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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang  

 Perkembangan yang terjadi di daerah kabupaten maupun kota yang 

semakin pesat. Kemajuan di sektor ekonomi, sosial,  industri, teknologi, 

pendidikan dan lain sebagainya. Meningkatnya pertumbuhan penduduk 

yang semakin cepat juga diseiring dengan meningkatnya pembangunan 

yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tetapi kemajuan ini terkadang 

menimbulkan problem sosial, problem yang menjadi isu dan selalu hangat 

untuk diperbincangkan. Problem yang muncul salah satunya di sektor 

informal. Sektor informal sendiri yang terdiri dari unit – unit dengan skala 

kecil guna menghasilkan serta mendistribusikan barang dan jasa. Sektor 

informal yang mempunyai tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. 

Tempat yang sering menimbulkan problem adalah pasar. Pasar yang 

merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli ini selalu ramai. Pasar 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu pasar modern dan pasar tradisonal. Di 

sini penulis akan meneliti yang berhubungan tentang pasar tradisional. Pasar 

tradisional sendiri merupakan pasar yang aktivitas jual belinya masih 

sederhana dan terpusat di suatu tempat.  

Membahas tentang pasar tradisional yang sejak dulu mempunyai 

peranan penting dalam menjadi roda penggerak pertumbuhan ekonomi dari 

masyarakat. Pasar tradisional sendiri merupakan tempat bertemunya penjual 

dan pembeli secara langsung dan biasanya terdapat proses tawar menawar 

dalam jual beli. Pasar tradisional merupakan pasar yang mempunyai 

keunggulan dalam hal persaingan secara alamiah. Lokasi yang strategis 

yang biasanya di jantung kota area penjualan yang luas, bermacam macam 
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barang yang dijual, serta sistem tawar menawar yang membuktikan 

keakraban antara penjual dengan pembeli. Pasar sendiri mempunyai fungsi 

sebagai tujuan menjual produk-produk dari masyarakat sekitar serta 

merupakan lahan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya juga. Hasil pertanian 

dari petani secara langsung dapat dijual dipasar dan untuk membawanya 

membutuhkan tenaga kerja selain itu pengunjung atau pembeli yang berada 

dipasar juga menghasilkan rezeki tersendiri untuk petugas parkir yang ada. 

Karena setiap pengunjung ataupun pembeli membutuhkan penitipan 

kendaraan sementara. Hakikatnya pasar tradisional berjalan pada sektor 

informal, perihal ini membuka peluang bagi siapa saja untuk mendapatkan 

pekerjaan ataupun bekerja di pasar tradisional.  

Kabupaten Bojonegoro mempunyai pasar tradisional yang selalu 

ramai pengunjung yang bernama Pasar Kota Bojonegoro. Pasar tradisional 

ini terletak di sebelah utara  Alun- Alun Bojonegoro  yang hingga saat ini 

masih menjadi tumpuan untuk mencari kebutuhan rumah, kebutuhan 

sandang hingga kebutuhan pangan masyarakat Bojonegoro. Meskipun 

secara fisik pasar tersebut tidak semegah pusat perbelanjaan yang lain. 

Kehadiran minimarket seperti Alfamart dan juga Indomaret menimbulkan 

persaingan antara pasar tradisional dengan pasar modern yang akan 

mengakibatkan pendapatan pedagang pasar dan juga hasil parkir dari pasar 

yang merupakan pundi pundi pemasukan masyarakat sekitar pasar terutama 

dalam hal parkir. Karena semakin meningkatnya pengunjung di pasar 

menjadi rejeki tersendiri bagi pedagang dan petugas parkir di pasar. 

Khusunya untuk masalah parkir besarnya frekuensi kendaraan yang singgah 

di pasar akan menjadikan rejeki tersendiri bagi petugas parkir.  

Lahan parkir sangat penting keberadaannya karena semua aktivitas 

kegiatan memerlukan ruang untuk sarana tempat parkir. Tidak dapat 

dipungkuri permasalahan lahan atau ruang parkir dapat menimbulkan 

masalah tertutama dalam pengeloalaan. Karena lahan parkir juga menjadi 
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pemasukan untuk pemerintah dan juga masyarakat yang mengelola parkir. 

Hal ini juga terdapat kelompok kepentingan yang ikut andil dalam 

pengelolaan lahan parkir, bahkan kelompok kepentigan sering bersitegang  

dengan pihak pemerintah. Karena masalah parkir tertutama pendapatan dari 

parkir masuk ke tangan pemerintah atau dalam hal ini masalah parkir masuk 

ke ranah Dishub dan Dispenda Fenomena seperti ini sering terjadi hingga 

ada yang menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan dan juga ada yang 

membentuk kelompok kepentingan yang bertujuan untuk bergerak bersama 

untuk memperoleh hak dalam pengelolaan lahan parkir.  

Pengelolaan parkir di area Pasar Kota Bojonegoro dikelola oleh pihak 

ketiga yang dilaksanakan setiap tahun sekali dengan lelang yang 

diselenggrakan oleh Dinas Perhubunungan Kabupaten Bojonegoro. Tahun 

2018 lalu, Paguyuban Bojonegoro Solid yang dinaungi CV Dewan Daru 

Solid memenangkan lelang parkir area pasar Kota Bojonegoro. Paguyuban 

Bojonegoro Solid menang atas peserta lelang yang terdiri dari CV Catur 

Cahaya Cemerlang (4C), PT Merah Putih dan CV Karya Muda Ledok1. 

Tahun 2019, masalah area parkir Pasar Kota Bojonegoro menimbulkan 

polemik, dimana area parkir ini menjadi rebutan lantaran yang sebelumnya 

dikelola oleh Paguyuban Bojonegoro Solid (PBS) yang dinaungi CV Dewan 

Daru Solid masa kontraknya sudah habis pada 31 Desember 2018. Hal ini 

menimbulkan reaksi dari kelompok yang mempunyai kepentingan untuk 

meneruskan pengelolaan area parkir pasar yaitu Paguyuban Karya Muda 

Peduli (PKMP). 

Menurut pihak PKMP sendiri pengelolaan area parkir pasar harus 

segera dilelang kembali untuk menentukan siapa yang akan mengisi juru 

parkir di area pasar pertimbangan lainnya lelang ini juga bisa menambah 

                                                 
1 https://www.halopantura.com/sodorkan-rp-250-juta-dewan-daru-solid-menang-lelang-

parkirpasar-bojonegoro/ diakses pada tanggal 11 Maret 2019 Pukul 19. 59 WIB  
  

https://www.halopantura.com/sodorkan-rp-250-juta-dewan-daru-solid-menang-lelang-parkir
https://www.halopantura.com/sodorkan-rp-250-juta-dewan-daru-solid-menang-lelang-parkir
https://www.halopantura.com/sodorkan-rp-250-juta-dewan-daru-solid-menang-lelang-parkir-pasar-bojonegoro/
https://www.halopantura.com/sodorkan-rp-250-juta-dewan-daru-solid-menang-lelang-parkir-pasar-bojonegoro/


IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

4 

 

 
SKRIPSI                                                        KONFLIK KELOMPOK KEPENTINGAN                                            INDRA PRATAMA AS 

 

pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bojonegoro. Maka dari itu untuk 

mewujudkan keinginannya pihak PKMP melaksanakan hearing bersama 

dengan Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro. Sementara pihak Dinas 

Perhubungan Kabupaten Bojonegoro secara terpisah menjelaskan bahwa 

pengelolaan area parkir Pasar Kota Bojonegoro tidak pernah dilaksanakan 

secara lelang dengan alasan tidak ada regulasi yang mengatur tersebut2 . 

Polemik terkait pengelolaan area parkir Pasar Kota Bojonegoro yang 

dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro semakin 

meruncing karena ada dua kubu yang tidak akur dan tidak saling bertemu 

serta saling bersaing dalam menawarkan harga kontrak kerjasama. Pihak 

Dishub menuturkan dulunya lokasi parkir sudah dibagi dengan 3 kelompok. 

Namun pada tahun 2018, hak pengelolaan area parkir Pasar Kota 

Bojonegoro yang dilaksanakan secara lelang dimenangkan Paguyuban 

Bojonegoro Solid dibawah naungan CV Dewandaru Solid. Pihak Dishub 

menjelaskan kalau tahun 2018 lalu area parkir khusus yang diluar area pasar 

atau di bahu jalan, sedangkan yang diarea dalam pasar merupakan urusan 

PD Pasar 3 . Sementara ini dua kubu antara PBS dan PKMP masih 

bersitegang dan ingin sama-sama menguasai area parkir Pasar untuk 

dikelola dengan anggota kelompok masing - masing.  

