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KATA PENGANTAR

Puji dan eyukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahaesa, 

karena saya berhasil roenyeleeaikan ekripei Ini dalam rangka meleng- 

kapi tugae guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar keearja- 

ftaan dl Fakultas Hukum Universitaa Airlangga Surabaya.

Dalam ekripei ini dlbahas masalah yang menyangkut pembangun- 

an kota Surabaya pada masa yang akan datang secara yuridie dengan 

memperhatikan juga aspek-aepek ekologis dan planologis, mengingat:

1• kedudukan kota Surabaya 8angat penting sehubungan dengan fungei- 

nya sebagai penunjang pembangunan nasional;

2. Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya telah menetapkan Peraturan 

Daerah No, 23 tahun 1976 tentang Master Plan Surabaya 2000, yang 

oerupakan daear hukum bagi tata-bina kota Surabaya eampai tahun 

2000;

5* terbatasnya karya-tulis yang membahae maealah perkotaan*

Hal-ha1 inilah yang mendorong saya untuk membahaenya dengan 

oemilih topik dengan judul "Prospek Tata-Bina Kotamadya Surabaya 

Menjelang Tahun 2000% dan diharapkan dapat dijadikan bahan peleng- 

kap untuk memecahkan maealah perkotaan (khueuenya di kota Surabaya) 

dengan segala aapeknya.

Terima kasih saya ucapkan kepada ibu Siti Sundari Rangkuli,

SH selaku Pembimbing Pertama dan bapak Philipus M* Hadjon, SH sela- 

ku Pembimbing Kedua yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan 

ekripei ini dengan penuh dedikasi} serta terima kasih pula saya 

ucapkan kepada bapak Moh# Subata, SH (etaf Bappeda Tingkat II Kodya
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Surabaya) dan bapak Bambang Sugiharto (staf Bagian Hukum, Organisa- 

si dan Tata Laksana Kodya Bati II Surabaya) serta senua pihak yang 

telah memberikan data, informasi dan dorongan yang amat bermanfaat 

bagi penyelesaian ekripsi ini.

Dengan eegala kekurangan yang a da, mengingat bidang Hukum 

Tata-Bina Kota maslh dalam tahap pembinaan di Fakultas Hukum Unlver- 

eitad Airlangga, eaya mengharapkan kritlk maupun earan dari para 

pembaca yang akan eaya terima dengan senang hati.

Akhiraya, semoga ekripsi ini dapat membantu para pembaca un- 

tuk lebih mendalami masalah tata-bina kota dengan segala aspeknya.

Surabaya, 31 Januari 1981.

Penulis
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BAB I

P E N D A K U L U A N

1, Latar Belakang

Kalau kita tinjau perkembangan peraturan-peraturan yang me- 

nyangkut tata-bina kota dewasa ini, temyata hal tersebut sangat 

tidak memenuhi kebutuhan masyarakat kota yang semakin korapleks dan 

dinamis, sehingga banyak tertinggal oleh perubahan-perubahan sosi- 

al yang terjadi dalam kehidupan perkotaan di Indonesia. Seperti te- 

lah kita ketahui pembentukan peraturan-peraturan tata-bina kota yang 

eekarang masih berlaku -antara lain Stadsvormingordonantie (SYO) 

Stbl. 1948-168 dan Stadsvormingverordening (SW) Stbl. 1949-40- mem- 

punyai landasan, tujuan dan saearan pokok hanya bagi kepentingan 

kolonial (Belanda) yang pada waktu itu menjajah negara kita,

Seperti yang dikatakan oleh R.D.H. Koesoemahatmadja bahwa 

pembentukan kota-kota di Indonesia pada umumnya digunakan sebagai 

kota pelabuhan untuk sarana pengangkutan barang-barang mentah bagi 

keperluan negara kolonial Serta sebagai tempat pemaearan barang-ba

rang hasil industrinya; di samping itu juga adanya politik rasial 

antara kaum penja^ah dengan bangsa Indonesia asli di bidang pendi- 

dikan, pemukiman dan sebagainya, sehingga pembangunan kota bukan 

untuk kejjentingan rakyat seluruhnya.^

Sesudah masa kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada sa-

1 'R.D.H. Koesoemahatmadja, Peranan Kota dalam Pembangunan, 
cetakan pertama, Bina Cipta, Bandung, 197&» hal. 29.

1
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at menjelang tercapainya hasil-hasil Konperensi Meja Bundar, pada 

tanggal 10 Juli 1948 ditetapkanlah Undang-Undang Noraor 22 tahun 

1948 yaitu Undang-Undang Pokok tentang Pemerintahan Daerah oleh Pe- 

merintah R.I. (Yogyakarta) dengan persetujuan Badan Pekerja Komite 

Kacional di Yogyakarta. Dengan adanya UU No. 22/1948 tersebut mulai 

ada pemikiran terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat pada 

tlap-tlap kota sesuai dengan alara pemikiran bangsa Indonesia yang 

oerdeka. Hal itu dijelaskan di dalam konsideran maupun Penjelasan 

Emum (ad 1) bahwa perlu ditetapkan suatu Undang-Undang yang menga- 

tur pemerintahan daerah yang berhak mengurus rumah tangganya aendi- 

ri dan dapat raemenuhi harapan rakyat.^

Akan tetapi pelaksanaan pembangunan lingkungan kota tersebut 

tidak menyeluruh dan pula tidak disertai suatu pola pembangunan yang 

terencana. Akibatnya timbul disorganisasi-sosial dan disintegrasi- 

soaial, misalnya banyak kaurn penganggur dan gelandangan, meningkat- 

nya kriminalitas dalam kehidupan kota, masyarakat semakin individu

alists , materialistis dan egoistis.^

2

Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerin
tahan dan Peradilan Administrasl Negara. Alumni, Bandung, 1975» hal. 
61-64. Namun sebenarnya hal itu telah diatur dalam UU No. 1 tahun 
1945 yang hakikatnya mengandung materi yang menyangkut hak otonomi 
atau rumah tangga daerah (lihat pasal 2 UU No. 1/1945)- Selanjutnya 
menurut Kuntjoro Purbopranoto, UU No. 22/1948 menimbulkan keroacet- 
an dalam pelaksanaannya, sebab sistem otonomi formil yang menyelu
ruh dan isinya ditetapkan dari atas tidak memperhitungkan kondisi 
dan situasi Daerah yang sebenarnya » dan tidak ditetapkan pula sum- 
ber-sumber keuangan bagi Daerah yang bersangkutan. Dalam menghadapi 
kenyataan di bidang perundang-undangan yang simpang-siur itu, Peoe- 
tah di atas vigeur UUD Sementara 1950 telah mencoba mengadakan pe- 
nertiban dengan menetapkan UU No. 1 tahun 1957 sebagai pengganti 
UU Ko. 22/1948.

*R.D.H. Koesoemahatmadjai op. cit.« hal. 17-19*
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Perkembangan kota-kota di Indonesia demikian pesatnya, sedang- 

kan sarana-sarana perubahan sosial serta mekanisrae pelaksanaan pem

bangunan begitu lamban dan kurang efektip, eehingga kota mempunyai 

bentuk/corak yang bersifat dualistis, Dualisme tersebut dalam arti 

adanya pembauran dari pola sosial-ekonomi eerta sosial-budaya yang 

moderen dan tradisional dalam kehidupan kota; sedangkan dari segi 

fisiknya hal ini direfleksikan dalam bentuk pembauran antara bangun- 

an megah dengan teknologi moderen dan bangunan sederhana di kawas-
4an perkampungan yang maeih terdapat di kota-kota.

Pengertian "Tata-Bina Kota" ialah pengaturan serta pembangun

an masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah, hak, wewenang dan 

kewajiban tertentu dalam rumah tangganya sendiri. Sedangkan ruang- 

lingkupnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang me- 

liputi seluruh bidang kehidupan dan penghidupan masyarakat*

Jadi di sinilah letak pentingnya tata-bina kota yang menye- 

luruh dan terencana dengan mengingat fungsi kota yang begitu pen-, 

ting bagi tujuan penyelenggaraan serta pelayanan kepentingan umum 

sebagaimana telah digariskan dalam Garis-Garis Eesar Haluan Negara 

(GBHN) guna mewujudkan tujuan nasional seperti termaksud di dalam 

Pembukaan L’ndang-Undang Basar 1945*

g,Alasan Pemilihan Judul

Letak geografis kota Surabaya yang sangat strategis dan di- 

kategorikan sebagai kota kedua di Indonesia merupakan Pusat Pengem-

^Djoko Sujarto, "Pembinaan Peraturan Pembangunan Kota : Se- 
suai dengan Pola Perkembangan Kota Indonesia", Kompas, 15 Desember, 
1979* hal. IV dan VI.

