
I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem demokrasi, sistem

yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam urusan negara.

Sehingga demokrasi memberikan kebebasan berpolitik warga negaranya untuk

berpartisipasi secara langsung ataupun melalui perwakilan. Demokrasi sebagai

tempat masyarakat untuk mendapat hak – hak politiknya, baik karena

ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja atau kebijakan

pemerintah. Didalam demokrasi setiap individu atau kelompok mempunyai

kesempatan politik yang sama untuk mengeluarkan pendapat serta

memperjuangkan aspirasi – aspirasi kepentingannya. Dari hal tersebut,

memberikan suatu gambaran adanya interaksi politik dalam Negara Indonesia,

sehingga memiliki beragam fenomena sosial – politik dari berbagai persoalan

yang timbul dari hubungan antara masyarakat dengan pemerintah dan merupakan

bentuk atau wujud dari nilai – nilai demokrasi yang telah diterapkan sebagai

sistem politik di Indonesia.

Berbagai persoalan kemiskinan, pengangguran, sampai ketidakadilan yang

belum terselesaikan, masih menjadi isu bagi masyarakat sebagai masalah di
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Indonesia. Oleh karena itu, memunculkan berbagai kelompok – kelompok

masyarakat dan membentuk gerakan sosial – politik untuk memperjuangkan

kepentingannya. Sebelumnya pengertian gerakan sosial menurut Takashi Shiraisi

merupakan sebagai alat ekspresi politik rakyat untuk menyampaikan apa yang

benar – benar hendak mereka sampaikan kepada negara1. Tentu saja ada suatu hal

yang melatarbelakangi dibentuknya gerakan oleh masyarakat, salah satunya

adanya rasa kecewa atau tidak puas terhadap kebijakan - kebijakan pemerintah.

Sehingga gerakan digunakan sebagai salah satu instrument politik masyarakat

dalam perilaku kolektif yang terorganisasi mempunyai tujuan untuk

mempengaruhi kebijakan pemerintah. Di Indonesia sendiri keberadaan gerakan

merupakan menjadi bagian dari dinamika politik Negara Indonesia. Pada masa

orde lama berbagai gerakan yang timbul dan memberikan salah satu sejarah

dinamika politik Indonesia seperti gerakan yang dipelopori oleh mahasiswa yang

tergabung dalam GMNI, CGMI, PMII, MMI dan lain sebagainya. Ketika masa

orde baru meskipun pada saat itu dengan pemerintahan yang otoriter, gerakan

masih tetap ada dengan berbagai isu yang menyangkut soal tanah, nasib buruh,

dan pelanggaran Hak Asasi Manusia ( HAM ). Runtuhnya rezim orde baru

memperlihatkan gerakan masyarakat berkembang dengan pesat sebagai bagian

dari pintu demokrasi di Indonesia.

Gerakan sosial seringkali lahir di negara dunia ketiga terutama dalam

rangka memperjuangkan hak – hak atas tanah yang sering tergambarkan dalam

1 Soenyono. 2005. Teori – Teori Gerakan Sosial. Surabaya: Yayasan Kampusina Surabaya. Hal 4
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gerakan petani. Penguasaan tanah sangat penting bagi petani sebagai lahan

produksi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Gerakan petani ini yang

memiliki organisasi besar mendapat reputasi internasional seperti pada gerakan

petani di Amerika Latin dan Afrika Selatan. Menurut Fauzi dkk menggambarkan

dalam bukunya tentang gerakan – gerakan rakyat dunia ketiga, tepatnya di

Amerika Latin yaitu Brazil terdapat gerakan yang bernama Movimento Dos

Trabalhadores Rurais Sem Terra ( MST ) atau Pergerakan Pekerja Pedesaan Tak

Bertanah. MST merupakan gerakan rakyat yang lahir pada tahun 1985 sebagai

perlawanan atas ketimpangan agrarian khususnya di tanah Brazil dimana 46 %

dari seluruh tanah pertanian hanya dikuasai penduduk kurang dari 1 %. MST

melakukan langkah – langkah yang aktif antara rakyat miskin dengan pemerintah

sebagai upaya untuk mendapatkan legalitas atas tanah – tanah yang telah diduduki

rakyat. Dalam upaya – upayanya tersebut MST tidak hanya dilakukan dengan

melakukan perlawanan terhadap pemerintah melainkan juga secara aktif

mengirimkan tenaga – tenaga guru, menyediakan kredit untuk produksi dan lain

sebagainya sehingga memberikan daya tarik yang sangat besar bagi orang – orang

miskin tidak bertanah untuk bergabung.2

Di Afrika Selatan, gerakan atas tanah bernama Landless People’s

Movement ( LPM ) yang dibentuk pada tahun 2001 oleh organisasi – organisasi

rakyat tidak bertanah. LPM ini dibentuk atas dasar tanggapan rakyat yang tidak

2 Noer Fauzi, Sri Wulandari, dan Roni Agustinus. 2005. Gerakan – Gerakan Rakyat Dunia Ketiga.
Yogyakarta : Resist Book. Hal 14 - 17

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI POLITISASI SURAT IJO ... ADISTIRA CATUR PUTRA



I-4

bertanah tentang kegagalan program “land reform” pemerintah paska rezim

apartheid. Gerakan sebagai penentang atas pemisahan perjuangan kota dan desa

dengan menegaskan bahwa penggusuran di kota dan ketiadaan jaminan hukum

untuk penggarapan tanah adalah isu – isu yang secara fundamental terkait dengan

akses tanah.3

Gerakan sebagai interaksi - interaksi politik antara masyarakat dan

pemerintah khususnya pada persoalan atas tanah tidak hanya terjadi di daerah

pedesaan namun juga terjadi di daerah perkotaan  yang mana sebagai wilayah

yang modern dan preferensi masyarakat yang heterogen, sehingga seringkali

memunculkan berbagai permasalahan serta kepentingan – kepentingan. Surabaya

merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memberikan banyak fenomena

sosial – politik di wilayah tersebut. Kota Surabaya mempunyai permasalahan

perihal status tanah yang menjadi suatu fenomena politik yang unik. Beberapa

titik wilayah Surabaya yang dihuni oleh warga sebagaian besar untuk tempat

tinggal yang di klaim sebagai tanah milik pemerintah kota yang lebih dikenal

sebagai surat tanah ijo, dan warga diwajibkan untuk membayar uang sewa tanah

kepada Pemerintah Kota Surabaya sehingga pada akhirnya meresahkan warga

tersebut serta memunculkan gerakan sebagai instrument perjuangan untuk

menghapus surat ijo. Gerakan yang dibentuk oleh warga Surabaya khususnya

yang memiliki status tanah surat ijo, sebagai simbol perlawanan atas dasar

kekecewaan terhadap Pemerintah Kota Surabaya. Runtuhnya orde baru sebagai

3 Ibid. hal 29 - 32
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akibat dari reformasi dari system otoriter menjadi demokrasi, sehingga membuka

ruang terbuka untuk masyarakat memperjuangkan aspirasi – aspirasinya.

Reformasi merupakan embrio yang memberikan peluang terhadap tumbuhnya

gerakan dari masyarakat yang digunakan untuk akses politik masyarakat dalam

mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk memperoleh kepentingannya. Warga

Surabaya khususnya yang terlibat dalam permasalahan surat ijo memanfaatkan

moment tersebut untuk memperjuangkan kepentingannya yaitu menghapus surat

ijo dengan membentuk gerakan.

