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ABSTRAK 

Relokasi pasar tani bintan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten 
bintan terhadap pedagang yang berjualan di pasar tani mekar jaya simpang KM 
16 merupakan sebuah kebijakan yang di buat oleh pemerintah kabupaten bintan 
untuk memberikan lokasi berdagang yang lebih nyaman, aman, tidak melanggar 
aturan, ,meningkatkan status pedagang dari pedagang informal menjadi 
pedagang formal yang mempunyai status hukum yang kuat dan aman, serta lebih 
penting lagi yaitu meningkatkan penghasilan pedagang, namun relokasi tersebut 
tidak berjalan secara efektif sehingga menyebabkan penghasilan pedagang 
menurun serta memicu timbulnya konflik. 

Konflik yang terjadi dilihat dengan menggunakan teori yang diungkapkan 
oleh Lewis Coser, dimana konflik tidak hanya dipandang sebagai sebuah 
pertentangan, namun konflik juga bisa berfungsi sebagai consensus yaitu sebagai 
penyatu dalam solidaritas,meningkatkan partisipasi dalam kelompok untuk 
mempertahankan kepentingan, menjalin komunikasi yang lebih dekat, serta 
mendapatkan kesepakatan antar kelompok yang lebih mengutamakan kepentingan 
bersama. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana dampak fositif 
yang tercipta dalam konflik pada pedagang buah dan sayur dipasar tani Bintan 
,penelitian ini termasuk penelitian pendekatan kualitatif dan jenis jenis deskriftif, 
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, 
wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide )dan 
dokumentasi, analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan 
Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi, Adapun 
hasil temuan dalam penelitian menunjukan bahwa konflik tidak hanya dipandang 
dari sisi negatif  namun konflik bisa berfungsi sebagai penyatu pedagang buah 
dan sayur yang di relokasi kepasar tani Bintan.  

Relokasi tidak selamanya berakhir dengan sebuah kesepakatan yang selalu 
menguntungkan bagi kedua belah pihak, meskipun kedua belah pihak mempunyai 
tujuan yang sama sama baik menurut pandangan mereka, pemerintah juga harus 
melihat dari sisi sosial pedagang sebelum melakukan relokasi agar bisa diterima 
dengan baik, Keikutsertaan pedagang dalam program relokasi yang dilakukan 
pemerintah adalah bentuk sebuah partisipasi, akan tetapi pedagang merasa tidak 
terpenuhi dalam peningkatan pendapatan dalam penjualan. 

Kata Kunci :Relokasi, Fungsi Konflik 
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ABSTRACT 
 
          Relocation of farmers market by the government Bintan Bintan regency 
against traders who sell at farmers' markets glorious bloom intersection KM 16 is 
a policy made by the district government to provide location Bintan trade more 
comfortable, safe, do not break the rules,, improve the status of traders of 
informal traders into the formal traders who have a strong legal status and safety, 
and more importantly that increase income trader, but relocation is not operating 
effectively, causing decreased income traders and trigger conflict. 
 
        Conf licts viewed using the theory expressed by Lewis Coser, where the 
conflict is not only seen as a conflict, but conflict can also serve as a consensus 
that is as unifying in solidarity, to increase participation in the group to maintain 
interest, to establish closer communication, and getting agreement among groups 
that prefer the common interest. 
 
         The purpose of this study is to determine how the impact fositif created in 
the conflict on the merchant market fruit and vegetable farmer Bintan, this study 
includes qualitative research approach and the types of  descriptive, data 
collection is done by using the method of observation, interviews using an 
interview guide (interview guide) and documentation, analysis of the data in this 
study using the model of Miles and Huberman of data reduction, data 
presentation, conclusions and verification, as for the findings of the research 
show that the conflict is not only seen from the negative side, but the conflict 
could serve as a unifying traders in fruit and vegetables relocation to the market 
farmer Bintan. 
 
          Relocation is not always end up with a deal that is always beneficial for 
both parties, although both sides have the same purpose equally well in their 
view, the government should also look at the social side of the merchant before 
relocating in order to be well received, participation of traders in the program 
relocation of the government is a form of participation, but traders feel unfulfilled 
in an increase in sales revenue. 
 
Keywords: Relocation, Function Conflict 
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Analisis Konflik Pedagang 

(Studi Kasus Relokasi Pedagang Dari Simpang KM 16 Ke Pasar Tani Bintan ) 

A. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang sebagian besar 

penduduknya  hidup dari hasil tani yang mereka tanam. Sektor pertanian bagi 

bangsa Indonesia memegang peranan yang sangat penting karena sektor ini 

merupakan basis perekonomian utama, dan untuk memenuhi kehidupannya 

para petani harus menjual hasil tani mereka kepada penyuplai atau mereka 

menjualnya sendiri. 

Untuk menjual hasil tani mereka maka dibutuhkanlah pasar agar lebih 

mempermudah para pembeli mencarinya.Pasar adalah tempat dimana 

pembeli dan penjual bertemu untuk membeli dan menjual sumber sumber, 

barang dan jasa yang mereka miliki. Aktivitas ekonomi pasar merupakan 

tempat dimana proses transaksi antara pembeli dan penjual berlangsung, serta 

sebagai tempat untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan dengan harga 

yang sesuai (Damsar, 2005: 14).  

Dengan berkembangnya suatu wilayah dan untuk memajukan serta 

meramaikan pasar maka harus dibangun suatu bangunan yang memang 

khusus untuk para padagang berjualan secara menatap, serta pedagang yang 

masih belum memiliki tempat yang baik seperti menjadi penjual kaki lima 

dengan berjualan di pinggiran jalan maka harus di tempatkan ke tempat yang 
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memang sudah layak untuk berjualan, untuk itu relokasilah kebijakan yang 

harus di ambil. 