3
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bangan Wilayah Utama C yang meliputi kawasan Jawa Timur, Bali, Ka-
5limantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Ditinjau

dari etrategi pembangunan daerah, maka kota Surabaya akan merupakan

kota Industri, Perdagangan, Maritim dan Pendidikan yang lebih ter-
6kenal dengan sebutan kota Indamardi; di samping itu di dalam ruang- 

lingkup pembangunan sub regional Jawa Timur, Surabaya merupakan ko

ta yang amat penting bagi pengembangan daerah-daerah yang mempunyai 

pertumbuhan penduduk sangat tinggi eeperti Gresik, Bangkalan, Sido- 

arjo, Mojokerto dan Lamongan yang dalam rangkaian kesatuan diberi
7nama Gerbangkertosusila.

Untuk melaksanakan pembangunan jangka panjang dalam rangkai-

an pembangunan regional, sub-regional maupun sektoral tersebut, Pe-

merintah Kotamadya Dati II Surabaya telah mengeluarkan kebijakan

berupa Manter Plan (Rencana Induk) kota untuk jangka waktu sampai
8dengan tahun 2000,

Dalam kaitannya dengan kenyataan ini1ah, maka saya^tertarik 

untuk membahas maealah tata-bina kota Surabaya, sebab masalah ling

kungan kota adalah suatu maBalah yang dapat diatasi dengan pola pe- 

rencanaan tata-bina kota yang menyeluruh dan terpadu serta selarae 

dengan tujuan pembangunan nasional. Dengan tidak adanya suatu peren-

5Badan Perencanaan Pembangunan Kotamadya Dati II Surabaya, 
Selayang Pandang Perkembangan dan Pembangunan Kota Surabaya, Sura
baya, 1980, hal. 37*

6Ibid, hal. 32.
7Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara, Ja

karta, 1979» hal. 145*
0
Master Plan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Daerah 

No. 23 tahun 1978 jo. Surat Gubemur KDH. Dati I Jawa Timur No, HK. 
023.1 /2437/78 jo. Keputusan Mendagri No. 650-440 tahun 1980.
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canaan pembangunan yang baik, akan timbul pelaksanaan pembangunan 

yang tidak efektip, yang akhirnya merupakan pemboroean keuangan ne

gara di dalam pembangunan bangsa.

Pembangunan di sini mempunyai arti suatu proses perubahan 

lingkungan yang dapat menimbulkan masalahj oleh karena itu pembangun

an bukan sekedar berarti meningkatkan pelayanan bagi penduduk dari 

eegi fisiknya eaja, melainkan juga untuk menciptakan lingkungan 

yang dapat menjamin kesejahteraan rakyat secara menyeluruh pula,

3»Tujuan Penulican

Adapun tujuan penulisan ekripsi ini di samping untuk meleng- 

kapi tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelat Sarjana 

Hukum, juga untuk penelitian terhadap aspek-aspek yang menyangkut 

tata-bina kota Surabaya, agar diperoleh suatu gambaran yang dapat 

digun&kan sebagai sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan tata-bina kota Surabaya pada masa yang akan 

datang.

4.Permasalahan

Persoalan akan timbul apabila perubahan yang berlangsung da

lam sistem lingkungan kota ini mengakibatkan gangguan-gangguan di 

dalam sistem lingkungan (eco-system) tersebut yang dapat merugikan 

kehidupan manusia serta a lam sekitamya. Perencanaan pembangunan 

yang ideal senantiasa dilakukan dengan pendekatan dari berbagai as^ 

pek; akan tetapi pada umumnya didekati dari segi arsitektur dan ̂  

planologi yang berusaha menampilkan segi keindahan dan keserasian, 

sehingga menimbulkan kesan yang menyenangkan bagi kehidupan kota.

5
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Yang menjadi masalah ialah bagaimana kota Surabaya menjelang 

tahun 2000 dapat dikembangkan melalui sarana pembangunan (hukum) Q 

dengan memperhatikan juga aspek-aspek lingkungan hidup dan planolo- 

ginya» agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sejalan dengan pem

bangunan yang sedang berlangsung; sedangkan peraturan-peraturan yang 

mengatur pembangunan fisik kota yang masih berlaku saat ini yaitu 

SVO (Stbl. 1948-1^8) dan S W  (stbl. 1949-40) merupakan produk Peme-
9rintah Kolonial Belanda yang sekarang ternyata dianggap liar, kare- 

na ditinjau dari segi materi SVO dan S W  tersebut sudah tidak sesuai 

lagi dengan keadaan tata-bina kota di Indonesia, walaupun yuridis 

formal masih berlaku melalui Aturan Peralihan UUD 1945 (pasal II) 

jo. Surat Edaran Mendagri No. Pemda 18/3/6 tahun 1973 tentang Penyu- 

sunan Rencana Pembangunan bagi Tiap Ibukota Kabupaten. Di pihak la

in Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya telah mengeluarkan pedoman 

pembangunan jangka panjang yang tercantum dalam Master Plan^Suraba

ya 2000, yang meliputi antara lain pengembangan karakterietik kota 

Surabaya, tataguna tanah, tata-ruang dalam wilayah Kotamadya Dati 

II Surabaya.

b.Ruang Lingkup

Seperti telah disebutkan pada ulasan terdahulu, tata-bina 

kota yang baik dan terencana harus ditinjau dari berbagai aspek. 

Dalam skripsi ini pembahasan hanya dibatasi pada peninjauan tata- 

bina kota Surabaya dari segi hukum dengan memperhatikan pula aspek-

^Sugiyanto, "Peraturan mengenai tata-bina kota yang sekarang 
ternyata masih 'liar* ”, Sinar Harapan, Jakarta, 1980, hal, VI-VII.
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aopek lingkungan hidup dan planologinya; yang meliputi pembahasan 

masalah yang berkaitan dengan dasar hukum pembangunan fisik kota, 

peraturan perundang-undangan yang menyangkut pengelolaan lingkung

an (kota), fungsi Badan Perencanaan Fembangunan Daerah dalam kait- 

annya dengan pengembangan karakterietik, serta fungsi kota Suraba

ya sebagai penunjang pembangunan regional maupun nasional menjelang 

tahun 2000.

6.Metodologi

Adapun uraian dan pembahasan masalah tersebut meliputi : 

a* Pendekatan masalah.

Cara pembahasan untuk mendekati masalah tersebut dengan meng- 

gunakan metode yuridis dan memperhatikan pula aspek-aspek ekologis 

serta planologis, juga berusaha untuk memecahkan masalah yang meS 

nyangkut tata-bina kota Surabaya secara diskriptip-analitik.

b. Sumber data.

Bata yang digunakan dalam penyusunan ekripsi ini diperoleh 

dari : (1) Badan Pterencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kotamadya 

Dati II Surabaya;

(2) Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Kotamadya Da

ti II Surabaya;

(j) Kepustakaan.

c. Prosedur pengumpulan data.

Adapun prosedur pengumpulan data melalui :

(1) Wawancara’ (interview);

(2) Studi kepustakaan.

Melalui jalan interview dengan para pejabat baik dari Bappe-

7
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da maupun staf Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Lakeana Kodya Da

ti II Surabaya dapat dikumpulkan data yang diperlukan dalam pemba

hasan skripsi; sedangkan untuk melengkapi data tersebut dilakukan 

studi kepustakaan yang meliputi buku-buku, majalah, surat-kabar dan 

lain-lain yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. 

d. Pengolahan dan analisa data.

Data yang telah diperoleh diolah dengan jalan membahas hal- 

hal yang berhubungan dengan aspek-aspek hukum, ekologis dan plano- 

logis; kemudian diuraikan, disusun serta dijelaskan secara sistenia- 

tis, sehingga merupakan data yang konkrit dan dapat dipertanggung- 

jawabkan secara ilmiah.

7»Sistematika

Mengenai sistematika dari penulisan ini disusun sebagai beri- 

kut : di dalam Bab I diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan latar- 

belakang masalah, alasan pemilihan j-udul, tujuan penulisan, cara 

memperoleh dataf cara pengolahan dan analisa data yang merupakan 

Bab Pendahuluan. Sedangkan penguraian masalah yang menyangkut kea- 

daan kota dan perencanaan tata-bina kota dijelaskan di dalam Bab II 

secara umum, yang meliputi juga perkembangan hukumnya dewasa ini.

Untuk Bab III dibahas lebih mendetail masalah pokoknya yaitu 

menganalisa aspek-aspek tata-bina kota Surabaya yang menyangkut da- 

sar hukumnya, karakteristik dan aparatur yang diberi tugas merenca- 

nakan serta mengendalikan pembangunan kota. Selanjutnya pemikiran 

mengenai penyelesaian masalah tata-bina kota Surabaya pada masa yang 

akan datang dibahas pada Bab IV.

Akhimya, kesimpulan dan saran dari pembahasan masalah ter-

8
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8©but dijelaskan di dalam Bab V sebagai bab penutup dari penulisan 

ini.