Adapun penjelasan tentang dinamika politik gerakan sebagai upaya untuk

menghapus surat ijo dalam penelitian sebelumnya oleh Wahyu Surya Dharma

dalam jurnalnya yang berjudul “Dinamika Gerakan Rakyat Anti Surat Ijo

Surabaya (Geratis)”4. Dalam upaya perjuangan menghapus surat ijo, GERATIS

merupakan instrument politik warga surat ijo untuk melawan Pemerintah Kota

Surabaya. GERATIS melakukan upaya tersebut dengan melalui jalur hukum.

Upaya tersebut diawali pada pendaftaran gugatan pertama yang dilakukan oleh

GERATIS pada tanggal 20 Februari 2007. Pada akhirnya gugatan itu dibacakan

oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada tanggal 25 Maret 2008 yang isinya

menolak gugatan GERATIS dengan alasan tidak memenuhi prosedur hukum yang

ada. Pertama, pasca keputusan sidang Pengadilan Negeri itu GERATIS

mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Bulan April 2009 berkas

4 Wahyu, Surya Dharma. 2012. Dinamika Gerakan Rakyat Anti Surat Ijo Surabaya (Geratis). Jurnal
Politik Indonesia. Vol 1
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itu akan dicek kembali posisi banding warga Kelurahan Ngagelrejo dan Jagir.

Sedangkan di sisi lain, keputusan sidang Pengadilan Negeri Surabaya tersebut

tidak memenangkan salah satu pihak, baik Pemkot ataupun GERATIS. Artinya

secara hukum, keputusan Pengadilan Negeri itu menjadikan status tanah menjadi

status quo ( masih dalam sengketa ).

Dalam fenomena tersebut menggambarkan adanya perjalanan perjuangan

untuk menghapus surat ijo dari berbagai upaya dengan melalui jalur hukum yang

dilakukan oleh GERATIS (Gerakan Rakyat Anti Surat Ijo Surabaya ) sebagai

instrument politik warga surat ijo. Akan tetapi pada kurun waktu tertentu, adanya

sebuah fenomena yang menjelaskan gerakan dengan nama lain dan dalam konteks

yang sama sebagai perjuangan menghapus surat ijo di Surabaya. GPHSIS

(Gerakan Pejuangan Hapus Surat Ijo Surabaya) merupakan gerakan yang

bertujuan untuk menghapus surat ijo dan diketuai oleh Bapak Bambang Sudibyo.

Gerakan tersebut mempunyai kesamaan baik perihal permasalahan dan tujuan

serta logo gerakan yang digunakan oleh kedua gerakan tersebut di dalam

websaitnya. Tentu saja ini memberikan adanya sebuah dinamika dalam gerakan

menghapus surat ijo yang awal mulanya bernama GERATIS dan diduga berganti

nama menjadi GPHSIS. Adanya penguat dugaan mempunyai kesamaan dari

penjelasan ketua GPHSIS Bapak Bambang Sudibyo kepada media tentang

“gugatan warga surat ijo ngambang”5. Pihaknya mengakui melayangkan gugatan

5 Faridl, Miftah. 2012. Gugatan Warga Surat Ijo Ngambang. http://surabaya.tribunnews.com
diakses 22 maret 2014 (pukul 22:34 WIB)
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ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada 2007 lalu. Gugatan itu sebenarnya

dilayangkan warga surat ijo di kawasan Ngagel dan Jagir. Sejak 2007 lalu hingga

sekarang gugatan kami status quo atau masih dalam sengketa. Belum ada

perkembangan apapun di pengadilan.

Dari penjelasan tersebut adanya dugaan bahwasannya gerakan yang

mengusung tentang perjuangan pelepasan surat ijo ini mengalami suatu dinamika

dalam gerakan tersebut dari yang awalmulanya bernama GERATIS dan diduga

berganti menjadi GPHSIS. Namun tidak menutup kemungkinan ada hal yang

melatarbelakangi pergantian gerakan tersebut atau terbentuknya gerakan tersebut

menjadi gerakan yang baru yaitu GPHSIS.

Berbagai upaya terus dilakukan oleh gerakan yang memberikan dinamika

dalam perjuangan, pada fenomena berikut ini GPHSIS melanjutkan upaya – upaya

perjuangan hapus surat ijo dalam “seruan boikot surat ijo meluas”6. Munculnya

seruan agar para pemegang surat ijo memboikot pembayaran sewa. Di Peneleh,

seruan boikot itu diwujudkan dalam bentuk spanduk dan juga daerah lain warga

pemegang surat ijo sudah tidak mau membayar sewa. Humas GPHSIS

memberikan seruan untuk memboikot sewa dan sudah disebarkan secara

menyeluruh ke seluruh wilayah yang ada surat ijo. Sejak seruan itu disebarkan,

Mei 2011, hampir seluruh pemegang surat ijo menaatinya dengan tidak membayar

sewa. Dan wilayah Jagir dan Ngagel, sudah tidak mau membayar sejak lama.

6 Anonim. 2011. Seruan Boikot Surat Ijo Meluas. http://www.vistapulsa.com diakses 23 maret
2014 (pukul 10:30 WIB)
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Pada perkembangannya perjuangan tersebut terus dilakukan oleh GPHSIS

sebagai bentuk upaya perlawanan terhadap pemerintah dalam “wali kota Risma

ngambek saat temui demo warga anti surat ijo”7. Warga surat ijo melakukan unjuk

rasa di depan balai Kota Surabaya. Dalam aksinya, warga mendesak agar walikota

memenuhi tuntutan warga dengan menghapus surat ijo dan menggantinya dengan

sertifikat hak milik.

Bukan hanya upaya – upaya dengan melakukan aksi atau perlawanan

terhadap pemerintah, gerakan juga melakukan upaya politik sebagai perjuangan

menghapus surat ijo seperti pada fenomena berikut ini “pansus janji lepas surat ijo

secepatnya”8. Gerakan Pejuang Hapus Surat Ijo Surabaya ( GPHSIS ) menghadiri

undangan komisi A DPRD Surabaya untuk membahas rencana pelepasan surat

ijo. Dalam kesempatan tersebut, Alfan Kusairi Anggota komisi A DPRD

Surabaya meminta kepada pemkot Surabaya yang diwakili oleh Maria Theresia

Ekawati Rahayu, SH Kepala Bagian Hukum kota Surabaya untuk segera

menyerahkan draft rumusan pelepasan surat ijo, dan juga agar tidak membuat

wacana yang meresahkan warga pemegang surat ijo melalui media.

Pada fenomena berikut ini masih memberikan penjelasan perilah

perjuangan gerakan untuk menghapus surat ijo didalam “wali kota didesak lagi

7 Jajeli, Rois. 2012. WaliKota Risma Ngambek Saat Temui Demo Warga Anti Surat Ijo.
http://news.detik.com diakses 5 oktober 2014 (pukul 15:10 WIB)
8 Anonim. 2013. Pansus Jani Lepas Surat Ijo Secepatnya. http://d-onenews.com diakses 29 Mei 2014
(pukul 20.10 WIB)
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cabut surat ijo”9. Warga surat hijau dalam Gerakan Pejuang Hapus Surat Ijo

Surabaya ( GPHSIS ) melakukan konsolidasi dengan dihadiri hampir seluruh

warga surat ijo diantaranya warga Ngagel Rejo, Jagir, Gubeng Kertajaya, Gubeng

Airlangga, Dharmawangsa, Barata Jaya, Tambak Segaran, Wonorejo, Tempel

Sukorejo, Dukuh Kupang, Karang Empat, Perak Barat, Perak Timur, Peneleh,

Kusuma Bangsa, Pasar Kembang, Pucang Anom, dan Gubeng Jaya, serta dihadiri

mantan calon Walikota Surabaya untuk desak wali kota Tri Rismaharini segera

menghapus status tanah surat ijo tersebut. Warga meminta untuk membuat

raperda pelepasan surat ijo yang masih hingga sekarang terhambat di DPRD.

