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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
 

 

1.1 Latar Belakang 

 
 

Indonesia adalah Negara Kepulauan dengan didukung sumber daya alam 

yang berpotensi untuk dikelola atau dinikmati oleh masyarakatnya dengan tujuan 

dapat menyejahterahkan kehidupan masyarakat secara bersama. Negara 

Kepulauan adalah Negara yang terdiri atas susunan pulau-pulau, perairan dan 

susunan geografis lainnya. Hal ini yang menjadikan banyaknya keragaman budaya 

masyarakat indonesia yang diatur oleh hukum teritorial negara melalui batas-batas 

wilayah negara. Banyaknya pulau dan sumber daya alam yang berpotensi juga 

dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat indonesia, melihat kondisi bangsa 

hari ini yang banyak ketimpangan dalam pembangunan serta kesenjangan sosial, 

politik, ekonomi dan budaya dapat menimbulkan konflik secara horisontal 

maupun vertikal terhadap masyarakat indonesia. 

 

Isu-isu mengenai konflik lingkungan terus berkembang secara global dan 

menjadi topik yang mendapat perhatian lebih dalam perpolitikan dunia selain 

ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Berkembangnya isu konflik lingkungan ini 

sejalan dengan semakin pesatnya kesenjangan sosial dalam ruang lapangan 

pekerjaan yang sehingga masyarakat cenderung bersifat eksploitatif untuk 

membuka atau menguasai lahan-lahan pekerjaan baru sebagai penopang 

perekonomian utama masyarakat di daerah tersebut. 

 

Dalan kajian ekologi politik, lingkungan hidup merupakan kajian yang 

memfokuskan studinya pada interaksi antar beragam elemen sistem (variabel) dalam 

proses perumusan dan pengambilan keputusan kebijakan yang menghasilkan 

kebijakan publik yang menyangkut permasalahan lingkungan. Garner menjelaskan 

secara menyeluruh pembahasannya soal isu krisis lingkungan, gerakan lingkungan, 

sistem dan partai politik berserta hubungannya dengan lingkungan, ideologi politik 
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lingkungan dan proses politik dan lingkungan.
1
 Secara sederhana, politik 

lingkungan hidup dalam istilah Bryant dan Bailey adalah bidang kajian ilmu 

politik yang fokus pada masalah-masalah lingkungan.
2 

 

Ruang lingkup ekologi politi tercatat mulai diperbincangkan pada era 1970 

dan 1980an, secara kontinyu terus mengalami perkembangan hingga mendapat 

tempat tersendiri dalam kajian lingkungan. Setidaknya, dua kontribusi utama 

dalam kajian ekologi politik antara lain, perhatiannya pada “skala”, hal ini 

memberikan peluang bagi para ilmuwan untuk mengidentifikasi dan menganalisa 

jejaring yang menghubungkan antara dinamika lingkungan dengan “kuasa” dalam 

bidang sosial, politik, budaya dan ekonomi dalam bermacam konseptual dan fisik. 

Kontribusi berikutnya adalah fokus pada akibat dari “kuasa” yang berwujud ke 

dalam berbagai bentuk yang menjadi elemen terpenting dalam memahami 

bagaimana ide-ide tentang kesinambungan diciptakan dan disebarluaskan.
3 

 

Sejauh ini, ekologi politik belum memiliki kekurangan dalam memberikan 

petunjuk atau alat penunjuk jalan (baik secara ideologis maupun teknis) 

bagaimana pembangunan ekonomi berkelanjutan bisa dilaksanakan secara adil 

dan merata. Kegagalan ini tak lain adalah karena lemahnya bidang ekonomi 

politik (political economy) yang di awal kemunculannya menjadi fondasi awal 

politik ekologi namun pada perkembangannya harus tersingkir akibat kepentingan 

politik dan ekologi. 

 

Kemunculan ekologi politik disebabkan oleh para ahli lingkingan yang 

bertumpu pada konsep-konsep ekonomi politik yang bersumber dari sikap peduli 

secara struktur dan materi. Dari pendekatan ini maka memberikan panduan dalam 

mengungkapkan hubungannya antara dinamika lingkunagn dengan proses politik dan 

ekonomi yang lebih luas.
4
 Terorbosan pemikiran ini memberikan harapan bagi 

  
1 Robert Garner, Environmental Politics, (London: Prentice Hall, 1996) hal v-vi

  
2 Diaz Satria, Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal dalam Rangka Program 
Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Kabupaten Malang. Journal of Indonesian Applied Economics

 

3 (1) hal 37-47 
3 Roderick P. Neumann, Making Political Ecology, (Hodder Arnold: London, 2005).  

4 Richard Peet dan Michael Watts, eds, Liberation ecologies: Environment, development, social 
movements, second edition (Routledge: London, 2004). 
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para ahli ekologi politik untuk menelusuri secara cermat, keterkaitan antara 

permasalahan penurunan kualitas tanag dan masalah-masalah yang lebih besar 

seperti kemiskinan, kepemilikan lahan, keterbelakangan, hubungan colonial baru 

dan peminggiran politik dan ekonomi.
5 

 

Berawal dari ranah kajian pembangunan kritis (critical development 

studies), kajian ekologi politik berargumen bahwa pengambilan keputusan yang 

berkaitan dedengan Sumber Daya Alam tidak boleh hanya dipahami dalam 

kerangka berpikir teknis saja, khususnya berfokus pada masalah efisiensi. 

Malahan, mengutip pernyataan Adams, bahwa “kehijauan” dari proses 

perencanaan pembangunan akan bukan bertumpu pada perhatiannya terhadap 

ekologi atau lingkungan di dalam dirirnya, namun dalam kegelisahannya atas 

masalah-masalah pengendalian, kekuasaan dan kedaulatan.
6
 Garis besar buah 

pemikiran teori ekologi politik menyatakan bahwa pola-pola pemanfaatan sumber 

daya muncul dari interaksi antara sistem alam (misalnya kuantitas, kualitas, dan 

keberadaan air) dan sistem sosial (misalnya distribusi kekuasaan ekonomi, sosial 

dan politik di dalam masyarakat). 

 

Beragam literatur telah mengabdikan dirinya untuk memberikan gambaran 

batas-batas dalam kajian ekologi politik yang tujuannya untuk memberikan deskripsi 

mengenai “pendekatan teori” daripada menawarkan sebuah teori. Hal ini karena 

kajian ekologi politik memberikan kesempatan dalam mengasah klasifikasi-klasifikasi 

konseptualnya yang mengambil dari geografi dan antropologi dan mempertajam 

analisisnya dalam mengamati perubahan lingkungan di seluruh dunia belakangan ini. 

Namun, tidak sedikit kritik literatur-literatur ekologi politik diajukan. Kritik ini 

muncul karena dasar dari kajian ekologi politik ini “meminjam terlalu banyak” atau 

malahan “tidak cukup bahan” elemen konseptual atau disiplin ilmu tertentu. Sebagian 

pendapat menyatakan bahwa kajian ekologi politik telah 
 
 
 
 

 
5 Piers Blaikie dan Harold Brookfield, Land Degradation and Society, (Methuen: London, 1987)

  
6 William M.  Adams, Green Development (London: Routledge, 1990). 
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tersesat terlalu jauh, indikasinya adalah terlalu berfokus pada analisis kekuasaan 

dan mengesampingkan pemahaman ekologi yang detail dan jelas.
7 

 

Salah satu pengkritik gagasan ini adalah Walker dengan menguji kemampuan 

pendekatan “ekologis dalam kajian ekologi politik dengan menyatakan 

kegelisahannya bahwa para penganut aliran ekologi politik ini terlalu fokus 

menggunakan analisis struktur sosial dan tidak menaruh perhatian lebih pada 

pemahaman dan pendokumentasian perubahan lingkungan, yang seringkali tidak ada 

sangkut pautnya dengan konsekuensi dari sumber-sumber ekonomi dan politik.
8
 

Selain itu, para ilmuwan yang berlatar belakang geografi mengkritisi sebagian teks-

teks klasik dalam kajian ekologi politik karena tidak memberikan penekanan pada 

analisis politik atau lebih jelasnya tidak memberikan kritik terhadap eksploitasi yang 

dilakukan oleh kapitalisme. Seperti yang dikemukakan oleh Peet dan Watts dengan 

mengkritik mahakarya Piers Blaikie dalam bukunya Land Degradation and Society 

(Kerusakan Lahan dan Masyarakat), buku itu dianggap terlalu berfokus pada lahan 

atau tanah ketimbang berfokus pada masalah-masalah yang berhubungan dengan 

pembangunan yang dilakukan oleh kapitalis khususnya di daerah-daerah pinggiran. 