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggratiskan parkir 

khusus sepedah motor plat S, karena masalah retribusi parkir selesai dengan 

cara membayar pajak retribusi. Hal ini tertera di Peraturan Daerah 

Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2017. Pengelolaan parkir di 

Bojonegoro menjadi topik pembahasan serius dalam rapat Komisi A DPRD 

Kabupaten Bojonegoro. Rapat yang dihadiri pengelola parkir dan juga eks 

pengelola parkir di pasar  dan juga Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten 

                                                 
2 https://beritajatim.com/ekbis/lahan-parkir-pasar-bojonegoro-jadi-rebutan/ diakses pada 

tanggal 3 Maret 2019 Pukul 20.10 WIB  
3http://www.suarajatimpost.com/read/19863/20190207/124004/polemik-perebutan-lapak-

parkirdi-pasar-kota-bojonegoro-ini-komentar-kadishub/  diakses pada tanggal 11 Maret 

2019 Pukul 20.16 WIB  

https://beritajatim.com/ekbis/lahan-parkir-pasar-bojonegoro-jadi-rebutan/
https://beritajatim.com/ekbis/lahan-parkir-pasar-bojonegoro-jadi-rebutan/
http://www.suarajatimpost.com/read/19863/20190207/124004/polemik-perebutan-lapak-parkir-di-pasar-kota-bojonegoro-ini-komentar-kadishub/
http://www.suarajatimpost.com/read/19863/20190207/124004/polemik-perebutan-lapak-parkir-di-pasar-kota-bojonegoro-ini-komentar-kadishub/
http://www.suarajatimpost.com/read/19863/20190207/124004/polemik-perebutan-lapak-parkir-di-pasar-kota-bojonegoro-ini-komentar-kadishub/
http://www.suarajatimpost.com/read/19863/20190207/124004/polemik-perebutan-lapak-parkir-di-pasar-kota-bojonegoro-ini-komentar-kadishub/
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Bojonegoro yang mengingunkan penghapusan parkir berlangganan. 

Menurut keterangan Komisi A, akan mengusahakan usulan tersebut dan 

akan diusulkan peraturan daerah (perda) yang baru yang mengatur tentang 

parkir di bahu jalan. Hal ini dinilai dapat meningkatkan potensi pendapatan 

asli daerah (PAD). Komisi A menjelaskan, bahwa kawasan pasar kota 

Bojonegoro salah satu titik parkir berlangganan yang kerap menimbulkan 

polemik. Bahkan sampai saat ini masih ada dua kubu  bersiteru yang masih 

sama-sama memperjuangkan area parkir pasar tersebut. Padahal sudah jelas 

menurut aturannya, bahu jalan pasar adalah kawasan umum yang masuk 

dalam parkir berlangganan. Sehingga, tidak bisa dikelola oleh pihak ketiga. 

Namun, realitanya selama dua tahun terakhir ada proses lelang area parkir 

Pasar Kota Bojonegoro yang diselenggarakan oleh Dishub4 

Pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bojonegoro sudah 

mempunyai keputusan lain. Pihak Dishub juga menegaskan bahwa per 

bulan Juni 2019 tidak mau menerima hasil setoran parkir yang bersumber 

dari kelompok Paguyuban sebelumnya yang mengelola parkir. Pihak Dishub 

juga menegaskan bahwa pihaknya sudah tidak melaksanakan lagi lelang 

parkir. Dishub sendiri yang akan mengelola parkir area Pasar Kota 

Bojonegoro. Sebelumnya dari pelelangan tersebut, pemenang lelang 

memberikan setoran ke Kas Daerah ( Kasda ) sebesar Rp 10 Juta 

perbulannya5 

Kelompok pasti mempengaruhi pada sistem politik yang ada, terutama 

dalam proses pembuatan maupun menjalankan program pemerintah dan 

juga implementasi program pemerintah. Jika menurut Gabriel Almond, 

dalam sistem politik terdapat totalitas dan interaksi antar unit-unit yang ada 

didalam sistem tersebut. Interaksi tidaklah sebatas pada lembaga-lembaga 

                                                 
4 https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2019/02/26/121602/parkir-

berlangganandiusulkan-dihapus diakses 11 Maret 2019 Pukul 20.09 WIB  
5  https://suarabojonegoro.com/berita/2019/08/04/dishub-akan-pegang-pengelolaan-parkir-

di-seputaran-pasar-kota diakses pada tanggal 09 Feburari 2020 Pukul 10.35 WIB 

https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2019/02/26/121602/parkir-berlangganan-diusulkan-dihapus
https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2019/02/26/121602/parkir-berlangganan-diusulkan-dihapus
https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2019/02/26/121602/parkir-berlangganan-diusulkan-dihapus
https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2019/02/26/121602/parkir-berlangganan-diusulkan-dihapus
https://suarabojonegoro.com/berita/2019/08/04/dishub-akan-pegang-pengelolaan-parkir-di-seputaran-pasar-kota
https://suarabojonegoro.com/berita/2019/08/04/dishub-akan-pegang-pengelolaan-parkir-di-seputaran-pasar-kota
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ataupun aktor politik yang mempunyai jabatan secara formal saja melainkan 

pula aktor dari informal. Sehingga dengan kondisi tersebut jelas kelompok 

kepentingan yang terlibat pengelolaan parkir antara pihak Paguyuban 

Bojonegoro Solid (PBS) dan Forum Karya Muda Peduli (FKMP), 

memungkinkan menimbulkan gesekan antar kedua kelompok karena 

masalah kepentingan pengelolaan area parkir Pasar Kota Bojonegoro. 

Fenomena pengelolaan parkir area ini menarik diteliti lebih lanjut 

mengenai peran kekuatan sosial – politik yang teerlibat dalam perebutan 

kewenangan pengelolaan parkir, serta proses tarik menarik kepentingan  

antara dua kelompok kepentingan, Dinas Perhubungan dan Pemerintah 

dalam upaya menemukan titik terang pengelolaan parkir ini dan menarik 

juga meninjau peran pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas daerah 

dalam memutuskan soal pengelolaan parkir area pasar ini. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas maka 

pertanyaan yang disajikan oleh penulis adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana peta kelompok kepentingan yang terlibat dalam 

perebutan kewenangan pengelolaan area parkir Pasar Kota 

Bojonegoro?  

2. Bagaimana proses tarik menarik kepentingan berlangsung?  

3. Bagaimana upaya penyelesaian konflik antara kedua kelompok 

pengelola parkiran Pasar Kota Bojonegoro? 

  

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian yang dilaksanakan penulis yang berjudul “Peran 

Kelompok Kepentingan Dalam Pengelolaan Parkir Area Pasar Kota 

Bojonegoro” mempunyai tujuan antara lain: 
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- Untuk mengetahui kekuatan sosial – politik yang terlibat dalam 

perebutan kewenangan pengelolaan area parkir Pasar Kota 

Bojonegoro 

- Untuk mengetahui juga proses tarik menarik kepentingan 

- Untuk mengetahui peran Pemerintah daerah dalam memutuskan 

pengelolaan area parkir Pasar Kota Bojonegoro .  

  

1.4 Manfaat Penelitian  

Peneliti mempunyai harapan dengan penelitian yang dilaksanakan 

dapat menjadikan sumber manfaat bagi semua pihak yang ingin mengetahui 

tentang studi kasus yang peneliti teliti. Manfaat penelitian ini bisa dibagi 

dua bagian yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis.  

  

1.4.1 Secara Teoritis  

Manfaat secara teorits lebih mengarah pada manfaat secara 

akademis, yaitu berupa perkembangan dan pengolahan teori dan konsep 

sebagai titik acuan dalam melaksanakan penelitian selanjutnya mengenai 

kelompok kepentingan yang mempunyai peran dan pengaruh yang kuat 

didalam kehidupan sosial dan politik yang berhubungan dengan masyarakat.  

  

1.4.2 Secara Praktis  

Bagi Peneliti:  

a. Peneliti dapat mengetahui bagaimana peta kelompok kepentingan yang 

terlibat dalam perebutan kewenangan pengelolaan area parkir Pasar Kota 

Bojonegoro, 

b. Peneliti dapat mengetahui proses tarik menarik kepentingan yang ada 

dalam pengelolaan parkir, 
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c. Peneliti dapat mengetahui peran pemerintah daerah sebagai pemegang 

otoritas dalam menengahi dan menyelesaikan konflik kelompok 

kepentingan dalam pengelolaan parkir, 

d. Peneliti dapat mengetahui konflik yang terjadi antar kelompok 

kepentingan dan menjadi suatu pengalaman bagi peneliti dalam menghadapi 

masalah yang serupa. 

  

Bagi Institusi  

a. Dapat memberikan sumber informasi bagi institusi tentang adanya 

peran kelompok kepentingan dalam pengelolaan parkir area Pasar  

Kota Bojonegoro, 

b. Dapat menjadi suatu ilmu bagi elite politik baik elite formal dan non 

formal Kabupaten Bojonegoro agar dapat mengawasi dan menemukan 

formulasi agar tuntutan semua kelompok kepentingan yang ada terakomodir 

dan terwujud. 