Warga surat ijo yang terpresentasikan dalam GPHSIS mengirimkan surat ke

pemkot sesuai dengan keinginanya tersebut sebulan yang lalu, namun hingga

sekarang masih belum ada jawaban.

Dari beberapa fenomena tersebut mendeskripsikan adanya dinamika

politik yang terjadi dalam gerakan untuk menghapus surat ijo, dengan

menjelaskan gerakan yang menunjukkan sebuah upaya – upaya untuk mencapai

tujuan dengan berbagai cara, baik yang dilakukan di internal gerakan sebagai

kekuatan organisasi dan juga di eksternal sebagai perjuangan untuk mencapai

tujuannya.

Pasca reformasi yang menjunjung tinggi demokrasi memberikan peluang

pada masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung khususnya dalam

9 Sasono, Adi. 2011. Wali Kota Didesak Lagy Cabut Surat Ijo. http://surabaya.tribunnews.com
diakses 30 Mei 2014 ( pukul 23.20 WIB )
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menentukan pejabat politik melalui pemilihan umum. Tahun 2004 pemilihan

umum legislatif diselenggarakan untuk memilih secara langsung anggota DPR,

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sehingga dari hal tersebut, surat ijo

seringkali dijadikan komoditas politik oleh calon legislatif dalam pemilihan

umum. Akan tetapi beberapa upaya yang telah dilakukan gerakan belum juga

memberikan penyelesaian dalam menghapus surat ijo, sehingga gerakan

membutuhkan kekuatan dalam perjuangannya dengan membuka relasi politik

untuk memberikan kontribusi terhadap gerakan dalam mencapai tujuannya dengan

memanfaatkan pemilihan umum untuk bekerjasama dengan aktor – aktor politik.

Seperti yang terlihat pada fenomena – fenomena berikut ini dalam perjuangan

gerakan seringkali gerakan tidak hanya melakukan aksi untuk melawan

pemerintah namun gerakan juga terlibat dalam aksi dukung mendukung dalam

kontestasi politik.

Fenomena berikut ini memperlihatkan keterlibatan gerakan dalam aksi

dukung mendukung kampanye politik pada pemilihan umum legislatif yaitu calon

DPR  dan DPRD Kota Surabaya dalam “warga surat ijo dukung golkar”10. Calon

DPR RI Priyo Budi Santoso menyatakan kewajibannya untuk menyelesaikan surat

ijo di dalam deklarasi dukungan di Wisma Remaja Surabaya dan hadir bersama

caleg Golkar untuk DPRD Surabaya dari Dapil Surabaya IV, Andi Budi

Sulistijanto. Tidak hanya hal tersebut, pihak surat ijo dan golkar membuat kontrak

10 Anonim. 2009. Warga Surat Ijo Dukung Golkar. http://www.kabarbisnis.com diakses 30 mei
2014 (pukul 19. 20 WIB )
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politik perihal penyelesaian surat ijo. Oleh karena itu, warga surat ijo menyatakan

dukungannya terhadap partai Golkar. Warga surat ijo sepakat hanya akan

mememilih partai yang berani membuat komitmen tertulis dengan mereka. Warga

surat ijo akan memilih Golkar. Khususnya Pak Priyo untuk DPR RI dari

Surabaya-Sidoarjo, dan Pak Andi Budi Sulistijanto untuk DPRD Surabaya dari

Dapil Surabaya IV.

Reformasi juga memberikan asas desentralisasi, dimana setiap daerah

mempunyai otonomi untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri.

Berdasarkan hal tersebut dengan dibentuknya UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah, maka untuk pertama kalinya di Indonesia kepala daerah

dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Hal inilah yang juga

menggambarkan surat ijo dijadikan komoditas politik oleh calon kepala daerah

dalam pemilihan umum. Namun peristiwa ini juga dimanfaatkan gerakan surat ijo

sebagai perjuangan menghapus surat ijo dengan bekerjasama kepada calon kepala

daerah, sehingga menarik gerakan untuk terlibat dalam aksi dukung mendukung

dalam pemilihan umum kepala daerah yang terlihat dalam beberapa fenomena.

Fenomena berikut ini memperlihatkan gerakan terlibat dalam aksi dukung

mendukung dalam kampanye politik kepala daerah seperti pada “warga surat ijo:

kami percaya Fitra”11. Pasangan cawali dan cawawali Fitradjaja Purnama dan

Naen Soeryono mendapat dukungan dari warga surat ijo tepatnya di Kelurahan

11 Supriyadi. 2010. Warga Surat Ijo: Kami Percaya Fitra. http://beritajatim.com diakses 1 oktober
2013 (pukul 22:50 WIB)
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Perak Barat Kecamatan Krembangan, Dari keterangan salah satu warga surat ijo

Bapak H. Soeradi, kehadiran pasangan cawali dan cawawali Fitra-Naen adalah

harapan baru. Mereka yakin proses pembebasan surat ijo segera terwujud apabila

pasangan ini terpilih sebagai Walikota Surabaya, karena pasangan ini sebelum

mencalonkan diri sebagai walikota sudah berjuang bersama warga penghuni surat

ijo. Oleh Karena itu, warga surat ijo sudah menandatangani kontrak politik

dengan pasangan ini. Bahwa warga surat ijo akan memenangkan pasangan ini atau

dalam arti mendukung  cawali dan cawawali pasangan tersebut.

Dalam fenomena berikut juga menjelaskan keterlibatan gerakan dalam

aksi dukung mendukung dalam kampanye politik pada “calon gubernur Bambang

Dh menanggapi permasalahan masyarakat terkait surat ijo”12. Bambang DH

sebagai calon gubernur mengadakan sosialisasi dengan warga di daerah Dukuh

Kupang Timur Surabaya yang termasuk dalam warga surat hijau, dengan tujuan

agar warga dapat menyampaikan aspirasinya terkait surat ijo. Bambang DH

menyampaikan ketika beliau menjabat sebagai wali kota hal ini sudah pernah

disampaikan pada pihak BPS pusat dan menghadap melalui walikota, namum

beliau tidak mempunyai wewenang untuk itu. Menurut beliau masalah tersebut

cukup rumit dan beliau akan memperjuangankan aspirasi warga masyarakat

memperoleh tempat tinggal tetap. Warga menyambut baik dengan mendukung

Bambang DH sebagai calon gubernur agar bisa memperjuangkan aspirasi

12Anonim. 2013. CaGub Bambang Dh Menanggapi Permasalahan Masyarakat Terkait Surat Ijo.
http://www.caleg-indonesia.com diakses 29 mei 2014 (pukul 20. 05 WIB )

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI POLITISASI SURAT IJO ... ADISTIRA CATUR PUTRA



I-13

warganya terkait dengan masalah surat ijo. Bahkan warga tersebut secara jelas

mendukung beliau terlihat dengan membuat kaos secara mandiri yang

menjelaskan dukungannya terhadap Bambang DH sebagai calon gubernur yang

kemudian dibagikan untuk para simpatisan pendukung.

Dalam beberapa fenomena tersebut mendeskripsikan tentang gerakan

melakukan upaya perjuangan untuk menghapus surat ijo dengan membangun

relasi politik sebagai bentuk perjuangan melalui politik. Akan tetapi politik sangat

erat dengan kepentingan sehingga dapat mempengaruhi arah gerakan tersebut.

Banyak kemungkinan yang terjadi baik hal positif maupun negatif yang dapat

mempengaruhi gerakan ketika unsur politis terlibat dalam gerakan tersebut.

