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Konflik Pembangunan Jembatan Suramadu :
Studi Kasus Knflik Vendor Dengan Pihak Pemerintah

Terkait Anggaran

Reza Adi Saputra

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  konflik dan dampak yang terjadi dari
pembangunan Jembatan Suramadu. Penelitian ini dimulai dengan menganalisis penyebab
konflik yang ada di pembangunan Jembatan Suramadu. Selanjutnya peneliti mencoba
mencari tahu pihak yang diuntungkan dari proyek pembangunan tersebut. Peneliti
mengambil Konflik  Pembangunan Jembatan Suramadu: Studi Kasus Konflik Vendor
Dengan Pemerintah Terkait Anggaran sebagai obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan metode kualitatif. Konflik ini terjadi karena pemerintah belum
membayar vendor pekerja proyek Jembatan Suramadu. Disamping itu ada kepentingan
politik dalam pembangunan Jembatan Suramadu tersebut.
Kata kunci: Jembatan Suramadu, Konflik, Kepentingan Politik, Pelunasan Pembayaran.

Pendahuluan

Kehidupan bermasyarakat Indonesia dengan segala permasalahan yang ada sangat
menjadi kajian menarik. Adanya tujuan kepentingan untuk hidup dilingkungan masyarakat
membawa dampak pada kondisi rawannya terjadi benturan-benturan di dalam lingkup
masyarakat. Hal ini menjadi pemicu terciptanya konflik yang terjadi di dalam masyarakat.
Dengan adanya kepentingan yang terselip pada setiap individu, pengaruh dan kekuasaan
sampai motif ekonomi akan semakin mempercepat terjadinya konflik.

Salah satu contoh konflik yang terjadi dapat dilihat dari faktor apa yang
menyebabkan terjadinya konflik. Konflik yang terjadi sudah banyak di Indonesia karena
adanya kepentingan-kepentingan disetiap individu. Di Sidoarjo misalnya, bisa menjadi
salah satu contoh betapa kepentingan disetiap individu ataupun kelompok menjadi faktor
penting terjadinya konflik. Warga Porong  berusaha mendapatkan hak dan
mempertahankan hak mereka guna melanjutkan kepentingan hidup. Sedangkan di pihak
perusahaan dan pemerintah telat membayar kepada warga. Karena berdasarkan
kesepakatan antara Pemerintah dengan PT. Lapindo Brantas, hingga tanggal 14 September
dana ganti rugi yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 1 Triliun, persoalannya hingga minggu
lalu baru Rp. 134 miliar yang dibayarkan ke warga [Okezone, 2013].

Konflik di mata masyarakat umum, terlihat hanyalah konflik yang
menguntungkan salah satu pihak. Tidak banyak yang memberikan informasi lebih
mendalam tentang awal mula munculnya konflik. Penelitian ini kemudian mencoba
memberikan gambaran bagaimana proses tawar-menawar untuk menyelesaikan konflik
serta kepentingan siapa yang diuntungkan dalam konflik tersebut, dengan mengambil
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contoh kasus konflik vendor dengan pihak pemerintah terkait anggaran di proyek
pemerintah yakni Jembatan Surabaya Madura.

Konflik ini terjadi akibat telatnya pembayaran pelunasan yang dibayarkan
pemerintah terhadap vendor, serta adanya kepentingan dari pemerintah dengan merubah
jadwal peresmian maupun dengan janji-janji kepada vendor untuk segera dilunaskan utang
proyek dan pemerintah sangatlah diuntungkan dalam proyek tersebut karena pemerintah
yang dipimpin salah satu partai besar kembali memperoleh kemenangan pada Pemilihan
Umum 2009. Pada akhir konflik, yang kemudian pelunasan itu dibayarkan setelah terjadi
proses yang panjang  hingga melakukan aksi demonstrasi di Jembatan Surabaya Madura
ini.

Peneliti akhirnya tertarik untuk mengkaji konflik yang terjadi di dalam proyek
Jembatan Surabaya Madura faktor-faktor yang terjadi hingga proses pelunasan
pembayaran ini dilakukan. Tujuannya adalah memberikan pengetahuan tambahan kepada
masyarakat seputar konflik yang terjadi dalam hal pembangunan, khususnya perihal
konflik.