1.5 Kerangaka Konseptual  

  

1.5.1 Konflik   

Manusia hidup didunia sejatinya tidak jauh-jauh dari konflik. 

Bahkan, konflik itu muncul karena tingakh manusia itu sendiri semua 

manusia juga pasti mengalami yang namanya konflik baik itu konflik 

dengan intensitas kecil maupun besar. Latar belakang timbulnya konflik 

dikarenakan adanya perbedaan persepsi antara individu dengan indivdu 

lainnya atau individu dengan kelompok bahkan kelompok dengan kelompok 

lainnya. Perbedaan persepsi ini menjadi wajar karena setiap individu 

maupun kelompok mempunyai berbagai cara dan persepsi untuk mencapai 

tujuan. 
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Perbedaan persepsi antara individu dan kelompok adalah suatu hal 

yang wajar. Dari perbedaan persepsi ini belum bisa dikategorikan menjadi 

konflik. Adapun induvidu atau kelompok dapat dikatakan berkonflik ketika 

ada suatu keinginan. Konflik bisa terjadi jika ada suatu persaingan antara 

individu atau kelompok yang memperebutkan sesuatu yang sama dan hanya 

satu yang akan berhasil mendapatkan hal tersebut. 

Konflik bisa diartikan sebagai persepsi dari perbedaan kepentingan. 

Kepentingan itu sendiri dapat dideskripsikan dan mempunyai dimensi. 

Pertama, kepentingan yang ada sifatnya universal seperti kepentingan untuk 

makan, berkumpul, mendapatkan kebahagiaan dan lain sebagainya. Kedua, 

kepentingan ini juga mempunyai sifat yang spesifik seperti keingan untuk 

memiliki investasi yang besar misalnya. Ketiga kepentiingan mempunyai 

sifat prioritas dimana kepentingan lebih tinggi dari kepentingan lainnya. 

Dan yang keempat kepentingan yang mendasari kepentingan lain contohnya 

meningkatkan pengawasan setiap turis yang masuk di Indonesia demi 

keamanan negara dikarenakan wabah corona yang menyerang beberapa 

negara di dunia. 

Webster menilai istilah dari conflict  yang artinya dalam bahasa ialah 

suatu perkelahian, peperangan ataupun perjuangan, ini berkembang sampai 

masuknya “ketidaksepakatan dari oposisi atas macam – macam kepentingan 

, gagasan, ide dan lain sebagainnya. Berdasarkan definisi konflik dari 

Webster, Pruit dan Rubin mengambil makna yang mengartikan konflik 

sebagai pandangan tentang perbedaan berbagai kepentingan atau suatu kepe 

rcayaan/paham bahwa tuntutan / aspirasi dari pihak atau kelompok yang 

berkonflik belum bisa tercapai secara bersamaan.6 

 

                                                 
6 Pruit G Dean dan J.Z Rubin. 2004. Teori Konflijk Sosial. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, hlm 9-10 
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1.5.2 Pengelolaan Parkir 

Pengelolaan sendiri adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam, 

sumber daya manusia atau sumber daya yang lainnya yang dilakukan 

melalui perencanaan, mekanisme yang jelas, pengorganisasian dan 

pengawasan guna mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini mempunyai 

tujuan untuk mencapai kepentingan atau target – target yang telah 

ditetapkan dan disepakati bersama. 

Pengelolaan parkir merupakan perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan dan mengawasi area parkir. Area parkir biasanaya 

terletak di suatu tempat khusus yang disediakan untuk parkir. 

Pengelolaan parkir ini tidak dijalankan oleh perusahaan asuransi, 

biasanya pengelolaan parkir ini dikelola oleh perusahaan jasa atau 

kelompok yang ada di masyarakat di suatu daearah tersebut. 

Sistemnya pengelolaan parkir ini bekerja sama dengan pemilik lahan 

tersebut. Sebagian pengelolaan parkir ini berjalan di suatu tempat 

seperti pusat perkantoran (bertempat digedung atau lahan khusus 

buat parkir), di pinggir jalan, pusat perbelanjaan dan juga tempat – 

tempat keramaian lainnya. Kelompok atau perusahaan yang 

mengelola parkir ini dibayar berdasarkan transaksi dan persetujuan 

yang dilaksanakan oleh pihak yang memiliki lahan atau pihak yang 

berwenang ataupun juga berdasarkan 2 sampai 5% dari persentase 

pendapat yang diperoleh tiap bulannya. 

1.5.3 Pemerintah Daerah 

  Sejak diberlakukan desentralisasi dan otonomi daerah yang berupa 

penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintahan 

daerah. Pemerintah daerah juga mempunyai wewenang dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat baik itu dibidang politik, 

ekonomi, sosial, keamanan, budaya dan lain sebagainya. Artinya pemerintah 

daerah mempunyai substansi kewenangan daerah yang meliputi keseluruhan 
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dalam bidang pemerintahan, kecuali dalam bidang pertahanan dan 

keamanan, peradilan, moneter dan fiskal. 

Perihal delegasi kewenangan dapat ditinjau dari visi implementasi 

praktis daerah  secara sederhana dapat diintikan menjadi tiga garis besar. 

Pertama, soal pendelegasian kewenanangan politik, yang kedua, 

pendelegasian wewenang urusan daerah dan yang ketiga soal pendelegasian 

pengelolaan keuangan daerah. Tugas pemerintah daerah juga dijelaskan 

secara umum dalam Pasal 11 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 

yang berisi pemerintah daerah kabupaten / kota wajib melaksanakan perihal 

pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, 

perhubungan, industri, dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan 

hidup , koperasi , pertanahan, dan tenaga kerja7 

Artinya pemerintah daerah jika mengacu pada penjelasan diatas. 

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban 

di wilayah pemerintahan. Ini bisa diartikan pemerintah daerah juga 

mempunyai kewajiban menyelesaikan permasalahan atau konflik yang 

terjadi diwilayah yang secara administrasi masih masuk wilayah 

pemerintahan daerah. Konflik memang sering terjadi entah di pusat dan di 

daerah sama saja. Pemerintah daerah hadir dan wajib menjadi penengah 

bilaman konflik antar warga daerah terjadi dan tidak bisa diselesaikan 

secara kekeluargaan. 

 1.5.4   Konflik Kepentingan  

Realita yang terjadi di kehidupan bermasyarakat dalam 

melaksanakan interkasi anatar kelompok pasti tidak terlepas dari sebuah 

dinamika yang mempunyai dampak yaitu timbulnya konflik. Dampak ini 

bisa muncul karena terjadi gesekan sosial antar kelompok yang mempunyai 

kepentingan. Dinamika ini terjadi karena adanya ketidakpuasan antara satu 

kelompok dengan kelompok yang lain karena ada sauatu keputusan bersama 

                                                 
7 Widjaja, WAW. 2005. Penyelengaraan Otonomi Di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada. Hlm 25 
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yang didalamnya tidak mengakomodir kepentingan kelompok yang lain. 

Konflik antara kelompok ini berdampak pada berjalannya kebijakan 

pemerintah  

Konflik yang terjadi antar kelompok yang memperebutkan hal yang 

sama, tetapi konflik akan selalau menuju ke arah kesepakatan (konsesus). 

Selain itu, masyarakat tak mungkin terintegrasi secara permanen dengan 

mengandalkan kekuasaan paksaan dari kelompok yang dominan. 

Sebaliknya, masyarakat yang terintegrasi atas konsensus sekaligus 

sekalipun, tak mungkin bertahan secara permanen tanpa adanya kekuasaan 

paksaan. Jadi, konflik dan konsensus merupakan gejala- gejala yang tidak 

terelakan dalam masyarakat 8 . Dinamika konflik yang terjadi di dalam 

masyarakat memanhg sering terjadi apabila kelompok yang dominan belum 

mampu melaksanakan konsensus dengan kelompok yang lainnya (kelompok 

– kelompok yang minoritas) hal ini mempunai dampak pada stabilitas sosial. 

1.5.5  Kelompok Kepentingan 

  Gabriel Almond dalam Mochtar Mas’oed dan MacAndrews 

berpendapat bahwa kelompok kepentingan yang dibentuk untuk lebih 

memeperkuat dan mengefektifkan tuntutan-tuntutan individual itu telah ada 

dan berperan aktif dalam kehidupan politik. Definisi dari kelompok 

kepentingan sendiri adalah setiap organisasi atau kelompok yang berusaha 

mempengaruhi kebijaksanaa pemerintah tanpa, pada waktu yang sama, 

berhendak memperoleh jabatan publik. Kelompok – kelompok kepentingan 

berbeda-beda antara lain dalam hal struktur , gaya, sumber biaya, dan basis 

dukungan yang diperoleh, perbedaan – perbedaan ni sangat mempengaruhi 

kehidupan politik, ekonomi dan sosial. Walaupun kelompok – kelompok 

                                                 
8 Surbakti, Ramlan.2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo. Hlm 190  
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kepentingan juga terorganisir berdasarkan keanggotaan, kesukuaan , ras, 

etnis, begitu pun berdasarkan issue-issue kebijaksanaan.9  

 Kelompok kepentingan memiliki fungsi yang menginspirasi, 

mendidik, para pengikutnya walaupun bagaimanapun craanya demi 

kepentingan dari kelompok kepentingan itu sendiri bahkan tidak menutuk 

kemungkinan kelompok kepentingan timbul dengan tujuna untuk 

melibaktkan kepentingannyta dalam elemen politik dalam area politik guna 

menjangkau para pembuat kebijakan dalam menjalankan fungsinyqa. 