Pemikir lainnya juga melihat kekurangan bidang ini dalam masalah relevansi kajian 

ini dalam pembuatan kebijakan politik ekologi. Bahwa buah pemikiran ekologi politik 

ini tidak hanya ditujukan memberikan wawasan tentang hubungan antara ekologi dan 

politik namun juga mampu diimplementasikan bagi para praktisi dan pembuat 

kebijakan.
9
 Kritik di atas telah menumbuhkan sebuah pertanyaan dan debat di antara 

pemikir di bidang kajian ekologi politik dengan mempertanyakan kembali apa peran 

ahli ekologi politik dan mempertanyakan kekurangan kajian ini, khususnya dalam 

membangun kajian secara lebih sistematis. Hingga saat ini, permasalahan ini belum 

menemukan titik 
 
 
 
 
 
 

7 Andrew P. Vayda dan Bradley Walters, Against Political Ecology (Human Ecology, 1999) vol 
27: 167-179

  

8 Peter. A. Walker, Political ecology: Where is the ecology (Progress in Human Geography, 2005) 
29: 73-82

 

9 Op. Cit Neumann 2008
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temu, sehingga penjelasan Robbins tentang ekologi politik hanyalah sebatas 

“sesuatu yang dilakukan orang” merupakan cerimanan kesepakatan umum.
10 

 

Konflik dapat terjadi pada berbagai lapisan antara individu dengan 

individu, antara kelompok dengan kelompok, atau antara organisasi dengan 

organisasi.
11

 Konflik yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat memunculkan 

interaksi-interaksi sosial antar masyarakat. Dilihat dengan adanya kepentingan 

untuk mempertahankan kehidupan di lingkungannya yang membawa dampak 

negatif pada rawannya kondisi masyarakat untuk terjadinya benturan-benturan 

antara individu maupun secara kelompok yang membawa pengaruh kepentingan 

dengan dalih ekonomi yang semakin memperburuk terjadinya konflik. Konflik 

pertentangan dapat dikatakan menjadi bagian-bagian hidup masyarakat yang 

menimbulkan perubahan sosial di dalam struktur kehidupan masyarakat.
12 

 

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa konflik adalah bagian yang tidak 

terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat karena konflik merupakan salah satu 

produk dari hubungan sosial. Konflik dan konsensus banyak yang mengartikan 

seperti gejala-gejala sosial yang selalu ada di dalam setiap masyarakat. Selama 

adanya masyarakat, di situ pasti ada pula konflik dan konsensus di dalam 

masyarakat. Konsensus dapat diartikan mengambil keputusan bersama untuk 

kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Konflik tidaklah dapat dihapus 

seperti yang telah dijadikan angan-angan dalam diktator. Seperti yang ada dalam 

kebalikannya bahwa tidaklah mungkin dalam konsensus dipertahankan secara 

terus menerus dengan cara-cara kekerasan yang juga merupakan keinginan para 

penguasa otoriter. Meskipun dalam konflik memiliki arti bahwa konflik sebuah 

gejala universal, seperti konflik mempunyai dampak yang sangat besar bagi 
 
 
 
 
 

 
10 Paul Robbins, Political Ecology: A Critical Introduction (Blackwell: Malden, 2004). Hal. 13

  

11 Wirawan, Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian. (Jakarta: Humanika) 
Hlm 1.

  

12 Melihat Website. https://rumputmelawan.wordpress.com/2014/05/16/ralf-dahrendorf-teori-konflik/. Diakses pada pukul 19.14, 

Pada tanggal 15 Oktober 2019. 
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masyarakat karena sebuah konflik yang berlangsung secara terus menerus dapat 

menjurus kedalam arah yang disingrasi sosial.
13 

 

Konflik yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah mengenai 

penggunaan infrstruktur oleh pemerintahan. Konflik tersebut berlangsung antara 

pihak-pihak yang berupaya untuk menguasai dan mempertahankan sumber daya 

sekitar yang dianggap penting. Konflik tersebut dapat terjadi karena adanya 

pertentangan alamiah yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun organisasi 

yang terlibat sebab mereka memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai, serta 

kebutuhan.
14 

 

Air merupakan elemen yang sangat penting bagi kelangsungan dan 

keberadaan makhluk hidup di bumi, termasuk umat manusia. Pada Undang-

Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan, Bumi dan air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara, dan 

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penjelasan tersebut 

merupakan salah satu kata kunci yang dapat dipahami khusunya bagi masyarakat 

Indonesia, tidak terkecuali pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Namun, 

pengelolaan dan pemanfaatan air di Indonesia masih sangatlah rendah kualitasnya. 

Berbagai masalah pengelolaan hingga pencemaran lingkungan yang 

mempengaruhi kualitas air menjadi sorotan. 

 

Salah satu permasalahan lingkungan, khususnya di kota-kota besar seperti 

Jakarta adalah air limbah. Air limbah sendiri terdiri tadi limbah industri dan domestik 

(rumah tangga) dan air limbah perkantoran atau pertokoan. Pencemaran limbah saat 

ini bukan monopoli aktifitas industri, namun cuma pencemaran limbah domestik 

merupakan permasalahan yang krusial. Kondisi pencemaran air limbah semakin parah 

karena di Jakarta masih terbatas fasilitas pengolahan air limbah (sewerage system) 

yang berakibat pada tercermarnya badan-badan sungai oleh air 
 
 

 
3 Maswadi Rauf, Konsensus Dan Konflik Politik, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
Departemen Pendidikan Nasional, 2001), Hlm 2.  

14 Melihat Alo Liliwero, http://frintiskarianto.blogspot.com/2014/09/konflik-konflik-ilmu-
politik.html, diakses pada pukul 19.29, Pada tanggal 15 Oktober 2019 
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lombah yang dihasilkan oleh rumah tangga, bahkan pencermaran ini telah 

menjangkiti badan yang sungai yang berfungsi sebagai bahan baku air minum.
15 

 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim JICA (1989), total jumlah air 

limbah rumah tangga per hari per orang sebanyak 118 liter dengan konsentrasi BPD 

sekitar 236 mg/liter dan pada tahun meningkat menjadi 147 liter dengan konsentrasi 

BOD sekitar 224 mg/liter.
16

 Di sisi lain, jumlah air limbah secara menyeluruh adalah 

1.316.113 m
3
/hari yang bersumber dari air duangan domestik sebesar 1.038.205 

m
3
/hari, air buangan kantoran dan daerah komersial sebesar 172,651 

 

m
3
/hari dan air buangan industri sebesar 105.437 m

3
/hari. jika diamati dari 

keseluruhan, air limbah domestik (rumah tangga) menyumbang kontribusi terhadap 

pencemaran air kisaran 78,9 %, air limbah perkantoran dan daerah komersial 

sebanyak 13,1 %, dan air limbah industri hanya sekitar 8,0 %. Sedangkan jika diamati 

dari beban polutan organiknya, air limbah rumah tangga sekitar 73,4 %, air limbah 

perkantoran 12,0 %, serta air limbah industri menyumbangkan kontribusi 14,6 %. 

Dengan demikian air limbah rumah tangga dan air limbah perkantoran adalah dua 

penyumbang terbesar dalam pencemaran air di wilayah DKI Jakarta. 

 

Problematika pencemaran air ini juga terjadi pada air tanah. Dari hasil 

pemantauan yang dilakukan oleh KPPL DKI Jakarta terhadap kualitas air sumur gali 

atau sumur tanah dangkal, diketahui fakta bahwa sebagian besar sample (contoh) yang 

diuji telah tercemar oleh zat kimia antara lain zat organik, amonia,dan sebagian 

bahkan sudah tercemar oleh bakteri coli yang bersumber dari kotoran (tinja) manusia. 

Kondisi kualitas air tanah dangkal di daerah DKI Jakarta, sebagian besar air tanah 

dangkal di Jakarta (rata-rata 87%) telah mulai tercemar bakteri coli. 
 
 
 
 
 
 

 
15 Satmoko Yudo dan Nusa Idaman Said, Masalah Pencemaran Air di Jakarta, Sumber dan Alternatif 
Penanggulangannya, (Jakarta: Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol. 2, No. 2, Mei 2001), hal. 199-206

  

16 Japan International Cooperation Agency, The Study On Urban Drainage and Wastewater 
Disposal Project in The City of Jakarta, (Jakarta: Jica, 1990).
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Adanya bakteri coli dalam air tanah menjadi bukti bahwa gejala adanya 

pencemaran oleh buangan rumah tangga (tinja). 

 

Semua sungai yang mengalir di wilayah DKI Jakarta bermuara ke perairan 

Teluk Jakarta, maka kualitas airnya sangat dipengaruhi oleh kualitas air sungai 

yang mengalir ke Teluk Jakarta itu. Dengan semakin memburuknya kualitas air 

sungai yang mengalir di wilayah Jakarta, maka kondisi kualitas air di Teluk 

Jakarta juga mendapat efek buruk pula. Dari hasil pengamatan KPPL DKI Jakarta 

kualitas air di perairan Teluk Jakarta menjelaskan bahwa bahwa nilai rata-rata 

kandungan COD pada zona C dan D (pantai) sudah tidak memenuhi baku mutu 

yang diinginkan bagi makhluk hidup yang ada di di Teluk Jakarta, khususnya budi 

daya biota/perikanan. Kemudian dari hasil pengamatanan kualitas muara pada 

sebagian besar muara-muara sungai tidak memenuhi baku mutu yang diharapkan 

ataupun diizinkan baik untuk kandungan COD maupun kandungan logam.
17 

 
Di samping itu, pasokan air bersih di kawasan pesisir seperti wilayah Jakarta 

Utara, dari waktu ke waktu menjadi permasalahan yang sagat pelik dan belum 

menemukan jalan keluar. Warga yang kebanyakan merupakan kalangan ekonomi 

menengah ke bawah, dipaksa untuk memilih dengan pilihan yang terbatas dalam 

memenuhi kebutuhan air bersihnya. Pilihan tersebut, yaitu dengan membuat sumur air 

tanah atau membeli dari perusahaan daerah air minum (PDAM). 

