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ABSTRAK

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, teori state and Society
menggambarkan representatif demokrasi dan kapitalis. Representatif demokrasi mengusung
kedaulatan rakyat, sedangkan kapitalisme mengusung aturan modal. Kedua hubungan ini
memiliki perbedaan dan sering terjadi konflik dimana salah satunya terjadi di kecamatan Jenu
Kabupaten Tuban.
Konflik yang terjadi di kecamatan Jenu merupakan konflik perebutan kepentingan yang mana
kedua belah pihak memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka mampu mendapatkan sebuah
obyek bernilai untuk diri mereka sendiri atau mereka percaya bahwa mereka berhak memiliki
obyek tertentu yang melibatkan masyarakat dan kapital (TPPI). Perbedaan kepentingan yang
terjadi disebabkan tentang pantai remen yang digunakan oleh warga sebagai lokasi pariwisata
padahal dalam regulasi menyebutkan pantai remen merupakan wilayah limbah TPPI. Dalam
penelitian ini peneliti membahas empat (4) pertanyaan. Pertama, apakah terjadi konflik antara
warga dan TPPI; kedua, faktor apa penyebab konflik; ketiga, bagaimana peta konflik;
keempat, pihak mana yang diuntungkan, yang diangkat sebagai topik Skripsi yang berjudul
Konflik Kepentingan Antar Warga Remen dan PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama di
Kabupaten Tuban
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti mengunakan metode kualitatif yang
menghasilkan temuan bahwa warga Remen dan TPPI terjadi konflik. Konflik tersebut
disebabkan adanya perbedaan kepentingan, Regulasi yang berbenturan dan lokasi wilayah
limbah yang membutuhkan tingkat keamanan extra. Maka peta konflik menjelaskan bahwa
hubungan TPPI dan Warga remen tidak harmonis dan terlibat konflik vertikal yang
menguntungkan TPPI sebagai kapital.

Kata Kunci : Negara dan Masyarakat, kapital dan konflik.

ABSTRACT
According to the research result conducted by the researcher, State and Society theory
describes representative democracy and capitalist. The representative democracy carries
popular sovereignty, while capitalist carries the capital rules. Both of them have differences
and conflicts often occur between them in which one of the conflicts occur in Jenu Subdistrict
Tuban Regency.
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The conflict occurred in Jenu Subdistrict was interest scramble conflict in which both of the
sides had their own reason to believe that they were able to get valuable object for themselves
or they believed that they deserved to have particular object involving society and capital
(TPPI). In this research the researcher discussed four (4) questions. First, did the conflict occur
between citizen and TPPI; second, what kind of factors caused the conflict; third, how was the
conflict map; fourth, which side was benefited – the topic of this research entitled Conflicts of
Interest Between Residents Remen and PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama in Tuban
In answering those questions the researcher used qualitative method which led to the result
that Remen citizen and TPPI had a conflict. It was caused by the interest difference, collided
regulations and waste area which needed extra security. Therefore, the conflict map showed
that the relationship between TPPI and Remen citizen was not peaceful and they involved in
vertical conflict which made TPPI became the benefited side as a capital.

Key words : state and society, capital and conflict

PENDAHULUAN
Tuban merupakan kota yang sedang berkembang. Perkembangan tersebut  terjadi

diberbagai bidang salah satunya adalah dalam sektor Industri. Sektor Industri di Kabupaten
Tuban dapat terbagi dalam sektor industri besar, menengah dan kecil dengan luas kurang lebih
12.832 ( Dua belas ribu delapan ratus tiga puluh dua) yang terkutip dalam Perda No 009 tahun
2012 rencana tata ruang wilayah tuban pasal 44

Keberadaan sektor Industri mengakibatkan pembangunan di kabupaten Tuban.
Pembangunan-pembangunan yang ada menjadikan kabupaten Tuban mengalami perubahan,
baik dari pola hidup masyarakat, banyaknya pusat perbelanjaan, banyaknya bangunan megah
berdiri serta permudahan akses jalan antara desa dan kota. Dalam konsep pembangunan
menurut Michael P. Todaro dalam Economic Development In The Third World, Adalah Proses
Multidimensional yang meliputi reorganisasi dan reorientasi sistem sosial dan ekonomi. 1

dengan bahasa yang lebih mudah bahwa pembangunan merupakan perubahan dari masyarakat
agraris menuju masyarakat industri atau modern. Hal ini tentu dapat menjelaskan bahwa
pembangunan dan perubahan merupakan paket yang tidak terpisahkan sama halnya yang
terjadi di kabupaten Tuban seperti di Kecamatan Jenu.