Relokasi  menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai 

pemindahan tempat atau pemindahan dari suatu lokasi ke lokasi lain. Jika 

dikaitkan dalam konteks pasar, relokasi dapat diartikan pemindahan suatu 

lokasi pasar kelokasi pasar yang baru. Relokasi atau resettlement merupakan 

salah satu alternatif untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang 

berjualan di pinggiran jalan, status lahannya tidak legal (illegall) sehingga di 

relokasikan  untuk menata kembali dan melanjutkan perdagangannya di 

tempat yang baik. Relokasi adalah sebuah penempatan tempat baru (lokasi 

baru) yang lebih bagus serta mempunyai manfaat tersendiri bagi tempat 

tersebut 

Di provinsi Kepulauan Riau tepatnya di pulau Bintan terdapat salah satu 

pasar tradisional yang menjualkan buah dan sayur, pasar tersebut terdapat di 

simpang KM 16 Bintan.Pasar tersebut mulai berdiri sekitar tahun 2007, 

hingga berlangsug sampai tahun 2014.Keberadaan pasar buah dan sayur ini 

terbukti mampu menghidupkan sektor perekonomian lokal masyarakat yang 

membuka usaha di tempat ini, walaupun sebenarnya banyak matapencaharian 

di pulau Bintan secara umum yaitu di sektor formal seperti guru, Pegawai 

Negeri Sipil (PNS), buruh, pengusaha, nelayan dan sebagainya. Masyarakat 

yang membuka usaha di lokasi tersebut berasal dari masyarakat lokal serta 

beberapa masyarakat yang berasal dari luar pulau Bintan yaitu pulau 

jawa.Mereka memilih membuka usaha berdagang buah dan sayur karena 
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sulitnya mendapatkan pekerjaan, apalagi mereka yang hanya berpendidikan 

tamatan SD, SMP serta SMA. 

Konflik secara tidak langsung talah lama terjadi antar pedagang yang 

menempati lokasi disimpang KM 16, konflik yang terjadi dikarenakan 

mereka yang berbeda suku memiliki hubungan yang kurang dekat dan 

pendapatan yang mereka dapatkan selalu berbeda sehingga terjadi sindir 

menyindir, cibir mencibir, serta jarang tegur sapa membuat hubungan antara 

pedagang tidak harmonis, pernyataan ini sesuai dengan informasi yang 

didapatkan dari Bapak Idin salah satu pedagang yang mengalami hal tersebut. 

Namun dengan  keramaian yang ada dan  lokasi pasar yang masih 

termasuk di pinggiran jalan membuat wilayah tersebut menjadi kurang tertib 

dikatakan kurang tertib misalnya tempat berjualan yang tidak memadai dan 

tidak tertata rapi sehingga merusak pemandangan  di wilayah tersebut. Serta 

para pembeli parkir sembaragan. Alasan lain yaitu akan di bangunnya 

gerbang kabupaten Bintan di simpang KM 16. Disampang itu, nanti akan di 

bangun bundaran yang berfungsi sebagai pintu gerbang Kabupaten Bintan 

dan Tanjungpinang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan nomor 

: 2 tahun  Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan tahun 2011-2031. 

Dengan penurunan pendapatan yang mereka alami membuat mereka sulit 

untuk mencukupi kebutuhan hidup dengan hasil yang tidak seberapa mereka 

dapatkan.Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut para pedagang telah 

berulang kali meminta kepada pengurus pasar agar diberi solusi, namun 
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pengurus pasar hanya minta mereka terus bersabar.Tidak bisa bertahan 

dengan pendapatan yang sangat menurun, akhirnya mereka memutuskan 

untuk membuka tempat berjualan baru di pinggiran jalan sekitar tempat 

mereka berjulalan sebelum di relokasi awalnya. 

Penolakan relokasi pernah secara bersama sama dilakukan oleh pedagang 

yaitu bersama sama menolak kebijakan yang di buat oleh pemerintah dengan 

cara bersama sama menjumpai pemerintah pada tanggal 2 Februari 2014, 

pada pertemuan tersebut terjadi percekcokan antara pemerintah dengan 

pedagang informasi ini di dapatkan oleh Bapak Dasuki salah seorang 

pedagang yang ikut serta dalam pertemuan tersebut. Secara sederhana konflik 

adalah persepsi mengenai perbedaan kepantingan (perceived divergence of 

interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak pihak yang berkonflik 

tidak dapat dicapai secara simultan (Pruitt dan Jeffrey, 2009: 9) 

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

tentang masalah tersebut dengan mengambil judul : “ Analisis Konflik 

Pedagang ( studi kasus Relokasi dari Simpang KM 16 ke Pasar Tani Bintan ) 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas maka penulis dapat 

menyimpulkan suatu rumusan masalah yaitu : Bagaimana dampak fositif 

yang tercipta dalam konflik pada pedagang buah dan sayur di Pasar Tani 

Bintan ? 

C.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana dampak fositif yang 

tercipta dalamkonflik pada pedagang buah dan sayur di Pasar Tani Bintan. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Sebagai pengembangan ilmu secara umum terutama yang membahas 

masalah masalah sosial, sehingga dapat diketahui masalah dan fenomena 

yang didapatkan di lokasi penelitian.Mahasiswa dapat memahami 

permasalahan permasalahan sosial, khususnya masalah konflik pedagang 

buah dan sayur yang di relokasi ke pasar tani Bintan. 

b. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan dan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan 

penelitian dengan permasalahan yang sama, sehingga ke depan dapat 

menjadi pegangan awal bagi pemerintah dan masyarakat dalam 

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitarnya. 

E. Konsep Operasional 

Dalam sebuah penelitian, konsep operasional sangat diperlukan, 

fungsinya agar mempermudah, memfokoskan penelitian serta sebagai 
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panduan bagi peneliti untuk menindak lanjuti kasus tersebut dan 

menghindari kekacauan akibat kesalahan penafsiran dalam penelitian. 

