat oleh penulis adalah adanya 

keterpihakan dari pihak birokrasi(Dinas Perdagangan Surabaya). Keterpihakan tersebut 

dikarenakan adanya tekanan Komisi B DPRD Surabaya yang membuat konflik semakin 

kompleks.  

 

 

 



Dinamika konflik antar Pasar Induk Osowilangun, Pasar Tanjungsari 47 dan Pemerintah 

Kota Surabaya 

 

pada tahun 2017 terjadi kasus di Pasar Tanjungsari 47, konflik yang terjadi di  Pasar Tanjungsari 

47 sangatlah rumit dan kompleks. Dinas Perdagangan Kota Surabaya mengancam akan menutup 

Pasar Tanjungsari 47, lantaran dianggap melanggar ijin dagang yang seharusnya menjual eceran, 

namun menjual secara grosir. Persoalan pasar grosir ilegal yang beroperasi di Surabaya itu 

muncul ke permukaan setelah pedagang Pasar Induk Osowilangun Surabaya (PIOS) mengadu ke 

Komisi B DPRD Surabaya. Mereka datang sembari membawa bukti foto dan video rekaman 

praktik perdagangan grosir yang terjadi di pasar di kawasan Pasar Tanjungsari 47 . Pedagang 

yang menempati pasar induk osowilangun sebagai pasar induk resmi yang izin pasarnya berupa 

pasar grosir, merasa dirugikan karena dagangannya menjadi sepi. Mereka menuntut Pemkot 

Surabaya menutup pasar yang melanggar izin itu . 

 
Konflik Pasar Tanjung sari ini berawal  dari izin pasar yang tidak boleh berjualan secara grosir 

yang akibatnya sempat menimbulkan konflik yang sangat besar antara pihak pengelola Pasar 

Induk Osowilangun, pengelola Pasa Tanjung sari 47 dan DPRD komisi B Surabaya dan Dinas 

Perdagangan menjadi sangat menarik. Konflik  ini ditemui bahwa ada kesepakatan atau 

ketentuan tentang barang yang dijual khususnya dalam kasus ini khusus berfokus pada Pasar 

Tanjungsari 47 yang  melakukan praktek berjualan barang secara  grosir yang menjadi awal 

konflik ini dimulai . konflik pasar  tanjung sari 47 dikatakan melanggar aturan Peraturan Daerah 

(Perda) No 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat yang mana 

dalam peraturan tersebut menjelaskan aturan mengenai izin pasar ecer dan. Izin pasar grosir 

Akan tetapi dalam perda no 1 tahun 2015 tidak dijelaskan secara detail jumlah berjualan grosir 

itu seberapa. Oleh sebab itu dengan tidak detailnya perda no 1 tahun 2015 tentang pasar 

membuat Pasar Tanjungsari 47 merasa dirinya sepenuhnya tidak salah. Untuk dapat mengetahui 

dinamika konflik yang terjadi antar Pasar Induk Osowilangun, Pasar Tanjungsari dan Pemerintah 

kota Surabaya . Peneliti menggunakan pemikiran dari Fisher menjelaskan tahapan dinamika 

konflik meliputi Prakonflik, Konrontasi, Krisis, dan Pasca konflik untuk lebih menjelaskan 

dinamika konflik yang terjadi. Akan tetapi dari pihak Dinas Perdagangan melakukan tindakan 

peringatan terhadap pasar tanjungsari 47. Peringatan dari Dinas Perdangan terhadap pasar 



tanjungsari 47 sempat di acuhkan dikarenakan dari pihak pasar tanjungsari 47 merasa bahwa 

tindakan praktek jual belinya tidak ada yang salah. Konflik Pasar Tanjungsari 47 berlanjut 

hingga di lakukan pembekuan oleh Dinas perdangan, Dengan dilakukannya pembekuan terhadap 

Pasar Tanjungsari 47 pihak pasarpun melakukan protes dengan demo terhadap DPRD Surabaya 

Komisi B. 

 

 
 

Pihak Pasar Tanjungsari 47 berpendapat bahwa  di konflik ini terjadi adanya  kepentingan-

kepentingan seperti sudah adanya lobbying dari Pasar Induk Osowilangun ke DPRD Surabaya 

komisi B dikarenakan adanya kejanggalan seperti tidak pernah diundangnya 

bernegoisasi/hearing dari pihak Pasar Tanjungsari 47. Oleh sebab itu penyelesaian dari konflik 

dengan cara hearing tidak menemukan hasil dikarenakan juga dalam proses hearing tidak 

melibatkan semua pihak yang berkonflik. Dalam Akhirnya konflik pasar tanjungsari 47 ini 

semakin memanas hingga penyelesaiannya dengan menyerahkan ke pihak ketiga yaitu Dinas 

Perdagangan. Hasil dari tindakan yang dilakukan Dinas Perdagangan dalam konflik yang terjadi 

dengan memperjelas regulasi perizinan atas pengelolaan pasar yang di permasalahkan oleh kedua 

pasar. Hasil dari penyelesaiaan konflik tersebut saling menguntungkan kedua belah pihak. 

