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Abstract 

This paper tries to explain the factors causing the vortex of conflict and its escalation after the fire incident 

involving the interest groups of traders and entrepreneurs in Pasar Turi Surabaya. In this study, the author 

conducted a qualitative descriptive study to get a detailed picture of the topic under study. Data was collected 

through in-depth interviews with research subjects as a resource which included entrepreneurs as investors, 

traders who were gathered in HPP (Turi Market Traders Association), traders who did not participate in HPP 

(Turi Market Traders Association), and Commission C of Surabaya City DPRD. The data obtained were then 

analyzed using qualitative analysis and it was concluded that this conflict phenomenon occurred due to a less 

than optimal market development process after the fire which caused tensions between traders and 

entrepreneurs. The escalation occurred because the resistance movement carried out by HPP was factionalised 

and did not fully represent the interests of all Pasar Turi traders so that this would only add to the length of the 

conflict. 
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Abstrak 

Tulisan ini mencoba menjelaskan mengenai faktor penyebab pusaran konflik dan eskalasinya setelah peristiwa 

kebakaran yang melibatkan kelompok kepentingan pedagang dan pengusaha di Pasar Turi Surabaya. Dalam 

penelitian ini, Penulis melakukan jenis penelitian deskriptif kualititatif  untuk mendapatkan gambaran yang detail 

mengenai topik yang diteliti. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap subjek 

penelitian sebagai narasumber yang meliputi pihak pengusaha selaku investor, pedagang yang terhimpun dalam 

HPP (Himpunan Pedagang Pasar Turi), pedagang yang tidak ikut dalam HPP (Himpunan Pedagang Pasar Turi), 

dan Komisi C DPRD Kota Surabaya. Data yang didapat kemudian dianalisis menggunakan cara analisis 

kualitatif dan didapatkan kesimpulan bahwa fenomena konflik ini terjadi karena proses pembangunan pasar yang 

kurang optimal setelah kebakaran yang menimbulkan ketegangan antara pedagang dan pengusaha. Eskalasi 

terjadi karena gerakan perlawanan yang dilakukan oleh HPP terfaksionalisasi dan tidak sepenuhnya 

merepresentasikan kepentingan semua pedagang Pasar Turi sehingga hal ini justru menambah panjang konflik 

yang ada. 

Kata kunci: konflik, revitalisasi pasar, kelompok kepentingan, faksionalisasi 
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Pendahuluan 

Kota Surabaya merupakan salah satu 

kota dengan luas wilayah yang menempati 

posisi kedua terbesar di Indonesia setelah Kota 

Jakarta. Selain menjadi salah satu yang terbesar 

berdasarkan luas wilayah, Surabaya juga 

didaulat sebagai ibukota dari Provinsi Jawa 

Timur. Sebagai salah satu ibukota provinsi, 

Surabaya memiliki keunggulan berupa pusat 

perdagangan dan perputaran ekonomi bagi 

kalangan pengusaha. Oleh sebab itu banyak 

pula masyarakat di sekitar maupun di luar 

wilayah Surabaya mengadu nasib untuk bekerja 

di Surabaya. Sehingga dengan bertambahnya 

penduduk  dan pelaku ekonomi, maka Surabaya 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar 

selalu berkembang, salah satunya dengan 

memperluas pembangunan pasar. Tujuannya 

adalah menambahan sektor lapangan kerja.  

Di Surabaya, terdapat sejumlah pasar 

sebagai pusat perbelanjaan yang cukup terkenal 

di masyarakat Jawa Timur. Pasar ini terbagi 

menjadi dua, yaitu pusat perbelanjaan modern 

dan pusat perbelanjaan tradisional yang masih 

dipertahankan oleh pemerintah kota seperti 

Kapas Krampung Plaza, Pasar Turi, Pasar 

Atom, dan Darmo Trade Center (dulu dikenal 

sebaai Pasar Wonokromo).
1

 Pasar Turi 

merupakan pasar yang terbesar di antara 

beberapa pasar tradisional yang disebutkan tadi, 

bahkan tidak hanya di Surabaya melainkan di 

Asia. Pasar Turi selalu mengalami transformasi 

dalam beberapa dekade terakhir. Mulai dari 

sebutan sebagai penjual barang-bekas hingga 

menjadi pasar tradisional yang menjula 

berbagai kebutuhan masyarakat. Meskipun 

sudah lima kali mengalami kebakaran. Pasar 

Turi tetap fenomenal karena meskipun terbakar 

tidak membuatnya tumbang dan hilang 

dimakan waktu.  

Latar belakang dari nama Pasar Turi ini 

bermula pada saat Raden Wijaya yang lari dai 

kejaran penjajah ke desa datar yang artinya 

tempat berangkatnya sang buron. Setelah itu 

berubahlah menjadi padatar. Mulai sejak itu 

banyak orang yang berdatangan untuk bertukar 

barang dan menjual hasil buminya di wilayah 

tersebut. Karena menjadi pusat perdagangan 

maka diganti pula nama padatar menjadi Pasar 

                                                      
1
 Ariani, Christriyati. Eksistensi Pasar 

Tradisional : Relasi dan Jaringan Pasar 
Tradisional di Kota Surabaya – Jawa 
Timur. Yogyakarta : BPSNT, 2011, hal 8.

 

Turi dan banyak dikenal oleh orang-orang 

sebagai tempat untuk menjual barang-barang 

loak atau bekas. Sejak itu pula Pasar Turi 

berkembang menjadi salah satu pasar tradisonal 

yang bisa mndatangkan msayarkat dari 

beberapa daerah. Seiring berjalannya waktu, 

Pasar Turi mengalami beberapa kejadian 

kebakaran yang menghabiskan bangunan Pasar 

Turi. Meskipun seperti itu Pasar Turi tak hilang 

dimakan waktu. Justru beberapa kejadian 

tersebut membuat Pasar Turi semakin dikenal 

dan menjadi pusata perbelanjaan terbesar di 

asia timur.
2
 

Pasar Turi memiliki luas wilayah 4,3 

hektare. Dari luas tersebut, hanya 2,7 hektar 

adalah milik Pemkot Surabaya sedangkan 

sisanya merupakan lahan milik PT Kereta Api. 

Dari waktu ke waktu, Pasar Turi mengalami 

perkembangan dengan pembangunan bertahap 

yang dilakukan oleh pihak Pemkot untuk 

mengimbangi jumlah pedagang yang semakin 

besar. Pada mulanya, dibangun gedung 

pendukung atau Pasar Turi Tahap 1 yang 

dipersiapkan untuk menampung 1.200 stan, 

kemudian dibangun gedung lainnya atau Pasar 

Turi Tahap 2 untuk 1.300 stan tambahan, Pasar 

Turi Tahap 3 untuk 973 stan, dan terakhir 

dibangun lagi gedung atau Pasar Turi Tahap 4 

yang berisi 200 stan. Di gedung keempat 

karena terdapat Ramayana maka orang biasa 

menyebutnya juga sebagai Ramayana. 

 Catatan TPPK (Tim Pemulihan Pasca 

Kebakaran) menunjukkan beberapa kejadian 

yang terjadi di Pasar Turi. Pasar Turi pernah 

mengalami kebakaran pada tahun 1950, itu 

merupakan kali pertama mengalami kebakaran. 

Setelah kembali dibuka setelah kebakaran Pasar 

Turi mengalami perkembangan dengan adanya 

jualan barang-barang yang terlihat baru. Pada 

tahun 1950-1968 Pasar Turi semakin megah 

dan mendapat perhatian pemerintah saat iu. 

Pedagang yang tergabung dalam HPSPT 

mengaggap perlu ada peremajaan supaya Pasar 

Turi bisa menampung semua pedagang yang 

ada. Pada tahun 1969 Pasar Turi menglami 

kebakaran untuk kedua kalinya. 80% bangunan 

hangus terbakar. Dan terjadi lagi pada tahun 

1978 untuk ketiga kalinya
3
.  