Untuk melihat bagaimana fungsi dari konflik pedagang buah dan sayur  

yang lokasi berdagang awalnya di relokasi oleh pemerintah Kabupaten 

Bintan ke Pasar Tani bintan maka di gunakan konsep operasional sebagai 

berikut : 

1. Konflik 

Konflik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konflik vertikal 

yaitu antara pedagang dengan pemerintah berupa penolakan relokasi 

yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bintan karena lokasi yang 

baru tidak strategis membuat penghasilan pedagang justru menurun, 

yang membuat mereka bersama-sama menuntut kembali ke lokasi awal 

yang jauh lebih strategis, dari konflik vertikal yang terjadi membuat 

konflik horizontal antar sesama pedagang teratasi dan menciptakan 

hubungan yang baik antar pedagang. 

2. Solidaritas 

Solidaritas yaitu meningkatnya hubungan persaudaraan antara 

pedagang dengan pedagang karena mereka merasa mempunyai sebuah 

kepentingan yang sama. Baik itu ketika pedagang memperjuangkan 

untuk menuntut kepentingan mereka terhadap pemerintah sampai 

mereka kembali kesekitaran lokasi awal. 

3. Partisipasi 
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Suatu keterlibatan seluruh pedagang buah dan sayur di pasar Tani 

Bintan, dalam mengupayakan berbagai usaha agar dapat mencapai 

tujuan bersama mereka, serta munculnya partisipasi dari pedagang 

untuk saling tolong menolong. 

4. Komunikasi 

Dengan konflik yang terjadi komunikasi antara sesama pedagang lebih 

terjalan dengan baik, konflik juga bisa membuat pedagang dengan 

pedagang menjadi sering berkomukasi meskipun tidak berada dilokasi 

pasar. 

5. Konsensus 

Kesepakatan yang di ambil oleh beberapa pihak yang berkonflik yaitu 

kesepakatan antara pedagang dengan pedagang berupa melakukan 

pemindahan kembali ke lokasi awal sekitaran mereka berjualan,tentang 

penetapan harga jual,pembagian lokasi kembali di sekitaran awal 

mereka berjualan.  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian diskriptif 

kualitatif yaitu berupa penyajian gambaran yang terperinci mengenai suatu 

situasi khusus dilokasi penelitian. Mely G.Tan (Silalahi,2010:28) menjelaskan 

bahwa penelitian yang bersifat diskriptif bertujuan menggambarkan sacara 

tepat sifat sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu antara suatu 

gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.  
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2. Lokasi penelitian  

Lokasi yang digunakan dalam penelitian  ini yaitu di Pasar Tani Bintan 

Tanjungpinang Kepri. Penyusun memilih lokasi penelitian di pasar ini karena 

pasar tani ini adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kabupaten 

Bintan bagi para pedangang buah dan sayur khususnya pedagang dari 

Simpang lampu merah KM 16. 

3. Jenis data 

a. Primer  

Data primer merupakan data yang berasal dari hasil wawancara langsung 

dengan informan.Dalam penelitian ini data didapatkan melalui pedagang 

buah dan sayur yang di relokasi ke pasar Tani Bintan, khususnya pedagang 

yang berasal dari simpang KM 16. 

b. Sekunder 

Data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer.Data skunder 

diperoleh melalui buku buku, jurnal, artikel, serta dokumentasi. 

4. Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian kualitatif tidak di pakai istilah populasi dan sampel tetapi 

menggunakan istilah sumber data dan informan. Penentuan infoman dilakukan  

dengan cara sampling jenuh menurut Sugiyono (2001:61) adalah teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, hal 

ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil yaitu kurang dari 30 

orang, istilah lain dari sampel jenuh adalah adalah sensus, dimana semua 

jumlah anggota populasi dijadikan sampel. Informan dalam penelitian ini 
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adalah semua pedagang di pasar tani Bintan yang mengalami relokasi yaitu 

sebanyak 14 pedagang. 

5. Teknik dan alat pengumpulan data 

a. Observasi / pengamatan, merupakan sebuah teknik pengumpulan data 

yang mengharuskan peneliti terjun kelapangan mengamati hal hal yang 

berkaitan dengan masalah peneitian dalam penelitian ini yang diamati 

tentunya adalah pedagang beserta keseharian mereka ditempat berjualan, 

seperti kegiatan atau aktifitas untuk mengisi waktu luang, interaksi antara 

sesama pedagang, dan interaksi dengan pemerintah pasar, sikap mereka 

antar pedagang dan pemerintah di tempat berjualan 

b. Wawancara  

Dalam penelitian ini wawancara di tujukan kepada para pedagang di pasar 

Tani Bintan khusus nya pedagang yang berasal dari simpang lampu merah 

KM 16. Wawancara dengan para informan dilakukan secara mendalam 

dan menggunakan pedoman wawancara. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam sebuah penelitian digunakan sebagai penunjang 

penelitian penulis, dimana dalam dokumentasi ini dapat melihat serta 

mengabadikan gambar dilokasi penelitian Dengan adanya dokumen ini 

dapat digunakan sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji 

menafsirkan bahkan meramalkan. 
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6. Teknik analisa data 

Dalam sebuah penelitian kualitatif proses analisa dan interpretasi data 

merupakan upaya yang berlanjut, berulang ulang dan terus menerus. Menurut 

Bogdan dan Biklen dalam Irawan (2006:70) analisis data adalah proses 

mencari dan mengatur secara sistematis hasil interviu, catatan dilapangan dan 

bahan bahan lain yang didapatkan.  

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mencerahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengoranisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan 

kesimpulan finalnya dapat di tarik dan di verifikasi. Dalam penelitian ini 

terdapat banyak data yang telah diperoleh.Akan tetapi tidak semuanya relevan 

dengan judul yang penyusun angkat, sehingga data tersebut tidak perlu 

digunakan. 

Selanjutnya dilakukan penyajian data, dan yang terakhir penarikan 

kesimpulan atau varifikasi pada diskriptif analitis rancangan organisasional 

dikembangkan dari katagorisasi katagorisasi yang ditemukan dan hubungan 

hubunganyang muncul dari data. 