9
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TATA-BINA KOTA LEWASA INI

1.Pengertlan Tata-Bina Kota

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum mak- 

sud dari pada tujuan Negara yaitu raelindungi segenap bangsa Indone

sia dan seluruh turnpah darah Indonesia serta untuk memajukan kese- 

jahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangBa berdasarkan Pancasila. 

Untuk mewujudkan maksud dari pada ketentuan tersebut Pemerintah per- 

lu menetapkan suatu tindakan berupa rencana pembangunan jangka pan- 

jang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan’ pembaharuan da

lam kehidupan dan penghidupan masyarakat secara adil dan makmur; 

dengan kata lain Pemerintah perlu menetapkan program pembangunan* 

Dalam hal ini ruang-lingkup "pembangunan" adalah pembangun

an manusia Indonesia seutuhnya yang meliputi seluruh bidang kehi- , 

dupan dan penghidupan masyarakat. Menurut ruang lingkup permasalah- 

an suatu wilayah Pemerintahan ada 3 bentuk pembangunan yaitu : pem

bangunan yang bersifat nasional; pembangunan yang bersifat regional; 

dan pembangunan yang bersifat lokal, Ketiga bentuk pembangunan ter

sebut saling berkaitan dan saling menunjang dalam mewujudkan pem

bangunan manusia Indonesia seutuhnya* Perbedaannya ialah pembangun

an yang bersifat nasional pada pokoknya merupakan program Pemerin

tah (Pusat), sedangkan yang beraifat regional adalah program tiap- 

tiap Pemerintah Daerah Tingkat I (Propinsi), dan untuk pembangunan 

yang bersifat lokal merupakan program tiap-tiap Pemerintah Daerah 

Tingkat II (di dalam istilah teknis disebut "tata-bina kota").
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Menurut pasal 18 UUD 1945 wilayah Negara Republik Indonesia 

terdiri atas daerah besar dan daerah kecil; sedangkan di dalam per

aturan pelaksanaan ketentuan tersebut (Undang-Undang No. 5 tahun 

1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Lembaran Negara 

R.I. tahun 1974 No. 58 dan Tambahan L.N.R.I. No. 3037) pembagian wi

layah ini dijabarkan dalam bentuk Daerah Tingkat I dan Daerah Ting- 

kat II yang bersifat otonom (pasal 3 ayat 1), selanjutnya titik be- 

rat Otonomi Daerah diletakkan pada Daerah Tingkat II (pasal 11) de

ngan pertimbangan bahwa Dati II-lah yang lebih mengerti dan memenuhi 

aspirasi masyarakat (Penjelasan Umum butir 4.a. ayat 2 UU No. 5̂ ta-*' 

hun 1974).

Selanjutnya yang dimaksud Daerah Otonom menurut pasal 1 (e)

UU No. 5/1974 adalah ebb.:

. * . selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwe- 
nang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya 
sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;'

Analog dengan pengertian 'Daerah' tersebut di atas, mengingat 

belum ada J>atasan pengertian tentang •Kota* secara yuridis, maka da

lam konteks pembahasan ini yang dimaksud dengan 'Kota* secara yuri

dis berarti sama dengan pengertian 'Daerah' menurut UU No. 5/1974i 

dan pengertian 'tata-bina' menurut Ramus Umum Bahasa Indonesia ber

arti pengaturan serta pembangunan (kata 'tata-bina* merupakan rang-

A. Tambunan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Ta
hun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Latar Belakang 
Beserta Proses Pembentukannya, cetakan pertama, Bina Cipta, Bandung,
1974, hal. 84.

10
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11 12 kaian kata "tata" = atur, nbina" * bangun )•

Jadi rangkaian kata "Tata-Bina Kota" berarti pengaturan ser

ta pembangunan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah, hak, 

wevenang dan kewajiban tertentu dalam mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri.

2>Perkembangan Kota dan Hukum Tata-Bina Kota

Kondisi kota-kota di Indonesia eetelah revolusi fisik 1945» 

pada umumnya tidak begitu baik sebagai akibat peperangan melawan 

kaum penjajah. Keadaan ini berlangsung sarapai tahun 1960-an, karena 

sesudah periode tersebut Pemerintah mulai mengadakan pembangunan 

daerah (kota) melalui program Pembangunan Semesta Berencana; akan 

tetapi pelaksanaan pembangunannya tidak menyeluruh dan pula tidak 

disertai dengan suatu pola pembangunan yang terencana (a.i. disebab- 

kan oleh kurangnya tenaga ahli di bidang perencanaan tata-bina kota, 

kurang adanya koordinasi dan sinkronisasi antar aparatur Pemerintah- 

an dalam melaksanakan proyek pembangunan baik yang bersifat lokal, 

regional maupun nasional), sehingga timbul masalah perkotaan seper

ti pencemaran air, tataguna tanah, pedagang kaki-lima, kemacetan la- 

lu lintas deb.

Gambaran terhadap masalah perkotaan tersebut diuraikan oleh 

Nathan Keyfitz dalam artikelnya yang berjudul "The Ecology of Indo

nesian Cities" sebagai berikut :

Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, diolah 
kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pemgembangan Bahasa Dept.P dan K, 
cetakan ke V, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 1024.

12Ibid, hal. 141.

12

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PROSPEK TATA-BINA KOTAMADYA SURABAYA MENJELANG TAHUN 2000 AGUS HARIYANTO



The town planner who come to Jakarta seems to find hia services 
badly needed. A city whose physical structure was designed for 
half a million is now the home of about six times that number.
It shows in particularly intense from the overcrowding common 
to nearly all the cities of the world: overfull hotels, traffic 
tieups, queues in stores and markets. The postworld-war II in
crement of population lives in that and bamboo huts; people 
queue at water fountains or buy gasoline tins of water for do-  ̂
mestic use; they bath and wash their clothes in the turbid canal.

Perkembangan selanjutnya untuk mengatasi keadaan ini terjadi 

pada tahun 1969 saat Pemerintah mengeluarkan kebijakan pembangunan 

melalui program Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), yang ke- 

mudian oleh MHt dituangkan dalam Tap MPR No. IV^PR/1973 tentang 

Garis-Garis Be ear Haitian Negara dan dijabarkan dalam bentuk Keputus- 

an Presiden (Kepres) secara bertahap; misalnya tahap ketiga dari  ̂

Repelita dituangkan dalam Kepres No. 7 tahun 1979 tentang Rencana 

Pembangunan Lima Tahun Ketiga (Repelita III) 1979/1980-1984/1985 

dan di bidang pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup diatur de

ngan Kepres No. 28 tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fung- 

Bi, dan Tatakerja Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, Mente- 

ri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Menteri Ne

gara Riset dan Teknologi serta Susunan Organisasi Stafnya, yang ke- 

mudian dieempurnakan dengan Kepres No. 35 Tahun 1978.

Peraturan yang menyangkut tata-bina kota adalah UU No. 5 ta

hun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, SVO (Stbl.1948- 

168) dan S W  (Stbl. 1949-40) tentang Pembentukan Kota, di samping 

beberapa peraturan yang tersebar di berbagai Departemen (seperti

13R.D.H. Koesoemahatmadja, op. cit., hal. 28, dikutip dari 
W.F, Wertheim, "East West Parallels*1, Sociological approaches to 
Modem Asia, W. Van Hoeve Ltd, The Hague, 1964> hal. 1̂ 6.
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UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, UU No. 11 tahun 

1974 tentang Pengairan, S.K. Menteri Perindustrian No. 12/to/3K/I/78 

tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Sebagai 

Akibat Usaha Industri dan sebagainya).

Akan tetapi hal itu semua bukan berarti masalah perkotaan 

sudah terselesaikan secara tuntas, sebab sejalan dengan perkembang

an teknologi yang serba moderen, kebutuhan raasyarakatpun berkembang 

ke arah yang lebih kompleks (terutama masyarakat yang hidup di kota- 

kota besar). Untuk inilah perlu pengkajian yang matang terhadap pe- 

nyelesaian masalah tata-bina kota pada masa yang akan datang dengan 

suatu perencanaan serta pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan 

terarah.

Seperti yang digambarkan oleh Sumitro Djojohadikusumo tentang 

keadaan kota-kota di Indonesia menjelang akhir abad 20 dalam tiilis- 

annya yang berjudul "Indonesia Menuju Tahun 2000" adalah sebagai C  

berikut :

Dengan membayangkan pulau Java pada tahun 2000, keadaannya bisa 
dilukiskan sebagai suatu pulau yang "semi-kota" (semi-urban) 
dan MBemi-desa"^(semi-rural). Kepadatan penduduknya terutama ' 
akan berjejal memenuhi pusat-pusat kota metropolitan seperti 
Jakarta dan Surabaya. 4̂

Dari uraian tersebut di atas nampak sekali perlunya tata-bi

na kota yang terencana secara baik, agar dapat dilaksanakan fungsi 

kota sebagai penunjang pembangunan nasional dan tujuan pembangunan 

nasional dapat tercapai secara efektip dengan jalan mengkoordinasi- 

kan seluruh kegiatan pembangunan yang meliputi berbagai bidang; se-

14

Sumitro Djojohadikusumo, Indonesia dalam Perkembangan Du- 
nla, Kinl dan Masa Datang, LP3ES, Jakarta, 1976, hal. 166
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perti bidang ekonomi, hukum, teknologi, politik, sosial-budaya, 

planologi deb.