Pra konflik 

•Maret 2017, pelaporan yang dilakukan oleh Pasar Induk Osowilangun ke Komisi B DPRD 
Surabaya. pelaporan tersebut mengenai adanya pelanggaran terhadap regulasi perizinan 
atas pengelolaan pasar yang dilakukan  Pasar Tanjungsari 47 

Konfrontasi 

•Agustus 2017 , demo yang dilakukan oleh pihak Pasar Tanjungsari di gedung DPRD 
Surabaya.  

Krisis 

•September - Oktober 2017 Pasar Induk Osowilangun vs Pasar Tanjungsari 47 saling 
menuduh bahwa pihaknya lah yang merasa benar , hingga Dinas perdagangan sebagai 
pihak yang melakukan penyelesaian konflik antar kedua pasar. 

Pasca Konflik 

•Desember 2017, Dinas Perdagangan sebagai pihak ketiga yang menyelesaikan konflik 
yang terjadi antar kedua pasar. Kedua pasar  tetap buka dan membuat lebih 
memperketat perizinan atas kategori pasar kawasan maupun pasar grosir 



Peran Pemerintah Kota Surabaya Dalam Upaya Penyelesiaan Konflik 

 
Dalam konflik yang terjadi antar Pasar Induk Osowilangun dengan Pasar Tanjungsari 47 adanya 

upaya-upaya dari Pemerintah Kota Surabaya dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Dalam 

upayanya yang dilakukan oleh Walikota Surabaya, Rismaharini juga merespon mengenai konflik 

antar Pasar Induk Osowilangun dengan Pasar Tanjungsari 47. Walikota Surabaya, Rismaharini 

melihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dalam jalannya konflik terkesan 

lambat. Dinas Perdagangan selaku pihak yang bertanggung jawab dari Pemerintah Kota 

Surabaya dalam konflik yang terjadi melakukan proses sanksi-sanksi yang di berikan kepada 

Pasar Tanjungsari 47 tidak melakukakannya secepat mungkin. Dari pihak komisi B DPRD 

Surabaya juga melihat kinerja dari Dinas Perdagangan yang bertanggung jawab dalam konflik 

yang terjadi sangatlah lamban. Pihak Komisi B DPRD Surabaya berharap pihak Dinas 

Perdagangan segera melakukan sanksi terhadap pasar yang melakukan pelanggaran dengan 

secepat mungkin agar permasalahan dari kedua pasar tersebut segera terselesaikan. 

  
Dalam konflik yang terjadi Walikota Surabaya, Tri Rismaharini memberikan mandat kepada 

Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah untuk membantu dan mengawal konflik Pasar 

Tanjungsari 47 ini. Akan tetapi kewenangan dari Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah hanya 

sebatas pengawasan dan memfasilitasi dialog pihak Pasar induk Osowilangun. dikarenakan 

tupoksi Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah adalah hanya mengatur pasar-pasar di bawah 

pengelolaan PD Pasar. Sedangkan Pasar Induk Osowilangun dengan Pasar Tanjungsari 

kepemilikan swasta. Tidak ada hasil dari hearing yang dilakukan oleh Pembinaan BUMD 

Sekretariat Daerah Kota Surabaya dengan pihak Pasar Induk Osowilangun . Bagian 

Perekonomian dan Usaha Daerah, Devie Afrianto dengan Pihak Pasar Induk Osowilangun tidak 

menemukan titik terang di karenakan keterbatasan kewenangan yang dimiliki Bagian 

Perekonomian dan Usaha Daerah membuat keputusan akhirnya hanya sebatas masukan-masukan 

agar konflik segera berakhir dan meminta agar Dinas Perdagangan meninjau kembali perizinan 

Pasar tanjungsari 47. 

 
Dalam upaya penyelesaiannya ada tindakan yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Surabaya, 

dimana dalam upayanya mengadakan hearing dengan beberapa pihak yang berkonflik. Pihak 

komisi B DPRD Surabaya mengundang pihak Pasar Induk Osowilangun dan Dinas Perdagangan 



untuk membahas mengenai konflik Pasar Tanjungsari 47. Dari hasil hearing yang diadakan oleh 

komisi B DPRD Surabaya dengan Pihak Pasar Induk Osowilangun dan Dinas Perdagangan tidak 

menghasilkan apapun dikarenakan tidak ikutnya Pihak Pasar Tanjungsari 47 dalam hearing 

tersebut.  