                                                      
2
 Ibid 

3
http://www.tempo.co/read/news/2012/09/17

/058429991/Tiga-Kali-Terbakar-Pasar-Turi-

Kini-Hilang
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Setelah itu Pasar Turi beroperasi 

kembali dan masih terkenal di kalangan 

masyarakat. Lama kemudian pada tahun 2007 

kembali mengalami kebakaran yang 

mengakibatkan semua hangus terbakar dan 

hanya menyisakan abu. Sejak saat itu pula 

nama Pasar Turi tak terkenal seperti dulunya 

karena lambatanya pembangunan dan lama 

tidak beroperasi kembali. Meskipun bangunan 

Pasar Turi baru sudah tinggal beroperasi justru 

menyisakan konflik antara beberapa pedagang 

yang tergabung dalam HPP dengan pihak 

investor.
4
 

Bangunan Pasar Turi yang megah yang 

menjadi harapan baru bagi masyarakat 

Surabaya baik yang mencari kebutuhan sehari-

hari maupun yang berprofesi sebagai pedagang. 

Namun hal ini justru membuat pedagang 

terancam. Karena tidak bisa mengoperasikan 

toko yang sudah lama tidak beroperasi di 

tempat tersebut. Hal ini disebabkan pihak 

pemkot mengajukan wantimpres terhadap 

investor Pasar Turi. Pemkot menganggap PT 

Gala Bumi Perkasa sebagai investor proyek 

Pasar Turi mencederai janji. Dengan hal ini 

pemkot ingin memutus kontrak dengan pihak 

investor. Di satu sisi bangunan fisik Pasar Turi 

tinggal beroperasi. Namun karena hal ini, 

berakibat pada pedagang yang ingin segera 

Pasar Turi untuk beroperasi harus menunggu 

konflik tersebut selesai. 

Pada awalnya pengelola Pasar Turi 

terdiri dari beberapa investor yaitu PT Centra 

Asia Investment (PT CAI), PT Lucida Mega 

(LM) dan PT Gala Bumi Perkasa(GBP) yang 

kemudian membuat konsorsium dan 

perusahaan baru dengan nama PT Galah Mega 

Investment (GMI) Join Operating (Jo). Diantara 

beberapa perusahaan tersebut menginginkan 

proyek Pasar Turi dibangun oleh nama yang 

disepakati oleh beberapa perusahaan yang 

bekerjasama tersebut. Namun, PT Gala Bumi 

Perkasa menganggap proyek pembangunan 

Pasar Turi harus atas nama perusahaannya 

karena merekalah yang berhak dan yang 

memenangkan lelang proyek pembangunan 

waktu itu. Perselisihan ini membuat pedagang 

meresahkan kejelasan nasib pembangunan 

Pasar Turi. 
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 https://www.merdeka.com/peristiwa/menengok-

sejarah-pasar-turi-hingga-5-kali-terbakar-syarat-

konflik.html 

Berbagai permasalahan dan konflik 

muncul yang dibuat oleh para pengembang 

Pasar Turi sehingga tidak segera menyelesaikan 

pembangunan gedung itu. Berulang kali juga 

Pemerintah Kota Surabaya melakukan inspeksi 

mendadak (sidak) terhadap pembangunan Pasar 

Turi dan juga menegur pengembang Pasar Turi 

tersebut. Namun, hasil yang didapat tidak 

mendapatkan kemajuan yang signifikan. 

Hingga sekarang pembangunan tak juga 

kunjung selesai, padahal para pengembang 

telah menjanjikan penyelesaian pembangunan 

stan-stan pasar di bulan Oktober lalu. Dan ini 

membuat para pedagang merasa dirugikan, 

pasalnya mereka sudah berusaha untuk 

melunasi angsuran stand yang mereka beli. 

Dengan kata lain mereka tidak mendapatkan 

hak yang seharusnya dipenuhi karena mereka 

sudah melakukan kewajiban. 

Semenjak terbakarnya Pasar Turi dan 

berjualan di tempat penampungan Pasar Turi 

(TPS), pedagang membuat suatu komunitas 

yang dinamakan dengan Himpunan Pedagang 

Pasar Turi (HPP). Namun, HPP yang pada 

awalnya ingin para pedagang segera bisa 

beroperasi di bangunan yang baru, justru 

membuat suatu deklarasi untuk melawan 

investor. Menurut HPP terdapat empat hal yang 

menjadi dasar alasan. Pertama, investor tidak 

bonafide. Kedua, terjadi kejanggalan atas 

pengelolaan aset Negara berupa tanah seluas 

2,7 hektar. Ketiga, ada indikasi kuat terjadi 

konspirasi kemitraan pembangunan Pasar Turi 

Baru yang merugikan Negara. Dan keempat, 

investor, melakukan pembodohan struktural 

dengan berbagai akal yang merugikan wong 

cilik. 

Setelah peneliti melakukan observasi. 

Ternyata ada pembelahan diantara para 

pedagang Pasar Turi itu sendiri. Tidak semua 

pedagang mendukung penuh gerakan yang 

dilakukan oleh HPP. Beberapa pedagang justru 

menilai terdapat konspirasi di dalam tubuh HPP 

itu sendiri. Karena dengan adanya gerakan 

tersebut pedagang menilai justru harapan untuk 

bisa menempati bangunan baru semakin lama.  

Beberapa pedagang Pasar Turi yang 

masih beroperasi berjualan di tempat 

penampungan Pasar Turi (TPS) mendapatkan 

beberapa pengamatan bahwa tidak semua 

pedagang TPS tergabung dalam HPP yang 

mendeklarasikan diri untuk melawan investor. 

Ternyata ada beberapa pedagang beranggapan 
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jika HPP justru menambah konflik yang terjadi 

di dalam pusaran konflik Pasar Turi. Pedagang 

yang tidak bergabung dalam HPP justru ingin 

menyudahi semua konflik agar pedagang bisa 

beroperasi dibangunan Pasar Turi yang baru. 

Anggapan para pedagang yang tidak 

tergabung dalam HPP menilai HPP 

mendeklarasikan diri untuk melawan investor 

diakibatkan sebagian besar pedagang yang 

terkumpul di HPP tidak bisa memenuhi syarat 

pengelola Pasar Turi untuk membayar cicilan 

untuk menempati stand dibangunan baru. Hal 

inilah yang menurut para pedagang yang tidak 

terkumpul dalam HPP kemudian 

melatarbelakangi perlawanan HPP terhadap 

investor. 

Adanya fenomena seperti ini, gerakan 

perlawanan yang dilakukan oleh HPP tidak 

sepenuhnya merepresentasikan semua 

pedagang Pasar Turi sehingga hal ini justru 

menambah panjang konflik yang ada. Peneliti 

ingin memeberikan data yang komprehensif 

dan seimbang untuk melihat fenomena konflik 

yang terjadi dan penelitian ini sekaligus 

mengkrtik penelitian sebelumnya mengenai 

gerakan pedagang Pasar Turi. Dalam hal ini 

data yang disajikan tidak komprehensif dan 

tidak seimbang. Karena, data yang disajikan 

hanya dari pihak pedagang HPP dan tidak ada 

data mengenai tanggapan dari pihak investor. 

Untuk mengurai permasalahan koflik yang 

terjadi, penulis berupaya untuk menjelaskannya 

dengan menjawab beberapa pertanyaan yang 

relevan yaitu: (1) Apa saja faktor penyebab 

konflik Pedagang Vs Pengusaha Pasar Turi? 

dan (2) Bagaimana eskalasi konflik Pedagang 

dengan Pengusaha?. Beberapa teori tentang 

konflik dan konsep yang terkait seperti 

kelompok kepentingan dan faksionalisasi 

digunakan sebagai acuan dalam kerangka kerja 

penelitian serta membantu penulis menjelaskan 

fenomena konflik yang terjadi di Pasar Turi 

Surabaya.  

Jenis penelitian yang dilakukan oleh 

penulis adalah deskriptif kualitatif sebagai alat 

untuk mendapatkan, mengumpulkan, dan 

mengelolah informasi dan data berkaitan topik 

penelitian peneliti yaitu mengenai artikulasi 

konflik kepentingan pedagang dan pengusaha 

di Pasar Turi Surabaya. Dalam penelitian ini 

fokus penelitiannya yaitu menitikberatkan pada 

bagaimana sebuah konflik kepentingan bisa 

muncul dan bagaimana uppaya pihak 

berkonflik sebagai langkah dalam merespons. 