Kecamatan Jenu merupakan salah satu kecamatan yang digunakan sebagai wilayah
industri dengan pembangunan wilayah yang semakin modern. Di kecamatan Jenu sendiri telah
berdiri berbagai industri skala besar diantaranya PLTU, TPPI, Pertamina, PT. Inti Kalsium
Indonesia bahkan baru-baru ini proyek kilang minyak terbesar di Indonesia yang digawangi
oleh Rosneft (Rusia) akan berada di Jenu.

Keberadaan industri besar yang berkembang di Jenu yang mensupport pembangunan
kecamatan tersebut nyatanya tidak lantas meberikan penyelesaian tentang persoalan
pembangunan. Seperti yang terjadi konflik antar TPPI dan warga Remen. Pada dasarya konflik
yang terjadi disebabkan oleh Perbedaan kepentingan. Perbedaan tersebut dipicu oleh
kehadiran pantai remen yang dikelola oleh masyarakat sebagai wilayah pariwisata dengan

1 Nur Sayyid Santoso Kristeva, “Kapitalisme, negara dan masyarakat”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.65



335Jurnal Politik Muda, Vol. 5, No. 3, Agustus –Desember 2016, 333 - 341

sebutan pantai pasir putih remen. Wisata pantai pasir putih Remen berlokasi di wilayah limbah
perusahaan TPPI dengan surat adendum AMDAL Nomor : 660/ 1449/414/.108/2004 yang
disahkan oleh Bupati secara resmi. Sehingga pantai pasir putih remen tidak bisa disahkan oleh
pemerintah sebagai pariwisata kabupaten Tuban.

tanpa ijin yang diberikan oleh pemerintah, tak lantas membuat warga Remen berhenti
untuk memperoleh ijin, bahkan sudah berulangkali dilakukan namun hasil yang mereka
peroleh selalu sama yaitu penolakan bahkan pencekalan yang mereka peroleh. Kekecewaan
masyarakat ini semakin menjadi ketika dihadapkan dengan sikap TPPI dan pemerintah yang
acuh terhadap persoalan ini yang mengakibatkan perbedaan kepentingan menjadi konflik
antara warga Remen dan TPPI.

KERANGKA TEORITIK
Diantara negara dan masyarakat adanya representatife demokrasi dan Kapitalisme.

Menurut Gooran Therborn dengan judul "aturan modal dan munculnya demokrasi", therborn
menunjukkan bahwa kapitalisme sebagai sistem ekonomi menyiratkan sebuah masyarakat di
mana keharusan akumulasi modal yang dominan. Kekayaan terakumulasi ke kelas kapitalis
kecil yang secara alami memainkan peran utama dalam masyarakat. Hal ini adalah apa yang
dimaksud dengan "aturan modal". Sedangkan "kebangkitan demokrasi", menyiratkan bentuk
negara di mana kekuasaan pemilu telah didistribusikan secara merata pada prinsip demokratis
"satu orang, satu suara" dan di mana dasar representasi tidak kekayaan dan pengaruh, tetapi
yang universal adalah hak pilih dan "kedaulatan rakyat". bisa dua prinsip ini hidup
berdampingan? mereka kompatibel atau akan mereka selalu bertentangan? dan jika mereka
konflik, yang akan menang. 2

Representatife dan kapitalisme saling melihat negara sebagai wadah dalam perwujudan
nilai. Seperti penjelasan Karl Marx negara merupakan salah satu aspek dimana kepitalisme
subur menjadi “memerintah” dan negara menjadi “diperintah” hal ini disebabkan posisi negara
yang longgar dan mempermudah kelas kapitalisme mempertahankan posisinya dan
mendominasi dari masyarakat kecil hingga dalam sektor luas. Masyarakat yang semakin tak
berdaya oleh sumber-sumber kapitalisme yang semakin kokoh mengakibatkan masyarakat
terlena dalam bingkai kapitalisme yang menghadirkan demokrasi semu.