Berlarutnya waktu yang cukup panjang perjuangan gerakan hapus surat ijo

hingga tahun 2014 permasalahan surat ijo belum juga terselesaikan, sehingga

memunculkan berbagai dinamika politik sebagaimana perlawanan warga surat ijo

terhadap pemkot Surabaya. Upaya – upaya warga tersebut dengan menggunakan

Instrument politiknya yaitu gerakan yang juga mengalami berbagai dinamika

terlihat sebagaimana yang mulanya gerakan dari GERATIS dan kemudian

berganti menjadi GPHSIS, tentusaja ada hal yang melatarbelakangi dari

pergantian tersebut. Disisi lain, seringkali gerakan tidak hanya melakukan aksi

untuk melawan pemerintah namun gerakan juga terlibat dalam aksi dukung

mendukung dalam kontestasi politik, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi

arah gerakan yang lebih mengarah ke politik. Oleh karena itu, yang menjadi
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pembeda penelitian ini dengan penelitian – penelitian sebelumnya perihal masalah

surat ijo, penelitian ini akan berfokus pada studi atau kajian politisasi terhadap

surat ijo Surabaya, terutama mengenai faktor – faktor apa saja yang

mempengaruhi terjadinya politisasi surat ijo di Surabaya, kemudian bagaimana

dinamika internal dalam GPHSIS mendorong untuk terlibat dalam kontestasi

politik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya politisasi surat ijo

di Surabaya ?

2. Bagaimana dinamika internal dalam GPHSIS mendorong untuk terlibat

dalam kontestasi politik ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor – faktor apa saja

yang mempengaruhi terjadinya politisasi surat ijo di Surabaya.

2. Mengetahui bagaimana dinamika internal dalam GPHSIS mendorong

untuk terlibat dalam kontestasi politik.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis yaitu

memberikan kontribusi dan menambah pengembangan ilmu pengetahuan dalam

bidang ilmu sosial dan politik. Selain itu, diharapkan dapat menjadi litelatur yang

bermanfaat sebagai bahan kajian ilmu politik.
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Selain itu diharapkan dapat bermanfaat secara praktis. Bagi peneliti,

penelitian ini merupakan pemenuhan tugas akhir dalam mata kuliah Penulisan

Skripsi. Bagi pembaca, pembaca bisa menjadikan penelitian ini sebagai refrensi

dan juga informasi dan pengetahuan lebih. Masyarakat dapat menilai dan

mengkritisi hasil penelitian yang sudah dilakukan agar data yang diperoleh

menjadi sempurna.

1.5 Kerangka Teori

Teori Gerakan

Gerakan merupakan tindakan kolektif yang terorganisir yang seringkali

muncul atas dasar kekecewaan sebagai perlawanan kepada penguasa. Sesuai

dengan pandangan DiRenzo yang menyatakan bahwa penyebab terjadinya

gerakan sosial bersumber pada adanya perasaan kekecewaan, ketidakpuasan

terhadap symbol – symbol sosial dan kemungkinan adanya resolusi kekecewaan

dan adanya sumber daya untuk melakukan mobilisasi. Ia berpendapat kondisi

deprivasi hanya merupakan faktor sekunder dari suatu gerakan sosial, sementara

yang menjadi faktor primer adalah mobilisasi sumber daya. Sumber daya yang

dimaksud meliputi kepemimpinan, pendukung atau pengikut, asset keuangan,

profesional yang berbakat, akses kepada media, perlengkapan yang tepat dan

kedekatan fisik. 13

13 Soenyono. 2005. Teori – Teori Gerakan Sosial. Surabaya: Yayasan Kampusina Surabaya. Hal 10
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Namun menurut Mancur Olson perlu menambahkan dimensi lain tentang

sumber terjadinya suatu gerakan sosial, yaitu tentang pentingnya pertimbangan

rasionalitas yang bekerja dibelakang keputusan seseorang untuk melibatkan diri

dalam suatu gerakan sosial. Menurutnya seseorang hanya akan berpartisipasi

dalam suatu tindakan kolektif, termasuk gerakan sosial perkotaan, apabila

tindakan tersebut menawarkan keuntungan – keuntungan yang jelas.14

Dalam pandangan Smelser, ada enam faktor yang mempengaruhi

terjadinya gerakan sosial.15 Keenam faktor tersebut sebagai berikut :

1. Kondusivitas Struktural

Gerakan sosial bermula dari adanya struktur yang mendukung.

Kondusivitas struktural ini merupakan embrio yang membuka peluang bagi

terjadinya perilaku kolektif. Untuk menggambarkan kodusivitas struktural

sehubungan dengan adanya tekanan ekonomi atau krisis ekonomi yang akan

memberikan respon kepada masyarakat yang terkena dampak dari hal tersebut,

sehingga akan menimbulkan gerakan yang bertujuan untuk mengubah keadaan

tersebut. Banyak hal yang menggambarkan struktur yang mendukung terjadinya

perilaku kolektif atau gerakan sosial, situasi yang tidak dapat diterima dan

menimbulkan krisis atau kepanikan dalam masyarakat merupakan salah satu hal

yang menimbulkan perilaku kolektif.

14 Ibid. hal 10
15 Smelser, Neil J. 1963. Theory of Collective Behavior. Macmilian : Free Press. Hal 15 - 17
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Struktur kondusiv merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya

gerakan sosial. Adanya permasalahan yang terjadi di masyarakat, yang dapat

menyebabkan keresahan dan kekecewaan sebagai sumber utama terjadinya

gerakan sosial. Indonesia sebagai negara agraris, tanah menjadi hal yang sangat

penting mengingat sebagai tempat produksi dalam memenuhi kebutuhan hidup

manusia, akan tetapi pasca kolonial hak kepemilikan atas tanah menjadi sangat

timpang. Pemilikan atas tanah yang timpang ini dapat menyebabkan munculnya

gerakan – gerakan sosial untuk melawan pemerintah. Ketimpangan – ketimpangan

ini bermula pada hak – hak warga atas kepemilikan tanah yang semula secara adat

sah menjadi milik warga yang kemudian diambil alih oleh pemerintah sebagai

asset negara atas dasar untuk kepentingan kemakmuran rakyat, sehingga justru

mengakibatkan perlawanan terhadap pemerintah  sendiri dalam bentuk gerakan.

Pemilikan atas tanah yang timpang ini menjadi struktur kondusiv terhadap

terjadinya gerakan sosial.

2. Ketegangan Struktural

Gerakan sosial semakin tidak terbendung apabila struktur kondusiv

menimbulkan ketegangan struktural. Ketegangan struktural ini dapat berupa

ancaman, konflik, penindasan dan lain sebagainya. Dalam menjelaskan setiap

kasus adanya gerakan sosial, kita harus mempertimbangkan ketegangan struktural

sebagai turunan dalam lingkup yang diterapkan oleh struktural kondusiv.
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Ketegangan struktural disini dapat diartikan sebagai tekanan – tekanan

yang dilakukan pemerintah kepada rakyat atas dasar kekuasaan yang dimilikinya.

Tekanan – tekanan ini juga akan dapat mempercepat timbulnya perlawanan

masyarakat terhadap pemerintah. Ketika dihadapkan pada persoalan ketimpangan

kepemilikan atas tanah, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tidak

memberikan kepastian atas kepemilikan tanah kepada masyarakat dan seringkali

juga melakukan penyimpangan atas kewenangan yang dimilikinya dengan

memungut pajak kepada masyarakat atas tanah tersebut, sehingga memberikan

tekanan – tekanan kepada masyrakat yang mengakibatkan keresahan dan

menimbulkan gerakan sebagai perlawanan.