 

Pilihan yang tersedia, bagi warga miskin dan tingkat ekonominya menengah ke 

bawah, merupakan pilihan yang dilematis karena menggali sumur air tanah, warga 

harus menganggarkan biaya yang tinggi. Sementara, jika harus mengonsumsi air dari 

PDAM, biaya berlangganan setiap bulan juga tidaklah terjangkau. Oleh karena itu, 

bisa diprediksi, kebanyakan warga memilih mendirikan sumur karena biayanya hanya 

di awal pembangunan saja. Moh Abdi Suhufan, Koordinator Nasional Destructive 

Fishing Watch Indonesia berpendapat bahwa permasalahan warga Jakarta, khususnya 

masyarakat ekonomi menengah ke bawah tidak hanya 
 
 
 
 

 
17 KPPL, Informasi Kualitas Lingkungan DKI Jakarta Tahun 1996, KPPL DKI Jakarta, 1997. 
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masalah air bersih, namun juga rendahnya pengeleolaan air limbah yang hanya 

mencakup 2%. 

 

Permasalahan air lainnya yang menghinggapi Jakarta adalah penyelesaian 

masalah limbah di Jakarta hanya teratasi sebesar 2 persen dari total pencemaran 

limbah yang ada di Jakarta. Maka, untuk menanggulangi hal ini perlu adanya 

kebijakan yang strategis dan timbal balik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Provinsi DKI dan masyarakat menjaga ekosistem yang ada di pesisir Jakarta.
18

 

Sayangnya, upaya penanggulangan ini semakin jauh dari harapan karena 

belakangan ini sedang berlangsung kegiatan ocean sprawl, salah satunya adalah 

Pelabuhan New Tanjung Priok dan reklamasi Teluk Jakarta. Kedua kegiatan 

tersebut telah merusak habitat laut dan berubah menjadi ancaman ekosistem di 

Jakarta. 

 

Di sisi lain, Arman, Pelaksana Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk 

Keadilan Perikanan (KIARA) menyatakan bahwa warga pesisir juga mengalamo 

kelangkaan atau keterbatasan akses terhadap air bersih. Patut diketahui bahwa 

Indonesia merupakan negara yang 75% bagiannya merupakan wilayah yang 

ditutupi oleh air. Dari luas wilayah tersebut, sebesar 98% merupakan air asin dan 

tidak bisa dikonsumsi oleh manusia. Hal ini berarti bahwa hanya 1% saja 

permukaan air di bumi ini yang bisa dikonsumsi masyarakat di Indonesia. Salah 

satu badan PBB, FAO (Food and Agriculture Organization) pada tahun 2012 

memperkirakan bahwa kebutuhan manusia terhadap air bersih adalah 2-4 liter per 

hari. namun, untuk memproduksi bahan makanan 1 orang per hari menghabiskan 

air sebanyak 2.000 – 5.000 liter. Tantangannya adalah, sesuai UUD 1945 pasal 27 

ayat 2 bahwa air bersih adalah hak dasar setiap warga negara. Selain kebutuhan 

konsumsi, privatisasi menjadi ancaman dan kerusakan lingkungan. Begitu juga 

tidak maksimalnya pengelolaan air dan buruknya kualitas lingkungan khususnya 
 
 
 
 
 
 

 
18 www.mongabay.co.id/2018/03/23/indonesia-negeri-tropis-tapi-krisis-air-bersih-di-
kawasan-pesisir-terjadi/amp/ diakses pada tanggal 23 Juli 2020 pukul 13:21 
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IR - PERPUSATAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI   KONFLIK ANTAR ELITE  MOH. ZAINUL ARIFIN  

 
 
 

 

bagi masyarakat nelayan yang memaksa masyarakat pesisir untuk membeli air 

bersih setiap harinya.
19 

 

Permasalahan lingkungan tidak hanya dominasi isu pencemaran 

lingkungan saja, namun tak jarang merupakan hasil dari permasalahan antar 

instansi pemerintah. Dalam penelitian ini, peneliti akan menunjukkan kedua 

contoh konflik tersebut yang melibatkan pengelolaan air. Konflik ini terjadi di 

Kota Malang. Salah satu kasus yang marak diperbincangkan adalah kasus 

perebutan Sumber Daya Air Wendit yang berada di Desa Mangliawan, Kecamatan 

Pakis, Kabupaten Malang menimbulkan konflik antara Pemerintah Kota dan 

Kabupaten Malang, Jawa Timur. Konflik yang terjadi di Kota Malang ini 

bersumber pada sengketa terkait penggunaan air yang berasal dari Sumber Air 

Wendit di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tersebut 

dipergunakan untuk memasok Kebutuhan warga Kota Malang oleh Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang. 

 

Kasus perebutan Sumber Daya Air di wilayah Desa Mangliawan, 

Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang terjadi antara Pemerintah Kabupaten 

Malang dengan Pemerintah Kota Malang. Terdapat keterbatasan sumber air 

dikarenakan wilayah Kota Malang hanya memiliki luas 145,28 km² dalam 

penguasaan sumber air tersebut. Sedangkan Kabupaten Malang, memiliki kurang 

lebih 3.533 km² sumber air yang melimpah. Konflik atau permasalahan 

melibatkan pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Malang. Sumber 

permasalahannya adalah tidak adanya transparansi perjanjian kerja sama antara 

kedua belah pihak untuk mengelola Sumber Daya Air Wendit tersebut, sehingga 

Kota Malang memanfaatkan Sumber Air Wendit untuk memasok kebutuhan 

warganya sebanyak 1.500 liter per detik.
20 

 
 
 
 
 

 
19 https://www.mongabay.co.id/2017/03/24/warga-pesisir-masih-kesulitan-akses-air-
bersih-kenapa-masih-terjadi/ diakses pada tanggal 23 Juli 2020 pukul 13:36  
20 https://www.antaranews.com/berita/982516/sengketa-sumber-air-mengalir-tanpa-henti. 
Diakses pukul 20.40, pada tanggal 15 Oktober 2019 
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Kontribusi yang sudah dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kota Malang tersebut dianggap kurang mencukupi oleh pemilik aset 

yaitu Kabupaten Malang. Hasil perhitungan tarif atas pemanfaatan Sumber Daya 

Air tersebut dirasa belum memuaskan kedua belah pihak sehingga menimbulkan 

konflik atau permasalahan yang seharusnya dapat dikelola dengan baik dan adil 

dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Menurut Dahuri (2003) ada 

lima faktor yang melatar belakangi konflik tersebut, yaitu: pertama, tingkat 

kepadatan penduduk dan kemiskinan. Kedua, konsumsi penuh dan penyebaran 

sumber daya alam yang tidak setara, mayoritas. Ketiga, kelembagaan bebas 

mengubah pandangan tentang ekosistem alam. Keempat, kegagalan sistem 

ekonomi dan kelima, kebijakan dalam penilaian ekosistem alam. Konflik yang 

terjadi pada dua instansi, Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota 

Malang ini menimbulkan banyak kerugian baik secara materi maupun secara fisik 

bagi desa yang berkonflik sehingga memunculkan gerakan-gerakan masyarakat 

untuk memperjuangkan hak dan tuntutan yang mereka inginkan agar tuntutan 

yang mereka inginkan bisa tercapai guna mencapai kesejahteraannya. 

 

Maraknya fenomena perebutan klaim wilayah dan penetapan batas wilayah 

di dalam suatu provinsi ini perlu adanya penertiban secara administrasi dan 

memperjelas lingkup tanggung jawab setiap daerah sehingga fungsi pelayanan 

masyarakat bisa berjalan dengan baik. Terutama terkait dengan pengelolaan 

sumber daya alam, agar pemerintah mampu membuat kebijakan yang dapat 

menyejahterahkan masyarakat. Hak-hak pemanfaatan bermula dari ikut menikmati 

hasil semata-mata karena adanya akses terhadap sumber daya. Hal ini bisa disebut 

sebagai hak pemanfaatan ruang sosial. Hak-hak pemanfaatan bisa juga terkait 

dengan eksploitasi ekonomi sumber daya. Hal ini bisa juga terjadi secara terus-

menerus melibatkan seluruh unsur kelompok berkepentingan.
21 

 
Sumber Daya Air Wendit yang terdapat di Desa Mangliawan, Kecamatan 

Pakis, Kabupaten Malang ini dieksploitasi secara terus menerus sehingga membuat 
 
 
 

21
 Ton Dietz, Kontur Geografi Lingkungan Politik: Pengakuan Hak Atas Sumber Daya Alam. 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, INSIST Press dan REMDEC, 1998). Hlm 90. 
 