Dimana dalam sebuah konflik tersebut tentunya 

memiliki berbegai faktor-faktor pendukung 

munculnya sebuah konflik. 

Data primer diperoleh peneliti melalui 

wawancara mendalam terhadap narasumber 

pilihan yang menjadi subjek penelitian. Tujuan 

pemilihan subjek penelitian adalah untuk 

memperoleh informasi dan data yang 

dibutuhkan peneliti untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, 

peneliti menentukan subjek penelitian 

berdasarkan dua kriteria yaitu pihak yang 

memiliki pengaruh dan pihak yang merasakan 

dampak dari pengaruh yang kemudian 

menimbulkan permasalahan sosial berkaitan 

dengan konflik yang diteliti. Secara spesifik 

subjek penelitian ini sebagai berikut: (1) 

Pengusaha selaku investor, (2) Pedagang yang 

berkumpul dalam HPP (Himpunan Pedagang 

Pasar Turi), (3) Pedagang yang tidak ikut dalam 

HPP (Himpunan Pedagang Pasar Turi), dan (4) 

Komisi C DPRD Surabaya. 

Data yang didapatkan selama penelitian ini 

dianalisis menggunakan cara analisis kualitatif. 

Gambaran yang diperoleh dari teknik analisis 

ini bersifat detail. Untuk membagi dan 

membedakan persamaan serta perbedaan yang 

timbul dari suatu masalah, pada umumnya 

dilakukan dengan pemetaan. Setelah itu, 

peneliti bisa menggabungkan dengan kerangka 

teori yang disusun sebelumnya. Penyusunan 

hasil wawancara dilakukan untuk mengalisis 

pokok-pokok permasalahan. Terakhir, peneliti 

bisa memberi interpretasi deskriptif terhadap 

olahan data untuk menarik suatu kesimpulan 

penelitian. 

 

Konflik, Penyebab Konflik, Struktur 

Konflik, dan Penyelesaian Konflik 

Dalam kehidupan di dunia tidak ada 

manusia yang terlepas dari konflik. Semua 

manusia pasti pernah atau akan mengalami hal 

itu. Baik itu konflik dalam skala kecil atau 

dalam skal besar sekalipun. Yang melatar 

belakangi adanya konflik disebabkan adanya 

perbedaan pandangan antara individu dengan 

individu ataupun kelompok dengan klompok. 
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Hal ini terdengar wajar karena setiap individu 

atau pun kelompok mempunyai berbagai 

macam pandangan untuk mencapai dan 

merealisasikan suatu tujuan.  

Lewis A. Coser menjelaskan konflik ialah 

pertentangan atau perselisihan mengenai 

sesuatu yang diperjuangkan (nilai atau tuntutan) 

berkenaan keterbatasan status, kekuasaan, 

sumber kekayaan. Pihak-pihak yang berkonflik 

tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan 

keinginannya tetapi sekaligus mengalahkan 

atau merugikan lawan perselisihannya. 

Pedekatan konflik berasumsi di dalam 

masyarakat terdapat beragam kepentingan yang 

jika dihadapkan akan saling bertentangan 

sehingga masyarakat terintegrasi secara paksa 

karena dominasi kelompok tertentu dan  

keadaan konflik akan selalu ada dalam 

masyarakat. 
5
 

Di samping itu, dengan mengandalkan 

kekuasaan dari kelompok dominan tidak 

menutup kemungkinan masyarakat terintegrasi 

secara permanen. Karena adanya kelangkaan 

posisi dan sumberdaya (resource and position 

scarcity), keinginan manusia untuk 

memilikinya juga bisa menimbulkan konflik. 

Penyebab dari konflik adalah kecenderungan 

manusia untuk menguasai orang lain. Proses 

“penyelesaian” konflik politik bisa ditempuh 

tanpa kekerasan dengan tiga tahap yang 

semuanya mencakup tahap poitisasi atau 

koalisi, tahap pembuatan keputusan, dan tahap 

pelaksanaan (serta integrasi).
6
 

Terdapat beberapa konflik yang beraspek 

politik. Hal ini dikarenakan proses konflik 

tersebut melibatkan lembaga politik dan 

lembaga pemerintahan. Mereka adalah konlik 

antara kelompok masyarakat yang menolak 

kebijakan pemerinatah, kelompok pengusaha 

yang menuntut sumber kekayaan yang 

diputuskan melalui kebijakan yang dikeluarkan 

pemerintah. Intinya, konflik politik selalu 

terkait dengan pembuatan kebijakan oleh 

pemerintah atau segelintir elite politik. Tidak 

                                                      
5
Ramlan Surbakti. 1992. Memahami Ilmu Politik. 

Jakarta: Gramedia Widia Sarana. Hal 149 
6

Rauf Maswadi. Konsensus dan Konflik Politik. 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen 

Pendidikan Nasional.2001 

ada masyarakat yang tidak berkonflik karena 

semuanya memiliki penguasa politik. 

Tujuan dasar dari konflik secara umum 

adalah untuk mendapatkan dan 

mempertahankan resources. Hal tersebut 

mencirikan masyarakat manusia karena setaip 

manusia memerlukan sumber-sumber tertentu 

baik yang bersifat material-jasmaniah atau pun 

spiritual-rohaniah. Dengan memenuhi 

keduanya maka manusia hidup di dalam 

masayrakat secara layak dan terhormat. 

Preferensi masing-masing anggota masayarakat 

beragam, beberapa mementingkan kebutuhan 

materiil seperti gaji, pembangunan, keuntungan 

usaha dan sebagainya. Beberapa mementingkan 

sisanya, yang non-materiil seperti kekuasaan, 

jabatan, status sosial, harga diri dan sebagainya. 

Ada juga kelompok masayarakat yang berusaha 

memperoleh keseimbangan keduanya.  

Setiap situasi konflik akan selalu terdapat 

berbagai tujuan. Oleh karena itu dapat 

diasumsikan bahwa tujuan konflik sebagai 

berikut: (1) keterlibatan pihak-pihak dalam 

konflik untuk tujuan yang sama, yaitu sama-

sama ingin mendapatkan sumberdaya, dan (2) 

Keterlibatan pihak-pihak dalam konflik terbagi 

menajdi satu pihak yang berupaya 

mendapatkan, dan pihak lain berusaha menjaga 

apa yang sudah dimiliki.
7
 

Paul Conn dalam Ramlan Surbakti 

mengklasifikasikan konflik menjadi dua tipe, 

yaitu konflik menang-kalah dan konflik 

menang-menang. Yang dimaksud dengan tipe 

konflik menang kalah adalah konflik yang 

situasinya bersifat antagonostik dimana 

diantara pihak yang berkonflik tidak 

memuungkinkan untuk mendapatkan 

kompromi. Ciri-ciri konflik tipe ini diantaranya 

adalah tidak memungkinkan munculnya 

kerjasama sehingga dalam hal ini pemenang 

dari konfliklah satu-satunya pihak yang 

menikmati hasil kompetisi. Sementara pihak 

yang kalah tidak mendapatkan hasil kompetisi 

dan bahkan bisa kehilangan hal-hal prinsipil 

seperti harga diri, kepercayaan, dan sebagainya. 

Sedangkan konflik menang-menang adalah 

konflik yang memungkinkan terjadinya 

kompromi diantara pihak yang berkonflik 

                                                      
7

Ramlan Subakti,1992. Memahami Ilmu Politik. 

Jakarta; Gramedia Widia Sarana. Hlm 156 
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sehingga semua mendapatkan hasil atau bagian 

dari kesepakatan kerjasama tersebut. Biasanya 

yang dipertaruhkan bukan hal yang prinsipil 

namun dianggap penting. Untuk mencapainya 

bisa melalui dialog, kerjasama, kompromi yang 

saling menguntungkan meskipun tidak secara 

maksimal.  