Kelompok kepentingan juga memempunyai strategi dalam mewujudkan 

agar kepentingan  yang dibawa tercapai. Cara cara yang biasanya dilakukan 

oleh kelompok kepentingan ini seperti mendapatkan akses dan 

mempengaruhi kebijakan yang ada. Guna mendapatkan akses dengan aktor 

pembuat kebijakan biasanaya kelompok kepentingan memanfaatkan 

jaringan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung sendiri seperti 

dengan komunikasi tatap muka dan musyawarah sedangakan secara  tidak 

langsung melaui bantuan politik, media massa atau dengan memanfaaatk 

pada opini publik10  

 Gabriel Almond juga membagi jenis – jenis kelompok kepentingan 

antara lain:  

1. Kelompok anomik terbentuk antara unsur – unsur dalam 

masyarakat secara spontan dan hanya seketika dan karena tidak 

memilik nilai- nilai dan norma – norma yang mengatur, 

kelompok ini sring bertumpang tindih (overlap) dengan bentuk – 

bentuk partisipasi politik , non konvesional. Seperti demontrasi , 

kerusuhan , tindak kekerasan politik dan sebagainya. Sehingga 

                                                 
9 Mas’oed, Mochtar dan Colin MacAndrews., 2001. Perbandingan Sistem Politik.  

Yogyakarta: Gajah Mada University Prees. Hlm 53-54  
10 Ornstein, Norman J dan Shirley Elder., 1978. Interest Groups, Lobbying and Policy  

Making. Congressional Quartely Press. Hlm 101  
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apa yang dianggap sebagai pelaku anomik mungkin tidak lebih 

dari tindakaan kelompok- kelompok terorganisir.  

2. Kelompok non- assosiasional ini jarang yang terorganisir rapi 

dan kegiatannya bersifat kadang kala. Ini mungkin berujud 

kelompok- kelompok keluarga dan keturunan atau etnik, 

regional, status dan kelas yang menyatakan kepentingan secara 

kadang kala melalui individu – individu , klik-klik , kepala 

keluarga atau pemimpin agama, dan semacam itu.  

3. Kelompok institusional sendiri adalah kelompok – kelompok 

seperti partai politik , korporasi bisnis, badan legislatif, militer, 

birokrasi, dan gereja seringkali mendukiung kelompok 

kepentingan institusional atau memilik anggota- anggota yang 

khusus bertanggung jawab melakukan kegiatan lobbying. 

Kelompok institusional ini bersifat formal dan memilikki fungsi- 

fungsi politik atau sosial lainnya di samping artikulasi 

kepentingan.  

4. Kelompok assosiasional meliputi buruh , kamar dagang, 

perkumpulan dan industrialis, Paguyuban etnik, persatuan 

kelompok agama dan lain sebagainya. Kelompok assosional bila 

diizinkan berkembang cenderung untuk menentukan 

perkembangan dari kelompok – kelompok kepentigan yang lain. 

Basis organisasionalnya menempatkan diatas dari kelompok 

non- assosiasional serta taktik dan tujuan dari kelompok 

assosiasional diakui luas dan efektif dapat membatasi pengaruh 

kelompok anomik, non assosiasional dan intitusional11  

  

                                                 
11 A Almond, Gabriel. et all., 2010. Comparative Politics Today A World View 9th  

Edition. Delhi: Pearson. Hlm 64-67  
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 Supaya tercapai dan kepentingannya diakomodir, kelompok kepentingam 

harus mampu mencapai atau berhubungan langsung dengan para pembuat 

keputusan publik utam.kelompok kepentingan juga bisa menyatakan 

kepentingan anggotanya secara informal dan formal, tetapi mampu 

menyusupi atau mempengaruhi struktur pembuatan keputusan politik dia 

tidak akan berhasil. Kelompok – kelompok harus mempunyai taktik yang 

berbeda untuk mencapai kaum yang mempunyai pengaruh , dan cara mereka 

mengorganisir pengaruh berbeda-beda di masing- masing sistem. Kelompok 

kepentingan juga mempunyai peran sebagai kelompok penekan isitilahnya 

pressure groups. Kelompok kepentingan juga berusaha mempengaruhi 

orang – orang yang menjalankan kekuasaan, bukan untuk meletakkan orang 

– orangnya masuk dan mempunyai posisi dan kekuasaan setidak-tidaknya 

tidak secara resmi meletakkan orang –orang mereka12 

1.6 Kerangka Teori  

1.6.1 Teori Konflik 

 Kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari konflik yang ada. 

Semua orang yang hidup bermasyarakat pasti pernah mengalami konflik 

atau perselisihan. Baik itu konflik dengan skala kecil dan besar. Latar 

belakang konflik muncul jelas berbeda – beda. Yang paling umum konflik 

muncul dikarenakan adanya perbedaan kepentingan dan tujuan antara 

individu dengan individu lainnya atau kelompok dengan kelompok lainnya. 

Hal tersebut terbilang wajar karena setiap individu dan kelompok 

mempunyai berbagai pandangan guna mencapai dan mewujudkan tujuan 

tersebut. 

 Konflik adalah perselisihan atau pertentangan mengenai sesuatu 

yang diperjuangkan yang berupa nilai atau tuntutan yang berhubungan 

dengan status, kekuasaan, sumber daya alam / ekonomi. Pihak yang 

                                                 
12 Duverger, Maurice., 1981. Partai – Partai Politik Dan Kelompok Penekan. Jakarta:PT 

Bina Aksara. Hlm 107  
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berkonflik tidak semata mata motif perbedaan kepentingan belaka. 

Melainkan juga mempunyai tujuan guna mewujudkan tujuannya sekaligus 

membuat kalah dan merugikan pihak lawan. Asumsi dari pendekatan 

konflik dalam masyarakat ini terdapat macam – macam kepentingan yang 

jika dihadapkan saling berbenturan. Sehingga hal ini membuat masyarakat 

terintegrasi secara paksa sebab dominasi dadi kelompok tertentu, konflik 

pun akan selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat. 13 Konflik dalam 

kehidupan sehari hari selalu ada mewarnai, dari konflik yang berskal kecil 

sampai konflik dengan skala besar. Konflik biasnya terjadi karena ada 

perbedaan pandangan dan ketidaksamaan kepentingan. Secara keseluruhan 

konflik memang ada yang dapat diselesaikan dengan tuntas ada juga yang 

mengambang dan terus terjadi hal ini dikarenakan belum ditemukannya 

solusi yang tepat dan disepakati oleh pihak yang berkonflik.  

Bersumber dari kekuasaan dalam kelompok dominan tidak menutup 

kemungkinan bisa membuat masyarakat terintegrasi secara permanen yang 

disebabkan kelangkaan posisi dan sumberdaya (resource and position 

security). Penyebab utama konflik ialah kecenderungan manusia yang 

mempunyai hasrat untuk menguasai manusia lain. Penyelasaian konflik 

sendiri bisa ditempuh dengan 3 tahap yaitu tahap politisasi atau koalisi, 

tahap perumusan keputusan, dan tahap pelaksanaan (tahap integrasi).14 

Ada beberapa konflik yang menyangkut tentang politik. Ini karena 

proses dari konflik yang melibatkan lembaga politk dan berkaitan dengan 

lembaga pemerintahan. Mereka yang berkonflik ialan dari kelompok 

masyarakat yang tidak seteju dengan kebijakan atau keputusan yang diambil 

pemerintah, kelompok pengusaha yang mempertahankan sumber 

ekonominya yang diputuskan melalui kebijakan yang diputuskan 

pemerintah. Inti dari konlik poltik ini selalu mempunyai katain dengan 

                                                 
13 Ramlan Surbakti, 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widia Sarana. Hlm 

156 
14  Rauf Mawardi, 2001.Konsensus dan Konflik Politik. Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 
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pembuatan atau keputusan pemerintah atau elite politik. Maka dari itu tidak 

ada masyarakat yang damai dan jauh dari konflik karena didalam 

masyarakat memiliki penguasa /elite – elite politik. Konflik sendiri memiliki 

tujuan, secara umum guna dapat dan mempertahan kan resources. Ini 

membuktikan setiap manusia memerlukan sumber tertentu, entah sumber 

ekonomi, sumber pangan, sumber kuasa dan lain – lain yang bersifat 

material – jasmani dan spritual – rohani. Jika hal tersebut sudah terpenuhi 

bisa dibilang manusia yang hidup dalam masyarakat tersebut sudah bisa 

dikatan layak dan terhormat. 