 

11 



  
  

IR - PERPUSATAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI   KONFLIK ANTAR ELITE  MOH. ZAINUL ARIFIN  

 
 
 

 

masyarakat sekitar kekurangan air bersih dan lingkungan yang rusak. Selain itu 

permasalahan ini selain menimbulkan konflik horizontal antar pemerintah juga 

timbul konflik vertikal antara masyarakat dengan instansi pemerintah karena 

dianggap tidak bisa memberikan pelayanan yang memuaskan. Hal tersebut 

mengakibatkan masyarakat melakukan somasi terhadap Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kota Malang atas eksploitasi Sumber Air Wendit dengan 

tuntutan jaminan kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok masyarakat 

sekitar yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi. Hal ini yang menjadikan 

konflik utama warga di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang 

dengan PDAM Kota Malang. 

 

Dalam hal ini, penelitian ini berusaha menjelaskan bahwa konflik adalah 

bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat karena konflik 

merupakan salah satu produk dari hubungan sosial. Konflik dan konsensus banyak 

yang mengartikan seperti gejala-gejala sosial yang selalu ada di dalam setiap 

masyarakat. Selama adanya masyarakat, di situ pasti ada pula konflik dan 

konsensus di dalam masyarakat. Konsensus dapat diartikan mengambil keputusan 

bersama untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Konflik tidaklah 

dapat dihapus seperti yang telah dijadikan angan-angan dalam diktator. Seperti 

yang ada dalam kebalikannya bahwa tidaklah mungkin dalam konsensus 

dipertahankan secara terus menerus dengan cara-cara kekerasan yang juga 

merupakan keinginan para penguasa otoriter. Meskipun dalam konflik memiliki 

arti bahwa konflik sebuah gejala universal, seperti konflik mempunyai dampak 

yang sangat besar bagi masyarakat karena sebuah konflik yang berlangsung secara 

terus menerus dapat menjurus kedalam arah yang disintegrasi sosial. 

 

Sesuai penjelasan dan uraian di atas, fenomena konflik kepentingan 

perebutan Sumber Daya Air Wendit di wilayah Desa Mangliawan, Kecamatan 

Pakis, Kabupaten Malang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan 

Pemerintah Kota Malang menarik untuk diteliti atas beberapa pertimbangan. 

Pertama, melihat status kepemilikan lahan, dan beberapa pihak yang terlibat 

dalam kasus konflik tersebut yaitu Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah 
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Pemerintah Kota Malang. Kedua, warga sekitar Sumber Daya Air Wendit di wilayah 

Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang yang dirugikan atas 

eksploitasi sumber air tersebut yang menyebabkan kurangnya sumber air bersih dan 

lingkungan yang rusak. Tentu hal ini mengakibatkan konflik klaim hak atas lahan 

antara warga desa dengan memanfaatkan kepentingan-kepentingan tertentu untuk 

menambah pemasukan dan adanya nilai ekonomis di lahan yang bersengketa. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Dengan melihat latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai faktor utama dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 

1. Bagaimana konflik kepentingan perebutan lahan sumber air wendit yang 

terjadi antara Kabupaten Malang dan Kota Malang di desa mangliawan, 

kecamatan pakis, Kabupaten Malang dalam perspektif ekologi politik? 
 

2. Bagaimana penyelesaian konflik kepentingan lahan Sumber Daya Air Wendit 

yang timbul di wilayah Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten 

Malang antara pemerintah Kabupaten Malang dan Kota Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dalam 

kasus perebutan pemanfaatan Sumber Daya Air Wendit di wilayah Desa 

Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang 
 

2. Untuk mengetahui bagaimana peneyelesaian konflik kepentingan Sumber 

Daya Air Wendit yang timbul di wilayah Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, 

Kabupaten Malang antara pemerintah Kabupaten Malang dan Kota Malang . 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

 
 

Penelitian ini bertujuan untuk membantu secara akademis khususnya 

dalam bidang ilmu politik. Penelitian mengenai konflik kepentingan lahan Sumber 

Daya Air Wendit yang timbul di wilayah Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, 
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Kabupaten Malang antara pemerintah Kabupaten Malang dan Kota Malang ini 

dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan Ilmu Politik maupun pengetahuan 

akan patronase politik yang selama ini belum banyak dibicarakan. Dan turut serta 

dalam memberikan referensi bagi kajian-kajian mengenai konflik kepentingan 

lahan di masa mendatang. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran-gambaran terhadap 

proses konflik kepentingan Sumber Daya Air Wendit yang timbul di wilayah Desa 

Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang antara pemerintah Kabupaten 

Malang dan Kota Malang. 

 

1.5 Kerangka Teoritik 

1.5.1 Elit 

 
 

Istilah elit, seperti yang dipaparkan oleh para pemikir teori elit antara lain, 

Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca dan Suzanne Keller merupakan sebuah kelomp ok 

atau golongan yang terdapat dalam sebuah masyarakat yang memiliki keunggulan 

atau superioritas terhadapa kelompok atau golongan lainnya. Dalam bukunya, Mind 

dan Society
22

, Pareto menjelaskan kelompok elit dengan menggunakan indeks yang 

menjadi indikator kemampuan individu dalam setiap cabang kehidupan (sosial, 

budaya, politik, ekonomi, dll) yang ada di masyarakat. Contoh sederhananya dalam 

bidang ekonomi, seorang pemilik rumah makan yang memiliki omzet puluhan juta 

per bulan maka, dalam penilaian Pareto akan diberikan nilai 10 sebagai indeks 

tertinggi, sementara pemilik warteg akan diberikan nilai 6 dan pedagang kaki lima 

akan diberi nilai 1 sebagai nilai terendah. Bagi individe atau kelompok yang memiliki 

nilai indeks tertinggi maka memiliki peluang untuk menjadi elit di cabang 

kehidupannya lainnya. merujuk pada contoh di atas maka pemilik rumah makan 

tersebut akan memiliki status sosial yang tinggi karena memiliki ekonomi di atas 
 

 
22 Tom B. Bottomore, Elite and Society, (New York: Penguin Books Ltd., 1982), hal. 7.
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orang kebanyakan dan sebaliknya. Dari penjelasan di atas bisa dilihat bahwa 

terdapat kaitan dalam cabang kehidupan di dalam masyarakat yang memunculkan 

sebagian anggota masyarakat yang jumlahnya kecil yang menjelma menjadi elit. 

Maka, dalam sebuah masyarakat akan mudah ditemukan adanya elit di bidang 

ekonomi, hukum, politik dan bidang lainnya. para elit ini yang menduduki posisi 

puncak dalam bidang kehidupan.
23 

 

Selain pemikir teori elit di atas, terdapat pula definisi elit dari Lipset dan 

Solari, sebagaimana dikutip oleh Schoorl, bahwa elit merupakan posisi puncak 

dalam suatu masyarakat yang berupa struktur-struktur sosial yang paling utama, 

misalnya seperti posisi puncak dalam bidang politik, birokrasi, aparat 

kemiliteran, agama, ekonmi dan lain-lainnya.
24

 dalam penjelasan ini, betapa 

banyaknya bidang kehidupan yang ada di masyarakat memunculkan begitu 

banyak elit dengan berbagai latar belakang, secara umum, seorang individu yang 

menjadi elit dalam suatu bidang tidak bisa secara bersamaan tidak bisa menjadi 

elit di bidang lainnya, misalnya individu yang menjadi elit agama tidak serta 

merta ia menjadi elit dalam bidang ekonomi, meskipun terkadang tidak menutup 

kemungkinan individu tersebut menjadi elit di beberapa bidang secara bersamaan 

namun hal ini sangatlah sedikit jumlahnya. 

 

Secara singkat, elit merupakan suatu kelompok kecil dalam suatu 

masyarakat yang berada pada posisi puncak akibat dari keunggulan-keunggulan 

yang dimilikinya. Sehubungan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Pareto 

dan Mosca, bahwa elit yang merupakan minoritas dalam masyarakat ini 

merupakan individu yang memerintah anggota masyarakat lainnya. Kelompok 

minoritas ini adalah lapisan elit yang memerintah atau biasa disebut governing 

elit dan kelompok yang tidak sedang memerintah disebut non-governing elite. 

Governing elite ini merupakan individu atau kelompok minoritas dalam suatu 

masyarakat yang menduduki jabatan-jabatan politis. Sedangkan non-governing 
 
 

 
23 Haryanto, Elit, Massa dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar, (Yogyakarta: PolGov UGM, 
2017)

 

24 J. W. Schoorl, Modernisasi, (Jakarta: Gramedia, 1980), hal. 128.
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elite atau elit yang tidak sedang memerintah tidak memiliki posisi politis namun 
 

memiliki pengaruh secara langsung dalam proses pengambilan keputusan 

kebijakan.
25 

 
 
 
 
 

 

Governing 
 

Elite 
 

Non-Governing 
Elite 

 

 

Non Elite 

 
 
 
 
 
 
 

ELITE 
 

 
 

 

Piramida masyarakat menurut Pareto dan Mosca 
 

 

1.5.2 Teori Konflik Sosial 

 
 

Konflik yang terjadi didalam kehidupan masyarakat sudah menjadi hal 

yang lumrah dalam dinamika sosial dan secara tidak langsung akan memunculkan 

interaksi-interaksi sosial antar masyarakat. Dilihat dengan adanya kepentingan 

untuk mempertahankan kehidupan dilingkungannya yang membawa dampak 

negatif pada rawannya kondisi masyarakat untuk terjadinya benturan-benturan 

antara individu maupun secara kelompok yang membawa pengaruh kepentingan 

dengan dalih ekonomi yang semakin memperburuk terjadinya konflik. Istilah 

konflik dari kata kerja bahasa latin configure yang memiliki arti saling memukul. 