Hukum sebagai salah satu faktor dalam usaha menunjang pemba

ngunan harus mampu mengendalikan segala hambatan dalam proses pem

bangunan , baik dalam hal fungBi hukum sebagai earana pembangunan 

atau perubahan sosial (agent of change) maupun eebagai sarana keter 

tiban (agent of stability). Hukum sebagai "agent of change" dapat 

dijadikan landasan untuk merencanakan tindakan,4cebi jakan Pemerintah 

guna mengarahk&n pertumbuhan kota yang selaras dengan perkembangan 

masyarakat, dengan kata lain hukum merupakan dasar-dasar pengarahan 

(guiding principles) bagi ueaha pembangunan kota (daerah). Sedang«*y 

kan hukiun sebagai "agent of stability11 dapat dijadikan sarana untuk 

mengendalikan segala bentuk penyelevengan dalam pelaksanaan pemba

ngunan, jadi mempunyai fungsi pengawasan yaitu untuk menjaga keter- 

tiban dan kepastian hukum yang berlaku (social control function).

Adapun keadaan peraturan perundang-undangan yang menyangkut 

tata-bina kota dewasa ini sepertllSVO (Stbl. 1948-168) dan S W  (St

bl. 1949-40) ditinjau ‘dari segi materi sudah tidak eesuai lagi de

ngan perkembangan kota-kota di Indonesia, walaupun secara yuridis 

formal masih berlaku (vide pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 jo. 

Surat Edaran Mendagri No. Pemda 18/5/6 tahun 1978).

Pada tahun 1970 pemah dicetuskan suatu konsep berupa RUU 

(Hancangan Undang-Undang) Bina Kota yang bercorak nasional oleh De- 

partemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL), yang dalam per,̂  

kembangan selanjutnya mengalami perubahan pada tahun 1975* R W  ter

sebut sampai sekarang belum ditetapkan oleh Pemerintah bersama De*3
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M i l  \\
PF

■*1 IV* V ;
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wan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai Undang-Undang, sehingga penata- 

an serta pembinaan kota-kota di Indonesia praktis diserahkan pada 

kebijakan tiap-tiap Pemerintah Daerah yang di bawah pengawasan dan 

koordinasi Pemerintah (Daerah) yang lebih tinggi tingkatannya (li- 

hat pasal 7* 67, 71 DU No, 5/1974).

3.Perencanaan Tata-Bina Kota

Kota sebagai bagian wilayah Negara mempunyai peranan yang 

besar di dalam fungsinya sebagai penunjang pembangunan nasional, 

sebab lingkungan kota merupakan pusat kegiatan di bidang industri, 

perdagangan, pemerintahan dan lain-lain dengan fasilitas yang mema- 

dai dapat mendukung dan merangsang proses pembangunan daerah seki- 

tarnya, Pola kebijakan pembangunan nasional tentang tata-bina kota 

-guna mengembangkan kondiei kota-kota dewasa ini- strategi pembina

an kota serta pelaksanaan teknisnya ditekankan pada peningkatan 

fungsinya sebagai pusat kegiatan pembangunan secara aktip dan efek

tip.

Dalam GBHN telah dinyatakan melalui Tap. MPR No. IV/MPR/1973 

jo. Tap. MPR No. rv̂ 933t/1978 bahwa pembangunan di bidang hukum harus 

didasarkan atas landasan sumber tertib hukum seperti terkan^ung di 

dalam Pancasila dan UUD 1945, yang diarahkan agar hukum raampu meme

nuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di sega- 

la bidang, sehingga dapat diciptakan ketertiban dan kepastian hukum 

serta memperlancar pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka pembangun

an di bidang hukum tersebut perlu dilaksanakan usaha-usaha untuk 

meningkatkan serta menyempurnakan pembaharuan kodifikasi dan unifi- 

kasi hukum bidang-bidang tertentu yang bersifat nasional.
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Fenjabaran selanjutnya pembangunan hukura dituangkan dalam 

Kepres No. 7 tahun 1979 tentang Repelita III, Bab 23 mengenai Hukum 

yang menyatakan bahwa us&ha-ueaha pembinaan hukum dalam rangka pem- 

baharuan hukum itu pertama-tama akan ditingkatkan kegiatan penyueun- 

an perangkat perundang-undangan yang memberi patokan dan pengarahan 

eerta pengamanan bagi pembangunan di segala bidang, terutama yang 

menunjang pembangunan ekonomi dan mendorong perubahan sosial (seper- 

ti bidang industry,.) pelabuhan, pendidikan, sumber alam dan lingkung

an hidup, tataguna tanah, tata-bina kota deb.). Oleh karena itu per- 

lu adanya koordinasi dan sinkronisasi di dalam perencanaan serta pe- 

laksanaan tata-bina kota yang bersifat integral, Behingga selarae 

dengan Pola Pembangunan Nasional.

Dalam melaksanakan tugas-tugae pembangunan tersebut tiap-tiap 

Pemerintah Daerah harus mempunyai strategijpengembang&n daerah yang 

sesuai dengan karakterietik dan potensi yang ada pada Daerah yang 

bersangkutan, agar dapat tercapai tujuan dari tata-bina kota yaitu 

untuk mevrujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Panca- 

Bila dan UUD 1945• Di dalam Penjelaean Umum UU No. 5/1974 telah di- 

jelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilakeanakan 

berdasarkan pada prinsip-prineip ebb.;

1.1.1. pelakeanaan pemberian otonomi kepada Daerah harus menun
jang aspirasi perjoangan Rakyat, yakni memperkokoh Nega
ra Kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan Rakyat 
Indonesia seluruhnya;

1.1.2. pemberian otonomi kepada Daerah harus merupakan otonomi 
yang nyata dan bertanggungjawab;

1 *i. 5. azas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan azas 
dekonsentrasi, dengan raemberikan kemungkinan pula bagi 
pelakBanaan azaa tugas pembantuan;

17
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pemberian otonomi kepada Daerah mengutamakan aspek kese- 
rasian dengan tujuan di samping aspek pendemokrasian;

1.i.5* tujuan pemberian otonomi kepada Daerah adalah untuk me- 
ningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan peme- 
rintahan di daerah, terutama dalam pelaksanakan pemba
ngunan dan pelayanan terhadap masyarakat eerta untuk me- 
ningkatkan perabinaan kestabilan politik dan kesatuan \ 
bangsa.

Selanjutnya di dalam merencanakan pengembangan kota yang per-

lu mendapat perhatian besar adalah masalah lingkungan hidup (environ-
\ 15ment) yang erat kaitannya dengan masalah pembagian pemakaian ruang

atau tata-ruang, misalnya masalah penggunaan tanah dan ruang, penga-

jnanan dan pengembangan air, pemukiman, pembuangan sampah, limbah dsb,

Dalam hubungan ini penetapan zone pemukiman, industri, rekreasi ha-

rus sesuai dengan tataguna tanah, tata-ruang dan pelestarian air O

sebagai sumber kehidupan yang vital,

Perencanaan pembagian ruang yang mengindahkan lingkungan hi

dup harus memperhitungkan juga keadaan daerah sekitarnya (hinter

land) yang berada di luar batas wilayah administrasi suatu Pemerin

tahan Daerah; dan mengkoordinasikan kegiatan pembangunan kota de^} 

ngan kondisi hinterlandnya, sehingga diharapkan akan timbul keseim- 

bangan Bistem lingkungan (eco-system) yaitu antara kota dengan ling

kungan alam beserta lingkungan sosialnya.

Oleh karena itu perlu ditingkatkan penyusunan peraturan per- 

undang-undangan yang mengatur kelestarian alam dan lingkungan hidup,

15Hukum tentang Pembagian Pemakaian Ruang (Recht betreffen- 
de de verdeling van het ruimtegebruik) merupakan bagian dari Hukum 
Lingkungan secara keseluruhan, lihat Siti Sundari Rangkuti, Hukum 
Lingkungan dan Pengembangan Hukum Tata Pemerintahan, disampaikan se
bagai kuliah umum pada Fak, Hukum Unair, Surabaya, 1980, hal. 2.