Tujuan tahap ini adalah untuk mencapai teori subtanttif melalui proses 

analitik, lebih jauh analisis yang dilakukan dalam penelian ini berdasarkan 

pertimbangan logika yang rasional serta mengandalkan teori atau dalil yang 

berlaku umum. Misalnya untuk mengetahui fungsi dari konflikyang terjadi 

pada pedagang, kebenaran data di sesuaikan dengan logika serta teori yang 

penyusun gunakan untuk meganalisisnya. 
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G.  KERANGKA TEORITIS 

1. Teori Konflik Menurut Lewis Coser 

Potensi konflik akan muncul selama perbedan itu masih ada, dan setiap 

individu berusaha memperjuangkan apa yang menjadi tujuan mereka yang 

tentunya memliki tujuan yang berbeda antara individu atau kelompok lainnya, 

hubungan masyarakat yang kelihatan selalu stabil, harmonis dan damai, bukan 

berarti bahwa di dalam masyarakat itu tidak terdapat potensi konflik. 

Teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis Coser sering kali disebut teori 

fungsionalisme konflik karena ia menekankan fungsi konflik bagi sistem sosial 

atau masyarakat. Lewis Coser  juga memusatkan perhatiannya pada fungsi-fungsi 

dari konflik. Bahwa uraian Coser terhadap konflik bersifat fungsional dan terarah 

kepada pengintegrasian teori konflik dan teori fungsionalisme structural. 

Dalam membahas berbagai situasi konflik, Coser  membedakan konflik 

menjadi dua macam yaitu sebagai berikut. 

1. Konflik realistis 

Konflik realistis yaitu konflik yang berasal dari kekecewaan terhadap 

tuntutan runtutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan 

kemungkinan keuntungan para partisipan, yang di tujukan pada obyek yang 

dianggap mengecewakan. Konflik realistis memiliki beberapa ciri antara lain 

sebagai berikut. 

Pertama, konflik muncul dari frustasi atas tuntutan khusus dalam 

hubungan dan dari perkiraan keuntungan anggota dan yang diarahkan pada 

objek frustasi.Disamping itu, konflik merupakan keinginan untuk 
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mandapatkan sesuatu (expectations of gains).Kedua, konflik merupakan alat-

alat untuk mendapatkan hasil-hasil tertentu.Langkah-langkah untuk mencapai 

hasil ini jelas disetujui oleh kebudayaan mereka. Dengan kata lain, konflik 

realistis sebenarnya mengejar: power, status yang langka, resources (sumber 

daya), dan nilai-nilai. 

Ketiga, konflik akan berhenti jika aktor dapat menemukan pengganti 

yang sejajar dan memuaskan untuk mendapatkan hasil akhir. Keempat, Pada 

konflik realistis terdapat pilihan-pilihan fungsional sebagai alat untuk 

mencapai tujuan.Pilihan-pilihan amat bergantung pada penilaian partisipan 

atas solusi yang selalu tersedia (Paloma,2004:110). 

2. Konflik non realistis. 

Konflik non realistis yaitu konflik yang bukan berasal dari tujuan 

tujuan saingan yang antagonistis, melainkan dari kebutuhan untuk meredakan 

ketegangan, paling tidak dari salah pihak. Contoh dari konflik ini yaitu: dalam 

masyarakat buta huruf, pembalasan dendam lewat ilmu gaib sering merupakan 

bentuk konflik non realisitis, sebagaimana halnya dengan 

pengkambinghitaman yang sering terjadi dalam masyarakat yang telah maju. 

Dalam hubungan antar kelompok, pengkambinghitaman digunakan untuk 

menggambarkan keadaan dimana seseorang tidak melepaskan prasangka 

mereka melawan kelompok yang benar benar merupakan lawan, melainkan 

menggunakan kelompok pengganti sebagai obyek prasangka (Paloma,2004 : 

110). 
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Konflik pada hakekatnya merupakan suatu pertentangan yang 

diakibatkan oleh kondisi sosial yang tidak sesuai dalam suatu kelompok 

maupun antar kelompok yang berujung pada pertikaian. Akan tetapi, konflik 

juga dapat diartikan sebagai proses yang bersifat instrumental dalam 

pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaaan struktur sosial. Konflik dapat 

menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok, selain 

itu konflik antar kelompok dapat memperkuat kembali identitas kelompok 

dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial di sekelilingnya 

(Dwi Sosilo, 2008 : 229) 

Lewis Coser menjelaskan beberapa fungsi konflik antara lain: 

1) Konflik dapat memperkuat solidaritas suatu kelompok yang agak longgar. 

Dalam masyarakat yang terancam perpecahan, konflik dengan 

masyarakat lain bisa menjadi kekuatan yang mempersatukan. 

2)  Konflik dengan kelompok lain dapat menghasilkan solidaritas didalam 

kelompok tersebut dan solidaritas itu bisa menghantarnya kepada aliansi-

aliansi dengan kelompok-kelompok lain. 

3) Konflik juga bisa menyebabkan anggota-anggota masyarakat yang 

terisolir menjadi berperan secara aktif atau partisipasi 

4)  Konflik juga bisa berfungsi untuk berkomunikasi (Raho, 2007 : 83) 

Proses sosial yang namanya konflik itu adalah suatu proses yang bersifat 

disosiatif. Namun demikian, sekalipun sering berlangsung dengan keras dan 

tajam, proses proses konflik itu sering pula mempunyai akibat akibat positif bagi 

masyarakat (Narwoko dan Bagong, 2007: 69).Seperti yang kita ketahui, konflik 
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dapat secara positif fungsional sejauh ia memperkuat kelompok dansecara negatif 

fungsional sejauh ia bergerak melawan struktur (Susan, 2009 : 59). Coser 

mengutip hasil pengamatan simmel yang menunjukkan bahwa konflik mungkin 

positif dapat meredakan ketegangan yang terjadi dalam suatu kelompok dengan 

memantapkan keutuhan dan keseimbangan.Di samping itu, Coser menyatakan 

bahwa yang penting dalam menentukan apakah suatu konflik fungsional atau 

tidak ialah tipe isu yang merupakan subyek konflik itu. Selanjutnya, Coser juga 

mengatakan bahwa masyarakat yang terbuka dan berstruktur longgar membangun 

benteng untuk membendung tipe konflik yang akan membahayakan consensus 

dasar kelompok itu dari serangan terhadap nilai intinya dengan membiarkan 

konflik tersebut berkembang di sekitar masalah masalah yang tidak mendasar.  