3. Tumbuh dan Menyebarnya Kepercayaan Umum

Aspek ketiga dalam proses terjadinya gerakan sosial menurut Smelser

adalah tumbuh dan menyebarnya kepercayaan umum yang terkait dengan

persoalan yang sedang berkembang. Pertumbuhan dan penyebaran keyakinan

tersebut adalah salah satu kondisi yang diperlukan untuk terjadinya gerakan

sosial. Gerakan sosial bisa diwujudkan diperlukan penjelasan mengenai

permasalahan dan solusinya yang berupa keyakinan atau histeris, norma, nilai,

dan keinginan sebagai pemenuhan tujuan.

Dalam konteks ini, interaksi sosial sangat diperlukan untuk saling bertukar

pikiran dalam merespon persoalan yang dihadapi bersama. Masyarakat sadar akan
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permasalahan yang ada, dimana mereka melakukan interaksi untuk menjelaskan

pokok – pokok permasalahan yang mereka hadapi dan kemudian merumuskan

cara – cara atau pencapaian untuk jalan keluar, sehingga kemudian mempengaruhi

terjadinya gerakan sosial.

4. Faktor Pemercepat

Faktor keempat penentu penting terhadap terjadinya gerakan sosial

menurut Smelser adalah faktor pemercepat. Gerakan sosial tidak dengan

sendirinya muncul dalam waktu dan tempat tertentu, akan tetapi seringkali

membutuhkan waktu yang lama. Namun gerakan sosial tersebut akan cepat terjadi

jika ada faktor pendukungnya. Faktor – faktor itu bisa berupa peristiwa, bisa juga

dalam bentuk kehadiran tokoh kharismatik. Dalam banyak hal kehadiran tokoh

karismatik merupakan sebagai faktor pemicu yang memberikan keyakinan umum,

menyediakan pengaturan untuk menuju terjadinya gerakan sosial yang dapat

diarahkan.

Pasca reformasi merupakan peluang masyarakat secara politik sebagai

peristiwa munculnya sistem demokrasi di Indonesia setelah orde baru yang

otoriter, kemudian membangkitkan gerakan – gerakan yang digunakan

masyarakat untuk memperoleh kepentingan – kepentingannya. Reformasi

dianggap sebagi peluang atau “pintu” atas kebebasan dari gerakan sosial untuk
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tumbuh dan berkembang sebagaimana terisolasi pada saat orde baru yang

memberikan sistem otoriter.

5. Mobilisasi Partisipan

Aspek kelima yang turut menentukan terjadinya gerakan sosial menurut

Smelser adalah mobilisasi partisipan. Salah satu syarat yang diperlukan untuk

gerakan sosial adalah membawa kelompok yang terkena dampak ke dalam

tindakan. Terjadinya gerakan sosial sangat tergantung juga pada tersedianya

kelompok yang bisa diorganisasi dan dimobilisasi untuk melakukan tindakan -

tindakan tertentu. Pada tahapan ini, pemimpin, komunikasi, dan supplai dana

sangat dibutuhkan bagi eksistensi gerakan sosial.

Dalam hal ini, para pemimpin memiliki perilaku yang sangat penting dapat

menentukan untuk memulai, mengarahkan, dan menyarankan dalam melakukan

kegiatan tertentu dalam gerakan. Strategi mobilisasi ini dapat ditempuh dengan

meyakinkan, mengajak, mengumpulkan, dan memperkuat masyarakat untuk

mendukung aksi sebagai upaya gerakan sosial memperoleh tujuannya.

6. Kontrol Sosial

Penentu terakhir yang mempengaruhi atas terjadinya gerakan sosial

menurut Smelser adalah pelaksanaan kontrol sosial. Kontrol sosial ini bisa

dilakukan pada saat akan terjadi perilaku kolektif maupun pada saat peristiwa itu

sedang terjadi. Tidak seperti faktor determinan lainnya, Kontrol sosial merupakan
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studi tentang orang – orang yang kontra sehingga mencegah, mengganggu,

menyela, membelokkan dan menghambat gerakan sosial.

Kontrol ini biasanya dilakukan oleh negara. Ada dua bentuk kontrol

gerakan sosial dari pemerintah, yang pertama berbentuk upaya pencegahan

terhadap munculnya tindakan kolektif dengan cara mengurangi faktor pendukung

dan ketegangan struktural. Dalam arti luas kontrol ini mencegah terjadinya

perilaku kolektif dengan menyerang pada penentu yang sangat spesifik. Kontrol

kedua dengan cara menekan perilaku kolektif setelah gerakan dimulai seperti

mengerahkan petugas keamanan. Tetapi tekanan ini tidak selamanya efektif,

bahkan banyak kasus menunjukkan semakin banyak tekanan semakin

mempercepat terjadinya gerakan sosial.

 Dinamika Internal Gerakan Sosial

Kualitas internal dalam gerakan sosial menurut pandangan Herbert Blumer

mengemukakan bahwa gerakan harus dibangun dan mengukir karir dibidang yang

hampir selalu ditentang atau diabaikan. Gerakan sosial memiliki karir dengan

melihat mulai dari respon individu yang menginginkan perubahan sosial dan

terkoordinasi dengan yang lain membangun strategi untuk mencapai tujuannya.

Dinamika internal gerakan merupakan mekanisme pembangunan yang terjadi

didalam internal gerakan yang memiliki empat tahap utama : agitasi,
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pengembangan semangat tim, pengembangan moral kelompok dan pengembangan

ideologi dan taktik.16

 Agitasi merupakan fase dalam membangkitkan emosional kepada setiap

individu sehingga mendorong untuk terlibat dalam gerakan atas masalah

yang dihadapi sebagai perjuangan. Agitator memainkan peran penting

untuk mendapatkan orang – orang dan berusaha untuk menginspirasi

reaksi emosional terhadap masalah sosial. James Jasper mengacu pada

reaksi emosional ini sebagai “kejutan moral” yang  merupakan awal mula

yang membuat orang – orang tertarik pada isu atau masalah yang dihadapi.

 Pengembangan Semangat Tim dengan membantu anggota untuk

mengembangkan keyakinan dan keteguhan untuk tujuan gerakan.

Sehingga mereka menjadi bersikeras bahwa tujuan akan terwujud, selain

itu mereka juga tidak peduli berapa banyak mereka harus berkorban untuk

mencapai tujuan gerakan. Kemunculan bertahap dari ide, kepercayaan,

keyakinan, dan istilah bersama tentang harapan dan proses.

 Pengembangan Moral Kelompok merupakan membangun gairah,

komitmen, dan loyalitas antara orang – orang yang memiliki masalah yang

sama, dengan demikian merajut antar individu yang terlibat bersama –

16Edwards, Gemma. 2014. Social Movements and Protest. Cambridge: Cambridge University

Press. Hal 25 - 29
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sama sebagai kelompok yang mampu bertahan dari waktu ke waktu untuk

merumuskan tujuan. Mengerahkan pada setiap individu untuk mempunyai

kesadaran dan kepekaan terhadap isu sentral gerakan dan bertanggung

jawab secara intelektual, emosi, moral, politis dalam mencapai tujuan

gerakan. Sehingga memunculkan struktur organisasi, pola interaksi,

hubungan, ikatan, perhatian, kesetiaan, dan komitmen dikalangan anggota.