18

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PROSPEK TATA-BINA KOTAMADYA SURABAYA MENJELANG TAHUN 2000 AGUS HARIYANTO



tataguna tanah, tata-bina kota dan tata-ruang yang dapat memperko- 

koh landasan pembangunan nasional eeperti yang diutarakan dalam Ke- 

preB No. 7/1979 Bab 7 dan Bab 23, misalnya telah dikeluarkan S.K. 

Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pengawasan Pemba.- ; 

n gun an dan Lingkungan Hidup (PPLH) No tentang

Instansi Pengelola Sumber Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah, yang 

n.l. menyatakan :

Pacal 1:
Para Gubemur, Bupati Afalikotamadya Kepala Daerah bertanggung- 
jawab atas pengelolaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup 
di Daerahnya masing-masing.

Pasal 2:
Pengelolaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup yang dimak- 
eudkan dalam pasal 1 meliputi tugas pengaturan, perencanaan dan 
pelaksanaan pendayagunaan sumber-sumber alam bagi kemakmuran 
dan kesejahteraan rakyat, dalam hubungannya dengan pemeliharaan 
kelestarian, pengembangan dan peningkatan mutu lingkungan hidup 
di Daerah yang bersangkutan.

Berkaitan dengan masalah tersebut di atas, Kepala Daerah se

bagai Penguasa Tunggal di bidang pemerintahan di daerah mempunyai 

tugas mengenai koordinasi dan sinkronisasi, baik dalam hal perenca

naan maupun kegiatan pelaksanaan pembangunan di daerahnya. tJntuk me- 

laksanakan tugas tersebut secara berdayaguna dan berhasilguna, maka 

Kepala Daerah dapat membentuk Buatu badan yang dalam struktur orga- 

nisasi Pemerintahan Daetah berkedudukan sebagai staf ahli di bidang 

perencanaan pembangunan daerah. Badan inilah yang melaksanakan tu-j 

gao perencanaan serta pengendalian pembangunan daerah yang sesuai 

dengan karakteristik dan potensinya.

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut di atas Bappeda 

(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Tingkat II mempunyai fungsi 

seperti tercantum dalam pasal 32 Keputusan Mendagri No. 185 tahun
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1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Tk* I dan 

Bappeda Tk* II yang bunyinya a.i. sebagai berikut :

a. menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Po
la Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum PE- 
LITA Daerah Tingkat II;

b. menyusun REPELITA Daerah Tingkat II;

c. melakukan koordinasi perencanaan diantara Dinas-Dinas Batuan 
organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instan- 
Bi-Instansi Vertikal, Kecamatan-Kecamatan dan badan-badan 
lain yang berada dalam wilayah Daerah Tingkat II yang ber-\ 
sangkutan;

d. memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah; 

e• dst•

Dari uraian tersebut di ataB jelas fungsi Bappeda Tk. II da

lam pelaksanaan pembangunan kota/daerah sangat penting bagi kesuk- 

seean rencana pembangunan yang terarah dan terpadu.
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ANAUSA TATA-BINA KOTAMADYA SURABAYA

1 • Statuo dan Keadaan Peraturan Perundang-un^ a n pti n
Separti telah diuraikan pada penbahasan bab eabeluranya, 

peraturan-peraturan yang nenyangkut tata-bina kota di Indonesia 
yaitu Stadsvomingordonantie (SVO) Stbl. 1946*166 tentang Betiben- 
tukan Kota, dan peraturan pelaksanaannya Stadsvorningverordening 
(SW) Stbl. 1949-40 memuat penjelasan teknie secara teperinci ten
tang bagainana euatu rencana pembangunan seharusnya dieueun, yang 
tentunya eeeuai dengan kondisi perkotaan pada waktu itu, Dari segi 
caterinya telah diakui banyak pihak -juga di kalangan para ahli- 
bahva SVO dan S W  tersebut sudah ketinggalan janan dan tidak coook 
lagi untuk kebutuhan perencanaan dan pengendalian penbangunan kota,
bahkan hal ini telah tercetus secara re bid i dalaa Konperenei Bara

‘16*Walikota Ibukota Propinsi pada bulan Nopenber 1954 di Jakarta.
^ jDitinjau darir eegi.yuridis forinal SVO dan SVV'tBb/ maBih ̂ -Cl.-

tetap berlaku berdasarkan pasal II Aturan Feralihan UTJD 1945 dan 
dipertegae dengan^Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. Panda 16/ 
3/6 tahun 1973 tentang Fenyusunan Rencana Pembangunan bagi Tiap 
Ibukota Kabupaten, yang di dalan ketentuannya (butir 1) dieebutkan 
ebb. : "Scnbil nenunggu ketentuan lebih lanjut, caka landaean hu- 
kun bagi pogangan untuk pembangunan kota, adalah Stadavorroingordo- 
nantie (SVO) Stbl* 1948-168, yang disesuaikan dengan UUD 1945* • * *-•'

BAB III

^Sugiyanto, loc* Pit*
21:
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Melihat ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa SVO dan S W  dipa- 

kai sebagai landasan hukum bagi tata-bina kota (Surabaya) -agar ti

dak timbul kekosongan hukum dalam bidang tata-bina kota- dengan ti

dak menutup kemungkinan bagi Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya 

untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan hukum yang sesuai dengan ke

adaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini.

Dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang ber

laku, segala peraturan teknis pelaksanaan pembangunan kota yang di- 

buat/dikeluarkan oleh Pemerintah Kodya Dati II Surabaya masih kon- 

bisten dengan isi yang telah ditentukan dalam SVO dan S W  sebagai 

peraturan yang lebih tinggi; miealnya Peraturan Pendirian Bangunan 

(Bouwverordening) yang ditetapkan melalui Perda Kota Besar Surabaya 

No. 55 tahun 1955 yang berlandaskan SVO dan S W  tersebut dl'atas, 

padahal SVO dan S W  telah dinilai tidak sesuai lagi dengan keadaan 

sekarang, meskipun secara formal belura dicabut. Sedangkan peraturan 

perundang-undangan yang baru dan bersifat nasional sebagai penggan-

ti SVO dan S W  maupun Bouwverordening sampai sekarang belum ditetap-
17kan sebagai Undang-Undang oleh Pemerintah bersama DPR.

Mengenai peraturan yang menyangkut ijin bangunan yaitu Bouw

verordening yang diatur di dalam Perda Kota Beear Surabaya No. 55/

1955» tampaknya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap ke- 

tentuan-ketentuannya; hal ini disebabkan antara lain oleh i

17Djoko Sujarto, loo.cit. Departemen PUTL telah mengeluarkan 
RUU tentang Pokok-Pokok Bina Kota (1970/1975)» konsep Peraturan Ba
ngunan Nasional* konsep Pedoman Perencanaan Lingkungan Pemukiman 
Kota, Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Berting- 
kat, Prosedur Standar Penyusunan Rencana dan Program Penataah Daerah 
dan Kota* serta konsep Undang-Undang Tata-Ruang Pembangunan Kota,

22
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a. peraturan yang raengatur prosedur ijin bangunan yang berbelit- 

belit, sehingga banyak orang yang mendirikan rumah/bangunan 

sebelum surat ijinnya selesai (lihat Bab V pasal 13 jo.pasal 

19 Perda Kota Besar Surabaya No. 55/1955)i

b. tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang terha- 

dap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal-hal tersebut dapat mengakibatkan gangguan-gangguan ter-

hadap lingkungan, jika ternyata syarat-syarat yang telah ditentukan 

secara hukum maupun teknis bangunan tidak dipenuhi, aehingga dirasa- 

kan perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap ketertiban ijin ba

ngunan.

Usaha menanggulangi masalah gangguan tersebut telah diatur 

dengan H.O. (Hinder Ordonatie) Stbl. 1926-226 jo. Stbl. 1940-450, 

akan tetapi ternyata dewasa ini H.O. tidak memenuhi kebutuhan. Se- 

perti dikatakan oleh Siti Sundari Rangkuti, dalam perkembangannya 

dewasa ini ternyata H.O. tidak mampu memenuhi kebutuhan perlindung- 

an lingkungan, antara lain karena : pertama, H.O. hanya ditujukan 

bagi tempat usaha (inrichtingen) yang sifatnya individual dan mem- 

punyai batas gangguan, bahaya dan kerugian seluas 200 meter dari 

tempat usaha yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan kelemahan per

aturan tersebut, sebab gangguan (pencemaran) yang tidak diakibatkan 

oleh tempat usaha -seperti pencemaran udara dan suara bising yang 

ditimbulkan oleh kendaraan bemotor, bahaya pencemaran radiasi dari 

pusat tenaga atom yang melebihi> jarak 200 meter- jelas tidak dapat 

ditanggulangi dengan H.O* Kedua, persyaratan dalam pasal 5 H.O. me

ngenai penempelan/pengumuaan serta pemberitahuan kepada tetangga/
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pemilik persil untuk mengajukan pertimbangan/keberatan (inspraak)

dalam waktu 30 hari ternyata kurang mengenai saearan, karena dalam

prakteknya sedikit sekali yang mengetahui pengumuman yang ditempel-

kan di kantor Walikotamadya Datl II Surabaya, sehingga pernyataan
18keberatan eulit dlgunakan.

