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ABSTRAK 

 

 Tulisan ini mencoba menjelaskan mengenai apa saja faktor penyebab 

konflik dan prosesnya yang terjadi dalam pengelolaan parkir pasar kota 

Bojonegoro yang melibatkan kelompok kepentingan yang ingin mengelola 

parkir. Kelompok kepentingan tersebut adalah kelompok yang berdiri di 

Kelurahan Ledok Wetan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan 

penelitian jenis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran dan proses konflik yang terjadi. Pengambilan data dilakukan 

melalui wawancara yang mendalam  terhadap subjek penelitian  sebagai 

narasumber yang meliputi kedua kelompok kepentingan yang 

memperebutkan untuk mengelola parkir pasar yaitu kelompok Paguyuban 

Karya Muda Peduli dan Paguyuban Bojonegoro Solid serta pihak Dinas 

Perhubungan Kabupaten Bojonegoro sebagai pihak yang terlibat dalam 

pusaran konflik pasar. Data yang terkumpul kemudian dianalisis 

menggunakan analisis kualitatif dan nantinya bertujuan untuk mendapatkan 

kesimpulan mengenai fenomena konflik yang terjadi. Konflik yang berawal 

dari  ketidakjelasan lelang parkir pasar ini  membuat kedua kelompok yang 

ingin mengelola parkir terlibat perselisihan sehingga justru membuat konflik 

semakin panjang. 

 

Kata Kunci: konflik, pengelolaan parkir, kelompok kepentingan, 

pemerintah daerah, konflik kepentingan 
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ABSTRACT 

 This paper tries to explain what are the factors that cause conflict 

and the processes that occur in the management of the Bojonegoro city 

market parking which involves interest groups wishing to manage parking. 

The interest group is a group that stands in Ledok Wetan Village. In this 

study, the authors used a qualitative descriptive type of research which aims 

to obtain an overview and the process of conflict that occurred. Data 

collection was carried out through in-depth interviews with research 

subjects as resource persons covering the two interest groups competing to 

manage market parking, namely the Paguyuban Karya Muda Peduli group 

and Paguyuban Bojonegoro Solid and the Bojonegoro Regency 

Transportation Service as parties involved in the vortex of market conflict. 

The collected data is then analyzed using qualitative analysis and later aims 

to get conclusions about the conflict phenomenon that occurs. The conflict, 

which originated from the unclear market parking auction, made the two 

groups who wanted to manage parking become involved in a dispute, thus 

making the conflict even longer. 

  

Kata Kunci: conflict, parking management, interest groups, local 

government, conflicts of interest 
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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 

serta hidayah sehingga kita semua dalam lindungannya dengan kondisi sehat 

wal walfiat serta karunia – Nya sehingga bisa menyelesaikan dengan tuntas 

skripsi yang berjudul “Konflik Kepentingan Dalam Pengelolaan Parkir Area 

Pasar Kota Bojonegoro” dengan lancar. Bahwa skripsi ini disusun sebagai 

salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu Politik 

Universitas Airlangga. 

 Skripsi ini membahas tentang konflik yang terjadi karena adanya 

perbedaan kepentingan dari pihak – pihak yang berkonflik. Terutama 

perbedaan kepentingan dari kedua kelompok yang pernah menjadi 

pengelola parkir Pasar Kota Bojonegoro yaitu Kelompok Paguyuban 

Bojonegoro Solid dan Paguyuban Karya Muda Peduli, dan juga pihak Dinas 

Perhubungan Kabupaten Bojonegoro yang membuat konflik ini terjadi. 

 Akhirnya, semoga penulisan skripsi ini dapat menyumbangkan 

berbagai temuan – temuan baru di dalam bidang akademis. Terlebihnya 

mengenai studi tentang konflik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan 

skripsi ini masih banyak kekurangan didalamnya. Kritik dan saran tentunya 

penulis terima dengan terbuka. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan 

menjadi bahan pembelajaran bagi semua pihak 
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