 Pengembangan Ideologi dan Taktik sebagai tahapan tentang

pengembangan norma dan nilai yang mengatur fungsi internal gerakan

yang kemudian menyediakan kriteria untuk membuat rencana atau strategi

sebagai langkah – langkah perlawanan terhadap kondisi eksternal yang

akan dijadikan target gerakan untuk mencapai tujuan. Rencana atau

strategi yang dibangun merupakan produk dari tawar – menawar, dimana

beragam kepentingan ditampung, kompromi, konsensi, pengorbanan, rasa

hormat untuk mempengaruhi dan lain sebagainya yang merupakan upaya

untuk merespon terhadap kekuasaan yang dinilai bertanggungjawab atas

masalah yang dihadapi.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan menjelaskan bagaimana kelompok itu

berkembang, berupaya, dan melakukan aksi untuk memperoleh kepentingannya,

jika dihadapkan penelitian ini adalah gerakan sebagai kelompok kepentingan.
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Penjelasan tentang kelompok kepetingan ini adalah oleh Norman J Ornstein dan

Shirley Elder17, sebagai berikut :

Mengkatalogkan Kelompok – Kelompok Yang Berkepentingan

Sebagai awal, kita harus melihat mengapa kelompok-kelompok

berorganisasi dan bertahan. Untuk membentuk kelompok dibutuhkan energi,

waktu, uang dan sumber-sumber lain dari organizer. Untuk mempertahankan

kelompok dibutuhkan beberapa jenis organisasi dan kepemimpinan, dan mungkin

staff pendukung. Untuk bergabung dalam kelompok dibutuhkan pembayaran

iuran, pengeluaran waktu dan usaha-usaha lain dari para anggotanya.

Kelompok dapat mempunyai alasan utama untuk keberadaannya, tapi

dibawah beberapa situasi, ini dapat merubah perilaku politik mereka, secara

sementara, dan saat masalah berkembang, kelompok berubah secara permanen.

Saat kita meneliti beberapa faktor utama yang memotivasi kelompok

untuk membentuk dan terlibat dalam aktivitas politik, kita dapat mulai

menyelesaikan tugas mengklasifikasikan kelompok menurut tipe dan luasnya

fokus kebijaksanaan.

Fungsi Kelompok : Alasan – Alasan Pembentukan dan Aksi

Kelompok dapat menunjukkan beberapa fungsi bagi anggotanya, mulai

dari psikologis (simbolik atau ideologis) sampai yang konkrit (ekonomik,

17 Ornstein, J. Norman dan Sherley Elder. 2003. Interest Group, Lobbying and Policy Making.
Washington DC: Congressional Quaterly Press.
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informatif dan instrumental). Setiap fungsi dapat melibatkan elemen politik dan

membutuhkan keterlibatan kelompok di arena politik.

Kelompok Lobi dan Proses Politik

Kelompok berusaha memantau kegiatan pemerintah yang mungkin

mempengaruhi mereka, melakukan tindakan pemerintah untuk mempromosikan

kepentingan mereka, dan memblok tindakan yang akan bekerja.

Terlepas dari jenis kelompok, akses ke pembuat keputusan politik adalah

kunci untuk kegiatan kelompok, dan sifat akses - jumlah titik akses, kemampuan

untuk mencapai orang yang ”benar", jenis penerimaan dari pengambil keputusan

secara langsung berkaitan dengan sumber daya dari kelompok dan

kemampuannya untuk memanfaatkan mereka.

Pemantauan Kegiatan Politik

Dengan beberapa ratus lembaga eksekutif dan panel professional terus

merumuskan peraturan, ketentuan, dan hukum yang mempengaruhi individu dan

kelompok, tugas hanya menjaga kegiatan politik agar relevan dengan kepentingan

kelompok dapat menjadi salah satu tugas besar, bahkan untuk kelompok dengan

kepentingan relatif sempit.

Dalam rangka untuk memiliki efek politik, bagaimanapun, kelompok

harus biasanya melampaui pemantauan untuk mengambil tindakan, seperti

bersaksi di sidang kongres, mempersiapkan amandemen perundangan,

memberitahu anggota kongres tentang dukungan atau oposisi kelompok untuk
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tagihan atau amandemen, atau mengajukan petisi sebuah badan pengawas untuk

keputusan yang menguntungkan.

Memulai Aksi Pemerintah

Grup yang aktif dalam proses politik mencari kesempatan untuk

mempromosikan kepentingan mereka melalui tindakan pemerintah. Ini, mungkin

berarti perjalanan melalui Kongres program baru, perubahan dari program yang

ada, peningkatan dalam bidang kebijakan, pelaksanaan, penghapusan,

memperkuat, atau melemahnya keterbatasan peraturan, berubah dari aturan

lembaga, pemberian dari kontrak pemerintah, atau keputusan presiden yang

menguntungkan atau ekspresi dukungan.

Menentang Aksi Pemerintah

Banyak kelompok menghabiskan sebagian besar waktu mereka menentang

tindakan pemerintah yang diusulkan. Memang, dalam sistem politik diarahkan

untuk perubahan yang lambat dan dengan berbagai keputusan poin dan checks

and balances, kemungkinan sebuah kelompok keberhasilan ditingkatkan jika

berfokus pada memblokir daripada memprakarsai tindakan.

Kelompok dan Kongres

Sifat keterlibatan kelompok dalam proses politik tidak hanya tergantung

pada kelompok; itu tergantung juga pada kebutuhan, motivasi, dan kendala dari

para aktor politik.

Kelompok-kelompok lobi penting bagi politik, terutama legislator, karena :
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1. Mereka dapat memberikan informasi penting untuk mendukung posisi

kebijakan seorang legislator, atau untuk membantu dia membuat

keputusan politik.

2. Mereka dapat membantu seorang legislator dengan strategi politik.

Sebagai legislator mencoba untuk membangun koalisi legislatif untuk

lulus atau memblokir atau berubah atau usulan lain, sebuah kelompok lobi

dapat membantu dengan survei anggota lain dan mengidentifikasi sekutu

potensial, memberikan kontribusi strategi parlemen, dan mengkoordinasi

upaya legislatif. Bagi legislator, yang harus aktif dalam berbagai bidang

kebijakan, dan yang memiliki keterbatasan bantuan staf, bantuan tersebut

dapat sangat berharga.

3. Mereka dapat memberikan legislator dengan ide-ide dan proposal

inpovatif. Anggota selalu mencari ide-ide baru dan cara-cara untuk

mempromosikan pandangan politik mereka dan karir masing-masing.

4. Pelobi mereka sering teman-teman lama. Pelobi cenderung dia suka

berteman, menarik, dan menarik individu.

5. Mereka dapat memberikan kampanye atau bantuan pemilu. Melalui

dukungan, bantuan dalam pendaftaran pemilih dan pengendali, dan

sumbangan kampanye, kelompok dapat memberikan bantuan penting

kepada anggota DPRD dalam tawaran mereka untuk kantor dan untuk

upaya pemilihan kembali mereka.
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Sisi lain dari koin ini adalah kelompok sanksi dapat melawan anggota jika

legislator gagal untuk memberikan bantuan atau untuk memilih untuk posisi yang

disukai oleh kelompok. Kelompok kepentingan dapat:

1. Mendorong kepemimpinan Kongres untuk menyangkal  anggota,

penugasan komite atau manfaat politik lainnya.

2. Memberikan tekanan bagi legislator di Kongres dan di distrik rumah

mereka atau negara.

3. Menawarkan “dukungan negatif” dari kandidat.

4. Menawarkan bantuan kampanye dan kontribusi kepada lawan legislators

(badan pembuat undang-undang).

Kelompok dan Cabang Eksekutif

Seperti yang telah ditunjukkan, kegiatan kelompok dalam proses politik

tidak terbatas pada Kongres. Memang, berbagai keputusan di cabang eksekutif -

presiden, berbagai tingkat birokrasi, dan dalam komisi peraturan tergantung –

telah dipantau dan ditekan dengan cara yang sama bahwa anggota Kongres dan

komite kongres.