 
Upaya penyelesaian yang dilakukan pihak Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah dengan 

pihak komisi B DPRD Surabaya berupa hearing tidak pernah menemukan hasil. Dikarenaekan 

dalam proses hearing tersebut tidak terlibatnya pihak yang berkonflik yaitu pihak Pasar 

Tanjungsari 47, Pasar Induk Osowilangun, komisi B DPRD Surabaya dan Dinas Perdagangan. 

Dengan Tidak terlibatnya semua pihak yang berkonflik yang mana dalam proses upaya 

penyelasaiannya ada yang sengaja menyudutkan salah satu pihak, dengan contoh konkritnya 

dengan tidak pernah di libatkannya pihak Pasar Tanjungsari dalam hearing. Hal ini membuat 

indikasi dari adanya kepentingan dari salah satu pihak. Dengan tidak adanya hasil dari hearing 

dan tidak pernahnya pihak pasar tanjungsari 47 dilibatkan dalam hearing yang menyebabkan 

kerugian ketidak jelasan dalam status pasarnya yang masih dibekukannya pasarnya. 

 
Dalam konflik antar Pasar Induk Osowilangun dengan Pasar Tanjungsari 47 ksesepakatan 

tentang cara menentukan pemenang dikarenakan dalam cara kompromi maupun solusi integratif 

adanya pihak yang tidak bisa menurunkan egonya dan adanya salah satu pasar yang ingin 

mendapatkan keuntungan lebih dari konflik yang terjadi. Dalam kesepakatan tentang cara 

menentukan pemenang bisa dilakukan dengan cara membandingkan dengan kebutuhan semua 

pihak, votting dan menyerahkan ke pihak ketiga. Dalam konflik antar Pasar Induk Osowilangun 

dengan Pasar tanjungsari 47 penyelesaian konflik antar kedua pasar tersebut dengan cara 

menyerahkan ke pihak ketiga. Pihak ketiga disini adalah Dinas Perdagangan yang akan mencari 

alternative yang akan memuaskan kedua pasar tersebut. Sehingga dalam penyelesaiannya adanya 

keuntungan yang terdapat dalam kedua pasar tersebut. 

 
Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dalam konflik yang terjadi dengan cara 

memberikan sanksi terhadap Pasar Tanjungsari 47 dimana sanksi tersebut membuat agar Pasar 

Tanjungsari berbenah terhadapan tindakan jual beli pasarnya. Setelah pemberian sanksi Dinas 

Perdagangan melakukan evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Nomer 1 Tahun 2015 Tentang 

pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat. Dinas Perdagangan melakukan pengajuan untuk 



lebih memperjelas aturan definisi grosir yang ada dalam Perda tersebut. Sehingga tindakan yang 

dilakukan oleh Dinas Perdagangan menguntungkan kedua pihak pasar. Dikarenakan hasil 

tersebut membuat kedua pasar masih melakukan tindakan berjualan seperti biasa dan membuat 

lebih memperketat perizinan atas kategori pasar kawasan maupun pasar grosir 

 

KESIMPULAN 

 
Faktor Penyebab terjadinya Konflik antar Pasar Induk Osowialangun  dengan Pasar Tanjungsari 

47 mengenai adanya persaingan antar kedua pasar tersebut. Persaingan pasar antar keduanya 

mengenai persaingan antar pasar buah di Surabaya. Persaingan antar kedua pasar terjadi 

dikarenakan adanya pelaporan yang dilakukan oleh Pasar Induk Osowilangun ke Komisi B 

DPRD Surabaya dengan beranggapan  bahwa dengan adanya keberadaan Pasar Tanjungsari 47 

membuat  pasar menjadi sepi. Faktor penyebab juga di karenakan adanya perbedaan persepsi dan 

perbedaan kepentingan  antara Pasar Induk Osowilangun dengan Pasar tanjungsari 47 . dari 

perbedaan persepsi dalam memahami Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomer 1 Tahun 2015 

tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat  bertujuan untuk saling mempertahankan 

kepentingannya masing-masing dalam konflik yang terjadi.  Adanya pihak pasar yang 

mempunyai kepentingan ingin menguasai pasar buah di Surabaya tindakan yang dilakukan 

dengan cara menyingkirkan pasar saingannya. Sedangkan pihak lain pasar ingin 

mempertahankan pasarnya agar tetap eksis dan dapat buka secara legal. Dari perbedaan 

kepentingan tersebut yang menyebabkan konflik terjadi. penyelesaian konflik antar Pasar Induk 

Osowilangun dengan Pasar Tanjungsari 47 dengan menyerahkan ke pihak ketiga yaitu Dinas 

Perdagangan yang mencari alternative dalam penyelesaiannya yang hasil dari penyelesaiaan 

konflik yang terjadi saling menguntungkan antar kedua pasar. 
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