Stephen P. Robbins dalam buku Perilaku Organisasi menjelaskan 

mengenai definisi dari konflik. Beliau mendefiniskan konflik berawal dari 

kesepakatan pihak yang terlibat di dalam konflik. Bisa dikatakan konflik 

menurut definisi Robbins adalah proses yang dimulai pihak lain yang 

mempunyai pandangan tersendiri dan telah memperngaruhi dalam hal 

negatif. Hal ini dimana kondisi konflik terjadi, konflik bisa mencakup dalam 

berbagai hal termasuk dalam hal organisasian yang menimbulkan masalah 

internal kemudian, tujuan yang tidak sama, perbedaan dalam 

menginterpretasikan fakta  yang ada dan salah paham yang sebabnya dari 

ekspektasi perilaku pihak yang berkonflik. Konflik juga menimbulkan 

adanya bentuk ketidaksepakatan yang tidak terlihat.15 

 Konflik dibagi menjadi dua tipe, berdasarkan penjelasan Paul Conn 

dalam Ramlan Surbakti. Tipe pertama, konflik menang – kalah ( win – lose). 

Ini adalah konflik yang bersifat antagonostik keadaan ini bila pihak yang 

berkonflik sudah chaos dan deadlock dan tidak mungkin untuk dilakukan 

kompromi. Ciri – ciri dari konfli tipe menang – kalah ini antara lain tidak 

munculnya kerjasama sehingga pemenang dari konflik ini adalah pihak yang 

bisa menikmati hasil dari sumber. Sementara pihak yang kalah tidak dapat 

apa – apa bahkan juga hal – hala yang berssifat prinsipil seperti harga diri, 

                                                 
15 Stephen P. Robbins. 2008. Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat. 
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trust (kepercayaan) dan lain lain bisa hilang. Sedangkan tipe kedua adalah 

konflik menang – menang (win – win). Tipe ini yang memungkinkan 

adanyta kompromi dari pihak yang sedang konflik. Sehingga ada kejelasan 

perihal hasil dan terciptanya kerja sama sehingga dari semua pihak yang 

berkonflik mendapatkan hasil atas kesepakatan bersama. Upaya mencapai 

dari tipe ini bisa melalui dialog, kompromi , kerjasa sama yang saling 

menguntungkan dan yang terpenting pihak yang bekerkonflik sama sama 

sepakat. 

 Dalam struktur konflik yang terjadi di Pasar Bojonegoro yang 

berkaitan dengan pengelolaan parkir pasar yang terjadi adalah kedua pihak 

kelompok kepentingan yang bersiteru ini yang dulunya mereka semua 

adalah anggota dari PKMP (Paguyuban Karya Muda Peduli). Karena ada 

konflik internal di tuhbuh PKMP sebagian orang ada yang menginisiasi 

kelompok baru yang bernama Paguyuban Bojonegoro Solid (PBS). 

1.6.1.1 Penyebab Konflik 

 Maurice Duverger (1993) berpandangan penyebab dari munculnya 

konflik karena adanya sudut pandang yang bertolak belakang dari para 

pelaku konflik. Duverger juga berpendapat bahwa konflik dapat timbul oleh 

faktor penyebab kolektif16Interaksi yang terjadi  antara anggota – anggota 

kelompok bisa menjadi sebab – sebab dari kolektif konflik. Sebab utamanya 

biasanya adanya tantangan atau permasalahan yang bersumber dari luar 

kelompok dan dianggap ancaman kelompok. Hal tersebut bisa terjadi 

apabila kelompok mempunyai solidaritas yang kuat sebagai implikasi 

eksternaal karena ada tekanan, tantangan dan ancaman dari pihak luar. 

Namun, konflik juga bisa muncul dari internal, adanya keinginan yang 

menyerukan perubahan dari internal juga menjadi peyebab dari kolektif 

konflik. Duverger dapat juga menjelaskan mengenai konflik politik. Misal 

perubahan kelas sosial yang menjadi salah satu penyebab dari konflik 

                                                 
16 Duverger, Maurice., 1981. Partai – Partai Politik Dan Kelompok Penekan. Jakarta:PT 

Bina Aksara, Hlm 49 
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politik. Hal ini mengacu dari teori yang diungkapkan Marx mengenai 

konflik kelas dimana isu kelas ini memiliki power yang luar biasa guna 

menumbuhkan jiwa korsa dan solidaritas kelompok karena merasa memiliki 

satu tujuan kolektif yang sama dan senasib. Penyebab konflik yang lainnya 

ialah konflik yang berhubungan mengenai persamaan pekerjaan. Penyebab 

ini juga dapat menimbulakn solidaritas karena terdapat kepentingan setiap 

orang juga membela mati – matian memperjuangkan sumber atau tempat 

kerjanya guna bisa bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan pribadi dan 

keluarga.17Masyarakat cenderung dinamis karena adanya perubahan sosial 

yang menyangkut mengenai nilai, norma, dan struktur sosial. Perubahan 

tersebut bisa terjadi lewat proses – proses yang panjang yang sifatnya 

revolusioner dan evolusioner. Perubahan individu dalam gerakan sosial atau 

kelompok yang menjadi faktor dari perubahan tersebut. Sejarah mencatat 

gerakan sosial muncul karena bisa digerakan dari macam – macam 

kepentingan. Dominasi dari kelompok sosial bisa terjadi apabila loyalitas 

dan solidaritas kelompok tersebut mampu terjaga. Namun, jika ada 

perselisihan didalamnya maka bisa dipastikan usia dominasi tidak akan 

lama. 

 Wallace dan Wolf dalam buku Novri Susan yang berjudul sosiologi 

konflik di dalamnya menjelaskan sosiologi konflik Marx ada 3 prinsip. 

Pertama, yang mendasari tindakan seseorang adalah angka kepemilikan 

kepentingan oleh manusia yang menyatakan kepentingannya. Selanjutnya, 

adanya benturan kepentigan dari kelompok – kelompok sosial hali ini 

memicu terjadinya kpnflik di dalam masyarakat kontemporer dan yang 

terakhir adalah berhubungan dengan ideologi dan kepentingan18 

 Dean G. Pruit Dan Jeffrey Z. Rubin mejelaskan lebih jelas mengenai 

penyebab konflik bisa terjadi ada tiga derteminan. Determinan yang pertama 

adalah tingkat aspirasi. Determinan ini merupakan usaha untuk meraih suatu 

                                                 
17 Ibdi, Hlm 52 
18 Susan, Novri. 2009. Pengantar Sosiologi Konflik. Jakarta:Kencana. Hlm 19 
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keinginan atau kepentingan yang sangat kuat pada diri seseorang atau 

kelompok. Suatu asprirasi lahir dan dapat menjadikan konflik ada faktor 

penyebabnya. Penyebab realistis dan idealis, masing masing objek dari 

konflik pasti mempunyai kepentingan – kepentingan atau goals yang harus 

digapai melalui aspirasi. Maka jika aspirasi dalam diri seseorang / kelompok 

tersebut belum terwujud atau tercapai akan terjadi penyampaian aspirasi 

secara keberlanjutan. Upaya tersebut bertujuan guna kepentingannya 

terorganisir dan terwujud. Aspriasi tersebut juga diperkuat oleh berbagai 

argumentasi yang dirasa cukup mampu untuk menguatkan dan bisa 

mendapat kepentingan ataupun objek yang diinginkan. 

 Determinan yang kedua menurut Pruit dan Rubin adalah determinan 

persepsi yang berhubungan tentang aspirasi pihak. Kedua belah pihak 

terlibat konflik maupun tidak, pastinya mempunyai aspirasi pada masing – 

masing pihak. Jika aspirasi yang dirasa tidak menyinggung aspirasi pihak 

lain, ini membuat tidak akan muncul konflik. Tetapi jika aspirasi itu 

menyinggung dan dianggap masalah oleh pihak lain. Hal ini bisa menjadi 

cikal bakal bahkan sumber dari konflik. Contonhya konflik terjadi bila mana 

ada kelompok yang ingin menguasai sumber daya alam ekonomi berupa 

lahan pekerjaan dan lain sebagainya, dikarenakan upah yang rendah dan 

aspirasinya tidak menemukan titik temu dan lain- lain. 