Kelompok dan Pengadilan

Keterlibatan kelompok-kelompok kepentingan dalam proses politik tidak

berhenti hanya dengan apa yang disebut ”lembaga politik.” Kelompok sering

berpaling ke pengadilan ketika tujuan kebijakan mereka belum tercapai melalui

Kongres atau cabang eksekutif.
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Sumberdaya kelompok kepentingan dan strategi  :

 Sumber Organisasi

Selain uang dan ukuran, kemampuan kelompok untuk mengerahkan

kekuatan keanggotaannya untuk aksi politik merupakan sumber daya yang sangat

berharga; kelompok kecil yang secara politik aktif dan kohesif dapat memiliki

dampak politik yang lebih dari kelompok politis ‘cally apatis’, dan tidak

terorganisir serta besar.

 Keterampilan Kepemimpinan

Sumber lain organisasi yang penting adalah keterampilan kepemimpinan

kelompok. Kemampuan untuk mengelola sumber daya lainnya dari kelompok,

untuk mengalokasikan mereka dengan tepat, untuk menentukan prioritas, untuk

memilih sekutu, adalah penting untuk keberhasilan suatu kelompok dalam proses

politik.

 Keahlian Substantif

Kemampuan kelompok untuk menunjukkan fakta, angka, dan informasi

teknis dalam mendukung posisinya adalah sumber kunci organisasi. Informasi

substansial, yang akan digunakan oleh legislator atau birokrat untuk mendukung

posisi mereka, atau membujuk orang untuk mengubah pandangan mereka, adalah

ada pada premi dalam proses politik.

 Sumber Politik
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Kelompok yang berpengalaman dan berpengetahuan tentang kampanye

politik dapat menawarkan layanan penting untuk calon politis, dan juga dengan

cerdas dan efisien menyebarkan sumber daya kelompok keuangan untuk

sumbangan kampanye .

 Keahlian Proses Politik

Pengetahuan tentang seluk-beluk proses legislatif - termasuk tahap penting

dari proses, komite yang relevan dan subkomite, para pelaku utama, momen

terbaik untuk bertindak atau menarik, karakteristik pribadi, kekuatan, dan

kelemahan anggota dan staf- sangat penting untuk kesuksesan kelompok legislatif.

 Reputasi Politik

Reputasi politik kelompok atau pelobi - reputasi sebagai perantara politik

yang jujur dan sumber informasi yang jujur, serta reputasi umum untuk pengaruh

politik- merupakan elemen penting dalam kesuksesan politik.

 Sumber Motivasi

Jika sebuah kelompok terdiri dari ”pengikut sejati” yang fokus pada

masalah atau isu-isu penting dan yang berkomitmen pada penyebabnya, maka

intensitas perasaan dapat memperbanyak kelompok, jauh hingga melampaui

jumlah keanggotaannya.
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 Sumber Daya Tidak Berwujud

Prestise keseluruhan kelompok dapat membantu dalam mengejar tujuannya,

lahir dalam arti politik yang melekat pada posisi yang dibutuhkan dalam hal akses

tersedia bagi pembuat kebijakan.

1.6.2 Politisasi

Political Dictionary of Fast Times memberikan sebuah definisi: “

Politisasi adalah memberikan sebuah karakter politik terhadap sesuatu. Misalnya,

jika perdebatan mengenai beberapa hasil non – politik yang telah diperhitungkan

sebelumnya, kemudian dibagi di sepanjang garis partai politik, ini akan menjadi

perdebatan yang politis. Inilah kemudian disebut politisasi.”18

Dalam penelitian ini, politisai dikaitkan dengan kegiatan sebagai bentuk

usaha untuk  menjadi bagian dari politik. Tentu saja politik erat kaitannya dengan

kepentingan, artinya bahwa sesuatu yang di upayakan oleh gerakan mengarah ke

politik yang didasari oleh kepentingan.  Masalah surat hijau ini menjadi bagian

dari politik karena adanya gerakan yang digunakan sebagai alat politik warga

untuk mengakses dan mempengaruhi kebijakan pemerintah kota Surabaya. Akan

tetapi dalam banyak hal gerakan tersebut selain melakukan aksi melawan

pemerintah, gerakan juga terlibat dalam arena politik seperti aksi dukung

mendukung dalam kontestasi politik sebagi bentuk dari politisasi.

18 Erdogan, Emre. 1997. An Exploration of the Politicization Concept of Putnam: Determinants of
Attitudes of Citizens About Foreign Policies. Bogazici University
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1.6.3 Kontestasi Politik

Kontestasi merupakan suatu ajang atau persaingan berbagai macam

kelompok maupun individu masing – masing memperjuangkan ideologi, nilai,

solusi, dan lain sebagainya. Kontestasi politik dapat dikatakan sebagai persaingan

politik, dimana persaingan politik menurut Firmanzah merupakan “kodrat

alamiah” yang harus ditempuh untuk mencapai kekuasaan. Kompetisi politik akan

berakhir dengan munculnya dukungan luas terhadap perjuangan suatu kelompok

politik atau individu. Dalam dunia politik, esensi persaingan dalam dunia politik

mengandung maksud untuk memperebutkan dukungan dan pengaruh. Dukungan

dan pengaruh ini merupakan sumber legitimasi bagi semua pihak yang

berkeinginan untuk memenangkan persaingan politik. Dukungan dapat

meningkatkan pengaruh politik. Dan semakin besar pengaruh politik, kemampuan

tawar – menawar pun akan meningkat. Dengan begitu pihak yang memperoleh

dukungan terbesar akan mendapatkan pula posisi tawar – menawar yang tinggi

dalam menentukan kebijakan publik. Persaingan tersebut salah satunya adalah

untuk mendapatkan simpatisan dan dukungan politik. Persaingan ini biasanya

terjadi sebagai persaingan selama periode kampanye pemilu. 19

Dalam penelitian ini kontestasi politik merupakan suatu pertarungan baik

kelompok seperti partai politik maupun individu untuk memperebutkan kekuasaan

melalui pemilihan umum baik ditingkat lokal maupun ditingkat nasional, baik

19 Firmanzah. 2008. Mengelola Partai Politik ( Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Di Era
Demokrasi ). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal 125 - 127
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pemilu legislative maupun eksekutive. Keterlibatan gerakan dalam kontestasi

politik sebagaimana aksi dukung mendukungnya terhadap pihak – pihak baik

kelompok maupun individu sebagai bagian dari yang ikut serta dalam pemilihan

umum.

1.6.4 Surat Ijo

Surat ijo merupakan tanah dengan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Kota

Surabaya. Tanah HPL adalah tanah yang disewakan oleh Pemkot (Pemerintah

Kota) Surabaya kepada warga kota tertentu. Sebagai bukti HPL, warga yang

menyewa tanah HPL itu diberi surat keterangan yang bersampul hijau. Padahal,

berdasarkan Undang-undang Pokok Pertanahan atau Agraria sebutan HPL atau

apalagi “tanah surat ijo” tidak termasuk dalam UU Agraria itu. UU itu hanya

mengenal tanah HM (Hak Milik), HGB (Hak Guna Bangunan) dan HGU (Hak

Guna Usaha). Sehingga surat ijo menjadi masalah khususnya untuk warga yang

mempunyai status tanah surat hijau karena manimbulkan keresahan wrga tersebut

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah berusaha mencari dan memahami tentang

adanya politisasi terhadap surat ijo, khususnya pada pemanfaatan Gerakan

Pejuang Hapus Surat Ijo Surabaya ( GPHSIS ) untuk kepentingan politik. Dimulai
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dari faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya politisasi surat ijo di

Surabaya, kemudian bagaimana dinamika internal dalam GPHSIS mendorong

untuk terlibat dalam kontestasi politik.