Kajian teoritik

Dalam sebuah proses politik maupun proses-proses untuk mengambil sebuah
keputusan selalu ada konflik antara pihak-pihak yang berupaya berkuasa atau
mempertahankan sumber yang dianggap penting dan pihak-pihak lain yang juga ingin
berkuasa atau mempertahankan sumber-sumber tersebut. Dalam proses politik berbagai
kelompok maupun individu biasanya menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk
berupaya keras memperjuangkan kepentingannya.

Dalam ilmu-ilmu sosial mengenal dua pendekatan yang saling bertentangan untuk
memandang masyarakat. Kedua pendekatan ini meliputi pendekatan struktural fungsional
(konsensus) dan pendekata struktural konflik. Pendekatan konsensus berasumsi masyarakat
mencakup bagian-bagian yang berbeda fungsi tetapi saling berhubungan satu sama lain
secara fungsional, serta masyarakat terintegrasi atas dasar suatu nilai yang disepakati
bersama sehingga masyarakat selalu dalam keadaan keseimbangan dan harmonis.
Sedangkan pendekatan konflik berasumsi masyarakat mencakup berbagai bagian yang
memiliki kepentingan yang saling bertentangan, dan masyarakat terintegrasi dengan suatu
paksaan dari kelompok yang dominan sehingga masyarakat selalu dalam keadaan konflik
[Surbakti, 1992].

Konflik yang terjadi antar individu ataupun antar kelompok akan selalu menuju ke
arah kesepakatan (konsensus). Selain hal itu juga, masyarakat tidak akan bisa terikat secara
permanen dengan mengandalkan kekuasaan dan paksaan dari kelompok yang dominan.
Sebaliknya, masyarakat yang terikat atas dasar konsensus sekalipun, tak mungkin bertahan
secara permanen tanpa adanya kekuasaan dan paksaan.

Ada sejumlah konflik yang dari sifatnya beraspek politik karena langsung
melibatkan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan. Termasuk dalam kategori ini,
yakni konflik antara kegiatan kelompok masyarakat yang menentang kebijakan
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pemerintah, maupun kelompok masyarakat pengusaha yang menuntut atau mendapatkan
sumber-sumber kekayaan yang telah diputuskan dalam kebijakan pemerintah.

Di dalam Konflik sendiri dapat berkembang bila dibiarkan tanpa adanya kendali
serta dapat merusak masyarakat dan Negara/bangsa sehingga harus diambil tindakan-
tindakan nyata yang mampu menyelesaikan konflik sehingga mencapai kesepakatan, alur
pemikiran dalam konflik adalah (1) manusia cenderung hidup bersama dengan manusia
lainnya sehingga terbentuknya masyarakat, (2) begitu masyarakat terbentuk, terjadilah
konflik diantara anggota masyarakat baik secara pribadi maupun secara berkelompok. (3)
untuk mengatasi konflik, terbentuklah secara alamiah penguasa politik.

Konflik politik selalu berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh penguasa
politik dan jabatan yang diduduki oleh penguasa politik termasuk didalamnya kepentingan
para penguasa politik. Konflik politik terbentuk karena adanya penguasa politik. Karena
tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai penguasa politik, tidak ada masyarakat yang
tidak mempunyai konflik.

Secara umum konflik memiliki tujuan dasar, yakni mendapatkan atau
mempertahankan sumber-sumber. Tujuan konflik untuk mendapatkan sumber-sumber
merupakan ciri manusia yang hidup bermasyarakat karena manusia memerlukan sumber-
sumber tertentu yang bersifat materil-jasmaniah maupun spiritual-rohaniah untuk dapat
hidup secara layak dan terhormat dalam masyarakat. Yang ingin diperoleh manusia
meliputi hal-hal yang sesuai dengan kehendak bebas dan kepentingannya.

Sejumlah anggota masyarakat lebih menekankan pada kebutuhan materil, seperti
proyek-proyek pembangunan, keuntungan berusaha, gaji yang tinggi, rumah dengan segala
perabotan. Lalu sejumlah masyarakat yng lebih mementingkan hal-hal yang bersifat
nonmaterial, yakni jabatan, kekuasaan, harga diri, status sosial, rasa aman, dan tenteram,
sedangkan masyarakat yang lain ini justru berupaya keras untuk mendapatkan dan menjaga
keseimbangan antara kedua jenis kebutuhan tersebut.