 Terakhir adalah determinan dimana kondisi tidak disepakatinya 

alternatif antara pihak – pihak yang terkait. Kondisi ini membuat pihak – 

pihak yang belum puas atas alternatif yang dibicarakan terus berusaha 

dengan berbagai cara guna tujuan dan kepentingannya bisa tercapai. Kondisi 

tidak ditemukan alternatif/ tidak disepakati alternatif oleh semua pihak ini 

bersifat realistis. Peyebab dari determinan ini adalah mindset zero-sum 

thingking. Mindset/ pola pikir ini dapat diartikan bahwa keuntungan yang 

harus diperoleh bersumber pada kerugian dari pihak lawan. Kondisi zero – 

sum thinking ini bisa membuat dampak yang negatif kepada pihak yang lain. 
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Karena tidak mau membagikan keuntungan kepada pihak lain atau menang 

sendiri.19 

1.6.1.2 Transformasi Konflik 

 Konflik yang berkelanjutan dan tidak adanya upaya penyelesaian 

konflik dalam tempo dekat dapat menyebabkan beberapa transformasi dari 

konflik tersebut. Transformasi dari konflik ini bisa disebabkan oleh faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal salah satu contohnya adalah dari 

anggota kelompok atau kalau konflik peseorangan dari personal salah satu 

pihak yang berkonflik. Bisa jadi dia lebih agresif dalam menuntut 

kepentingannya. Faktor eksternal adalah dari luar, misalnya ada hasutan dari 

pihak luar sehingga memperkeruh suasana dari konflik tersebut. Adapun 

menurut Dean G. Pruit an Jeffey Z. Rubin ada lima tranformasi konflik 

selama prosesnya. 

Pertama, konflik ringan menjadi berat. Konflik yang mulanya ringan 

yang berupa penyampaian aspirasi yang soft, adu argumentasi dan janji. 

Bisa saja berubah dalam bentuk yang lebih berat seperti ancaman, tidak ada 

komitmen dan parahnya sampai memunculkan kekerasan 

Kedua, konflik kecil menjadi besar, Ketika kondisi konflik yang 

lama dan diiringi dengan bertambahnya isu – isu yang beredar serta 

mengalami perkembang biakan isu dan tuntutan. Tentunya ini akan menjadi 

konflik yang semula lingkarannya kecil bisa menjadi besar. Karena sudah 

mengerahkan sumber daya dan pengaruh yang dimiliki oleh pihak yang 

berkonflik 

Ketiga, konflik spesifik – umum,Perkembangan dari konflik yang 

terus terjadi juga dibarengi dengan semakin kencang nya isu – isu yang ada. 

Isu yang semua hanya sifatnya spesifik, hanya segelintir orang yang tau 

                                                 
19 Dean G Pruit dan J.Z Rubin. 2004. Teori Konflik Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Hlm 28-40 
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konfliknua berubah menjadi umum. Perubahan ini mengakibatkan 

munculnya sikap intoleran terhadap pihak pihak yang menglami konflik. 

Keempat, konflik menang – menyakiti pihak lain.Pada dasarnya 

konflik pada setiap pihak pasti mempunyai usaha untuk mempertahankan 

kepentingan yang dibawa baik itu kepentingan yang bersifat individu 

maupun keperntingan yang bersifat kelompok. Hal ini membuat iklim 

kompetitif dari konflik. Ketika tranformasi dari konflik ini terus berlanjut 

akan memunculkan pihak yang menang dan akan memunculkan juga pihak 

yang lain. 

Kelima, konflik menjadi sedikit – banyak.Ketika konflik ada upaya 

agitasi yang dilakukan oleh pihak atau anggota yang berkonflik ini akan 

memunculkan tindakan kolektif dari pihak yang berkonflik. Hal ini 

dikarenakan adanya tokoh yang membuatnya. Sehingga membuat konflik 

yang awalnya kecil lingkupnya menjadi besar dan mengarahkan orang yang 

mempunyai paham yang sama. Tujuan dari pengarahan ini ialah untuk 

dukungan dan memperkuat bergaining potetion pihak yang berkonflik. 

 Transformasi dari konflik sejatinya mempunyai dampak dalam hal 

politik dan sosial tergantung pihak yang terlibat konflik. Adanya konflik 

yang terjadi pasti berhubungan dengan politik. Politik yang dimaksud disini 

bisa berhubungan dengan kelembagaan, kebaikan bersama, kekuasaan , 

kebijakan. Jelasnya adanya fenomena konflik yang terjadi pasti didalamnya 

ada kaitanya dengan hal – hal politik. Tak khayal, transformasi dari konflik 

adalah proses eskalasi dari konflik. Menurut Abdul Aziz, ada metode 

transformasi konflik yang pada akhirnya bisa menurunkan eskalasi konflik 

dan membuat rekonsiliasi konflik yang terjadi: 

 - De-eskalasi konflik. Dalam tahap ini, konflik yang terjadi masih 

diwarnai oleh pertikaian bersenjata yang memakan korban jiwa 

sehingga pengusung resolusi konflik berupaya untuk menemukan 

waktu yang tepat untuk memulai (entry point) proses resolusi 
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konflik. Proses resolusi konflik dapat dilakukan jika mulai didapat 

indikasi bahwa pihak-pihak yang bertikai akan menurunkan tingkat 

eskalasi konflik. 

- Intervensi kemanusiaan dan negosiasi politik. Ketika de-eskalasi 

konflik sudah terjadi, maka proses resolusi konflik dapat dimulai 

bersamaan dengan penerapan intervensi kemanusiaan untuk 

meringankan beban penderitaan korbankorban konflik. Intervensi 

kemanusiaan dilakukan dengan menerapkan prinsip mid-war 

operations. Prinsip ini mengharuskan intervensi kemanusiaan untuk 

tidak lagi bergerak di lingkungan pinggiran konflik bersenjata 

melainkan harus bisa mendekati titik sentral peperangan. Tahap ini 

kental dengan orientasi politik yang bertujuan mencari. kesepakatan 

politik (political settlement) antar-aktor konflik. 

- Problem-solving approach. Tahap ini diarahkan untuk menciptakan 

suatu kondisi yang baik dan memungkinkan bagi pihak-pihak 

antagonis untuk melakukan transformasi suatu konflik yang spesifik 

ke arah resolusi. Transformasi konflik dapat dikatakan berhasil jika 

dua kelompok yang bertikai dapat mencapai pemahaman timbal-

balik (mutual understanding) tentang cara untuk mengeskplorasi 

alternatif-alternatif penyelesaian konflik yang dapat langsung 

dikerjakan oleh masing-masing komunitas. 

- Peace-building. Pada tahap ini ada proses transisi, rekonsiliasi, dan 

konsolidasi. Tahap ini merupakan yang terberat dan memakan waktu 

cukup lama karena memiliki orientasi struktural dan kultural.20 

 Teori transformasi konflik yang khas memang sudah muncul. 

Namun demikian teori mengenai transformasi konflik ini sebenarnya sudah 

ada didalam teori manajemen konflik dan resolusi konflik dan juga 

                                                 
20 Abdul Aziz. April 2019. Transformasi Konflik Dan Peran Pemerintah Daerah. Journal 

Of Urban Sociology. Vol.2,No.1 
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tumpuannya dari tradisi yang sama tentang teori konflik. Dalam 

transformasi dari konflik terjadi perubahan yang cukup krusial dalam hal 

tertentu. Konflik yang terjadi mayoritas adalah konflik kontemporer 

asimetris. Hal ini ditandai dengan ketidaksetaraan kekuasaan dan status. 

Kedua, konflik kontemporer yang terjadi banyak yang berlarut – larut. 

Ketiga konflik kontemporer yang terjadi yang berlarut – larut berdampak 

pada ekonomi pada masyarakat. 

 Para ahli memandang tentang manajemen konflik dan  melihat 

konflik yang berpotensi timbul kekerasan sebagai konsekuensi yang tidak 

dapat dihindarkan perbedaan nilai dan minat di dalam dan di antara 

masyarakat. Kecenderungan untuk melakukan kekerasan muncul dari 

institusi yang ada dan hubungan historis, serta dari yang institusi yang 

mapan sari segi kekuatan. Menyelesaikan konflik dengan kekerasan 

dipandang sudah tidak realistis. Upaya terbaik yang bisa dilakukan dengan 

mengelola dan mengendalikan konflik dan kadang-kadang untuk mencapai 

kompromi bisa mengensampingkan kekerasan dan politik. Manajemen 

konflik adalah seni intervensi yang tepat untuk mencapai penyelesaian 

politik, terutama oleh para aktor kuat yang memiliki kekuatan dan sumber 

daya untuk memberikan tekanan pada pihak yang bertikai untuk mendorong 

mereka untuk menyelesaikan. Ini juga merupakan seni merancang lembaga 

yang tepat untuk memandu konflik yang tak terhindarkan ke saluran yang 

tepat. 