Selanjutnya dari bahasa latin diadopsi ke dalam bahasa inggris yaitu conflict
26

, 

selanjutnya lagi diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yaitu konflik. Konflik 
 
 

25 T Tom B. Bottomore, Elite and Society, (New York: Penguin Books Ltd., 1982), hal. 12.  
26 Ibid.hlm.4. 
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merupakan salah satu esensi dari perkembangan dan kehidupan manusia yang 

mempunyai karakteristik yang beragam. 

 

Konflik dari kata kerja, yaitu konfigurasi yang berarti saling berganti. 

Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara salah satu 

orang atau lebih dimana salah satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain 

dengan tujuan untuk menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Menurut 

Maswadi Rauf dalam buku Konsensus dan Konflik Politik, bahwa konflik dapat 

diartikan sebagai setiap pertentangan atau perbedaan pendapat antara paling tidak 

dua orang atau kelompok .
27 

 

Dari definisi tersebut kata konflik identik dengan tindakan kekerasan. 

Mengenai definisi konflik biasanya sebagai suatu bentuk perbedaan ide, atau 

pertentangan ide, pendapat, faham, dan kepentingan diantara dua pihak atau lebih. 

Pertentangan ini biasanya berbentuk non fisik bisa jadi dalam benturan fisik bisa 

berkadar tinggi dalam bentuk pertahanan, dan bisa pula berkadar rendah yang tidak 

menggunakan pertahanan. Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menjelaskan bahwa 

konflik terjadi karena adanya perbedaan persepsi atas perbedaan kepentingan. 

(perceived divergence of interest). Kedua tokoh tersebut mendefinisikan kepentingan 

sebagai ebuah perasaan atau nilai individu atas apa yang mereka harapkan yang 

sifatnya berpusat dalam pikiran dan tindakan yang mempengaruhi sikap, tujuan dan 

niat yang akan selalu dipertahankannya. Pruitt dan Rubin juga menyatakan bahwa 

kepentingan merupakan sumber utama penyebab konflik. 

 

Konflik bermula ketika dua individua tau kelompok memiliki kepentingan 

yang berseberangan dan lambat laun kepentingan tersebut berubah semakin rumit jika 

tidak ada upaya penyelesaian yang dapat memuaskan antara pihak yang sedang 

berkonflik.
28

 Kepentingan bagi pihak yang berkonflik memiliki prioritas yang lebih 

tinggi atau lebih penting jika dibandingkan kepentingan yang lain. Dalam konteks 
 
 
 
 

27
Maswadi Rauf, Konsensus Dan Konflik Politik (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Departemen Pendidikan Nasional, 200), Hlm 2.  
28 Dean G. Pruitt dan Jeffey Z. Rubin. Teori Konflik Sosial. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 
2009). Hlm. 21-22.
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konflik perebutan lahan Sumber Daya Air Wendit yang melibatkan Pemerintah 

Kabupaten Malang, masyarakat desa Mangliawan, Pemerintah Kota Malang, PDAM 

kabupaten dan Kota Malang berkepentingan dalam mengelola pemanfaatan air 

sebagai sumber pemasukan, sedangkan bagi warga sumber air wendit merupakan 

sumber kehidupan bagi mereka karena banyak aktivitas masyarakat bergantung atas 

aliran air Sumber Wendit. Konflik merupakan salah satu kajian yang sering dibahas 

dalam ilmu politik, hal ini disebabkan konflik dan ilmu politik menjadikan 

masyarakat sebagai obyek. Di sisi lain, konflik sosial juga dapat dimaknai sebagai 

konflik antar kelompok karena isu yang dipermasalahkan adalah isu publik dan 

berhubungan dengan kepentingan bersama.
29 

 

Konflik perebutan lahan kerapkali melibatkan berbagai kelompok dan 

lapisan, baik antar instansi maupun pihak pemerintah dengan masyarakat ataupun 

juga dengan pihak swasta atau perusahaan. Terhitung sejak reformasi, konflik-

konflik yang muncul terkait perebutan lahan, seringkali memperebutkan lahan 

atau wilayah yang menyangkut hajat hidup masyarakat sekitar dan hasilnya bisa 

dipastikan bahwa terjadi konflik antara masyarakat dan instansi pemerintah atau 

swasta dan konflik ini nyaris tidak terselesaikan atau membutuhkan waktu yang 

lama. 

1.5.2.1 Determinan Konflik 

 
 

Dalam bukunya teori konflik sosial, Pruitt dan Zubin tiga determinan 

kenapa konflik bisa terjadi.
30 

 

1. Determinan Tingkat Aspirasi 
 
 

Determinan tingkat aspirasi merupakan keinginan yang sangat kuat dalam 

diri seseorang atau kelompok. Hal ini dapat terlihat dalam usaha untuk 

mencapainya yang memiliki kecenderungan lebih bernilai dibandingkan dengn 

keadaan sekarang. Aspirasi timbul dan kemudian berpotensi menjadi konflik 
 
 

29 Maswadi Rauf, Op.cit., Hlm 19
  

30 Dean G Pruitt, Jeffey Z. Rubin, Op.cit., Hlm 28-40 
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disebabkan oleh beberapa pertimbangan seperti perimbangan realistis dan 

pertimbangan idealis. Pertimbangan realistias menyatakan bahwa masing-masing 

pihak yang berkonflik mampu mendapatkan apa yang diinginkan, sedangkan 

pertimbangan idealis mempercayai tiap-tiap pihak berhak menguasai obyek yang 

sedang diperebutkan. Aspirasi ini terus disuarakan sepanjang aspirasi yang 

diperjuangkan belum terwujud dan tiap-tiap pihak yang bertikai melalukan segala 

usaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Hal ini disebabkan kedua belah 

pihak atau lebih memiliki argumentasi yang sama kuat dan menganggap mereka 

mampu meraih apa yang sedang diperebutkan. 

 

2. Determinan Persepsi Tentang Aspirasi Pihak 
 
 

Determinan persepsi tentang aspirasi pihak, kondisi menggambarkan suatu 

keadaan seseorang atau kelompok memiliki aspirasi tinggi tidak otomatis 

membuat individu atau kelompok tersebut terlibat konflik. Di sisi lain, individu 

atau kelompok meyakini bahwa pihak juga memiliki harapan yang sama tinggi 

sehingga kedua belah pihak mencapai aspirasi yang tinggi merupakan sebuah 

kemustahilan. Sebaliknya, jika salah satu pihak aspirasinya rendah maka hal ini 

bukanlah sesuatu yang membahayakan bagi kelompok lainnya dan konflik akan 

terhindarkan dengan mudah, 

 

3. Tidak Adanya Alternatif Yang Dapat Diterima Oleh Semua Pihak 
 
 

Tidak adanya alternatif yang dapat diterima oleh semua pihak, kondisi di 

mana upaya yang telah ditempuh telah mencapai kondisi tiap-tiap pihak tidak lagi 

memiliki alternatif pilihan yang bisa diterima semua pihak dan tiap-tiap pihak 

menggunakan segala cara agar keinginannya terpenuhi. Pemikiran semacam ini 

mengenai ketiadaan alternatif merupakan hal yang relatif atau biasa disebut zero-

sum thinking yaitu pola pikir bahwa keuntungan saya merupakan kerugianmu dan 

berlaku sebaliknya. Kondisi zero-sum thinking berdampak pada perilaku megatif 

kepada pihak lain karena pemikiran ini mementingkan kepentingan pribadi 

daripada mempertimbangan kondisi pihak lain. 
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1.5.2.2 Strategi Konflik 

 
 

Selain adanya tiga determinan konflik, Pruitt dan Rubin juga menjelaskan 

perihal lima strategi dasar yang biasa dipakai oleh pihak-pihak yang berkonflik 

untuk berusaha keluar dari lingkaran konflik.
31

 Kelima strategi itu antara lain: 

 

1. Contending 
 
 

Strategi ini merupakan upaya penyelesaian konflik di mana pihak yang 

sedang berkonflik menghalalkan segala cara tanpa mempertimbangkan pendapat 

atau keinginan pihak lain. Salah satu perwujudan sikap ini adalah salah satu pihak 

berusaha mempertahankan aspirasinya sekuat tenaga dan membujuk pihak lain 

untuk menuruti kemauan mereka. Beberapa Teknik yang digunakan dalam teknik 

adalah argumentative persuasive, hal ini ditempuh dengan jalan dialog dan dalam 

strategi. Pendekatan dialog ini merupakan tingkatan paling rendah sedangkan 

paling tinggi adalah dalam bentuk ancaman. Ancaman akan diturunkan 

tingkatannya atau tidak lagi digunakan jika salah satu pihak telah bersedia 

mengalah atau menurunkan aspirasinya. Ancaman ini dilakukan Ketika salah satu 

pihak memiliki kuasa (power) yang lebih kuat sehingga yakin dalam melakukan 

ancaman dan yakin akan meraih keuntungan besar dalam konflik yang sedang 

berlansung. Hal inilah yang menjadi sumber kenapa pihak tersebut berani 

melakukan konflik terbuka. 