Menurut Maurice Duverger (1993), konflik 

disebabkan oleh bertolak belakangnya sudut 

pandang pelaku konflik. Duverger 

menunjukkan bahwa konflik dapat ditimbulkan 

oleh faktor penyebab kolektif.
8 

Hasil interaksi 

sosial antara naggota-anggota kelompok bisa 

menjadi sebab-sebab kolektif konflik. Biasanya 

tantangan atau permasalahan dari luar 

kelompok yang dianggap mengancam 

kelompok menjadi sebab utamanya. Hal 

tersebut dimungkinkan apabila solidaritas 

kelompok menguat sebagai implikasi eksternal 

adanya tekanan, tantangan, dan ancaman  pihak 

luar. Secara internal keinginan dari kelompok 

untuk perubahan juga menjadi peyebab kolektif 

konflik. Duverger dapat menjelaskan konflik 

politik, seperti perbedaan kelas sebagai salah 

satu penyebab konflik politik. Teori marx 

mengenai konflik yang didasarkan atas kelas, 

isu kelas mempunyai kekuatan yang hebat 

untuk menumbuhkan solidaritas kelompok 

karena rasa senasib. Penyebab konflik yang 

berhubungan dengan kesamaan pekerjaan akan 

menimbulkan solidaritas. Faktor ini penting 

karena didalam pekerjaan atau profesi tersebut 

terdapat kepentingan. Setiap orang akan 

berusaha membela tempat bekerjanya untuk 

menyelamatkan sumber nafkahnya.
9
 

Masyarakat selalu dinamis karena 

pengalaman perubahan sosial yang terjadi 

terhadap nilai, norma, atau struktur sosial. 

Perubahan tersebut dapat terjadi melalui 

proses-proses yang bersifat evolusioner atau 

revolusioner. Faktor yang mempengaruhi 

perubahan tersebut bisa berasal dari 

keterlibatan individu di dalam gerakan sosial 

atau pun kelompok sosial di dalam masyarakat. 

Dalam sejarahnya, gerakan sosial bisa 

                                                      
8

Rauf Maswadi. Konsensus dan Konflik Politik. 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen 

Pendidikan Nasional.2001. Hlm 49 
9

 Rauf Maswadi. Konsensus dan Konflik Politik. 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen 

Pendidikan Nasional.2001. Hlm 52 

digerakkan dari bermacam-macam 

kepentingan.
10

 Dominasi suatu kelompok sosial 

atas kelompok yang lain terjadi apabila 

solidaritas kelompok tersebut mampu dijaga 

dengan loyalitas persatuan kelompok. Jika 

terdapat kegoyahan, maka usia dominasi tidak 

akan lama dikuasai oleh kelompok tersebut. 
11 

Menurut Wallace dan Wolf dalam buku Novri 

Susan, di dalam Sosiologi konflik Marx 

terdapat tiga prinsip yang utama, yaitu pertama 

kepemilikan angka kepentingan oleh manusia 

yang menyatakan kepentingan yang sebenarnya 

mendasari tindakan seseorang, kedua benturan 

kepentingan kelompok-kelompok sosial 

menyebabkan konflik di dalam masyarakat 

kontemporer, dan ketiga adanya keterkaitan 

antara ideologi dan kepentingan.
12

 

Menurut Fisher dalam yang dijelaskan 

dalam buku Novri Susan, dinamika konflik 

terjadi dalam beberapa tahapan berikut: 
13

 (1) 

Prakonflik, adalah suatu keadaan yang ditandai 

adanya ketidaksesuaian di antara beberapa 

pihak dan menimbulkan konflik tersembunyi 

yang berpotensi mejadi konfrontasi. (2) 

Konfrontasi, adalah keadaan dimana konflik 

terbuka ke permukaan yaitu ketika terdapat 

pihak yang memperlihatkan adanya masalah 

hingga memungkinkan akdi demonstrasi. Pada 

tingkat rendah, kekerasan atau pertikaian 

muncul diantara pihak berkonflik. (3) Krisis, 

yaitu puncak dari konflik. Di tahapan ini 

kekerasan terjadi secara frekuen dan massal 

yang dalam skala besar disebut periode perang. 

Dalam krisis ada kemungkinan salah satu pihak 

atau sama-sama mengalami kekalahan karena 

hal tersebut bergantung pada upaya penanganan 

konflik. Setelah itu, tingkat kekerasan dapat 

berkurang hingga bentuk-bentuk konfrontasi 

lain ikut menurun dan memunculkan resolusi 

konflik. (4) Pascakonflik, adalah kondisi di 

mana konflik berakhir yang ditandai dengan 

dihentikannya konfrontasi, penurunan 

ketegangan, dan normalisasi hubungan 

beberapa pihak yang berkonflik. (5) 

Penyelesaian konflik. Penyelesaikan konflik 
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Jakarta : kencana. Hlm 19 
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 Ibid, Hlm 25 
13
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Jakarta : kencana. Hlm 88 
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merupakan upaya-upaya yang dicoba untuk 

lakukan agar konflik bisa selesai, yaitu dengan 

cara pihak-pihak berkondflik mencapai 

kesepakatan. Penyelesaian konflik berhasil 

apabila masing-masing pihak mencapai suatu 

konsensus. Indikasinya adalah terdapat satu 

pihak atau semua pihak yang mengalami 

perubahan pandangan sehingga tidak ada lagi 

perselisihan. Untuk menyelesaikan konflik 

memang tidak mudah, tetapi konflik perlu 

diselesaikan setidaknya untuk beberapa alasan: 

(1) konflik yang dalam menunjukkan 

perbedaan yang tajam diantara pihak 

berkonflik, (2) konflik yang meluas semakin 

membuat jumlah keterlibatan konflik yang 

tinggi. Beberapa strategii yang bisa untuk 

diterapkan dalam mencegah meluasnya 

konflik 14  tersebut antara lain: Contending 

(bertanding) penerapan sebuah solusi yang 

didasarkan pada preferensi salah satu pihak, 

Yielding (mengalah) berlaku bagi masing-

masing pihak berkonflik untuk menurunkan 

egoisme sendiri sehingga menemukan suatu 

kesepakatan bersama, Problem Solving 

(pemecahan masalah) penemuan suatu 

alternatif yang menguntungkan dan bisa 

diterima masing-masing pihak, With Drawing 

(menarik diri) keluar dan menjauhkan diri dari 

konflik secara fisik maupun psikis. Inaction 

(diam) tidak ada upaya yang dilakukan. 

Jika konflik tidak bisa dicegah maka 

diperlukan adanya penyelesaian konflik. 

Penyelesaian konflik bisa menggunakan cara 

contending yaitu dengan menggunakan cara 

mewarkan solusi yang mereprentasikan 

keinginan salah satu pihak dibandingkan 

semuanya. 

Secara umum pembangunan dipahami 

melalui tradisi modernisme sebagai proses 

perubahan dalam dimensi ekonomi, sosial, 

budaya, dan politik yang berdampak secara 

kelembagaan dan individual masyarakat untuk 

kesejahteraan. Sejak masa orde baru 

pembangunan merupakan rancangan besar 

(grand narrative) yang dilaksanakan dengan 

rumus bebas nilai dan kontrol terhadap proses 

pembangunan. Sampai pada masa demokrasi 

sekarang pada masa demokrasi sekarang ini, 

                                                      
14

Dean G Pruitt dan J.Z Rubin. 2004. Teori Konflik 

Sosial. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm 4 

model pembangunanisme ini masih cukup 

dominan sebagai strategi pembangunan 

nasional dibanyak negara dunia berkembang. 

Faktanya berbagai konflik dalam proses 

pembangunan sering kali muncul dalam bentuk 

aksi kekerasan, antara negara dan masyarakat 

maupun masyarakat dan swasta (pasar). Karena 

pada dasarnya proses pembangunan yang 

dilakukan bersifatt ekspoitatif, maka sering kali 

konflik disertai kekerasan muncul.
15

 

 

Kelompok Kepentingan dalam 

Pusaran Konflik di Pasar Turi 

Dalam bukunya yang berjudul Memahami 

Ilmu Politik (2010), Ramlan Surbakti 

menjelaskan bahwa kelompok kepentingan 

adalah sekelompok orang yang memiliki 

kesamaan dalam sifat, sikap, kepercayaan, serta 

tujuan sehingga mereka bersepakat untuk 

membentuk suatu organisasi guna mendapatkan 

tujuan tersebut.
16

 Selain itu, bukti 

terorganisirnya mereka adalah adanya sistem 

keanggotaan dan sumber daya yang jelas untuk 

mengoperasionalkan organisasi. 