Tujuan konflik untuk mempertahankan sumber-sumber yang selama ini sudah
dimiliki juga merupakan kecenderungan hidup manusia. Manusia ingin memelihara
sumber-sumber yang menjadi miliknya, dan berupaya mempertahankan dari usaha pihak
lain untuk merebut atau mengurangi sumber-sumber tersebut. Yang ingin dipertahankan
bukan hanya harga diri, keselamatan hidup, dan keluarganya tetapi juga wilayah atau
daerah tempat tinggal, kekayaan, kekuasaan yang dimiliki.

Dalam setiap kasus konflik, pihak-pihak yang terlibat biasanya membuat
perhitungan untung dan rugi. Jadi, untuk memaksimalkan perolehan dan meminimalkan
resiko yang akan terjadi. Artinya setiap pihak berusaha untuk mendapatka sebanyak
mungkin sumber-sumber tetapi dengan kerugian sekecil mungkin.

Konflik yang selalu ada di masyarakat selalu terkait dengan adanya kekuasaan
dan wewenang. Hubungan wewenang adalah selalu berbentuk hubungan antara supra dan
subordinasi atau hubungan atas-bawah, dimana terdapat hubungan wewenang, disitu unsur
atas (superordinat) secara sosial diperkirakan dengan perintah dan komando, peringatan,
kebijakan, dan larangan-larangan yang mengendalikan perilaku unsur bawah. Perkiraan
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demikian secara relatif lebih dilekatkan kepada posisi sosial daripada kepada kepribadian
individual. Hubungan wewenang selalu meliputi spesifikasi orang-orang yang harus
tunduk kepada pengendalian dan spesifikasi dalam bidang-bidang yang mana saja
pengendalian itu diperbolehkan. Wewenang adalah sebuah hubungan yang sah, apabila
tidak tunduk kepada perintah orang yang berwenang dapat dikenai sanksi tertentu
[Dahrendorf, 1986].

Faktor yang menyebabkan konflik Dana Habis

Awalnya pembangunan ini berjalan lancar dan sangat baik dalam persoalan
pembayaran dalam perkerjaan proyek Jembatan Surabaya Madura tanpa ada suatu
halangan apapun, tidak ada permasalahan-permasalahan yang berarti. Namun seiringnya
bergulirnya waktu, permasalahan-permasalahan itu muncul ditengah proses pengerjaan
yang sudah menempuh 65% pengerjaan. Permasalahan ini muncul pada bulan September
dimana masyarakat pengusaha ini seharusnya mendapat pembayaran, namun kendala yang
terjadi dana yang digunakan untuk membayar ini sudah habis dana ini didapat dari
pinjaman China. Pembayaran ini harus dibayarakan dari Kementrian Pekerjaan Umum
selaku owner, kepada Consorcium Indonesian Contractor kepada sub kontrak yakni para
vendor-vendor. Karena dana ini tidak ada maka para pekerja memboikot pekerjaan atau
mogok kerja, serta tidak transparansinya dalam dana tersebut membuat para pekerja ini
tidak tahu kalau dana tidak ada.

Proses pembayaran yang telat ini memunculkan rasa tidak percaya dari
masyarakat pengusaha pekerja Jembatan Surabaya Madura kepada Consorcium Indonesian
Contractor serta kepada Pemerintah yakni Kementrian Pekerjaan Umum. Sehingga
memunculkan wacana mogok kerja tersebut.

Berawal dari sinilah konflik mulai muncul. Seperti yang dituturkan oleh Lewis
A.Coser. Konflik adalah perselisihan atau pertentangan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-
tuntutan berkenaan dengan status dan sumber-sumber kekayaan yang tidak mencukupi
persediaannya. Pada awal pengerjaan proyek kondisi stabil, tenang,tidak ada permasalahan
berarti yang timbul namun kemudian tidak adanya pembayaran kepada para pekerja ini
akhirnya mereka menuntut untuk dibayar karena sumber-sumber kekayaan para pekerja ini
tidak mencukupi persediaan perusahaan serta tidak adanya transparansi dalam pendanaan
tersebut.