 

2. Problem Solving (pemecahan masalah) 
 
 

Strategi ini merupakan upaya dari masing-masing pihak yang sedang 

berkonflik mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang membuat kedua 

belah pihak yang berkonflik merasa adil dan puas. Meskipun di kondisi ini kedua 

belah pihak tetap berusahan mempertahankan aspirasinya namun kedua belah 

pihak masih berkeinginan berusaha mencari jalan untuk melakukan rekonsiliasi 

dan mendengarkan aspirasi pihak lain. Jika terjadi kesepakatan antar pihak yang 
 

 
31 Ibid, Hlm 56-59.
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berkonflik, hal ini seringnya berbentuk kompromi di mana keputusan ini 

merupakan keputuasan yang menguntungkan kedua belah pihak. Selain kompromi 

juga bisa berupa solusi integratif yaitu rekonsiliasi kreatif atas kepentingan yang 

paling mendasar dari tiap-tiap yang berkonflik. Meskipun strategi ini merupakan 

bentuk yang ideal karena bisa memuaskan kedua belah pihak yang berkonflik 

namun strategi ini sianggap tidak terlalu praktis karena salsah satu pihak 

berpotensi tdak siap atau tidak saling mempercayai setelah keputusan ini diambil. 

 

3. Yielding (Mengalah) 
 
 

Strategi ini adalah kondisi mengalah, yaitu salah satu pihak yang berkonflik 

menurunkan aspirasinya ke posisi yang lebih rendah serta berupaya terbuka dan 

mendengarkan aspirasi dari pihak lain. Sikap mengalah ini juga dapat terlihat dalam 

penyerahan segala keputusan dan resolusi konflik kepada pihak lawan. 

 

 

4. Withdrawing dan Inaction (Menarik diri) 
 
 

Strategi withdrawing atau secara harfiah berarti meanrik diri bahwa 

masing-masing pihak menghentikan pertikaian guna menghindari dari 

kontroversi. Penghentian ini sifatnya permanen, yaitu salah satu atau kedua belah 

pihak sudah tidak lagi memiliki ketertarikan terhadap konflik yang sedang 

dihadapi yang berdampak pada konflik terhenti tanpa adanya penyelesaian. 

Strategi inaction yaitu merupakan aktivitas sementara yang masih membuka 

adanya opsi bagi pihak lainnya untuk menyelesaikan kontroversi yang sedang 

berlangsung. Dalam kondisi ini, masing-masing pihak yang berkonflik memilih 

melakukan tindakan menunggu dan mempertimbangkan langkah yang akan 

diambil selanjutnya. Namun seringkali akhir dari strategi masing-masing pihak 

mampu mengatasi konflik yangs sedang dihadapi dengan berbagai macam upaya, 

setrategi dan alternatif pendekatan lainnya. 

 

 

21 



  
  

IR - PERPUSATAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI   KONFLIK ANTAR ELITE  MOH. ZAINUL ARIFIN  

 
 
 
 

5. Trade-off 
 
 

Strategi ini menggabungkan seluruh strategi yang ada seperti yang telah 

dijelaskan di atas, karena strategi beranggapan bahwa memilih salah satu strategi 

berarti berkurangnya kemungkian untuk menggunakan strategi lainnya. Dalam 

konflik perebutan tanah kecenderungannya bersifat agresif dan melakukan 

bermacam-macam bentuk tindakan aspirasi sehingga kondisi ini menyebabkan 

ekskalasi konflik meningkat. Pruitt dan Zubin menyatakan bahwa konflik yang 

meningkat (ekskalasi), maka eksklasi itu akan mengalami bertambahnya 

perubahan. Meskipun ekskalasi tidak selalu terjadi bersamaan oleh kedua belah 

pihak namun hal ini mempengaruhi pihak-pihak yang berkonflik secara 

keseluruhan. 

 

1.5.2.3 Transformasi Konflik 

 
 

Transformasi menurut Pruitt dan Zubin terjadi selama ekskalasi konflik 

berlangsung
32

: 

 

1. Ringan→ Berat 
 
 

Segala macam upaya untuk memperoleh hasil dalam sebuah konflik atau 

permasalahan awal mulanya dimulai dengan upaya yang lebih ringan, hal biasa 

disebut atau berbentuk ingrasiasi, gamesmanship, argumentasi persuasif, dan janji. 

Banyak kasus konflik dimana strategi yang lebih ringan akan terganti dengan yang 

lebih berat seperti ancaman, komitmen yang tidak dapat berubah lagi dan lain-lain. 

Tidak jarang ancaman ini bisa menjurus kepada kekerasan. 

 

2. Kecil→Besar 
 
 

Manakala sebuah konflik berekskalasi terjadi, maka kecenderungannya 

bahwa isu-isu yang sedang menjadi sumber permasalahan mengalami proliferasi 

atau berkembang biak. Hal ini bisa dimaknai bahwa masing-masing pihak yang 
 
 

32 Ibid, Hlm 143-147.
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berkonflik akan mengeluarkan segala sumber daya yang dimilikinya demi 

menigkatkan kekuatan yang semula keci menjadi lebih besar. 

 

3. Spesifik→Umum 
 
 

Dalam konflik yang berekskalasi maka isu ini akan terus mengalami 

perkembangan, artinya isu-isu yang pada awalnya adalah spesifik menjadi isu-isu 

yang lebih umum dan berpotensi melibatkan segala posisi dan biasanya mulai 

terjadi intoleransi oleh pihak lain. Isu-isu tersebut digulirkan dengan tujuan 

menjatuhkan pihak lain yang dianggap sebagai ancaman. 

 
 
 

 

4. Berhasil→Menang→Menyakiti Pihak Lain 
 
 

Di tahap ekskalasi ini, dari mulanya seluruh pihak yang berkonflik 

berupaya untuk mempertahankan aspirasi individualnya atau kepentingannya 

senditi tanpa mempedulikan baik atau buruknya dampaknya terhadap orang lain. 

Dalam ekskalasi ini, kepentingan yang tadinya sederhana berkembang sesuai 

dengan tjuan pihak-pihak yang berkonflik yang lebih kompetitif. Ketika ekskalasi 

ini berkembang secara terus-menerus maka tujuan dari masing-masing pihak yang 

berkonflik berubah hingga menyakiti dan memberikan beban atas segala biaya 

yang haru ditanggung oleh pihak yang dianggap sebagai ancaman. 

 

5. Sedikit→Banyak 
 
 

Di kondisi ekskalasi konflik seperti ini, agitas (hasutan yang ditujukan kepada 

banyak orang) dilakukan oleh sedikit peserta kemudian berkembang menjadi tindakan 

Bersama (kolektif) sehingga konflik yang awalmya melibatkan sedikit partisipasn 

berkembang menjadi banyak partisipan dan tiap-taip partisipan atau kelompok 

memperluas konfliknya. Kondisi ini biasanya terjadi Ketika salah satu pihak merasa 

kalah atau gagal dalam memperebutkan konflik atau sumber daya sehingga partisipan 

atau kelompok yang kalah ini mengajak pihak lain yang tidak 
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ikut berkonflik ini dan memiliki pemahaman yang sama untuk ikut terlibat agar 

kelompok yang kalah ini memiliki kekuatan baru dan berpotensi memenangkan 

konflik. 

 

Kecenderungannya, jika suatu konflik kemudian mengalami ekskalasi maka 

konflik ini akan terus membesar karena hakekatnya konflik yang terekskalasi akan 

selalu mengalami intensitas. Terdapat kondisi di mana konflik bisa tidak terjadi 

ekskalasi, yaitu adanya hubungan-hubungan di mana konflik ini memiliki stabilitas 

yang tinggi. Stabilitas yang dimaksud adalah resistensi atau keengganan untuk terlibat 

dalam konflik yang menjurus pada hal-hal berpotensi merusak. 

1.5.2.4 Model Konflik 

 
 

Pruitt dan Zubin juga menawarkan cara yang bisa ditempuh pihak-pihak 

yang berkonflik untuk mampu mengurangi ekskalasi yang sedang berlangsung 

dengan mempersyaratkan ketersediaan norma atau lembaga yang berupaya 

mencegah ekskalasi berkembang dan menjadi perantara konflik tersebut. selain itu 

juga adanya intervensi dari pihak lain, biasanya disebut mediator atau penengah. 

Dalam beberapa teori yang membahas soal ekskalasi biasanya memuat salah satu 

dari tiga model konflik yang sifatnya umum. Pruitt dan Zubin mengemukakan 

bahwa terdapat tiga model konflik dalam mencegah berkembangnya ekskalasi, 

antara lain sebagai berikut
33

: 

 

1. Agressor – Defender 
 
 

Pendekatan ini merupakan sebuah model yang berupaya memisahkan 

pihak yang berkonflik, ada piha yang ditunjuk sebagai aggressor atau penyerang 

dan defender atau pihak yang bertahan. Pihak yang berposisi sebagai aggressor 

seringkali merupakan pihak yang menggunakan strategi contending tingkat ringan 

dalam usahanya menyelesaikan konflik dengan pihak lain (defender). Apabila 
 
 
 

 
33 Ibid, Hlm 200-206.
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strategi contending tidak membuahkan hasil maka akan berkembang menadi 

strategi yang lebih berat. 