Untuk mengatasi masalah hukum di bidang tata-bina kota dewa- 

sa ini yang sesuai dengan tataguna tanah, tata-ruang yang terarah 

dan terpadu, maka Pemerintah Kodya Dati II Surabaya telah mengeluar- 

kan peraturan pelaksanaan tata-bina kota Surabaya dengan Perda No.

23 tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000, dan pengaturan le- 

bih teperinci (detail) melalui S.K. Walikotamadya Kepala Daerah Tk.

II Surabaya No. 41 /WK/79 tertanggal 23 Januari 1979 tentang Pola 

Rencana Pembangunan di JCotamadya Dati II Surabaya dalam Pelita III.

Adanya kedua peraturan tersebut diharapkan dapat diatasi ma- 

salah pembinaan kota Surabaya yang selaras dengan pembangunan regio

nal maupun pembangunan nasional, sehingga memenuhi fungsi hukum se

bagai Barana pembangunan/perubahan (agent of change) dan sarana ke- 

tertiban (agent of stability).

Dari uraian tentang pembahasan peraturan perundang-undangan 

yang menyangkut tata-bina kota Surabaya dapat ditarik kesimpulan, 

bahwa SVO dan S W  (termasuk materi Perda Kota Besar Surabaya No*55/ 

1955) yang merupakan produk Pemerintah Hindia Belahda, dalam hal- 

hal tertentu masih dipakai sebagai landasan hukum bagi tata-bina ko

ta Surabaya (untuk memenuhi formalitas yang ada), agar tidak terja-

18Siti Sundari Rangkuti, op. clt., hal* 4 dan 15* Perkembang
an dalam praktek menurut Philipus M. Hadjon lajimnya persetujuan te- 
tangga tersebut sudah dilampirkan dalam permohonan .ijin bangunan.

24
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di kekosongan peraturan (hukum) yang menyangkut tata-bina kota; di 

pihak lain landasan operasional tata-bina kota Surabaya ialah Per

da No, 23/1978 jo. S.K. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Sura

baya. !No. 41/VK/79 yang secara implicit berdasarkan Rancangan Undang-

Indang tentang Pokok-Pokok Bina Kota yang dirancang oleh Departemen
19Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (1970/1975)*

Peraturan perundang-undangan lainnya yang sifatnya sektoral 

yang menunjang tata-bina kota Surabaya seperti Peraturan Pendirian 

Bangunan (Bouwverordening) dalam hal ini Perda Kota Besar Surabaya 

No. 55/1955 dan H.O. Stbl. 1926-226 jo. Stbl. 1940-450 ternyata ku- 

rang memenuhi kebutuhan pelaksanaan pembangunan kota sebagai sara

na perubahan /pembangunan, di samping kurang adanya kesadaran hukum 

masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

Untuk mengatasi masalah tersebut menjelang tahun 2000, mengi- 

ngat keadaan yang mendesak untuk ditanggulangi, Pemerintah Kotama? 

dya Daerah Tingkat II Surabaya perlu mengambil langkah-langkah yang 

tegas dan mantap untuk mewujudkan pengembangan kota yang serasi dan 

terpadu.

2,Permasalahan Yang Menyangkut Karakterlatik Kota
Usaha pengaturan dan pembangunan kota Surabaya secara berha- 

silguna dan berdayaguna harus1ah mempunyai pola/strategi pembangun

an daerahAota yang sesuai dengan karakter serta potensi yang ada, 

eehingga diharapkan dapat dicapai eaBaran dan tujuan pembangunan.

25

Haeil wawancara dengan pejabat dari Badan Perencanaan Pem
bangunan Kotamadya Dati II Surabaya.(M. Subata, SH), 17 September 
1980.

19
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26̂ i

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 1975 oleh pih&k 
Ponerintah Kotamadya Dati II Surabaya bekerja-eama dengan UniverBi- 
tae Airlangga* naka dapat disimpulkan bahwa karakteristik kota Su
rabaya neliputi senuA kegiatan di bidang IndUBtri* perdagangan, mapi-

-Of) Itin dan pendidikan, dengan kata lain Surabaya adalah kota Indamardi.
Adapun tujuan* sasaran eerta etrategi pembangunan kota Su

rabaya telah diatur nelalul Perda* No* 23/1978 yang merupakan pe- 
tunjuk/prinoip-prinsip yang bereifat umum untuk jangka vaktu 20-25  

tahun Bendatang dan membutuhkan pen&felran yang lebih teperlnci (de
tail); oleh karena itu dikeluarkanlah peraturan pelaksanaannya de
ngan S,K* WalikotaroAdya KDH* X1c.II Surabaya No* 41 A/K/79 mengenai 
Pola Rencana Pembangunan dl Kodya Dati II Surabaya dalan Pelita III* 
yang sesuai dengan tahapan pembangunan nasional. Tahap I (1979-1984) 
pelaksanaan pembangunan kota Surabaya ditltik-beratkan pada masalaht

1 • Penyebaran Pembangunan
2. Penyebaran Penduduk 
3* Pertanahan
4* Pengerahan dana dan daya eerta admlnlstraai Pemerintahan • 

Dalam kaltannya dengan tata-guna tanah/tata-ruang telah diidentifi- 
sir 2 baglan wilayah bagi pola penyebaran pembangunan* yaitu :

a* di daerah pueat kota (built-up area* yaitu 11 Kecanatan 
lama) diusahakan perenajaan (renewal) dan peningkatan 
autu (upgrading) berbagai fasilltae dan utllltas kota,

20 - ’ ' 'Sub Baglan Humaa & Protokol Kodya Dati II Surabaya* Su- ^
rabaya dalan llntaaan Pembangunan* Surabaya* 1980, h, 159•
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terutama dalam rangka perbaikan kanpung dan peningkatan 
kualitas lingkungan hidup seperti Proyek W.R* Supratman, 
Program Perbaikan Kampung ̂ ang dilaksanakan dengan ban- 
tuan UNEP (United Nations Environment Programme), K.Ii,P 
(Kampung Improvement Programme) UNICEF deb.

b. di bagian kota yang termasuk 5 Kecamatan baru (Vonocolo, 
Rungkut, Karangpilang, Tandes dan Sukolilo, lihat UU No,
2 tahun 1965) diusahakan pengembangan dan peningkatan 
pembangunnn serta perluasan platform ekonomi melalui unit- 
unit pengembangan Beperti pengembangan ruangA^wasan Indus- 
tri Rungkut yang dikelola oleh PT.SIER (Surabaya Industrial 
Estate Rungkut) yang dilengkapi dengan berbagai fasilitae 
fisik (berupa Bangunan Pabrik Standar* Central Treatment 
Plant untuk menoegah pencemaran lingkungan /air) dan non 
fisik (berhubungan dengan ijin usaha, ijin bangunan).2,1 
Di dalam melaksanakan pervrujudan kota Indamardi, peratur

an pemndangan yang sifatnya sektoral yang mengatur maealah indue- 
tri, perdagangan, maritim dan pendidikan dapat digunakan secara ter
padu untuk nenunjang pembangunan kota Surabaya* Diantara kelima 
sektor tersebut (indamardi) yang perlu aendapat prioritas utama 
adalah sektor induBtri sebagai tulang punggung pembangunan, sebab 
akhir-akhir ini Bering timbul masalah pencemaran yang diakibatkan 
oleh proses induetri. Sebagai contoh 2 kasue pencemaran yang dise- 
babkan oleh Bisa pembuangan haeil proses industri paberik teketil
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PT. Horieon-Syntex dan paberik lanpu Tingkvon PT. Star Angkasa 

yang neninbulkan kerugian para petani di Kedung Beruk (Kecamatan 

Rungkut) eekitar lokaei kedua paberik tereebut, karena banyak ta- 

nanan yang nati/rusak pada tahun 1976* Kemudian para petani mela- 

porkan hal tereebut kepada Lurah, lalu diteruekan ka Camat, eelan- 

Jutnya kaeus ini dilaporkan kepada Walikotaaadya Dati IX Surabaya. 