Di dalam masyarakat, setiap orang 

memiliki kepentingan yang beragam. Sehingga 

kelompok kepentingan yang ada di masyarakat 

pun beragam, seperti adanya perkumpulan 

kelompok tani, buruh, dan lainnya. 

Pembentukan kelompok ini biasanya 

dilatarbelakangi oleh adanya tujuan dan 

kemauan yang jelas. Kelompok-kelompok ini 

melakukan kegiatan agar kepentingan yang 

dibawa olehnya didengar oleh pemangku 

kepentingan sehinga nanti kebijakan yang akan 

dikeluarkan akan bisa memenuhi permintaan 

mereka. 

Teori tentang kelompok kepentingan ini 

masih banyak membahas pembahasan 

selanjutnya. Menurut Ornstrein dan Elder
17

, ada 

beberapa bagian pengelompokan berdasarkan 

alasan aksi dan formasi yang dilakukannya. 

Fungsi-fungsi kelompok kepentingan antara 
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lain sebagai berikut: fungsi simbolik, fungsi 

ekonomi, fungsi ideologi, fungsi informasi, dan 

fungsi instrumental.  

Pertama, Fungsi simbolik di sebuah 

kelompok kepentingan adalah bagaimana cara 

kelompok ini menunjukkan ekspresi nya secara 

simbolik. Dapat dicontohkan dengan kelompok 

kepentingan yang berlatarbelakang agama, 

etnis, ras, budaya, dan anti-aborsi. Mereka 

sebagai kelompok kepentingan menunjukkan 

ekpresi simboliknya untuk menanggapi sebuah 

issue atau kasus di masyarakat. Bagaimana 

sebuah kelompok agama menanggapi masalah 

agama di negaranya, dengan mereka 

menunjukkan pandangan-pandangan yang 

sangat berbau religius dan agama masing-

masing. 

Kedua, fungsi secara ekonomi. Dimana 

fungsi ini membagi antara kelompok 

kepentingan publik dan kelompok kepentingan 

privat. Keduanya akan memiliki hubungan 

yang sangat berbeda dan pandangan yang juga 

berbeda. Biasanya kelompok yang berada di 

publik akan mengarahkan bagaimana kelompok 

tersebut berfungsi dan bermanfaat untuk 

masyarakat dan negara. Sedangkan kelompok 

privat biasanya akan bergerak pada kegiatan 

privat/individu yang kemudian memunculkan 

adanya profit. Namun, baik kelompok publik 

ataupun privat keduanya perlu melakukan 

maintaining atau usaha untuk mempertahankan 

keberadaan kelompok tersebut. 

Ketiga, Ornstrein dan Elder memberikan 

pemahaman tentang fungsi ideologi. Sebuah 

kelompok kepentingan pasti memiliki landasan 

pemikiran atau ideologi. Ideologi kemudian 

berfungsi pada kelompok kepentingan sebagai 

landasan berfikir ataupun sebagai landasan 

untuk melakukan aktivitas yang akan dilakukan 

oleh kelompok tersebut. Untuk menyikapi 

sebuah issu atau permasalahan di ranah publik 

mereka akan bergerak atau berjalan sesuai 

dengan ideologi atau dasar pemikiran dari 

kelompok mereka. Ideologi dapat dicontohkan 

dengan kelompok yang memiliki dasar 

pemikiran marxist, nasionalis, komunis, dan 

masih banyak ideologi-ideologi lainnya. 

Sehingga sebagai sebuah kelompok mereka 

akan menunjukkan nilai khas dari kelompok 

tersebut. 

Keempat, kelompok kepentingan memiliki 

fungsi informasi. Fungsi ini sangatlah penting 

untuk kemajuan dan kekuatan kelompok. 

Sebagai salah satu cara untuk mempertahankan 

kelompok sehingga dapat selalu hadir. Fungsi 

informasi ini adalah bagaimana sebuah 

kelompok dapat mendapatkan data baik 

kuantitatif maupun kualitatif terkait issu apapun 

yang sedang dihadapi, atau bahkan bagaimana 

kelompok tersebut mendapat informasi hasil 

dari riset tentang kepentingan kelompok. Hal 

ini sebagai sarana untuk mengumpulkan data 

primer ataupun data sekunder yang juga 

bermanfaat bagi kelompok itu sendiri.  

Kelima, sebagai kelompok kepentingan 

tentu memiliki satu tujuan dan cita-cita 

bersama. Sehingga hal tersebut masuk ke dalam 

fungsi instrumental. Pada fungsi ini mereka 

tidak lagi menggunakan pandangan-pandangan 

ekonomi, simbolik, ideologi ataupun informasi. 

Mereka sudah tidak lagi berfikir bagaimana 

mendapatkan profit untuk memberikan 

keuntungan untuk satu dengan lainnya, atau 

mereka berfikir bagaimana menunjukkan 

ekspresi simbolik di tiap kelompok supaya 

mengenalkan identitas dari kelompok tersebut. 

Namun lebih kepada bagaimana kelompok 

kepentingan dapat bergabung menjadi satu dan 

kokoh dalam mendukung kelompok tersebut 

untuk mendapatkan tujuan akhir. 

Suatu kepentingan pada akhirnya bisa 

saling bertentangan dengan lainnya apabila 

kepentingan-kepentingan tersebut telah 

diterjemahkan menjadi aspirasi yang 

mengandung tujuan yang beragam. Dalam hal 

ini, masing-masing pihak yang berkepentingan 

memiliki persepsi bahwa pemuasan aspirasinya 

menjadi penghalang terhadap pemuasaan 

kepentingan pihak lain. Dalam suatu aspirasi 

yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian 

yang besar maka perepsi akan adanya 

perbedaan kepentingan juga akan semakin 

besar.
18

 

Partisipan yang dimaksud adalah individu 

atau kelompok yang terlibat langsung dalam 

pertentangan dan permasalahan yang terbentuk 

akibat adanya konflik dimana bentuk 

keterlibatannya bisa secara langsung maupun 

tak langsung. Secara langsung adanya 
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keterlibatan yang berbentuk fisik berupa 

demonstrasi, unjuk rasa, dan tindakan lainnya. 

Sedangkan tidak langsung adalah adanya 

keterlibatan yang bersifat non-fisik, seperti 

bantuan moral, materi, diskusi untuk 

memberikan solusi maupun alternatif guna 

untuk memenangkan konflik tersebut.  

Kelompok kepentingan yang terlibat dalam 

pusaran konflik Pasar Turi Surabaya adalah 

pedagang, pengusaha,  

Pedagang adalah sekolompok orang yang 

melakukan kegiatan perdagangan sebagai mata 

pencaharian sehari-hari. Bisa dikatakan juga 

pedagang adalah orang atau lembaga yang 

mewarkan penjualan barang kepada konsumen 

dengan cara langsung atau pun tidak (Damsar 

1997:106). Pedagang dalam arti konotatif 

mempunyai makna kegiatan yang hanya 

berhubungan dengan jual-beli. Dan dalam 

kegiatannya hanya berfikir keuntungan tidak 

pada pola pikir jangka panjang. Dalam 

kaitannya dengan fenomana ini. Makna 

pedagang lebih spesifik kepada orang-orang 

yang berdagang dan berjualan di Pasar Turi. 

Dimana pedagang disini lebih kepada orang-

orang yang merasa haknya di ambil dan 

dirugikan oleh pihak investor yang selanjutnya 

disebut pengusaha. 