Fisher menjelaskan tipe tipe konflik yaitu pertama, tanpa konflik, dalam kesan 

umum lebih baik.Namun setiap kelompok atau masyarakat yang hidup damai, jika 

ingin keadaan ini terus berlangsung mereka harus hidup damai, bersemangat dan 

dinamis, memanfaatkan konflik prilaku dan tujuan untuk mengelola secara 

kreatif.Kedua, konflik laten, sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat 

kepermukaan sehingga dapat ditanggani secara aktif.Ketiga konflik terbuka adalah 

konflik yang berakar dalam dan sangat nyata memerlukan berbagai tindakan 

untuk mengatasi akar penyebab sebagai efeknya.Keempat konflik dipermukaan, 

memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena 

kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat diatasi dengan meningkatnya 

komunikasi (Jamil.2007:10) 
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2. Konseptual Konflik 

Adapun faktor penyebab terjadinya konflik yaitu sebagai berikut 

a) Perbedaan antara individu  dengan individu 

Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan 

antara mereka. 

b) Perbedaan kebudayaan  

Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola 

pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta 

perkembangan kepribadian tersebut. Seorang secara sadar maupun tidak 

sadar, sedikit banyaknya akan terpengaruh oleh pola pola pemikiran dan 

pola pola pendirian dari kelompoknya. Selanjutnya keadaan tersebut dapat 

pula menyebabkan terjadinya pertentangan antara kelompok manusia. 

c) Perbedaan kepentingan  

Perbedaan kepentingan antarindividu maupun kelompok merupakan 

sumber lain dari pertentangan. Wujud kepentingan dapat bermacam 

macam , ada kepeningan ekonomi, politik dan lain sebagainya. Majikan 

dan buruh umpamanya, mungkin pertentangan karena yang satu 

menginginkan upah kerja yang rendah, sedangkan buruh mengginginkan 

sebaliknya. 

d) Perubahan sosial 

Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat mungkin sementara 

waktu akan mengubah nilai nilai yang ada di alam masyarakat. Dan ini 

menyebebkan terjadinya golongan golongan yang berbeda pendiriannya, 
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umpama mengenai reorganisasi system nilai.Sebagaimana di ketahui 

perubahan sosial mengakibatkan disorganisasi pada struktur. 

Fisher menjelaskan tipe tipe konflik yaitu pertama, tanpa konflik, dalam 

kesan umum lebih baik.Namun setiap kelompok atau masyarakat yang hidup 

damai, jika ingin keadaan ini terus berlangsung mereka harus hidup damai, 

bersemangat dan dinamis, memanfaatkan konflik prilaku dan tujuan untuk 

mengelola secara kreatif.Kedua, konflik laten, sifatnya tersembunyi dan perlu 

diangkat kepermukaan sehingga dapat ditanggani secara aktif.Ketiga konflik 

terbuka adalah konflik yang berakar dalam dan sangat nyata memerlukan berbagai 

tindakan untuk mengatasi akar penyebab sebagai efeknya.Keempat konflik 

dipermukaan, memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya 

karena kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat diatasi dengan 

meningkatnya komunikasi (Jamil.2007:10) 

Konflik yang disembunyikan tidak bearti stabilitas kelompok terjamin 

ketidakhadiran konflik didalam suatu hubungan tidak dapat dinyatakan sebagai 

suatu kondisi stabilitas yang aman aman saja.Sebaliknya, pihak pihak tertentu 

mungkin mengekspresikan perasaan benci (hostile feeling) jika mereka merasa 

aman dan stabil dalam hubungan tersebut.Faktanya suatu hubungan yang bebas 

dari konflik tidak dapat diindikasikan bahwa huungan tersebut bebas dari unsur 

unsur yang menghancurkan.Sebaliknya jika suatu hubungan pihak tertentu stabil, 

konflik mungkin muncul antara mereka.Untuk alasan ini peristiwa konflik dapat 

mengindikasikan kekuatan dan stabilitas dari suatu hubungan. Konflik dapat 

berfungsi sebagai system penyeimbangan (Susan,2009:62) . 
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Menurut Soerjono, sebab-sebab terjadinya konflik di antaranya adalah 

perbedaan antarperorangan, perbedaan kebudayaan, bentrokan kepentingan, dan 

perubahan-perubahan sosial yang terlalu cepat di dalam masyarakat. Sisi positif  

terjadinya konflik sosial, di antaranya adalah sebagai berikut : 

a. Bertambah kuatnya rasa solidaritas sesama anggota kelompok. 

b. Memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau belum tuntas 

untuk ditelaah. 

c. Memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma dan nilai-nilai, 

serta hubungan-hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan sesuai dengan 

kebutuhan individu atau kelompok. 

d. Merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antarindividu dan 

kelompok. 

e. Dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan 

norma-norma yang baru. 

f. Dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara 

kekuatankekuatan dalam masyarakat. 

g. Memunculkan sebuah kompromi baru apabila pihak yang berkonflik dalam 

kekuatan yang seimbang. 