Teori transformasi konflik berpendapat bahwa konflik kontemporer 

memerlukan lebih dari itu membingkai ulang posisi dan identifikasi hasil 

win-win. Struktur partai dan hubungan dapat tertanam dalam pola hubungan 

konflikual yang melampaui batas situs konflik tertentu. Transformasi 

konflik karenanya merupakan proses untuk terlibat dengan dan 

mentransformasikan hubungan, minat, wacana dan, jika perlu, sangat 

konstitusi masyarakat yang mendukung kelanjutan konflik 

kekerasan. Konflik konstruktif dipandang sebagai agen vital atau katalis 
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untuk perubahan. Orang-orang di dalam pihak-pihak yang berkonflik, dalam 

masyarakat atau wilayah yang terkena dampak, dan orang luar dengan 

sumber daya manusia dan material yang relevan semuanya memiliki peran 

pelengkap untuk dimainkan diproses pembangunan perdamaian jangka 

panjang. Ini menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan luas, 

menekankan dukungan untuk kelompok dalam masyarakat dalam konflik 

daripada untuk mediasi orang luar. Ia juga mengakui bahwa konflik 

ditransformasikan secara bertahap, melalui serangkaian konflik kecil atau 

erubahan yang lebih besar serta langkah-langkah spesifik yang dengannya 

berbagai aktor dapat berperan penting peran. 

 Lederach menjelaskan bahwa transformasi konflik harus secara aktif 

membayangkan, memasukan, menghormati serta mempromosikan sumbe 

daya baik terutama sumberdaya manusia. Ini mengenai pengaturan orang 

orang yang terlibat sebagai masalah dan orang luar sebagai jawaban. 

Sebaliknya transformasi konflik mempunyai tujuan jangka panjang sebagai 

validasi dan manajemen konflik. Dia melihat peacebuilding sebagai 

transformasi jangka panjang dari sistem perang menjadi sistem perdamaian, 

terinspirasi oleh pencarian nilai-nilai perdamaian dan keadilan, kebenaran 

dan belas kasihan. Dimensi utama dari proses ini adalah perubahan 

personal, struktural, relasional dan aspek budaya dari konflik, dibawa dalam 

periode waktu yang berbeda dalam jangka pendek, menengah dan panjang. 

Hal ini juga mempengaruhi level sistem yang berbeda pada waktu yang 

berbeda.  Peacebuilding dipandang sebagai proses-struktur. Strategi yang 

tepat seperti jaringan antara para pemimpin tingkat menengah dengan tautan 

ke pihak-pihak di seluruh konflik terkait dengan suatu kerangka waktu yang 

tepat seperti berkonsentrasi pada langkah-langkah jangka menengah untuk 

membangun konstituensi perdamaian, sementara pada saat yang sama 

merangkul visi masa depan yang diinginkan dan kesadaran akan krisis saat 

ini.  
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1.6.1.3 Penyelasaian Konflik 

 Selesainya konflik pasti ada upaya penyelesaian. Penyelesaian dari 

konflik ini merupakan suatu upaya yang diusahakan agar konflik bisa 

terselesaikan dengan tercapainya kesepakatan antara pihak – pihak yang 

berkonflik. Penyelesaian konflik dianggap berhasil jika semua pihak yang 

berkonflik mencapai konsensus. Indikasi dari penyelesaian tersebut ialah 

pihak yang berkonflik berubah pandangannya sehingga tidak ada lagi yang 

membuat dia berkonflik dan ini sudah dianggap selesai. Memanguntuk 

menyelesaiakan suatu konflik banyak tantangannya, tetapi terjadinya 

konflik perlulah suatu penyelesaian karena beberapa alasan. Pertama, 

konflik yang sudah terlalu rumit melihatkan suatu perbedaan yang tajam 

antara pihak yang yang menciptakan konflik. Dan yang kedua, meluasnya 

konflik dan semakin berlaut- larut linier dengan semakin kompleksnya 

keterlibatan yang terjadi. Ada beberapa strategi guna meredam dan 

mencegah semakin luasnya konflik yang terjadi21 Strategi yang dibuat untuk 

meredam sekaligus mencegah konflik menurut Dean G. Pruitt & Jeffey Z. 

Rubin antara lain sebagai berikut: 

1. Strategi yang pertama ialah Contending, strategi ini bersifat 

persuasif. Kondisi penyelesaian konflik ini dimana kedua belah 

pihak yang berkonflik dibiarkan begitu saja. Masing – masing 

pihak dibiarkan untuk mengaspirasikan kepentinngannya 

sedangkan ada pihak yang membujuk agar mengikuti salah satu 

kepentingan dari pihak yang berkonflik dengan argumentasi 

yang bersifat persuasif bahkan sampai tindakan berupa ancaman 

bila diperlukan. Ancaman ini berguna sebagai senjata untuk 

pihak yang berkonflik. Ancaman tersebut akan dicabut apabila 

salah satu pihak yang mengalah dan bersedia mengakhiri konflik. 

Tentunya strategi ini memerlukan salah satu pihak entah pihak 

yang berkonflik ataupun pihak ketiga yang memiliki power yang 

                                                 
21 Dean G Pruit dan J.Z Rubin, Op.cit., Hlm 56-59 
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kuat. Sehingga kedua belah pihak yang berkonflik yakin akan 

ada keuntungan yang diperoleh dari konflik tersebut. 

2. Penyelesaian konflik yang kedua ialah dengan cara pemecahan 

masalah (problem solving). Upaya penyelesaian konflik ini 

adalah usaha untuk mencari jalan keluar bagi pihak yang 

berkonflik dan menemukan solusi yang disepakati antar pihak 

yang berkonflik. Sehingga pihak yang konflik ini merasa puas 

dan adil. Proses dari penyelesain konflik ini sangatlah panjang. 

Dimana memerlukan pihak ketiga untuk menengahi konflik. 

Pihak yang berkonflik juga pasti mempertahankan dengan 

berbagai cara aspirasinya dan kepentingan yang dibawa. Pihak 

ketiga disini juga memikirkan perihal solusi apa yang tepat dan 

mendorong pihak yang berkonflik untuk rekonsiliasi. 

Rekonsiliasi ini lah yang nantinya menjadi pintu awal 

berakhirnya konflik, yang nantinya lahirlah solusi yang 

disepakati bersama. Penyelesaian konflik model seperti ini lazim 

digunakan dalam kehidupan masyarakat. Bila mana konflik ini 

tidak begitu kompleks permasalahannya. 

3. Cara yang ketiga yang dijelasakan Pruit & Zubin ialah Yielding. 

Penyelesaian konflik seperti ini bisa terjadi apabila salah satu 

pihak yang terllibat konflik menurunkan aspirasi dan ada upaya 

keterbukaan untuk menerima aspirasi dari pihak yang lain. Bisa 

disebut salah satu pihak ada yang mengalah. Kondisi tersebut 

otomatis membuat intensitas dan tensi konflik menurun. 

Sehingga konflik yang berjalan bisa selesai sendiri. Dikarenakan 

ada salah satu pihak yang legowo dan menerima 

4. Keempat adalah cara penyelesaian konflik yang disebut 

withdrawing. Hampir sama dengan penyelesaian konflik nomor 

tiga. Withdrawing  ini terjadi apabila suatu pihak yang terlibat 

konflik sudah tidak ada minat untuk melanjutkan konflik. 
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Sehingga menarik diri  atau berhenti dari konflik. Upaya narik 

diri tersebut bersifat permanen, dan membiarkan pihak yang lain 

untuk meneruskan kepentingannya, sehingga konflik berhenti 

dan tidak ada resolusi dari konflik berupa apapun 

5.  Strategi penyelesaian konflik dengan cara Inaction. Cara ini 

juga hampir mirip dengan upaya penyelesaian konflik nomor tiga 

dan empat. Bedanya inaction ini temporer bentuknya. Dan 

menunggu langkah selanjutnya dalam penyelelesaian konflik 

6. Terakhir penyelesaian konflik disebut trade – off. Strategi ini 

adalah kombinasi dari lima poin penyelesaian konflik diatas.22 

 

1.7  Metodologi Peneletian  

  Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini agar bisa 

berjalan adalah kualitatif deskriptif. Penggunanan metode ini mempunyai 

tujuan agar mengetahui secara kronologis konflik yang terjadi antar 

kelompok kepentingan dalam pengelolaan parkir area Pasar Kota 

Bojonegoro, bagaimana proses berjalannya konflik dan bagaimana proses 

tarik ulur kepentingan serta resolusi konflik yang terjadi. Penetapan langkah 

– langkah metodelogis yang secara sistematis juga bertujuan agar 

memudahkan proses – proses penelitian yang sesuai kaidah. 

1.7.1  Fokus Penelitian  

Penelitian ini mempunyai fungsi untuk lebih memahami kelompok 

kepentingan yang berperan dalam proses politik ditengah fenomena yang 

terjadi di masyarakat. Dari penelitian ini harapannya peneliti dan pembaca 

bisa mengetahui motif kepentingan apa yang dituntut di kelompok 

kepentingan dalam pengelolaaan parkir area Pasar Kota Bojonegoro dan 

bagaimana prosesnya sehingga kelompok kepentingan ini mewujudkan 

kepentingannnya.  