Masyarakat pada dasarnya terlena dan tidak memahami posisi mereka namun karena
beberapa sumber ekonomi yang mereka miliki telah digrogoti kapitalisme maka mereka baru
sadar dan paham bahwa mereka berada pada posisi terendah dalam piramida kekuasaan. Hal
yang dihadirkan oleh masyarakatpun akhirnya mempertahankan sumber mereka dengan
bentuk  konflik . Konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived
divergence of interest). Dengan kepentingan adalah perasaan orang mengenai apa
sesungguhnya ia inginkan3.

Dean G Purit melihat konflik sebagai sebuah kpentingan yang berbeda antara tujuan,
dan stardar. Tujuan dan standar yag dimaksud adalah tujuan sebagai akhir yang lebih-kurang,
tepat dari arah yang diperjuangkan oleh seseorang sedangkan standar adalah tingkat
pencapaian minimal yang bila lebih rendah dari padanya orang akan menganggapnya tidak

2 David Held dkk, “States and societeis”, Billing and Sons Ltd, Britain, hlm 243
3 Dean G. Pruittdan Jeffrey Z. Rubin, Teori Konflik Sosial, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009, hlm 21
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memadahi4. Tujuan yang sama dan standart yang semakin besar perbedaan, maka semakin
besar konflik terjadi dalam masyarakat.

Secara ringkas dean melihat proses konflik berdasarkan step yang diajukan yaitu
melalui sumber-sumber konflik yang terjadi di masyarakat yang kemudiahan dilakukan
strategi dalam penyelesaiannya, taktik-taktik dalam menyelesaikan persoalan, selanjutnya
dilakukan eskalasi dan stabilitas yang harus diketahui sebelumnya adalah proses-proses apa
yang dapat menimbulkan eskalasi, kemudihan persistensi eskalasi, dilanjut kemandekan dan
de-eskalasi dan akhirnya adalah problem solving. Maka dean G purit mengidentifikasikan
koflik dalam sebuah proses yang  dapat dianalisis dan diselesaikan dalam pilihan-pilihan yang
ada.   Maka Dean juga melihat konflik memunculkan  duo yang dinamis yang mana konflik
hadir sebagai sisi positif maupun sisi negatif.5 Koflik sebagai sisi negative adalah identik
dengan sifat merusak, kekerasaan dan juga perubahan meskipun dalam  perubahan ada yang
baik maupun buruk namun konflik sisi negative sering hadir jika berada pada nilai-nilai
kekerasaan yang merugikan dan merusak. Sedangkan untuk sisi positif konflik menurut Dean

G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin merupakan persemaian yang subur bagi terjadinya
perubahan sosial dan juga konflik memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi atas berbagai
kepentingan. Maka dalam keberadaan konflik dalam sebuah masyarakat perlu dipahami dan
dianalisis sehingga menemukan titik permasalahan dan penyelesainnya.

METODE   PENELITIAN
Penelitian ini mengunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif dengan tujuan untuk

mengukur fenomena yang terjadi dengan fokus penelitian tentang Konflik kepentingan Antar
Warga Remen dan PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama di Kabupaten Tuban. Tipe
penelitian berdasarkan kebutuhan peneliti dan pendekatan yang sesuai adalah secara Deskriptif
dengan lokasi Kabupaten Tuban tepatnya Desa Remen kecamatan Jenu. Dalam penelitian ini
subyek penelitian terdiri dari sembilan narasumber (Eko Prasetyo, Tamtomo, Lastari,
Yulistianto, Ani, Listyo Utomo, Tinoto, Supriadi, dan Bambang Cipto). Pemilihan subyek
penelitian ini disebabkan para informan memiliki sumber-sumber informasi yang dibutuhkan
oleh peneliti dengan teknik penarikan sample Purposive.

KONFLIK ANTARA WARGA REMEN DAN TPPI
Keberadaan pantai Remen yang digunakan masyarakat sebagai pariwisata yang

berlokasi didaerah limbah TPPI tentu tidak memiliki ijin. Penyebab pantai remen tidak
diberikannya ijin untuk pariwisata yaitu :

• Pantai Remen terletak dalam RT/RW Industri yang diatur dalam perda No 009 tahun
2012
• Lokasi pantai remen digunakan sebagai daerah limbah oleh TPPI
• Belum adanya ijin dan regulasi yang diberikan oleh Bupati terkait pantai remen –
tinjauan Perda No 04 tahun 2013