Pengusaha adalah seseorang yang 

melakukan usaha untuk menghasilkan suatu 

keuntungan. Namun, berbeda dengan 

pedagang. Perbedaanya terletak pada “mindset” 

atau pola pikir. Dalam hal ini pengusaha tidak 

hanya berbicara omset. Tapi bagaimana dalam 

keseharian yang dilakukan untuk jangka yang 

lebih panjang dan pasti resiko juga lebih besar. 

Dalam hal ini makna pengusaha lebih 

kepada pihak investor sebagai pengelola dan 

pengembang Pasar Turi yang telah menang 

dalam lelang pembangunan Pasar Turi. 

Pengusaha disini sebagai pihak yang dituduh 

merampas hak-hak dari kumpulan para edagang 

yang tergabung dalam HPP (Himpunan 

Pedagang Pasar Turi).  

 

Penyebab Konflik Pedagang dan 

Pengusaha di Pasar Turi Surabaya 

Pamor Pasar Turi sebagai icon di Kota 

Surabaya sekarang mulai memudar. Di Asia, 

dahulu Pasar Turi dikenal sebagai pasar 

tradisional yang terbesar. Pasar ini telah berdiri 

sejak masa colonial Belanda. Pada waktu itu, 

orang-orang mencari berbagai kebutuhan di 

sana mulai dari kebutuhan rumah tangga, 

hingga yang lebih canggih seperti barang 

elektronik dengan variasi harga ecer dan grosir. 

Omset penjualan di pasar ini bisa mencapai 

mulai Rp 25 miliar setiap hari hingga  sekitar 

Rpp 75 miliar di hari-hari tertentu seperti saat 

liburan atau pun menjelang Hari Raya. Pasar ini 

memiliki jumlah stan mencapai sekitar 4.000 

unit yang digunakan berjualan oleh pedagang 

kelas bawah. Sehingga Pasar Turi memiliki 

peran yang sangat vital terhadap perekonomian 

masyarakat di Surabaya. 

Pada bulan Juli tahun 2017, Pasar Turi 

mengalami kebakaran yang bermula dari 

terbakarnya sebuah kios. Meskipun di samping 

pasar terdapat kantor pemadam kebakaran, 

mereka tidak bergegas membantu 

memadamkan api. Ketenangan petugas 

ditunjukkan dengan aksi sarapan yang 

dilakukan oleh petugas PMK di tengah 

terjadinya kebakaran. Pada akhirnya api dapat 

dipadamkan dengan waktu yang relative 

singkat. Akan tetapi, di malam hari kebarakan 

terjadi lagi di titik yang lain. Bahkan bukan 

hanya satu kios yang terbakar sekaligus. 

Berdasarkan kejadian tersebut, Kapolda yang 

menjabat pada waktu itu menyatakan adanya 

unsur kesengajaan dalam kebakaran di Pasar 

Turi. Media tidak meliput pernyataan tersebut. 

Pada 2 Agustus 2007 yaitu tidak lama dari 

peristiwa kebakaran tersebut, tepat di depan 

Pasar Turi dibangun pusat perbelanjaan baru 

yang diberi nama PGS (Pusat Grosir Surabaya). 

Pembangunan tersebut megakibatkan semakin 

tingginya rasa kecurigaan masyarakat terhadap 

adanya unsur sabotase dalam kebakaran lalu 

untuk kepentingan bisnis.  

Hampir satu bulan (tiga minggu) kemudian 

dari peristiwa kebakaran, Paguyubann 

Pedagang Pasar Turi (PPT) dan Himpunan 

Pedagang Pasar (HPP), dua kelompok yang 

menaungi pedagang, memutuskan untuk 

meleburkan diri pada wadah yang disebut Tim 

Pemulihan Pasca Kebakaran (TPPK). Dua 

kelompok ini sudah berdiri sejak lama, namun 

kurang tahu kapan tepatnya kelompok ini 

berdiri, mengingat keberadaan Pasar Turi yang 

sudah lama sekali. Sementara itu, respons dari 
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pihak Pemerintah Kota Surabaya di bawah 

kepemimpinan Bambang DH waktu itu 

terkesan tidak peduli terhadap kejadian 

tersebut. 

Sampai kepemimpinan Ibu Risma sebagai 

Walikota Surabaya, hal tersebut terus 

berlangsung. Ibu Risma pernah berjanji dalam 

kampanyenya tentang pembangunan Pasar Turi 

yang akan segera dibangun. Hingga janji dari 

Ibu Risma tersebut sudah terlaksanakan, 

memang pembangunan Pasar Turi sudah 

dimulai, namun tidak segera diselesaikan, 

bahkan terkesan di olor olor. Namun tidak ada 

yang tahu apa penyebab keterlambatan 

pembangunan tersebut. 

Pada tahun 2010 jalan raya yang ada 

disebelah lokasi kebakaran itu dijadikan 

Tempat Penampungan Sementara (TPS). TPS 

diperuntukkan sebagai pengganti sementara 

Pasar Turi pasca terbakar. TPS dengan fasilitas 

seadanya tersebut hingga saat ini masih 

dipergunakan. Untuk TPS, Pemda Provinsi 

Jawa Timur memberi dana sebesar lima ratus 

ribu per kios agar yang awalnya berupa tenda 

bisa segera dibangunkan secara semi permanen 

menggunakan papan. Pengambilalihan 

tanggungjawab oleh Pemda Provinsi tersebut 

terkesan UPTD Pasar lari dan mencuci tangan 

dari permasalahan tersebut. 

Nasib para pedagang di Pasar Turi masih 

belum jelas hingga memasuki akhir tahu 2011. 

Pada mulanya, pengembang proyek 

pembangunan kembali Pasar Turi menjanjikan 

waktu 18 bulan dan DP 0% untuk 

meyelesaikannya. Kenyataannya tidak sesuai 

dengan yang dijanjikan, setiap pedagang lama 

diharuskan membayar uang sebesar Rp 5 juta 

dan uang sewa stan sebesar Rp 150 juta untuk 

penggunaan selama 25 tahun kepada pihak 

pengembang dalam waktu tiga bulan jika ingin 

berjualan kembali. Skema pembayaran ini 

memberatkan para pegadang apalagi 

diputuskan tanpa melalui dialog sebelumya. 

Para pedagang bersedia membayar tetapi 

dengan skema pembayaran yang lebih 

manusiawi dengan kondisi mereka saat itu yang 

mengalami kerugian akibat kebakaran hebat. 

Hingga saat ini masih banyak kekecewaan 

yang harus diterima para pedagang, terutama 

pedagang lama yang memiliki stand sendiri 

bukan yang menyewa. Mereka mendapatkan 

kebijakan yang tidak adil sementara mereka 

adalah korban dari kebakaran pasar yang 

disengaja, terlebih perlakuan lebih baik dari 

Pemerintah Kota Surabaya diberikan terhadap 

pasar tradisional yang bernasib sama seperti 

pasar Wonokromo, Pasar Tambakrejo dan 

lainnya. Namun melihat keadaan Pasar Turi 

saat ini terkesan di anak tirikan. Selama ini 

pedagang juga sudah berusaha untuk mencari 

perhatian pemerintah Kota Surabaya dengan 

mengadakan demo dan pinda berjualan di 

pinggir jalan disekitar Tugu Pahlawan, namun 

usaha usaha mereka tidak begitu mendapat 

respon yang signifikan. 

Pelanggaran yang dilakukan oleh 

pengembang baru ini dirasa sudah terlalu jauh 

menyimpang dari kesepakatan awal. Karena 

pelanggaran yang dilakukan pengembang baru 

ini adalah merubah zoning dan design layout 

Pasar Turi Baru yang tidak sesuai dengan 

kesepakatan awal. Dan adanya perubahan ini 

tidak disampaikan terlebih dahulu kepada 

pedagang, namun perubahan dilakukan dengan 

keputusan sepihak. Setelah mengetahui adanya 

penyimpangan tersebut maka disinilah tugas 

HPP untuk melindungi hak hak pedagang, dan 

juga untuk meminta pertanggungjawaban 

kepada Pemerintah Kota Surabaya dan juga 

pengembang. 