                                                 
22 Ibid, Hlm 143 - 147 
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1.7.2 Unit Analisis 

 Penelitian ini mempunyai tahapan dan pengumpulan data yang 

nantinya akan ada tahap analisis di BAB III. Unit analisis yang merupakan 

sumber yang berupa informasi dan menyangkut pada variabel yang nantinya 

akan ada tahap pengolahan data penilitian. Unit analisis dari penelitian yang 

berjudul Konflik Peran Kelompok Kepentingan Dalam Pengelolaan Parkir 

Pasar Area Bojonegoro ini adalah Sudut pandang kedua kelompok dalam 

konflik pengelolaan parkir Pasar Kota Bojonegoro. 

 Dalam penelitian kali ini yang menjadi informan adalah individu 

yang terlibat langsung dalam konflik pengelolaan parkir yang terjadi di 

Pasar Kota Bojonegoro dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Informan dalam penelitian ini adalah individu yag terlibat 

langsung dalam konflik pengelolaan parkir Pasar Kota 

Bojonegoro 

2. Informan merupakan aktor/tokoh dalam kelompok yang 

berkonflik 

3. Informan pernah menjadi juru parkir di pasar 

4. Informan salah satu intitusi yang berkaitan dengan permasalahan 

lahan parkir 

 Unit analisis yang disini berupa individu dan kelompok. Keduanya 

adalah sebagai subjek penelitian. Nantinya peneliti akan memperoleh siapa 

yang pas untuk diwawancara, yang jelas informan dalam penelitian ini 

adalah individu yang terlibat dalam konflik dan paham tentang konflik yang 

terjadi di Pasar Kota Bojonegoro. Dalam penelitian ini informan yang 

dipilih peneliti antara lain: 

1. Bapak Adie Wicaksono selaku Kepala Dinas Perhubungan 

Kabupaten Bojonegoro 

2. Bapak Sugiartono selaku Ketua Paguyuban Karya Muda Peduli 

3. Bapak Lucky selaku Ketua Paguyuban Bojonegoro Solid 
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4. Anggota Paguyuban Karya Muda Peduli 

5. Anggota Paguyuban Bojonegoro Solid 

Unit analisis dalam penelitian yang tersusun adalah individu dalam 

kelompok/intitusi sebagai subjek yang terlibat langsung didalam konflik 

yang terjadi di Pasar Kota Bojonegoro tentang Pengelolaan Parkir Pasar. 

1.7.3    Tipe Penelitian 

 Metode penelitian adalah langkah – langkah ilmiah guna 

kepentingan agar mendapatakan data – data penelitian yang akurat. Peneliti 

kali ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan Bogdan dan 

Taylor sendiri, penelitian kualitatif merupakan prosedur agar mendapatkan 

hasil data deskriptif dari objek yang diteliti. Deskriptif kualitatif sendiri 

adalah metode penelitian yang menjelaskan tentang realita yang terjadi 

dilapangan baik itu realita politik yang terjadi dan proses – proses politik 

yang terjadi. Adapun beberapa alasan peneliti menggunakan metode 

kualitatif antara lain : Pertama, metode kualitatif dipilih karena agar bisa 

mudah menyesuaikan saat proses pengambilan data di lapangan. Kedua, 

metode ini bisa secara mudah menggali sudut pandang responde. 

Selanjutnya, peneliti bisa berinteraksi langsung dengan responden. 

Keeempat, dapat beradaptasi dengan banyak perspektif yang disampaikan 

responden dan memahi pola – pola nilai yang berkembang dilapangan. 

Nantinya, peneliti juga akan memberikan jawaban dan hasil penelitian 

secara teoritik hipotetik. 

 Penelitian secara kualitatif prosesnya bisa terjadi bermacam -  

macam bentuk dan metode. Umumnya, guna menggali informasi dan 

referensi terkait penelitian juga menggunakan sumber media massa dan 

berita yang berada dinternet yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti 

yang nantinya sebagai pendukung hasil penelitian. Nantinya, laporan yang 

disampaikan oleh peneliti banyak yang mengandung kutuipan – kutipan data 

guna menggambarkan laporan. 
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 1.7.4 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian terfokus pada area Pasar Kota Bojonegoro, 

Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro karena dipasar lah konflik 

pengelolaan parkir antar kelompok kepentingan terjadi.Fokus lokasi ini 

bertujuan untuk menemukan jawaban yang akurat terhadap konflik yang 

terjadi antara dua kelompok kepentingan yang bersiteru perihal masalah 

pengelolaan parkir area Pasar Kota Bojonegoro 

1.7.5 Subjek Penelitian 

Penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik purposive, 

teknik ini adalah teknik yang subjeknya informan. Dalam penelelitian ini 

pihak – pihak informan atau narasumber yang akan diwawanacara adalah 

kelompok kepentingan, ada dua kelompok kepentingan yaitu Paguyuban 

Bojonegoro Solid (PBS) dan Paguyuban Karya Muda Peduli (PKMP) 

karena kedua kelompok ini yang terlibat langsung dalam pengelolaan parkir 

area Pasar Kota Bojonegoro. Penelitian ini sangatlah diperlukan adanya 

subjek penelitia yang bersumber dari informan atau narasumber. Berikut 

adalah daftar informan yang diperlu kan dalam pengambilan data antara lain  

1.  Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, pihak yang 

menjadi penegah antara kelompok yang berkonflik 

2. Ketua dari Paguyuban Bojonegoro Solid (Kelompok yang 

terlibat dalam pengelolan parkir area Pasar Kota 

(Bojonegoro)  

3. Ketua dari Paguyuban Karya Muda Peduli ( Kelompok yang 

terlibat langsung dalam pengelolaan parkir area Pasar Kota 

Bojonegoro)  

4. Anggota kedua kelompok yang menjalankan pekerjaan di 

area parkir   
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1.7.6 Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian yang akan dilaksanakan peneliti menggunakan pendekatan 

kualitatif. Nantinya peneliti akan melaksanakan wawancara terhadap 

informan.Penelitian yang bersumber dari informan ini dalam 

mengkonversikan dan mengolah sebuah data nantinya akan menggunakan 

alat bantu seperti rekaman dengan informan yang merupakan dokumentasi 

secara verbal dan dokumentasi secara visual nantinya (foto). Rekaman ini 

nantinya untuk mengantisipasi hilangnya data yang dilaksanakan dengan 

wawancara langsung dengan informan. Dalam melakukan interview, 

khususnya melakukan indept interview. Peneliti nanti akan menjelaskan 

mengenai latar belakang secara umum kepada informan yang hendak 

memberikan keterangan.  

Pemilihan informan selanjutnya, peneliti akan menggunakan metode 

snowball sampling dimana dalam prosesnya nanti peneliti memilih informan 

kunci dengan cara memilih salah satu informan kunci yang terlibat dan 

memahami topik penelitian peneliti. Kemudian, peneliti akan meminta saran 

kepada informan yang bersangkutan untuk memilij informan kunci yang 

akan diwawancari berikutnya. 

1.7.7 Teknik Pengumpulan Data 

 Metode kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data berupa 

wawancara secara langsung dengan responden yang bersangkutan. Peneliti 

juga menyertakan informasi dari media yang memberitakan berita konflik 

yang terkait ini. Adapun tahapanan teknik pengumpulan data antara lain : 

a. Wawancara 

Proses yang paling penting dalam penelitian kualitatif yang menjadi 

data utama adalah data dari wawancara langsung denga responden. 

Umumnya responden akan melakukan wawancara dengan melontarkan 

berbagai pertanyaan guna mendapatkan data. Peneliti juga menyiapkan 

beberapa pertanyaan – pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan 
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kegiatan wawancara. Ini bertujuan agar terkontrol nya proses wawancara 

yang berlangsung agar tidak out of the topic. 

b. Observasi 

Langkah ini dilakukan dengan turun dan mengamati secara langsung 

subjek yang akan diteliti. Sedangkan langkah pengamatan secara tidak 

langsung dengan memgikuti berita yang berkaitan dengan subjek yang 

diteliti 

c. Studi Pustaka 

Bersumber dari artikel, berita , literatur tertulis (buku) dan responden 

yang mengetahui tentang topik pembahasan menjadi teknik pengumpulan 

data untuk menghasilkan hasil penelitian yang empiris hipotetik 

 

1.7.8 Teknik Analisis Data  

 Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Data 

yang didapat dilapangan nantinya dikumpulkan kemudian diselesai dan 

dianalisis secara kualitatif dengan landasan kerangka teori yang berguna 

untuk memberikan gambaran yang jelas dari fenomena yang diteliti. Dalam 

proses analisis pertama, nanti akan dilakukan maping (pemetaan). Pemetaan 

nantinya untuk mencari persamaan dan perbedaan klasifikasi dari temuan 

data. Kedua, menghubungkan teori dan data yang ada dilapangan.  

Kesimpulan dari analisis data ini adalah peneliti nantinya akan 

melaksanakan observasi langsung dan melaksanakan wawanacara ada 

amasing – masing informan kunci dan mengamati langsung keadaan 

lapangan. Berikutnya hasil wawancar tersebut akan diklasifikasikan juga 

guna mencari jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan oleh 

peneliti. 