Konflik tidak akan selamanya bereskalasi, akan ada saat dimana konflik dapat 

mereda dan teratasi yang disebut dengan deeskalasi konflik, untuk menuju 

deeskalasi hal hal yang mungkin terjadi yaitu : 

1. Tidak melakukan apapun 
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Artinya pihak pihak yang berkonflik mempertahankan pendirian yang 

dipegang sejak mereka pertama kali bertemu, tetapi mulai enggan mundur 

kebelakang ataupun meneruskan konflik. 

2. Salah satu pihak dapat menyerah begitu saja atau mengalah, sehingga arah 

menuju akhir konflik dapat ditempuh dengan cepat. 

3. Penarikan diri yang hampir sama dengan mengalah, menguntungkan 

kepentingan salah satu pihak dengan memberikan kemenangan. Sedangkan 

diri terasa sebagai pertanda kekalahan. 

4. Pemecahan masalah, dimana pihak pihak yang berkonflik mengginginkan agar 

konflik mereka terselesaikan (Pruitt dan Jeffrey, 2009 :292--6) 

Menurut Soekanto (2006), usaha usaha manusia untuk meredakan konflik dan 

mengingginkan kestabilan, yang mempunyai beberapa bentuk yaitu : 

a. Coercion 

Suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilakukan oleh karena adanya 

paksaan.Dimana salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah bila di 

bandingkan dengan pihak lawan. 

b. Compromise 

Suatu bentuk akomodasi dimana pihak pihak yang terlibat saling mengurangi 

tuntutannya agar mencapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang 

ada. 

c. Arbitration 

Suatu cara untuk mencapai compromise apabila pihak pihak yang berhadapan 

tidak sanggup mencapainya sendiri. 
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d. Mediasion 

Diundang pihak ketiga yang netral dalam soal perselisihan yang ada.Pihak 

ketiga tersebut tugas utamanya adalah untuk menggusahakan suatu 

penyelesaian secara damai. 

e. Conciliation 

Suatu usaha untuk mempertemukan keingginan keingginan dari pihak pihak 

yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama. 

f. Toleration 

Suatu bentuk akomodasi tampa persetujuan yang bentuknya formal. 

g. Stalemate  

Suatu akomodasi dimana pihak pihak yang bertentangan karena mempunyai 

kekuatan yang seimbang berhenti pada titik tertentu dalam melakukan 

pertentangannya. 

h. Adjudication 

Yaitu penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

H. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Gambaran Umum Pasar Tani Bintan 

Pasar tani Bintan merupakan salah satu pasar yang berada di Tanjungpinang 

Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di jalan lintas barat kelurahan Toapaya asri 

kabupaten Bintan.Yang mempunyai luas wilayah mencapai 1 hektar, serta wilayah 

yang berada di area perbukitan. Pasar tani Bintan mempunyai batas wilayah  yaitu 

sebelah utara berbatasan dengan desa Toapaya, selatan berbatasan dengan desa 

Toapaya selatan, sebelah barat berbatasan dengan desa Tembeling tanjung, 

sedangkan timur berbatasan dengan gunung Kijang. 

1. Kondisi tata ruang pasar Tani Bintan 

 

 

 

 

2. Kondisi pedagang di Pasar Tani Bintan 

Jumlah seluruhnya pedagang yang menempati Pasar Tani Bintan yaitu 

sebanyak 26  pedagang, maka dari hasil penelitian secara garis besar dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

Usia produktif yaitu dalam rentang 15 tahun hingga 60 tahun, tabel 

tersebut menunjukan bahwa usia prudukifyang banyak yaitu antara 31 

sampai 50 tahun yaitu berjumlah 22 pedagang. Usia bisa mempengaruhi 
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semangat kerja seseorang ini di buktikan dengan usia produktif antara 31 

sampai 50 tahun memiliki jumlah dagangan yang lebih banyak, makin 

banyak barang dagangan makin bersemangat untuk menjualnya agar cepat 

habis, apabila tempat berjualan sepi maka mereka akan rugi, disinilah 

muncul suatu tindakan untuk mendapatkan hak yang telah digantikan oleh 

pemerintah dengan relokasi. 

bahwa jumlah pedagang di pasar Tani Bintan di dominasi oleh 

pendidikan SMA/sederajat  yaitu sebanyak 20 orang.Tingkat pendidikan 

biasa mempengaruhi pola pikir seseorang, dari tabel di atas pedagang yang 

memiliki pendidikan SMA/sederajat memiliki pola pikir yang tinggi untuk 

memperjuangkan kepentingan mereka, sehingga mempengaruhi pedagang 

lainnya untuk solid juga melawan konflik yang terjadi dalam permasalahan 

mereka. Pedagang Pasar Tani Bintan di dominasi oleh suku jawa sebanyak 

15 orang dikarenakan letak Kabupaten Bintan yang subur akan pertanian 

maka suku jawa yang identik dengan pertanian mendominasi pedagang di 

Pasar Tani Bintan, mereka menggangap bahwa menjual hasil tani memang 

pekerjaan yang harus mereka pertahankan.Setelah itu di teruskan dengan 

suku Padang sebanyak 4 orang yang sudah terbiasa dalam berniaga. Di 

lanjutkan oleh suku cina sebanyak 3 orang, Sumbawa sebanyak 2 orang, 

melayu 1 orang dan Lombok 1orang. 
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I. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

a. Karakteristik Informan 

Jumlah pedagang yang berasal dari simpang KM 16 sebanyak 14 

pedagang. Terdiri dari perempuan 8 pedagang, laki laki 6 pedagang. Dari hasil 

penelitian bahwa umur pedagang bervariasi berkisar antara 31- 60 tahun. 

Tingkat pendidikan dari SD, SMP, SMA yang didominasi oleh pendidikan 

SMA sebanyak 11 pedagang. 