4 Dean G. Pruittdan Jeffrey Z. Rubin,Op.Cit., hlm 22
5 Ibid, hlm 10
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• Lokasi yang membutuhkan tingkat keamanan yang extra tidak tepat jika digunakan
sebagai pariwisata – tinjauan UU no 10 tahun 2009
Ijin yang tidak kunjung dimiliki membuat masyarakat tetap berjuang dan melakukan

peningkatan di pantai Remen, namun Hubungan yang tidak harmonis antara warga dan TPPI
menjadi semakin parah. Terlebih ketika isu penutupan pantai remen. Hubungan yang tidak
harmonis ini menurut warga karena TPPI tidak pernah melibatkan warga dan seringnya miss
communication dengan warga sehingga persoalan-persoalan yang kecil mengakibatkan
konflik. Namun pertanyaanya apakah warga remen dan TPPI bekonflik?

Warga Remen dan TPPI secara terbuka mereka tidak sedang berkonflik namun
keadaan didua belah pihak saling bertentangan akibat sumber-sumber ekonomi mereka. Ketika
melakukan wawancara antara TPPI dan Warga mereka mengaku bahwa tidak terjadi konflik

Meski konflik tidak terjadi menurut kedua belah pihak namun kenyataan berkata lain.
Merujuk teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin kondisi antara warga Remen dan TPPI
berada pada konflik. Koflik ini disebabkan kepentingan yang saling berbeda dan saling
bertentangan yang mana masing-masing pihak memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka
mampu mendapatkan sebuah objek bernilai untuk diri mereka sendiri dan mereka percaya
bahwa mereka berhak memiliki objek tersebut yang disebut determinan tingkat aspirasi.
Warga percaya bahwa mereka berhak memiliki objek yang mana pantai pasir putih itu. Sama
halnya dengan TPPI mereka percaya bahwa mereka memiliki hak atas pantai tersebut melalui
ijin tertulis meskipun pihak TPPI memberikan segala kewenangannya terhadap negara untuk
menindaklanjuti persoalan pantai remen yang digunakan sebagai pariwisata oleh warga.

Konflik pantai Remen yang terjadi sekarang bukan sebuah konflik terbuka yang semua
pihak mengetahuinya dan memahami persoalannya namun merupakan konflik vertical yang
tertutup yang hanya diketahui oleh mereka bahkan mereka yang berselisih kepentingan tidak
mengakuit atau tidak merasa adanya konflik diantara mereka.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab konflik antara warga Remen  dan TPPI

Faktor-faktor yang melatar belakangi persoalan anatara warga Remen dan TPPI adalah
disebabkannya lokasi pariwisatab yang terletak didaerah limbah TPPI sehingga pantai remen
tidak memiliki ijin dari pemerintah karena berbenturan dengan regulasi RT/RW di Kabupaten
Tuban. Selain faktor utama tersebut ada kepentingan-kepentingan yang membelatarbelakangi
konflik.

Penutupan akan dilakukan pemerintah untuk mengembalikan fungsi pantai sebagai
daerah limbah sesuai dengan regulasi yang ada. Namun warga tidak diam terhadap status
pantai remen hal ini disebabkan ada kepentingan warga remen terhadap  pantai pasir putih,
yaitu:

 Pantai Remen merupakan sumber ekonomi bagai warga Remen
-sebagai tempat berjualan 88-100 pedagang
-sebagai tambahan kas desa
-sebagai tambahan kas karang taruna
-mengurangi pengangguran

 memberdayakan masyarakat baik secara pengelolaan dan pengaturan
 menumbuhkan sikap gotong royong warga
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 Pantai remen sebagai icon pariwisata di desa Remen
 Pantai remen sebagai wilayah penghijauan di desa remen

Dengan kepentingan ini mengakibatkan warga bersikukuh untuk tetapa mengelola pantai pasir
putih sebagai lokasi pariwisata di kabupaten Tuban.

Berbeda dengan warga Remen, TPPI meniliki kepentingan sendiri meskipun
Kepentingan tidak dinyatakan secara terbuka oleh TPPI namun hasil dari wawancara yang
saya peroleh menunjukan bahwa keberadaan pelabuhan di TPPI menjadi dasar penting akan
keberlangsungan industri TPPI. Dan ketakutan TPPI tentang keamanan menjadi alasan utama
dalam pengelolaan pantai remen yang dilakukan oleh warga mengingat bahwa dalam
pengelolaan warga jaminan akan keamanan terhadap korban jiwa tidak ditangung oleh para
pengelola dan status TPPI yang beroperasi menjadi alasan upaya untuk menutup pantai remen
sebagai destinasi wisata yang dikelola oleh masyarakat setempat.