Pertemuan Masyarakat Pengusaha dengan Pemerintah

Adanya boikot dari masyarakat pengusaha ini sampai terdengar oleh Pemerintah
Provinsi Jawa Timur. Sehingga pemerintah provinsi memerintahkan langsung kepada
Kementrian Pekerjaan Umum Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V untuk
mengumpulkan para masyarakat pengusaha pekerja proyek Jembatan Surabaya Madura.

Hasil dari pertemuan disepakati bahwa pembayaran yang belum sempat terbayar
akan menggunakan dana talangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga proses
pengerjaan selesai akan dibayar lunas setelah peresmian Jembatan Surabaya Madura.



5

Dengan adanya kesepakatan antara pemerintah dengan para pekerja proyek
Jembatan Surabaya Madura maka pengerjaan ini berlanjut. Pembayaran akan dilaksanakan
dengan menggunakan dana APBN.

Perubahan Jadwal

Setelah adanya mogok kerja di bulan Sepetember 2008 serta adanya kesepakatan
pembayaran hutang pemerintah kepada para masyarakat pengusaha. Ditengah-tengah
proyek Jembatan Surabaya Madura ini hampir selesai, munculah permasalahan kembali
pada bulan februari pada tahun 2009.  Permasalahan ini muncul dari adanya perintah dari
pemerintah yakni tentang tenggat waktu penyelesaian. Munculnya perintah tentang tenggat
waktu penyelesaian menimbulkan masalah yakni adanya perubahan jadwal yang tidak
sesuai dengan kontrak. Penyelesaian yang seharusnya selesai di bulan september, di
majukan menjadi juni dan kalau bisa sebelum pemilu. Dengan adanya perintah itu
menimbulkan permasalahan baru yang ada pada masyarakat pengusaha yang sedang
mengerjakan proyek tersebut

Struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut kepemilikan kekayaan,
pengetahuan, dan kekuasaan dapat menimbulkan konflik sebab sebagian besar masyarakat
yang tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit kekayaan, pengetahuan, dan kekukasaan
akan memiliki kepentingan yang mendominasi ketiga sumber pengaruh tersebut. Jadi,
distribusi kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan yang pincang merupakan penyebab utama
timbulnya konflik politik. Konflik politik selalu berkaitan dengan kebijakan yang dibuat
oleh penguasa politik dan jabatan yang diduduki oleh penguasa politik termasuk
didalamnya kepentingan para penguasa politik. Konflik politik terbentuk karena adanya
penguasa politik. Karena tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai penguasa politik,
tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai konflik. Adanya kebijakan ini para pekerja
proyek ini semakin tertekan.

Pasca Peresmian

Seiring berjalannya waktu dan proses pengerjaan sudah selesai, masalah
pembayaran ini kembali muncul. Setelah Jembatan Surabaya Madura ini diresmikan oleh
Presiden Republik Indonesia. Sesuai kesepakatan bahwa dua bulan setelah peresmian akan
dilunasi sisa uang yang belum dibayarkan. Namun kesepakatan yang dilakukan pada bulan
September itu hanya sekadar janji dan tidak sesuai kontrak dalam kenyataannya belum ada
proses pembayaran.

Penelusuran ini sungguh sangat bermakna terhadap permasalahan yang terjadi.
Membuat para vendor ini semakin terbuka dalam pemikiran dan tekanan-tekanan yang
dialami dalam menuntut pelunasan pembayaran proyek. Penelusuran juga dilakukan di
Pekerjaan Umum, hal sama juga di dapat dana masih ada dalam proses roses pengauditan.

Pada tahun 2010 vendor atau masyarakat pengusaha ini melakukan aksi yang
dilakukan di sisi Surabaya Jembatan Surabaya Madura, hasil yang didapat yakni baru 30
persen pembayaran hutang yang terbayarkan. Seharusnya pemerintah ini wajib membayar
100 miliar kepada pihak-pihak vendor atau masyarakat pengusaha.Pada bulan November
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2011 vendor atau masyrakat pengusaha ini melakukan demo, demo ini dilakukan di sisi
kaki jembatan yang berada di wilayah di Suramadu.