Pedagang yang berasal dari simpang KM 16 berasal dari suku yang 

berbeda dari hasil penelitian pedagang tersebut ada yang berasal dari suku 

Jawa, Melayu, Lombok, Cina dan Sunda. berpedaan jam kerja atau jam 

berjualan pedagang, hal ini di karenakan faktor jarak rumah para pedagang 

dan lokasi pasar, yang apabila jarak rumah mereka juah jam kerja mereka 

mereka kurangi, serta faktor ingin mendapatkan penghasilan lebih, karena 

mereka menggangap makin lama berjualan tidak menutup kemungkinan 

penghasilan mereka akan lebih. 
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b. Analisis Konflik Pedagang (Studi Kasus Relokasi Di Simpang KM 16 

Ke Pasar Tani Bintan) 

1.  Konflik Antara Sesama Pedagangang. 

Adapun penyebab terjadinya konflik antara sesame pedagang yaitu: 

a. Perbedaan pendapatan 

b. Perbedaan suku 

konflik laten menurut Fisher dapat di artikan sebagai konflik yang 

sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan sehingga dapat 

ditanggani secara efektif (Jamil, 2007: 10) seperti halnya konflik yang 

terjadi pada pedagang buah dan sayur yang berjualan di simpang KM 16 

konflik yang terjadi bersifat tersembunyi hanya berupa sindiran, cibiran 

antara pedagang yang tidak suka dengan pedagang yang lain.   

2. konflik antara Pedagang Dengan Pemerintah 

konflik yang terjadi antara pedagang dengan pemerintah berawal dari : 

1. pemaksaan pindah yang dilakukan oleh pemerintah pasar Tani Bintan  

2. setelah pindah terjadinya penurunan pendapatan yang sangat drastis 

Namun konflik tidak selamanya menyebabkan pertentangan,konflik 

juga bisa berdampak fositif terhadap kehidupan manusia, dampak fositif 

dari konflik dapat diartikan sebagai fungsi dari konflik itu sendiri. Konflik 

sebagai proses sosial dapat merupakan mekanisme di mana kelompok 

kelompok dan batas batasnya dapat terbentuk dan dipertahankan. 
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Dan dari konflik yang terjadi antara pedagang dengan pemerintah 

memunculkan sebuah fungsi fositif terhadap konflik yang dialami oleh 

pedagang dengan pedagang yaitu sebagai berikut : 

3. Solidaritas Pedagang Buah dan Sayur yang terjadi Akibat 

Relokasi Pasar 

Sebagainya yang di ungkapkan oleh Coser bahwa konflik bisa 

memperkuat solidaritas suatu kelompok yang agak longgar, dalam 

masyarakat yang terancam perpecahan konflik dengan masyarakat 

lain bisa menjadi kekuatan yang mempersatukan, konflik bisa 

membuat batasan batasan di antara dua kelompok dalam sistem sosial 

dengan memperkuat kesadaran, dan kesadaran kembali atas 

keterpisahan, sehingga menciptakan kesadaran identitas 

kelompok(Raho,2007: 83). 

Konflik yang terjadi antara pedagang dengan pemerintah dikatakan 

berdampak fositif terhadap pedagang dengan pedagang, yaitu memliki 

dampak pada hubungan mereka, dengan adanya konflik hubugan 

antara pedagang yang longgar menjadi semakin dekat, adanya konflik 

makin mempersatukan, membuat pedagang tambah kompak dan 

makin merasa satu keluarga,  terjadinya konflik membuat pedagang 

yang dulunya tidak bertegur sapa bisa menjalin hubungan yang baik, 

hubungan yang baik merupakan suatu harapan yang dinginkan oleh 

setiap masyarakat, dengan menjalin hubungan yang baik masyarakat 

yang tidak ada hubungan kekeluargaan bisa merasakan seolah olah 
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mereka adalah keluarga, tampa hubungan yang baik  antar sesama 

masyarakat akan merasakan hidup yang tidak tentram. 

 Hubungan kekeluargaan juga bisa dirasakan oleh pedagang dalam 

berbagai acara, ketika salah satu pedagang mengadakan acara 

selamatan atau acara apa saja yang berhubungan dengan orang banyak 

maka pedagang yang awalnya tidak pernah ikut campur, ketika terjadi 

konflik dan mereka menyadari bahwa mereka adalah keluarga 

mengundang pedagang yang lainnya untuk berpartisipasi dan hal 

tersebut menandakan telah terjalainnya hubungan yang baik antar 

pedagang. Konflik dapat dikatakan sebagai proses yang bersifat 

instrumental dalam pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan 

struktur sosial.  

Konflik mendekatkan hubungan orang yang jauh menjadi dekat 

seperti halnya antara pedagang tersebut, hubungan antara pedagang 

dengan pedagagang merupakan hubungan yang bisa dikatakan sangat 

jauh karena mereka awalnya jarang  bertegur sapa bahkan acuh tidak 

acuh antara sesama pedagang, walaupun ada sebagian antara 

pedagang dengan pedagang yang tiap harinya berjumpa dan 

berinteraksi dilokasi berjualan yang telah berlangsung bertahun tahun 

namun hubungan tersebut belum tentu berjalan dengan mulus seperti 

kelihatan dari luar. Konflik bertujuan mempersatukan sebuah 

hubungan yang jauh, bahkan merasa ada perasaan sakit hati, iri hati, 

syirik sehingga menjalin sebuah hubungan kedekatan. 
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4. Partisipasi Pedagang Buah Dan Sayur yang Mengalami Relokasi 

Seperti yang dikatakan oleh Coser mengenai salah satu fungsi dari 

konflik yaitu menyebabkan anggota anggota masyarakat yang terisolir 

menjadi berperan secara aktif atau berpartisipasi (Raho,2007: 83), dan 

ini membuktikan bahwa relokasi yang dilakukan oleh pemerintah 

pada pedagang buah dan sayur yang berasal dari lokasi KM 16 yang 

menimbulkan konflik bisa menjadikan sebuah fungsi yang fositif 

yaitu pedagang yang awalnya terisolir, hanya peka terhadap 

kepentingan sendiri menjadi sadar serta menjadikan masalah tersebut 

sebagai kepentingan bersama sehingga mereka berperan berpartisipasi 

untuk memperjuangkan kepentingan tersebut secara bersama. 