Kemudihan bagaimana dengan kepentingan pemerintah terhadap pantai remen. Tentu
nilai kepentingan pemerintah jauh lebih kecil dibandingan kepentingan warga desa remen.
Namun bukan berarti pemerintah tidak memiliki kepentingan dalam pantai remen.
Kepentingan pemerintah adalah upaya penutupan yang ingin segera bergulir. Keinginan
pemerintah dalam upaya penutupan tersebut disebabkan bahwa

 Pantai remen berada pada regulasi yang berbenturan sebagai lokasi pariwisata
yaitu berada pada daerah Industri

 Penggunaan lahan yang diperuntukan sebagai daerah limbah bukan daerah
pariwisata

 Tidak adanya ijin dari Bupati
 Keamanan yang rentan akan timbulnya korban jiwa dan kerugian lainnya
 Diperlukan keamanan yang extra dalam mewujudkan tujuan pariwisata
 Lokasi milik TPPI melalui perijinan yang mereka miliki

Dari faktor-faktor diatas menjelaskan adanya perbedaan kepentingan namun meskipun adanya
perbedaan kepentingan tersebut tidak menyurutkan warga remen untuk tetap mempertahankan
pariwisata pantai pasir putih remen.

Peta Konflik Perebutan Kepentingan Antara Warga Remen Dan TPPI
Perebutan kepentingan yang terjadi dipantai remen merupakan sebuah perebutan atau

perbedaan kepentingan atas kepercayaan diri mereka mampu mendapatkan sebuah obyek
bernilai untuk diri mereka sendiri atau mereka percaya bahwa mereka berhak memiliki obyek
tertentu. Dengan perbedaan kepentingan tersebut terdapat dua perbedaan akan
keberlangsungan dipihak lain dan penutupan dipihak lain. Bagi mereka yang merasa bahwa
penutupan sebagai jalan utama atas penyelesaian konflik ini tentu penutupan dan sikap
menerima masyarakat harus terealisasikan namun bagi pihak yang ingin berlangsung yaitu
masyarakat percaya bahwa ada jalan lain selain penetupan.

Untuk menyederhanakan persoalan ini maka penulis membuat peta konflik perebutan
kepentingan di desa remen
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3.1 Peta Konflik Warga Remen Vs TPPI

keterangan :
: Hubungan Mengatur
: Hubungan timbal balik
: Hubungan Konflik Langsung
: Hubungan Konflik tidak Langsung

Hubungan konflik tersebut yang dibingkai dalam peta konflik adalah sebagai berikut :
Pertama,  adalah terjadinya Hubungan Mengatur yang yang berlandaskan power dan

posisi. Seperti hubungan mengatur Desa terhadap pengelola pantai dan juga warga desa,
tujuannya adalah sebagai pengatur, pelaksana peraturan dan untuk mengayomi. Selanjutnya
hubungan mengatur oleh Dinas Perekonomian dan Pariwisata kabupaten Tuban terhadap
TPPI, hubungan mengatur ini adalah dalam lingkup negara dan kapital yang mana kapital
harus mengikuti peraturan negara. Namun TPPI sebagai kapital juga memiliki kepentingan
terhadap negara yang terkadang kepentingan tersebut juga mengatur negara meskipun tidak
secara formal.

Kedua, Hubungan Timbal Balik ini antara Pemerintah Desa dan Pengelola pantai.
Hubungan timbal balik ini dimaksudkan bahwa Pengelola pantai memiliki kepentingan
terhadap pemerintah desa , dan sebaliknya. Hubungan ini adalah hubungan saling
membutuhkan dan saling mempengaruhi satu sama lain,

Ketiga, hubungan konflik langsung, konflik langsung ini terjadi antara Pemerintah
Desa, Pengelola pantai dengan TPPI. Koflik ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan
antara warga remen(perangkat desa dan pengelola) dengan TPPI. Seperti penjelasan
sebelumnya konflik ini dipicu adanya kegiatan pariwisata warga dilokasi limbah TPPI.