 

2. Spiral – Konflik 
 

Pendekatan ini merupakan sebuah model yang menjelaskan bahwa 

ekskalasi dipandang sebagai hasil dari sebuah lingkaran setan antara aksi dan 

reaksi. Dalam pendekatan ini, strategi contending yang digunakan oleh satu pihak 

akan direspon oleh pihak lainnya dengan membentuk lingkaran setan menjadi utuh 

dan kemudian membentuk lingkaran lainnya. Pendekatan ini, spiral yang 

dimaksud adalah kedua belah pihak saling membalas sebagai bentuk hukuman 

kepada pihak lain atas tindakan yang telah dilakukan. 

 

3. Perubahan Struktural 
 
 

Pendekatan ini merupakan sebuah pendekatan ketika konflik berekskalasi, 

maka perubahan kejiwaan (psikologis) yang berpotensi terjadi cukup bervariasi. 

Variasi sikap dan persepsi negatif terhadap pihak lawan akan terus berkembang. 

Sikap negatif bisa terlihat dari upaya menyalahkan pihak lawan karena sebagai 

sumber yang membuat konflik semakin membesar. 

1.6 Kerangka Konseptual 

1.6.1 Konflik 

 

Konflik merupakan pertentangan atau perbedaan pendapat. Perbedaan 

pendapat antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan sosial yang terjadi 

karena adanya kepentingan manusia untuk kepentingan sendiri terkait dengan hal-

hal lain yang merugikan pihak lain. Konflik dari bahasa latin adalah configere 

yang berarti saling menggantikan. Konflik berbeda dengan kekerasan. Sedangkan 

konflik memiliki arti sendiri yaitu merupakan perjuangan untuk memperoleh hal – 

hal yang bisa dikatakan langka, contohnya nilai, status, kekuasaan dan otoritas. 

Perbedaan antara konflik dan kekerasan yaitu, di dalam konflik yang tidak pasti 

terjadi, sedangkan di mana konflik pasti ada konflik. 
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Menurut Thomas Hobbes, setiap manusia mementingkan dirinya sendiri 

dan ingin memperoleh kenikmatan hidup secara materiil tanpa memperhatikan 

kepentingan orang lain, itulah alasan perlu adanya kekuasaan politik yang 

mengatur masyarakat. Konflik bisa terjadi antar kelompok yang memperebutkan 

hal yang sama. Konflik juga terjadi karena adanya keinginan manusia untuk 

menguasai sumber-sumber dan posisi yang langka (resource and scarcity).
34 

 

Kata konflik dalam ilmu politik tak jarang kali menentang dengan senang, 

seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik juga termasuk dalam 

pengertian “benturan”, seperti disparitas pendapat, persaingan, serta kontradiksi 

antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, 

dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Proses “menyelesaikan” 

Demikianlah kebijakan ini dipublikasikan, Politisasi atau Koalisi, pembuatan 

pembuatan keputusan, dan pembuatan perencanaan peletakanaan. 

 

Berdasarkan Abioudin Alao, proses-proses ekstraksi sumber daya alam 

bisa memicu terjadinya permasalahan pada sumber daya alam. Kompleksitas 

proses ekstraksi adalah cara dimana sumber daya alam dibutuhkan untuk 

kepentingan manusia sehari-hari. Proses eksplorasi dan proses eksploitasi 

merupakan bagian dari proses ekstraksi sumber daya alam. Selain menyangkut 

kuantitas serta kualitas ketersediaan sumber daya alam, penyebab konflik lainnya 

yaitu karena situasi politik, pengendalian serta pengelolaan yang berhubungan 

dengan bagaimana sumber daya alam dikelola oleh negara, dan beberapa masalah 

menyebabkan konflik. 

 

Masyarakat selalu mengalami perubahan sosial baik pada nilai juga pada 

strukturnya, atau dapat dikatakan baik secara revolusioner dan evolusioner. 

Perubahan ini ditentukan oleh gerakan sosial dari individu dan kelompok sosial 

sebagai bagian masyarakat. Gerakan sosial dalam sejarah masyarakat timbul dalam 
 
 
 
 

 
34 Dikutip oleh Gurr, Mack dan Snyder menulis “conflict relation always involve attempts to gain 
control of scarce resources and positions or to influence behavior in certain directions...” T. R. 
Gurr, Why Men Rebel. (UK: Routledge, 1957) 
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berbagai macam kepentingan, seperti mengubah struktur korelasi sosial, mengganti 

pandangan hidup, serta kepentingan merebut kiprah politik (kekuasaan). 

 

Menurut webster istilah “conflict” di dalam bahasa aslinya berarti “suatu 

perkelahian, peperangan, atau perjuangan”, lalu berkembang dengan masuknya 

“ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan 

lain-lain”. Pruitt dan Rubin mengambil suatu makna terbatas berdasarkan definisi 

webster yang kedua, konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan 

atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat 

dicapai secara simultan.
35 

 

Dalam ilmu-ilmu sosial mengenal ada dua pendekatan yang saling 

bertentangan untuk memandang masyarakat, yaitu pendekatan struktutal 

fungsional (consensus) dan pendekatan struktural konflik. Pendekatan konsensus 

berasumsi bahwa warga mencakup bagian-bagian yang tidak sama fungsi namun 

saling bekerjasama satu sama lain secara fungsional, serta masyarakat terintegrasi 

atas dasar suatu nilai yang disepakati bersama sehingga masyarakat selalu dalam 

keadaan keseimbangan dan harmonis. Sedangkan pendekatan konflik berasumsi 

masyarakat mencakup berbagai bagian yang memiliki kepentingan yang saling 

bertentangan, dan masyrakat terintegrasi dengan suatu paksaan dari kelompok 

yang dominan sehingga masyarakat selalu dalam keadaan konflik.
36 

 
Konflik muncul akibat dari beragam kepentingan yang muncul, dalam konflik 

perebutan lahan kelola Sumber Air Wendit di desa Mangliawan, Pakis, kabupaten 

Malang sehingga mengakibatkan perbedaan pandangan di kedua pihak pemerintah 

yaitu pemerintah Kabupaten Malang dan pemerintah Kota Malang yang berujung 

pada perselisihan yaitu saling mengklaim batas wilayahnya. Konflik yang terjadi 

dalam antar individu ataupun antar kelompok akan selalu menuju kearah kesepakatan 

(konsensus). Selain hal itu pun, masyarakat tidak dapat terikat secara 
 
 
 

 
35 Dean G Pruitt dan J.Z Rubin. 2004. Teori Konflik Sosial. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hlm 9-

  

10.  
36 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik. (Jakarta: Gramedia Widia Sarana, 1992). Hlm. 149.
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permanen dengan megandalkan kekuasaan serta paksaan dari kelompok yang 

secara umum dikuasai. 

 

Secara luas konflik memiliki tujuan dasar, yaitu untuk mendapatkan 

sumber-sumber, hal ini merupakan ciri manusia yang hidup bermasyarakat karena 

manusia memerlukan sumber-sumber tertentu yang bersifat materi dan jasmani 

maupun spiritual dan rohaniah untuk dapat hidup secara layak dan terhormat 

dalam masyarakat, yang ingin diperoleh oleh manusia adalah hal-hal yang sesuai 

dengan kehendak bebas dan kepentingannya sama seperti tanah olahan tersebut 

nantinya akan dimanfaatkan menjadi lahan tambak dan membantu perekonomian 

bagi yang mengelolahnya. 

 

Dalam penyelesaian konflik perlu usaha-usaha yang dilakukan untuk 

menyelesaikan atau menghilangkan konflik dengan cara mencari kesepakatan 

antara pihak yang terlibat di dalam konflik sehingga mencapai apa yang kita sebut 

sebagai kesepakatan (konsensus) individu atau kelompok yang bertikai ini 

berhasil menyelesaikan konflik apabila mereka sepakat atau setuju untuk 

menghentikan dan tidak meneruskan perbedaan pendapat. 

1.6.2 Partisipan Konflik 

 
 

Dalam partisipan konflik ini partisipan yang dimaksud merupakan suatu 

kelompok atau individu yang terlibat langsung dalam permasalahan dan 

pertentangan yang terjadi akibat adanya konflik yang bentuk keterlibatannya bisa 

langsung maupun tidak langsung. Secara langsung merupakan adanya keterlibatan 

berbentuk fisik yang berupa demonstrasi, unjuk rasa dan tindakan yang lainnya. 

Sedangkan secara tidak langsung merupakan adanya keterlibatan yang non fisik, 

seperti materi, bantuan moral, diskusi untuk memberikan solusi dan alternatif 

untuk memenangkan konflik tesebut. 
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1.6.3 Masyarakat/Warga Desa 

 
 

Istilah masyarakat dalam bahasa Inggris yaitu society yang berasal dari 

kata latin socius, berarti kawan. Sementara masyarakat sendiri berasal dari kata 

Arab yaitu syaraka yang berarti ikut serta, artinya. Masyarakat adalah sekumpulan 

manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah saling berinteraksi.
37 

1.6.4 Sumber Mata Air 

 
 

Mata air adalah air yang mengalir dari batuan maupun tanah menuju ke 

permukaan tanah secara alamiah. Mata air sendiri merupakan bagian dari hidrosfer 

yang mengalir melalui retakan atau celah didalam tanah yang kemudian 

menyembur dari bawah tanah menuju permukaan dalam bentuk mata air.
38

 Mata 

air merupakan penghasil air bersih yang digunakan oleh manusia, hewan dan 

tumbuhan untuk mempertahankan kehidupannya. Sumber air yang dipergunakan 

untuk kebutuhan makhluk hidup ialah air hujan, air permukaan dan air tanah. 