Partisipasi tidak hanya terjadi saat para pedagang berkeinginan 

mewujudkan kepentingan mereka dan disaat itu juga mereka ikut serta 

memperjuangkan dan melakukan sesuatu agar keinginan bersama 

mereka terwujud, setelah mereka pindah kelokasi sekitaran mereka 

berjualan di sekitaran simpang KM 16 wujud dari partisipasi mereka 

masih terjalin. 

5. Komunikasi yang terjalin akibat dari relokasi 

 Sebuah masalah atau konflik yang terjadi harus bisa terselaikan 

dengan baik, untuk membahas sebuah masalah yang dialami oleh 

seseorang tentunya harus ada komunikasi antar orang yang 

mempunyai permasalahan, seperti fungsi konflik yang dikatakan oleh 

Coser bahwa konflik berfungsi untuk berkomunikasi (Raho, 2007: 



27 
 

83), begitu juga konflik yang terjadi akibat relokasi yang dilakukan 

oleh pemerintah. 

 Dengan adanya konflik tersebut komunikasi antara pedagang 

dengan pedagang menjadi lebih baik, pedagang menjadi lebih sering 

bertatap muka dan sering juga berhubungan lewat telepon untuk 

membahas permasalahan yang mereka hadapi, serta komunikasi 

mereka masih tetap terjalin dengan baik setelah mereka menempati 

lokasi di sekitaran simpang KM 16. Apabila ditelaah dengan kata kata 

konflik maka terlintas di pikiran kita bahwa konflik bisa 

menyebabkan komunikasi yang baik menjadi berantakan, yaitu 

komunikasi yang terjalin akan menjadi komunikasi yang penuh 

pertikaian dan pertengkaran, bahkan membuat seseorang menjadi 

lebih sering berkomunikasi, namun pada satu sisi konflik mempunyai 

dampak yang sangat menguntungkan terhadap komunikasi, mereka 

yang berkonflik akan lebih sering melakukan percakapan, pertemuan 

sehingga menciptakan sebuah komunikasi. 

6. Konsensus yang terjadi akibat relokasi 

Pada kenyataannya para pedagang tetap mengginginkan sebuah 

kesepakatan yang sama sama menguntungkan, dalam permasalahan 

ini dilihat dari fungsi konflik menurut Soerjono(2006) bahwa konflik 

bisa memunculkan sebuah kompromi baru apabila pihak yang 

berkonflik dalam kekuatan yang seimbang. Konflik yang terjadi 

dalam permasalahan ini apabila dikaitkan dengan hasil dilapangan 
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yang mana antara pedagang dengan pedagang consensus bisa 

berfungsi dan kesepakatan yang dibuat oleh pedagang dengan 

pedagang yaitu pindah kelokasi sekitaran awal tempat mereka 

berjualan bisa terlaksana meskipun ada kendala kendala dari pihak 

pemerintah untuk mencegah hal tersebut, kompromi atau kesepakatan 

baru tersebut muncul dan bisa terlaksana karena pihak yang 

berkonflik dalam kekuatan yang seimbang. 

 

J. PENUTUP 

KESIMPULAN 

Relokasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bintan merupakan 

sebuah upaya yang di buat oleh pemerintah kabupaten bintan untuk memberikan 

lokasi berdagang yang lebih baik dan menguntungkan, Namun relokasi yang di 

lakukan pemerintah tersebut berdampak negatif malah membuat pendapatan 

pedagang menjadi sangat menurun,di karenakan lokasi pasar yang tidak strategis, 

membuat para pedagang akhirnya bertindak dengan kompak untuk pindah lagi ke 

lokasi sekitaran mereka awal berjualan di simpang KM 16.relokasi tersebut 

memicu terjadinya konflik, namun konflik tidak selamanya berdampak negatif, 

terdapat juga sisi fositif konflik yang berdampak sangat baik.yang dapat dijadikan 

fungsi konflik terhadap pedagang yaitu sebagai berikut : 

1. Konflik yang yang terjadi akibat relokasi yang dilakukan oleh pemerintah 

terhadap lokasi berjualan disimpang KM 16 bisa memperkuat solidaritas 

antar pedagang tersebut menjadi lebih baik. 
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2. Partisipasi,dengan adanya konflik dapat menjadikan sebuah kesadaran 

bersama akan sebuah kepentingan dan tujuan sehingga membuat pedagang 

yang terisolir menjadi berperan serta dalam memperjuangkan kepentingan 

mereka. 

 

3. Komunikasi yang terjalin antara pedagang akibat terjadinya konflik 

dengan pemerintah tersebut sering terjadi sehingga hubungan pedagang 

semakin dekat 

4. Konsensus, konflik bisa menghasilkan sebuah kompromi baru karena para 

pedagang yang berkonflik memiliki kekuatan yang seimbang yaitu sama 

memperjuangkan kepentingan mereka, sehingga menciptakan sebuah 

kesepakatan baru untuk memperjuang dan mempertahankan agar hidup 

pedagang bisa tetap sejahtera. 

Saran 

1. Diharapkan kepada  pemerintahketika membuat sebuah kebijakan tentang 

relokasi agar lebih mementingkan nasip pedagang kedepannya dalam 

jangka pendek dan panjang, tidak hanya jangka pendek yang akhirnya 

merugikan sebelah pihak . 

2. Pemerintah telah menyiapkan solusi yang benar benar membantu apabila 

terjadi masalah penurunan pendapatan, tidak hanya menyuruh pedagang 

bersabar tanpa  ada  jaminan kesejahteraan terhadap nasip pedagang. 
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3. Konflik telah merubah hubungan pedagang menjadi baik, diharapkan 

kepada pedagang agar tetap menjaga hubungan solidaritas dan tidak akan 

pernah putus menjalin hubungan baik. 
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