Keempat, Hubungan konflik tidak langsung, yaitu antara pemerintah desa dan dinas
pariwisata. Kedua belah pihak ini memiliki hubungan yang saling bersitegang dikarenakan
pemerintah Dinas Perekonomian dan Pariwisata melakukan larangan serta pencekalan
terhadap pariwisata pantai remen.

Pihak yang Diuntungkan Dalam Konflik Warga Remen dan TPPI
Keuntungan dari konflik antara warga dan TPPI adalah pihak kapital. Keuntungan

yang diperoleh pihak kapital adalah keuntungan secara ekonomi dan kekuasaan. Keutungan
yang dimaksud adalah  TPPI akan tetap memperoleh ijin untuk mengelola dan

TPPI

Warga Desa

Pedangan,dll

Pengelola
Pantai

DESADinas
Pariwisata
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mempertahankan wilayah yang sesui dengan ijinnya, karena ijin yang dimiliki oleh TPPI
merupakan ijin yang sesuai peraturan.  TPPI juga dapat beroperasi secara maksimal untuk
menggunakan wilayah di pantai. Selain itu keuntungan yang diperoleh TPPI adalah
keberpihakan pemerintah dalam menangani konflik ini dengan bingkai peraturan yang
semakin menunjukan power kapital di kabupaten Tuban.

Pihak yang diuntungkan adalah TPPI atau kapital, keuntungan pada dasarnya tetap
dirasakan oleh warga remen. Keuntungan yang diperoleh memang bukan berwujud ekonomi
ataupun power  namun nilai-nilai yang lebih dari itu,  yaitu:

 adanya persatuan anatara warga, karang taruna, perangkat desa dan penjual di
pantai remen.

 Peningkatan dalam pengelolaan pantai remen yang dilakukan oleh karang
taruna sebagai pengelola, baik pengamanan, sarana prasarana, kebersihan dan
arena wisata baru berupa outbond dan camping.

 Sikap pantang menyerah warga dengan melakukan perijinan di pemerintahan
meskipun berulangkali ditolak

 Perubahan sosial warga adalah dewasa dalam menghadapi konflik serta tidak
mudah termakan isu mengingat bahwa pengelola karang taruna dipimpin oleh
anak muda yang terbuka dalam perubahan.

Meskipun TPPI menjadi pihak yang diuntungkan dalam konflik ini namun warga juga
sebenarnya memperoleh keuntungan yang lebih.

KESIMPULAN
Perbedaan kepentingan yang terjadi disebabkan oleh kehadiran pantai remen yang dikelola
oleh masyarakat sebagai wilayah pariwisata dengan sebutan pantai pasir putih remen. Padahal
lokasi tersebut merupakan ijin penggunaan yang dimiliki oleh TPPI sebagai wilayah limbah
perusahaan. Maka terjadilah benturan regulasi yang mana lokasi tersebut merupakan wilayah
Industri dan bukan wilayah yang diperuntukan untuk pariwisata. Benturan regulasi inilah yang
mengakibatkan pencekalan serta upaya penutupan pantai remen. Selain itu faktor-faktor yang
menyebabkan konflik antara warga Remen dan TPPI tidak adanya ijin dari Bupati, keamanan
yang rentan akan timbulnya korban jiwa dan kerugian lainnya, diperlukan keamanan yang
extra dalam mewujudkan tujuan pariwisata, dan lokasi milik TPPI melalui perijinan yang
mereka miliki.

Faktor-faktor tersebut merupakan alasan untuk penutupan pantai remen. Tentu sikap
warga atas penutupan ini sangat ditentang. Warga tidak menerima penutupan atas pantai
remen. Harapam utama warga adalah tetap berlangsungnya pantai remen. Meskipun pantai
remen dicekal namun usaha masyarakat untuk memperoleh perijinan tetap dilakukan.

Melihat konflik yang terjadi memang menguntungkan TPPI sebagai kapitalisme yang
memperoleh kuasa atas pantai Remen. Meskipun TPPI memperoleh keuntungan atas konflik
ini namun warga Remen juga memperoleh keuntungan atas konflik ini berupa warga yang
semakin bersatu, gotong royong serta peningkatan pantai remen yang semakin kompleks.

Sikap pemerintah yang tidak agresif terhadap persoalan ini menjadikan konflik
semakin kompleks dan jika tidak segera terselesaikan dengan segera  maka potensi kekerasan
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konflik akan ada mengingat warga menjadikan kekerasan sebagai jalan terakhir untuk
mempertahankan pantai remen.
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