Kaouo terse but oleh Wallkotaaadya eebagai Fenguaea Tunggal di dae- 

rahnya dieeleeaikan melalul jalaa musyavarah antara vakil darl pa

ra petani dan pengusaha (paberik), setelah pihak Pemerintah Rodya 

Dati II Surabaya c.q. Komisi PPLH (yang dibentuk melalul S.K. Wa- 

llkotanadya KBH. Tk. II Surabaya No. 653^K/78) mengadakan peneli- 

tlan terhadap kasue pencemaran oleh air buangan yang menyebabkan 

tanah pertanian tidak dapat dimanfaatkan selama beberapa tahun; 

akhimya kaeue tab. dlputuekan melalul Surat Walikotamadya Dati 

II Surabaya Do. 260/S500/B.0ta/T9 tentang pencenaran Air Buangan 
di Savah Penduduk Dosa Kedung Baruk jo. No.32/6500/B.Un/B0 tentang 

Pcncenaran Air Buangan Induetri dan Ganti Rugij yang ditujukan ke

pada PT. Horizon-eyntek dan PT. Star Angkasa untuk taenbayar ganti,
22keruglan kepada para petani eebeear ftp 6,090.907f00.

Bari uralan tersebut di atae dapat dikatakan tepat aekali 

Pocerintah Kodya Dati II Surabaya aenganbil tindakan untuk nenye- 

leeaikan kaeue tereebut; jelae tindak pemerintahan (beetuurshande- 

ling) yang dilakukan oleh penguaea (d.h.l. Walikotamadya c.q. Ko- 

aiol PPLH) berdaearkan atae " freies Erases sen” ̂  sebab Kepala Dae-

^'Haeil wawancara dengan Komisi PPLH (Soetarto, SH) Kodya 
Dati II Surabaya, 10 Nopember 1980.
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rah ex officio (karena jabatannya) adalah Kepala Wilayah yang me
rupakan Fenguaea Tunggal di daerahnya dan mempunyai tugas /tawenang 
nenbina ketentranan dan ketertiban di vrilayahnya dari gangguan- 
gangguan, baik gangguan yang disebabkan oleh pelanggaran hukum, 
bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh manusia (lihat 
pasal 81 dan Penjelasan Umum angka >5*bt2.a. UU Mo, 5/1974 tentang 
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah), Mengenai peraturan yang me
nyangkut tataguna tanah, yaitu UU No. 3 tahun 1960 tentang Pokok- 
Pokok Agraria telah dicantuakan dalam beberapa paealnya yang ber
hubungan dengan masalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
ebb. :

Paoal 14 (2) :
Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat 1 pasal ini dan 
mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, pemerintah 
Daerah aengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan buai, 
air eerta ruang angkasa untuk daerahnya, aeauai dengan kea
daan daerah masing-raaB ing•
Pasal 15 :
Monelihara tanah, termasuk menanbah keeuburannya serta mence- 
gah kerusakannya adalah kevajiban tiap-tiap orang, badan hukum 
atau instansi yang mempunyai hubungan dengan tanah itu, dengan 
memperhatikan pihak yang ekonomis lenah.

Hal ini dihubungkan pula dengan pasal 5 S.K. Menteri Perin- 
duotrian Ho. 12/H/SK/1/78 tentang Pencegahan dan Penanggulangan 
Pencenaran Lingkungan Sebagai Akibat Usaha Industri, a.i. bunyi- 
nya ebb, :

(1 ) Biaya untuk pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan se- 
b&gaiaana tersebut dalam Pasal 1 Surat Keputusan ini dibe- 
bankan kepada pengusaha yang bersangkutan.

(2) Apabila diperlukan Direktur Jenderal dapat memberikan pe- 
tunj6k-petun juk lebih lanjut mengenai penanggulangan re- 
klanasi dan penggantian kerugian.
Dengan deoikian setiap kegiatan industri haruslah memperha

tikan ketentuan-ketentuan yang ada, agar tidak merusak tata-ling-
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kungan/sunber daya alam (tanah, air dan udara) yang ada di sekitar- 
nya, dan Pemerintah Daerah perlu menaggulangi masalah pencemaran 
yang timbul berdaearkan atas kebebasan bertindak (freieo Erraessen)p̂  

mengingat belun ada peraturan yang secara khusus nenyangkut pence- 
maran tanah*

Di sektor perdagangan perlu adanya penanggulangan maealah 
pongusaha kecil (golongan ekonomi lemah) -seperti pedagang kaki- 
lima yang tidak sesuai dengan tata kota- sehubungan dengan penye- 
diaan tanah sebagai tempat usaha untuk neningkatk&n peranan sek
tor informal di kota Surabaya di dalam usaha peaerataan pembagian 
pendapatan secara adil, mengingat terbatasnya tanah yang digunakan 
untuk kegiztan penampungan (paear). Sektor sari tin dalam usaha me- 
nunjang kegiatan perdagangan dan industri timbul maealah kurang 
adanya pemeliharaan kebersihan air lautt sebagai akibat pembuang- 
an minyak kotor dari kapal-kapal,yang dapat membahayakan kelesta- 
rian kekayaan hayati laut sebagai salah satu sumber alam yang per
lu mendapat perhatian*

Hyatalah tugas-tugas yang dibebank&n kepada Pemerintah Ko
dya Dati II Surabaya bertambah kompleks, sehingga perlu perencana- 
an dan pengendalian pembangunan pada tiap-tiap sektor (indamardi), 
agar ada keooimbangan antara pelaksanaan pembangunan kota dengan 
usaha perlindungan lingkungan hidup yang serasi dan terpadu.

v30

Monurut R. Kranenburg kebebasan bertindak (Froies Ernensen) 
adalah kebebasan karena tidak ada pengaturan* Undang-Undang tidak 
menerinci apa yang terjadi secara konkrit; hal itulah yang harus 
dicari oendiri oleh pemerintah, lihat Jfcilipus M. Hadjon, Tlndak 
Pemerintahan. himpunan kuliah, Fak* Hukum Unait, Surabaya, 1979* 
hal* 28*
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Tepat eekali seperti yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaat- 
madja mengenai hal tersebut ebb.: "Itulah sebabnya maka dalam usa
ha penbangunan yang seimbang, yang memperhatikan faktor lingkung
an, analisa biaya keuntungan yang tradisionil tidak lagi aemadai 
dan harus diganti dengan suatu analisa yang aencakup ongkoe sosi-

. 24al dan keuntungan". Pemerintah Kodya Dati II Surabaya perlu mem- 
perhitungkan ongkos-ongkos sosial dan menentukan juga eiapa saja 
yang harus membayar ongkos-ongkos sosial ini dalan setlap proyek 
nelalui pengaturan hukum, di sautping Itu perlu juga peningkatan 
usaha penerangan dan pendldikan yang menyangkut masalah lingkung
an hidup di kota dan daerah sekitamya.

• Tlnjauan tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kepala Daerah eebagai vakil Pemerintah (Kepala Wilayah) aeru- 

pakan Fenguasa Tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya ,̂ 
yang meliputi tugas-tugas pemerintahan, mengkoordinasikan penba- 
ngunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang; dengan 
kata lain Fenguasa Tunggal adalah Administrator Pemerintahan, Ad
ministrator Pembangunan dan Administrator Kemasyarakatan (lihat 
pasal 79» 80 dan Penjelasan Usura tingka 5*b.1. tJU Ko. 5/1974)*

Dalan rangka melaksanakan tugas-tugas pembangunan di daerah
nya, Kepala Daerah sebagai Penguasa Tunggal dalam art! sebagai Ad-

24^Mochtar Kusuaaatmadja, Pengaturan Hukum Masalah Lingkung
an Hidup Eanusia: Beberapa Plkiran dan Saran, Bina Cipta, Bandung, 
cetakan pertama, 1975* hal. 11. Dasar pemikiran konsep perhltung- 
an ongkos social adalah bahwa usaha-ueaha atau satuan-satuan yang 
nengadakan proyek-proyek pembangunan bertanggung-javab perihal per- 
lindungan lingkungan hidup manusia terhadap masyarakat. Apabila 
suatu perusahaan atau unit masyarakat tidak memikul seaua akibat 
atau ongkos dari pada proyek yang dibangunnya, termasuk ongkos-. 
ongkos sosialnya, maka masyarakatlah yang menanggung keruglan yang 
akan terjadi.
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niniotrator Fecabangunan dapat aeabentuk badan yang bertugas meren- 
canakan dan mengendalikan pelaksanaan peabangunan daerah atau di- 
Dobut Bappeda (Badan Porencanaan Pembangunan Daerah). Daear peaben- 
tukan badan tersebut nelalui Kepres No. 15/1974 tentang Feabentuk- 
an Badan Perencanaan Fein bangunan Daerah jo. Keputusan Mendagri No*
142 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pe
rencanaan Daerah, akan tetapi hanya mengatur Bappeda Tk. I (Propin- 
si), schingga meniabulkan masalah bagaiaana pengaturan Bappeda Tk.
II (Kotanadya/Kabupaten) yang juga merupakan bagian dari etruktur 
wilayah Peaerintahan Negara H.I.