Usaha usaha yang dilakukan pedagang 

mengalami jalan buntu hingga akhirnya timbul 

suatu konflik yang didasari kejenuhan serta 

kegelisahan para pedagang terhadap 

pengembang Pasar Turi. kegelisahan itu serta 

merta muncul ketika tidak menemukan titik 

temu antara pedagang dengan pengelola psar 

turi, dimana, dialog yang dilakukan tidak bisa 

menjawab permasalahan yang menjadi 

kegelisahan pedagang lama. Sehingga para 

pedagang melakukan suatu gerakan ke DPRD 

Surabaya untuk melakukan audiensi, tapi tidak 

hasil diantara permasalahan tersebut.  

Kegelisahan pedagang yang terkumpul di 

Himpunan Pedagang Pasar Turi Selama ini 

merasakan sulitnya untuk menyampaikan 

kepentingan atau aspirasi yang sebenarnya 

sangat biasa dan sederhana, yaitu revitalitasi 

dan pembangunan Pasar Turi dengan konsep 

yang lebih bagus agar sirkulasi pedagang dan 

pembeli menjadi lebih mudah. Namun dalam 

kenyataannya, lembaga yang menaungi belum 
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bisa mewujudkan aspirasi tersebut dan kegiatan 

sosialisasi program dilakukan secara tidak 

merata sehingga tidak seluruh pedagang 

mengetahuinya.  Selama hampir empat tahun 

pedagang mengalami penderitaan, merasakan 

kejenuhan, kebosanan karena kebanggan 

selama ini terhadap pasar tersebut saat ini 

terasa bagaikan benang yang kusut. 

Kesulitan untuk menyampaikan suatu 

aspirasi yang sebenarnya amat sangat 

sederhana, yaitu ingin secepatnya Pasar Turi 

dibangun kembali dan dengan design layout 

yang bagus (sirkulasi pedagang dan pembeli 

dipermudah). Ternyata lembaga yang sudah ada 

itu, kurang mampu menampung aspirasinya dan 

sosialisasi program programnya tidak pernah 

merata sampai kepada pedagang. Setelah 

menderita selama hampir empat tahun lamanya, 

para pedagang ini merasa jenuh, bosan melihat 

kenyataan bahwa Pasar kebanggaan yang 

selama ini menjadi sawah ladangnya ternyata 

masih ruwet seperti benang kusut. 

Permasalahan design yang dirancang 

pengembang awal mula timbulnya suatu 

konflik di Pasar Turi. Karena, dalam anggapan 

pedagang yang terkumpul di Himpunan 

Pedagang Pasar Turi (HPP) design tersebut 

merugikan. Missal contoh masalah zonasi 

pedagang yang jualan perlengkapan abri yang 

dipisah. Dalam artian ada yang ditaruh di lantai 

1 serta ada yang di taruh di lantai 2. Hal itu 

dalam anggapan pedagang dapat merugikan 

beberapa pedagang yang lantai 1 karena design 

parkir lebih dekat dengan lantai 2 daripada 

lantai 1. 

Berikut kesalahan kesalahan pengembang 

dalam anggapan pedagang yang terkumpul di 

HPP diantaranya yaitu: (1) HPP tidak pernah 

dilibatkan dalam audiensi yang diadakan oleh 

pengembang dengan Pemerintah Kota sehingga 

HPP tidak bisa mengetahui apa saja 

pembahasan dalam audiensi tersebut. Namun 

pada akhirnya, hasil dari audiensi tersebut 

merugikan pedagang. (2) Adanya perubahan 

design layout yang dilakukan oleh pengembang 

dan tidak disosialisasikan terlebih dahulu 

kepada pedagang. (3) Adanya tekanan tekanan 

berupa ancaman dari pengembang dalam 

menagih atau memberikan surat pelunasan 

cicilan angsuran kepada pedagang. (4) Adanya 

bunga dan denda yang diberikan kepada 

pedagang jika tidak segera melunasi cicilan. (5) 

Adanya perubahan harga biaya operasional dari 

Rp. 45.000 menjadi Rp. 100.000 per meter 

persegi. (6) Tidak adanya tanggapan dan 

langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Surabaya dalam menanggapai perubahan 

design layout yang dilakukan oleh 

pengembang. (7) Tidak adanya sikap yang 

bijak dari Pemerintah Kota Surabaya dalam 

menyikapi penyimpangan yang dilakukan oleh 

pengembang kepada pedagang. (8) Tidak 

adanya pertanggungjawabandari pihak 

pengembang untuk segera menyelesaikan 

pembangunan Pasar Turi Baru. (9) Tidak ada 

usaha yang bijak dari Pemerintah Kota 

Surabaya dalam menangani keterlambatan 

pembangunan Pasar Turi Baru. 

Adanya permasalahan yang tak kunjung 

menemukan solusi. Terjadi  konflik antar 

pedagang. Dimana, konflik tersebut terjadi 

karena ada beberapa pedagang yang dianggap 

pro dengan pihak pengembang. Setelah peneliti 

melakukan observasi  pedagang yang dianggap 

pro dengan pengembang itu karena pedagang 

tersebut resah yang akhirnya mana yang 

kiranya bisa menyelesaikan Pasar Turi hingga 

buka harus diikuti aturan mainnya. Pedagang 

pedagang tersebut mengamini apa yang sudah 

jadi ketentuan pengembang untuk persyaratan 

menempati stand yang ada didalam. Dalam 

anggapan peneliti pengembang sudah berhasil 

memecah belah pedagang.  

 

Faksionalisasi: Konflik pedagang yang 

terkumpul di HPP Vs Pedagang yang tidak 

di HPP 

Konflik akan terjadi ketika ada sudut 

pandang yang bertolak belakang. Itupun terjadi 

diantara pedagang Pasar Turi, pedagang psar 

turi terbelah. Hal itu dikarenakan ada beberpa 

pedagang yang berpandangan bahwa mereka 

hanya ingin Pasar Turi dibuka kembali normal 

seperti dahulu kala. Bangunan Pasar Turi yang 

sudah jadi hanya tinggal beroperasi. Namun 

tidak segera beroperasi karena ada konflik yang 

tak kunjung selesai dan tidak menmukan solusi. 

Hal inilah yang mendorong beberpa pedagang 

yang di prakarsai oleh H. Muzayin dan H. 

Sahli. Berikut keterangan dari H. Muzayin: 
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“saya ini sebenernya tidak memihak ke 

pengembang. Saya ini hanya pedagang 

yang ingin Pasar Turi dibuka kembali 

seperti dulu. Tapi anggapan yang lain saya 

dikira pro dengan pedagang. Tapi ya 

sudahlah biar saja saya di sini hanya ingin 

jualan untuk mencari nafkah.”  

Menurut Belloni,
19  

penyebab terjadinya 

faksionalisasi tidak hanya disebabkan faktor 

kepemimpinan. Akan tetapi dibedakan menjadi 

tiga kategori. (1) Faksi yang terbentuk 

berdasarkan persamaan pandangan terhadap 

isu-isu politik (bersifat non-formal). (1) Faksi 

yang terbentuk melalui hubungan yang bersifat 

patron-klien. Pembentukannya dipengaruhi 

oleh gaya kepemimpinan individu, yaitu adanya 

tokoh-tokoh berpengaruh yang saling bersaing. 

(3) Faksi yang terorganisir dan bersifat formal. 

Faksi jenis ini memiliki ciri-ciri berupa adanya 

nama resmi, kepemilikan kesekretariatan, dan 

disusunannya program-program yang bersifat 

rutin. 

Pembelahan yang terjadi pada internal 

pedagang Pasar Turi dikarenakan faktor 

hubungan patron-klien. Pedagang yang ada di 

belakang ketiak para pengelola itu disebabkan 

karena adanya kebutuhan yang harus terpenuhi. 

Hal itu bisa dilhat dari sumber daya ekonomi 

yang dimiliki oleh pengembang. Sedangkan 

pedagang yang tetap menentang pengeloalaan 

Pasar Turiitu disebabkan karena factor 

persamaan pandangan yang akhrnya terbentuk 

dalam satu tujuan. Dalam konteks Pasar Turi 

Surabaya itu terjadi kepada pedagang yang 

terkumpul dalam barisan Himpunan Pedagang 

Pasar Turi Surabaya (HPP). 