1.6.5 Lahan 

 
 

Lahan adalah suatu wilayah gabungan antara unsur-unsur permukaan bumi 

yang penting bagi kehidupan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk 

memenuhi kebutuhannya. Johara T. Jayadinata mendefinisikan bahwa lahan 

sebagai tanah yang telah ada peruntukannya serta umumnya telah ada pemiliknya, 

entah itu perseorangan maupun badan-badan tertentu.
39 

 

Definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya lahan 

adalah tanah yang sudah ada peruntukkannya dan manusia selalu mengolah lahan 

sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya sehari – hari untuk hidup. 
 
 
 

 
37 Maswadi Rauf . Konsensus dan Konflik Politik. (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi 
Departemen Pendidikan Nasional, 2001), hlm 9.

 

38 Apaarti.com, Pengertian dan Definisi Mata Air, http://www.apaarti.com/MataAir, (diakses 
pada  

16 September 2019)  
39 Johara T. Jayadinata, Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah 
(Bandung: Penerbit ITB, 1999)
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Keberadaan lahan sekarang ini sangat dibutuhkan oleh manusia selalu berusaha 

mengolah dan mengelola lahan yang ada sebagai upaya menjamin kelangsungan 

hidupnya. 

1.6.6 Penggunaan Lahan 

 
 

Pemanfaatan lahan ini sangat membantu bagi kehidupan manusia dan 

perlu pengolahan lebih lanjut, oleh sebab itu diperlukan suatu kebijakan atau 

keputusan pada suatu penggunaan lahan yang benar – benar berhak untuk 

mengelolahnya. Penggunaan lahan merupakan interaksi antara dua faktor yaitu 

faktor manusia dan faktor tanah. Manusia adalah faktor yang mempengaruhi atau 

yang melakukan kegiatan terhadap lahan dalam usaha memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Lahan adalah faktor yang dipengaruhi sebagai tempat tinggal maupun 

sebagai tempat untuk mencari nafkah. 

 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Jenis Penelitian 

 
 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data – data 

yang akurat, tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam metode penelitian yang di Jenis 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Studi kualitatif deskriptif 

memiliki tujuan untuk memberikan padangan yang kaya akan informasi melalui 

penelitian data untuk menghasilkan deskripsi atau penggambaran data yang 

lengkap. menggunakan penelitian kualitatif karena ingin mengukur kedalaman 

fenomena yang sedang terjadi. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif. Studi deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang kaya akan 

informasi melalui penggalian data secara in-depth (mendalam) menghasilkan 

penelitian thick descriptive atau deskripsi data yang lengkap. Studi dimaksudkan 
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untuk memberikan gambaran mengenai Faktor penyebab Konflik Sumber air 

Wendit di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. 
40 

 

Proses-proses penelitian ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan 

metode, baik dengan menggunakan wawancara secara mendalam dan 

menempatkan pihak yang diwawancarai sebagai subyek penelitian atau informan 

yang memiliki pengetahuan. Data tersebut bisa berupa naskah wawancara, catatan 

lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. 

Dan kemudian dari hasil penelitian ini berbentuk narasi atau deskripsi yang 

menggambarkan dan menjelaskan realistis dari sudut pandang yang sesungguhnya 

ketika peneliti telah mendalami subyek penelitiannya. Dengan demikian, laporan 

yang akan disajikan akan banyak berupa kutipan – kutipan data untuk 

memberikan gambaran penyajian laporan. 

1.7.2 Fokus Penelitian 

 
 

Fokus penelitian ini unit analisisnya individual dikarenakan lebih mudah 

menemui informan tersebut dan yang pasti jelas dan info yang diberikan itu akurat 

dan terpercaya, dan mempermudah peneliti untuk menganalisisnya dan 

mewawancari informan yang dianggap layak oleh peneliti. 

1.7.3 Lokasi Penelitian 

 
 

Lokasi yang akan dipilih adalah di Kabupaten Malang, Kota Malang yaitu 

akan seperti di Kantor Pemerintahan Kabupatan Malang dan Kantor Pemerintahan 

Kota Malang, Kantor PDAM Kota Malang, Desa Mangliawan, dan Biro Administrasi 

Pemerintahan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal ini dipilih karena 

Kabupaten Malang, Kota Malang, Kantor Pusat PDAM Kota Malang, Desa 

Mangliawan didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain karena biaya, waktu, 

tenaga yang dimiliki oleh peneliti, serta daerah tersebut terdapat daerah yang 
 
 
 

 
40 Lisa Harrison, Metodologi Penelitian Politik. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007). 
Hlm 86.
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terlibat langsung dalam perebutan lahan pengelolaan sumber air Wendit di Desa 

Mangliawan, Pakis, Kabupaten Malang . 

1.7.4 Subyek Penelitian 

 
 

Subyek Penelitian ini dilakukan kepada Pemerintah Kabupaten Malang dan 

Pemerintah Kota Malang yang terlibat secara langsung dalam konflik kepentingan 

pengelolaan lahan sumber air wendit di Desa Mangliawan, Pakis, Kabupaten Malang 

tersebut. Apa saja buah hasil dari konflik yang dilakukan tersebut. Adapun Subjek 

Penelitian harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti, penentuan 

berdasarkan kebutuhan yang ingin dicapai. Penentuan informan peneliti ditujukan 

untuk mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan faktual. 

 

Informan yang akan diwawancarai oleh peneliti antara lain : 

 

 Kepala Desa / Aparatur Desa


 Warga Desa Mangliawan


 Pemerintah Kabupaten Malang


 Pemerintah Kota Malang


 Kepala Balai Tirta Kanjuruhan  PDAM Kabupaten Malang


 Kantor Biro Administrasi Pemerintahan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur
 
 

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data 

 
 

Teknik pengumpulan data yaitu purposive sampling dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara secara langsung dengan 

nforman yang dituju untuk mendapatkan hasil yang baik. Namun peneliti juga 

mendapatkan informasi dari media yang berkaitan dengan berita konflik tersebut. 

 

A. Wawancara 
 
 

Dalam penelitian kualitatif, data utama adalah dengan cara melakukan 

wawancara langsung, peneliti akan mendapatkan data-data utama untuk mampu 

menjawab segala pertanyaan-pertanyaan dari penelitian. Dalam proses wawancara, 
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peneliti menyiapkan alat bantu untuk melancarkan kegiatan tersebut seperti pada 

umumnya, agar wawancara dapat terkontrol dengan baik, maka peneliti terlebih 

dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan pokok penelitian agar tidak meluas 

dari topik. 

 

B. Observasi 
 
 

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan subjek yang diteliti secara 

langsung tanpa alat perantara apa yang terjadi di lapangan. Sedangkan 

pengamatan tidak langsung adalah mengikuti subjek yang diteliti melalui media. 

 

C. Studi pustaka 
 
 

Teknik pengumpulan data yang didapatkan dari sumber artikel-artikel, 

beritaberita, literatur buku, serta informan sebagai objek penelitian serta 

sumbersumber lain guna menguatkan temuan data yang berkaitan dengan masalah 

yang diangkat.  

1.7.6 Teknik Analisis Data 

 
 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif. Alasan penggunaan metode kualitatif adalah : pertama, lebih 

mudah menyesuaikan di lapangan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. 

kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat peneliti subjek penelitian. 

Teknik analisis data ini bertujuan untuk menyusun data agar tersusun rapi, dimana 

di mulai wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait serta kumpulan 

bahan-bahan yang didapat untuk menunjang penelitian. 

 

Adapun proses analisis data kualitatif, yaitu melalui tiga tahapan yang 

berlangsung secara bersamaan yakni : Reduksi atau disebut penyederhanaan data, 

yaitu kegiatan yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan 

usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu 

dijaga sehingga tetap berada di dalamnya, paparan data sehingga 
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menyusun data dalam satu kesatuan, penarikan kesimpulan atau benang merah 

atau verifikasi. 

 

Pada analisis data ini, penulis harus terlebih dahulu memisahkan data 

antara data primer dengan data sekunder. Data primer yang sumbernya berasal 

dari wawancara harus terlebih dahulu di transkip, sedangkan untuk data sekunder 

di seleksi lagi mana yang akan digunakan atau dilampirkan dan mana yang akan 

di interpretasikan untuk mendukung data primer. Di dalam proses analisis data 

kualitatif harus ada penggolongan data yang bertujuan untuk mencari persamaan 

dan perbedaan dari klasifikasi data yang tersedia. Selanjutnya adalah 

menghubungkan hasil temuan data dengan refrensi, jurnal, dokumen dan teori 

yang digunakan untuk mendapatkan hasil secara akurat. 
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