Dalam proyek Jembatan Surabaya Madura ini banyak pihak yang terlibat untuk
proses pengerjaan. Mulai dari pihak China yang diwakilkan oleh CCC (Consorcium China
Contractor), pemerintah yang diwakilkan oleh Kementrian Pekerjaan Umum Balai Besar
Pelaksanaan Jalan Nasional V serta CIC (Consorcium Indonesian Contractor) yang di sub
kontrakan lagi kepada vendor-vendor.

Pada tahun 2008 pembangunan Jembatan Surabaya Madura ini timbul
permasalahan, permasalahan yang terjadi adalah anggaran dana yang dialokasikan untuk
pekerja ini habis, permasalahan anggaran ini membuat para pekerja ini melakukan mogok
kerja serta tidak ada transparansi dana yang dibuat oleh pemerintah. Adanya boikot dari
masyarakat pengusaha ini sampai terdengar oleh Pemerintah Provinsi. Sehingga
Pemerintah Provinsi memerintahkan langsung kepada Kementrian Pekerjaan Umum untuk
mengumpulkan para masyarakat pengusaha pekerja proyek Jembatan Surabaya Madura.
Dengan adanya perkumpulan ini mencapai kesepatan-kesepakatan yang tercapai diantara
dua belah pihak dengan konsekuensi-konsekuensi sanksi yang harus dibayarkan
pemerintah kepada masyarakat pengusaha.

Setelah ada kesepakatan yang disepakati antara dua belah pihak, muncul
permasalahan kembali, yakni adanya kebijakan perubahan jadwal. Perubahan jadwal ini
perintah langsung dari pemerintah. Dengan adanya perubahan jadwal ini vendor atau
masyarakat pengusaha merasakan sistem kerja yang tidak ideal, pagi, siang, sore malam.

Pasca peresmian muncul kembali permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dimana
sebelumnya ada kesepakatan bahwa dua bulan pasca peresmian akan dibayarakan semua
pembiayaan pembangunan Jembatan Surabaya Madura. Namun, pelunasan pembayaran
pasca diresmikan Jembatan Surabaya Madura tidak dapat terealisasikan.  Hanya janji-janji
yang diberikan oleh pemerintah. Telatnya pembayaran ini membuat perusahaan-
perusahaan mengalami pailit atau bangkrut. Dengan kondisi yang sudah seperti ini vendor
atau masyarakat pengusaha ini tidak tinggal diam, langkah yang dilakukan dengan
mengirim surat kepada CIC ( Consorcium Indonesian Contractor ) sebanyak tiga kali.
Namun, surat-surat yang dikirim oleh pihak vendor atau masyarakat pengusaha ini tidak
mendapatkan tanggapan baik. Pada akhirnya vendor ini mengirim surat kepada Kementrian
Pekerjaan Umum Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V yang sekaligus owner. Surat
yang dikirim kepada pemerintah ini juga mendapatkan tidak ada tangapan yang baik.
Tanggapan dari pemerintah ini terhadapa pihak vendor hanya disuruh bersabar. Namun,
lewat info yang diperoleh dari pemerintah selaku pihak Kementrian Pekerjaan Umum
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V bahwasannya dana  ini ada namun ada tanda
bintang. Tanda bintang bisa hilang melalui audit BPKP. Proses pengauditan inilah yang
membuat terganjalnya pelunasan pembayaran yang dana itu sudah ada di Dirjen Keuangan.
Proses pengauditan ini sendiri membutuhkan waktu yang lama karena harus sedetail
mungkin dan bangunan ini sudah jadi serta mengumpulkan syarat-syarat yang harus
diaudit oleh BPKP.