Menurut anggapan pedagang yang 

terkumpul di HPP pedagang yang pro 

pengembang itu terjadi karena orang orang itu 

dapat perlakuan khusus dari pengembang. Dan 

orang orang itu dianggap sudah bukan menjadi 

bagian dari pedagang Pasar Turi yang 

memperjuangkan hak hak para pedagang 

seharusnya. Berikut penjelasan H. Rosyid:s 

“Seperti H. Muzayin dan H Sahli itu bagi 

kita sudah bukan orang Pasar Turi lagi. 

Mereka lebih memilih untuk jadi penjilat 

daripada pengembang sekarang.” 

                                                      
19

 Ibid 

Awal mula konflik ini terjadi ketika 

kelompok pedagang yang dianggap pro dengan 

pengembang menginisiasi pedagang pedagang 

yang lain untuk membayar ciciln yang sudah 

menjadi ketetapan pengembang PT. Gala Bumi 

Perkasa, Cicilan tersebut sejumlah Rp. 

10.000.000 per stand/per bulan. Banyak 

pedagang yang justru membayar cicilan stand 

tersebut. Menurut H Muzayin 1900 data 

pedagang yang juga ikut bayar cicilan tsb. 

Karena jika tidak membayar pedagang diancam 

denda serta dianggap tidak memiliki stand oleh 

pengembang.  

 

Eskalasi Pusaran Konflik Kepentingan di 

Pasar Turi Surabaya 

Persoalan Pasar Turi semakin meruncing 

dengan adanya permasalahan yang ada dalam 

sesama pedagang. Hal itu dianggap runyam 

karena pengelola menjadikan pedagang yang 

dibelakangnya sebagai alat untuk legitimasi 

pengelola bahwa permasalah yang ada dalam 

pedagang itu disebabkan karena yang tidak 

sepakat dianggap tidak mempunyai atas stand 

Pasar Turi yang di dalam. Pedagang yang tidak 

sepakat dengan pengembang itu beranggapan 

hanya ingin memperjuangkan hak untuk 

berjualan di Tempat Penampungan Pasar Turi.  

Pedagang yang berhimpun di HPP 

menganggap investor melakukan suatu 

pelanggaran dalam perjajian kontrak dengan 

pemkot. Pelanggaran tersebut justru membuat 

pedagang HPP meminta untuk pengelolaan 

Pasar Turi di ambil alih pemkot dan dikelola 

oleh pemkot. Hal ini justru menjadi konflik 

yang berkepanjangan yang tak akan pernah 

usai. Dan dalam perjalanannya ada beberapa 

pedagang yang awalnya juga terhimpun di HPP 

justru berbalik mendukung penuh investor 

dalam pengelolaan Pasar Turi. Dengan seperti 

ini pedagang menjadi terbelah. 

Semetara, anggapan pedagang yang 

mendukung pengembang yakni menginginkan 

Pasar Turi segera beroperasi sehinnga bisa 

membuat pedagang nyaman dalam berjualan.  

“sebenere mas, penampungan iki 

seharusnya sudah gak ada karena 

bangunan Pasar Turi ini sudah selesai dan 

pedagang seharusnya masuk ke dalam 

untuk berjualan. Toh, yang gak sepakat 
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dengan penampungan gak dibongkar ini 

yah orang – orang yang tidak mempunyai 

stand di dalam Pasar Turi. Apalagi 

penampungan ini sudah tak layak pakai 

dan hampir roboh semua bangunan ini” 

ucap, H. Muzayin saat ditemui. 

 

Penyelesaian Konflik di Pasar Turi 

Surabaya 

Menurut pedagang di Pasar Turi yang 

berhimpun I HPP, selama ini pihak 

pengembang baru mau merespons keinginan 

pedagang apabila mereka melakukan unjuk rasa 

terlebih dahulu. Bahkann terkadang tidak ada 

repons atau diberikan repons dengan janji-janji 

saja. Menurut Pruitt dan Rubin
20

 dalam konflik 

terdapat salah satu pihak yang berperan sebagai 

aggressor-defender, yaitu pihak yang biasanya 

mengguakan taktik contentious ringan seperti 

janji akan memenuhi tuntutan-tuntutan, jika 

gagal maka taktik menjadi lebih berat dengan 

menyertakan ancaman atau pun kekerasan. 

Sedangkan pedagang sebagai defender hanya 

semata-mata bereaksi.  Salah satu tuntutan 

pedagang mengenai zonasi stand yang 

diputuskan sepihak untuk ditata ulang dengan 

kesepakatan bersama tidak di respons sama 

sekali. 

Penyelesaian konflik yang terjadi dalam 

lingkaran konflik di Pasar Turi Surabaya 

mengarah pada contending atau bisa juga 

dimaknai bertanding. Di mana dalam hal ini 

pedagang dengan pihak pengembang masih 

sama sama keras dalam melihat kebenaran 

dalam versinya masing masing. Yang pada 

akhirnya konflik ini sampai pada meja hijau 

yang sudah memutuskan pihak pengembang 

diputuskan bersalah. Namun, yang menjadi 

penting dari diputuskannya pengembang 

bersalah seharusnya sudah jelas dan Pasar Turi 

bisa kembali beroperasi. Tapi pada 

kenyataannya diputuskan bersalah atau 

tidaknya pengembang bukan jaminan Pasar 

Turi bisa kembali beroperasi. 

 

                                                      
20

 Pruitt D. G., dan Rubin J. Z. Teori Konflik Sosial 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hlm. 200-201. 

Penutup 

Pasar Turi Surabaya salah satu pasar 

terbesar di Asia Tenggara yang sekarang hanya 

tinggal kenangan. Meskipun bangunan yang 

telah kokoh serta kuat sudah berdiri itu hanya 

bagaikan manusia yang tidak bernyawa. 

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pedagang 

yang awalnya hanya ingin memperjuangkan 

hak-hak pedagang justru menemukan jalan 

buntu. Konflik Pasar Turi yang tidak berujung 

ini hanya menyebabkan kerugian terhadap 

semua pihak-pihak yang terlibat, yaitu 

pedagang, pengusaha, dan pemerintah 

setempat. Dalam kondisi ini penyebab konflik 

terjadi karena adanya kebutuhan dari para 

pedagang yang tidak terpenuhi serta 

pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola 

Pasar Turi yang diakumulasikan. 

Meskipun permasalahan Pasar Turi ini 

sudah incraht di pengadilan sampai saat ini 

Pasar Turi belum beroperasi sepenuhnya. Bisa 

diistilahkan ada fisik tapi tak bernyawa. 

Eskalasi konflik  bertambah dengan 

terbelahnya pedagang yang membuat 

permasalahan semakin runyam karena 

pengelola menjadikan pedagang yang 

mendukung dibelakangnya sebagai alat untuk 

legitimasi pengelola bahwa permasalah yang 

ada dalam pedagang itu disebabkan karena 

yang tidak sepakat dianggap tidak mempunyai 

atas stand Pasar Turi yang di dalam. 

Oleh karena itu, saran yang diajukan oleh 

peneliti adalah: (1) Pengelola Pasar Turi 

Surabaya disarankan untuk mengajak 

komunikasi terhadap para pedagang untuk 

melakukan mediasi karena yang terjadi dalam 

konflik ini semua aspek mengalami kerugian 

secara ekonomi dan energi. (2) Pedagang untuk 

melakukan konsolidasi merapatkan barisan 

untuk pada satu tujuann sehingga tidak terjadi 

pembelahan yang ada di dalam pedagang 

sendiri serta pedagang hendaknya menerukan 

ego untuk mediasi dengan pihak pengelola 

pasar demi terwujudnya Pasar Turi yang maju 

sseperti pada zamannya dahulu. (3) Pemerintah 

Kota Surabaya untuk segera mengambil 

tindakan dari putusan yang sudah dikeluarkan 

pengadilan yang memenangkan pihak 

pemerintah dan pedagang supaya Pasar Turi 

kembali beroperasi seperti pasar-pasar yang 

lain. 
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