1.7.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan didalam penelitian ini, perihal mengenai

politisasi surat ijo di Surabaya adalah kualitatif – deskriptif. Penelitian kualitatif

deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi,

berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas dari perjuangan atau upaya

Gerakan Pejuang Hapus Surat Hijau ( GPHSIS ) sebagai objek penelitian, yang

kemudian digunakan untuk kepentingan politik.

Metode kualitatif deskriptif ini dipilih karena memberikan ruang terhadap

penelitian untuk menggali informasi secara mendalam dari narasumber serta

memudahkan mendapatkan realitas yang ada. Selain hal tersebut, metode ini juga

memberikan ruang untuk menginterpretasi data sebagaimana untuk menjelaskan

realitas yang ditemui, sehingga dapat memberikan penjelasan yang lebih utuh.

1.7.3 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelompok.

Kelompok yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu Gerakan Pejuang Hapus

Surat Ijo Surabaya ( GPHSIS ) yang digunakan oleh warga surat ijo Surabaya

untuk memperoleh kepentingannya. Sehingga dari hal tersebut, dapat memberikan
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penjelasan terhadap relaitas yang ada sebagaimana merupakan bagian dari

kelompok atau dalam hal ini yaitu GPHSIS.

1.7.4 Teknik Penentuan Narasumber

Penelitian ini dalam menentukan informan penelitian menggunakan teknik

purposive. Teknik purposive ini dipilih karena peneliti sudah menentukan

informan – informan yang mempunyai kapabilitas dan akan menjadi sumber data

dalam penelitian ini. Dalam penentuan informan atau subjek penelitian ini

dilakukan peneliti setelah menelusuri hal – hal yang diteliti mengenai surat ijo,

sehingga diperoleh pihak – pihak yang berkaitan dalam penelitian ini.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data untuk mengetahui

informasi yang berkaitan dengan penelitian ini adalah teknik wawancara. Adapun

penjelasan mengenai teknik wawancara sebagai berikut :

- Teknik wawancara

Dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan narasumber dan

pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh data yang sesuai. Wawancara

dilakukan dengan tiga bentuk, yaitu yang pertama wawancara terstruktur

atau terstandarisasi (dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah

disiapkan atau pedoman wawancara sesuai dengan permasalahan yang
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diteliti). Kedua wawancara semi terstandarisasi yaitu menggabungkan

pertanyaan – pertanyaan kuantitatif seperti usia, gender, status sosial,

namun bisa mendapatkan data kualitatif apabila pewawancara meminta

penjelasan dan elaborasi jawaban. Ketiga wawancara tak terstruktur atau

tak terstandarisasi, disebut juga wawancara informal atau bebas.

Wawancara ini dilakukan dalam bentuk percakapan yang mengalir bebas,

bergantung pada kualitas interaksi sosial. wawancara dilakukan dengan

jawaban yang berkembang diluar pertanyaan – pertanyaan terstruktur

namun tidak lepas dari permasalahan penelitian.20

1.7.6 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek penelitian sebagai berikut :

1. Ketua Gerakan Pejuang Hapus Surat Ijo Surabaya (GPHSIS) yaitu

Bambang Sudibyo, Bendahara GPHSIS yaitu Supadi Hardjo S., dan

Humas GPHSIS yaitu Taqwa Amin. Untuk menjelaskan faktor – faktor

yang mempengaruhi terjadinya gerakan surat ijo, dan dinamika

internal gerakan, serta proses politik yang dikehendaki gerakan dalam

perjuangannya baik perihal keterlibatannya dalam kontestasi politik

dalam pemilihan umum.

20Horison, Lisa. 2007. (ed) “Metodologi Penelitian Politik”. Jakarta: Kencana Prenada Media
Group. Hal 105 - 106
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2. Warga yang terlibat dalam masalah surat ijo di Ngagel Rejo yaitu Budi

Arto dan wilayah Jagir yaitu Sugianto, Ngagel Rejo dan Jagir

merupakan wilayah pertama pembentuk gerakan surat ijo. Untuk

menjelaskan keterlibatannya dan sejauh mana fungsi Gerakan Pejuang

Hapus Surat ijo (GPHSIS) untuk menghapus surat ijo.

3. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Surabaya sebagai representasi

Pemkot Surabaya yaitu Eka Mardianto (Kepala Bidang Pemanfaatan

Tanah Surabaya). Untuk menjelaskan kepentingan Pemerintah Kota

Surabaya dan respon Pemerintah Kota Surabaya terhadap gerakan

surat ijo.

1.7.6.1 Proses Penentuan Subjek Penelitian

Proses dalam menentukan subjek penelitian untuk memperoleh data yang

dibutuhkan, sebagai berikut :

1. Dari sekretariat Gerakan Pejuang Hapus Surat Ijo Surabaya (GPHSIS)

di jalan Ngagel Tirto IV/28 Surabaya diperoleh narasumber pertama

yang mempunyai pengaruh atau kewenang didalam GPHSIS yaitu

Ketua GPHSIS Bambang Sudibyo, dengan melakukan wawancara

dikediaman Beliau di jalan Ngagel Tirto II Surabaya.

2. Kemudian dari Ketua GPHSIS memperoleh informasi tentang

narasumber berikutnya yang juga mempunyai pengaruh atau
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kewenangan didalam GPHSIS dan juga mengetahui proses politisasi

surat ijo yaitu Bendahara dan Humas GPHSIS, Supadi Hardjo S. dan

Taqwa Amin. Sehingga dilakukan wawancara pada masing – masing

kediaman narasumber.

3. Selain itu, dari Ketua GPHSIS diperoleh anggota gerakan sebagai

warga surat ijo yang terlibat sejak awal dan mengetahui proses yang

terjadi didalam gerakan yaitu Sugianto perwakilan dari warga surat ijo

wilayah Jagir dengan melakukan wawancara di kediaman Ketua

GPHSIS. Serta diperoleh narasumber sebagai warga surat ijo wilayah

Ngagel Rejo yaitu Budi Arto dengan melakukan wawancara

dikediaman beliau.

4. Kemudian untuk mewakili Pemkot Surabaya melalui Dinas

Pengelolaan Bangunan dan Tanah yaitu Eka Mardianto sebagai Kepala

Bidang Pemanfaatan Tanah Surabaya yang menangani surat ijo.

1.7.7 Jenis Data

Dalam penelitin ini, data yang dikumpulkan bersumber pada :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui

wawancara langsung dengan Narasumber.
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2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh baik dari badan atau

lembaga setempat ataupun dari media cetak atau electronic yang berupa

informasi mengenai surat ijo tersebut.

1.7.8 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data terdapat beberapa tahapan mulai dari sebelum,

saat dan setelah pengumpulan data Menurut Miles dan Michael Hubermen,

tahap atau alur kegiatan teersebut terdiri dari reduksi data, penyajian data dan

verifikasi data.21

1. Reduksi data merupakan tahapan dengan melakukan pemilihan,

penyederhanaan, dan dan pengabstrakan yang dilakukan secara terus

menerus, sehingga dapat diperoleh kesimpulan.

2. Penyajian data merupakan tahapan yang dilakukan untuk mengumpulkan

informasi yang berkaitan dengan penelitian tersebut, dapat berupa grafik,

bagan, dan lain sebagainya.

3. Verifikasi data atau kesimpulan merupakan tahapan untuk menyimpulkan

informasi atau data – data yang ada berkaitan dengan penelitian tersebut

dengan dasar kebenaran.

21 J. Miles, Mathew dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber
Tentang Metode Baru. Jakarta : UI Press.
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