Dapat tergambarkan bahwa peran pemerintah dalam menyelesaikan anggaran
yang belum terbayarkan ini sangat dominan. Berdasarkan penuturan Ramlan Surbakti
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bahwa kelompok kepentingan ialah sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap,
kepercayaan dan/atau tujuan, yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan
mencapai tujuan. Sebagai kelompok yang terorganisasi, mereka tidak hanya memiliki
sistem keanggotaan yang jelas, tetapi juga memiliki pola kepemimpinan, sumber keuangan
untuk membiayai kegiatan, dan pola komunikasi baik kedalam maupun keluar organisasi.
Dalam konteks konflik pembangunan Jembatan Suramadu menurut teori yang diatas
bahwa pemerintah ialah kelompok yang teorganisasi, pemerintah ini sistem keanggotaan
yang jelas yakni Kementrian Pekerjaan Umum Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V,
BPKP, serta Dirjen Keuangan yang memiliki sumber keuangan untuk membiayai kegiatan
proyek Jembatan Surabaya Madura.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data mengenai konflik Jembatan Surabaya Madura.
Peneliti bisa menganalisa bagaimana konflik itu berlangsung dan bisa terjadi pada
pengerjaan proyek Jembatan Surabaya Madura. Bahwa yang melatarbelakangi munculnya
permasalahan adalah penggunaan kekuasaan dan wewenang dari pemerintah, serta tidak
terpenuhinya hak-hak kesejahteraan, upah, dan tidak adanya transparansi dalam soal
pendanaan dari pemerintah. Serta adanya kepentingan-kepentingan pemerintah untuk
memperoleh kepentingan pemerintah sendiri yang tak lain Jembatan Surabaya Madura,
merupakan jembatan pertama yang didirikan pemerintah dan terpanjang di Indonesia.

Telatnya pelunasan pembayaran menimbulkan sebuah gesekan antara elemen-
elemen vendor melalui Paguyuban Vendor Kontraktor dengan Consorcium Indonesian
Contractor dan Kementrian Pekerjaan Umum Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V.
telatnya pembayaran tidak begitu meluas, namun pada kenyataannya, yang terjadi adalah
pelunasan pembayaran tidak sesuai dengan surat perintah pelaksanaan pekerjaan. Sehingga
membuat vendor dirugikan secara fisik maupun materi. Belum lagi munculnya sikap
pemerintah dengan menggunakan kekuasaan serta wewenangnya sehingga menimbulkan
sikap skeptis dari vendor. Oleh karena itu masalah ini ditanggapi serius dan cepat oleh
Paguyuban Vendor Kontraktor dengan mengadakan perundingan dan komunikasi. Tolak
ukur efektifnya konflik yang terjadi antar kelompok terlihat dari hasil yang dicapai
Paguyuban Vendor Kontraktor, ada kejelasan dan perubahan nasib secara bertahap.
Adanya kesepakatan-kesepakatan membawa dampak yang positif.

Dalam proses konflik memiliki tujuan dan penyelesaian konflik. penyelesaian
konflik dalam hal ini menang-menang. Dikarenakan pihak pemerintah maupun pihak
vendor masing-masing mendapatkan keinginan yang dicapai dalam pembangunan
Jembatan Surabaya Madura. Cara yang dilakukan dengan mengadakan kompromi-
kompromi membahasa duduk permasalahan yang terjadi sehingga menimbulkan
kesepakatan-kesepakatan antar kelompok.

Faktor lain yang mehambat dalam proses pelunasan pembayaran. Pemerintah
memiliki dominasi yang cukup kuat. Peran pemerintah dalam menyelesaikan anggaran
yang belum terbayarkan memiliki peran yang sangat dominan. Kelompok kepentingan
ialah sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan atau tujuan, yang
sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan [Surbakti, 1992].
Jadi sebagai kelompok yang terorganisasi, mereka memiliki pola kepemimpinan, sumber
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keuangan untuk membiayai kegiatan, dan memiliki sistem keanggotaan yang jelas. Dalam
konteks permasalahan pembangunan Jembatan Surabaya Madura bahwa pemerintah ialah
kelompok yang terorganisasi, pemerintah memiliki sistem keanggotaan yang jelas dan
memiliki sumber keuangan untuk membiayai kegiatan proyek Jembatan Surabaya Madura.

Dari hasil penelitian ini, bahwa konflik yang terjadi memiliki permasalahan yang
sangat kompleks. Peneliti menyarankan setiap pelaksanaan program harus dirancang
dengan baik. Mulai studi banding anggaran, pelaksanaan, penjadwalan. Sehingga tidak
terjadi hambatan-hambatan serta cepat terselesaikan.
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