Perkembangan selanjutnya untuk mengatasi aasalah tersebut 
dikeluarkanlah peraturan baru melaui Kepres No. 27 Tahun 1980 ten
tang Peabentukan Bappeda dan Keputusan Mendagri No. 185 Tahun 1980 
tentang Pedoman Organieasi dan Tata Kerja Bappeda Tingkat I dan 
Bappeda Tingkat II* dengan aencabut Kepres No. 15/1974 dan Keputus
an Mendagri No. 142 /1974; kemudian oleh Pemerintah Daerah Tingkat I 
Jatin peraturan tsb. dilaksanakan melalui S.K. Gubemur KDH. Tk.
I Jawa Ticur No. BPPD/055/388/SO tahun 1980 tentang Peabentukan 
Bappeda Tingkat II Kabupaten/fcotamadya.

Sobelua Keputusan Mendagri No. 185/1980* proses peabentuk
an Bappeda di Kodygt Dati II Surabaya merupakan rangkaian dari S.K. 
Val'ikotandya KDH. Tk. II Surabaya No. 458/fc tanggal 16 Juli 1968 

tentang Fengecahan Team Master plan Kodya Surabaya yang mempunyai 
tugas untuk menyusun Rencana Induk kota Surabaya hingga tahun 2000, 
yaitu tiabul peraasalahan bagaiaana dan siapa yang akan nelakeana- 
kan Rencana Induk tsb. selanjutnya; oleh karena itu masih dirasa- 
kan perlu adanya badan yang berfungsi eebagai koordinator dalaa
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perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kota yangsesuai dengan 
rencana induknya• Melalui kebijakan Pemerintah Kodya Dati II Su
rabaya dibentuklah Badan Perencanaan Pembangunan (BPP)2^ dengan 
Perda No. 11/1971 yang memuat ketentuan-ketentuan tentang Pemben- 
tukan dan Kedudukan BPP Kodya Surabaya*

Dengan denikian fungsi Bappeda Tk* II Surabaya dalam melak- 
canakan tata-bina kota Surabaya sarapai tahun 2000 ialah merencana- 
kan dan aengendalikan pembangunan -mengingat kedudukan Master Plan 
dalan sistem perencanaan kota adalah sebagai pusat /inti sistem yang 
mengandung keeatuan prinsip-prinsip pembangunan yang harus diikuti 
dan ditaati oleh semua pihak- agar selaras dengan pembangunan re
gional dan penbangunan nasional dalam mevujudkan pembangunan manu- 
oia Indonesia seutuhnya.

Ditinjau dari segi materi dan waktu pembentukannya (BPP) 
yaitu tahun 1971 (Perda No, 11/1971)t sedangkan peraturan yang le- 
bih tinggi (Kepres No* 27/1990 jo, Keputusan Mendagri No* 185/1980 
jo, S.K. Gubernur KDH. Tk. I Jatim No. BPPD/053/388/B0) tentang Ba
ppeda Tk* II baru pada tahun 1980, jelas timbul ketidak-serasian 
(terutama dalam struktur organisasi) antara materi Perda NO* 11/ 
1971 dengan Kepres No. 27/1980, oleh karena itu ketentuan yang 
diatur dalan Perda No. 11/1971 perlu ditinjau kembali dan disesuai 
kan dengan peraturan yang lebih tinggi, mengingat ketentuan paaal 
15 Kepres No* 27/1980 yang bunyinya ebb.: "Dengan berlakunya Ke- 
putusan Presiden ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang berten-

^Dengan adanya Kepres No* 27/1980, maka istilah BPP diubah 
dan disoragamkan dengan memakai istilah Bappeda Tingkat II*
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tangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku la- 
gi" ♦

Dari segi fungsinya problema yang paling penting di dalam 
mengkoordinasikan perencaaaan dan pelaksanaan pembangunan kota 
Surabaya ialah bagaimana merangkaikan aspek-aspek lokal, regional 
dan nasional di dalam perencanaan pembangunan secara mantap dan 
tepat, agar sifat kesatuan dan keserasian dalam pelaksanaan pem
bangunan itu dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya, sehingga tu- 
juan dan sasaran pembangunan dapat dicapai, terutama yang menyang*- 
kut tata-ruang (spatial planning).
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FROSIEK TATA-BINA KOTAMADYA SURABAYA MENJELANG TAHUN 2000

1, peabaharuan Hukun di Bidang Tata-Bina Kota
Dengan melihat kenyataan tentang perkembangan dan pembina- 

an kota Surabaya yang telah diuraikan pada Bab III, jelaslah ma- 
tori peraturan perundangan yang dipakai sebagai: landasan hukun ba
gi pembangunan fisik seperti SVO (Stbl. 1948-168) dan S W  (Stbl. 
1949*40) sudah tidak sesuai lagi dengan kondiai perkotaan devaea 
ini, baik secara teknie yuridis maupun teknis planologis# Peratur
an perundangan yang berkaitan dengan tata-bina kota yaitu Peratur
an Fendirian Bangunan (Bouwerordening) Perda Kota Bedar Surabaya 
No.55/1955 dan Hinder Ordonantie (stbl, 1926-226 jo Stbl, 1940- 
450) yang nengatur Gangguan ternyata juga kurang efektip, Di pihak 
lain RtJU Bine Kota (1970/1975)* RUU Peraturan Bangungan Nasional 
yang dibuat oleh Dept, PUTL saapai sekarang belun juga berlaku se
bagai pengganti peraturan perundangan tersebut di atas.

Pemerintah Kodya Dati II Surabaya dalam melaksanakan tata- 
bina kota Surabaya sanpai tahun 2000 telah mengeluarkan Peraturan 
Daerah Ho, 23/1978 tentang Master Plan Surabaya 2000, sehingga un
tuk cerealisir rencana pembangunan jangka panjang tersebut dibutuh- 
kan penjabaran yang lebih mendetail dalan kebijakan-kebijakan se- 
lanjutnye melalui tahap-tahap Repelita Daerah, Selanjutnya Pemerin- 
tah Kodya Dati II Sttrabaya sebagai pelaksana daerah otonom dapat 
cendeoak Pecerintah (Pusat) untuk segera menetapkan peraturan per
undangan yang baru sebagai pengganti dari peraturan yang dudah ">

BAB IV
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tidak sesuai, dan sambil menunggu penetapan peraturan perundangan 

yang baru, maka Pemerintah Kodya Dati II Surabaya dapat mengeluar

kan kebijakan-kebijakan selama maea transisi dengan tetap berpedo- 

man pada SVO dan SW, Bouwverordening serta H.O, dalam hal-hal 

tertentu yang masih sesuai dengan perkembangan kota (segi hukum

nya) dan untuk kebutuhan teknis planologis dapat berdasarkan RUU 

Bina Kota yang dirancang oleh Dept, PUTL, asal tujuan dari kebi- 

jakan yang dikeluarkan tidak: menyimpang/bertentangan dengan per

aturan yang lebih tinggi ataupun tujuan Negara R.I.

Usaha tersebut kiranya kurang berhasilguna dan berdayaguna 
apabila tanpa disertai dengan peningkatan kualitas maupun kuanti- 
tas fungal dari organisasi Pemerintahan Kodya Dati II Surabaya} 
nengingat Wilayah Adminietraei Pemerintahan Kodya Dati II Suraba
ya terdiri atas 3 Wilayah Kerja Pembantu Kalikotamadya, 16 Keca- 
matan, 103 Desa dan 60 Kelurahan (lihat S.K. Gubemur KDH, Tk. I 
Jawa Timur No. PEM/128/22/SK/Ds tanggal 13 Maret 1975 tentang Pe- 
mekaran Lingkungan), maka diraeakan sangat perlu untuk mengubah 
status 3 Wilayah Kerja Pembantu Walikotamadya menjadi 3 Kota Ad- 
ninistratip. Selain itu perlu juga direalisir pelayanan kepenting- 
an umum dan pengawasan pembangunan, perlindungan lingkungan hidup 
dan pengelolaan 8umber alam dengan segera menetapkan Rancangan 
Perda tentang Pembentukan Bappeda Tk. II Surabaya menjadi Peratur
an Daerah, agar selaras dengan peraturan yang lebih tinggi (Kepres 
No, 27/1980) dan memperhatikan pula tugas-tugas yang dibebankan 
oleh Pemerintah c.q. Mendagri dan Menteri Negara PPLH seperti ter-
cantun dalam paeal 1 dan 2 S.K. Bersama Mendagri dan Menteri Nega-

2 3 Tahun 197 9ra PPLH No» tentang Instansi Pengelola Sumber
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Alan dan Lingkungan Hidup di Daerah*
Dengan demikian ada keselarasan antara pembinaan hukum di 

Kodya Dati II Surabaya (lokal) dengan pembinaan hukun yang bersi
fat nasional seperti telah dijelaBkan di dalam Kepres No. 7 tahun 
1979 tentang Repelita III, Bab 23 mengenai Hukum bahva akan diting- 
katkan penyusunan perangkat perundang-undangan yang memberi patok- 
an, pengarahan dan pengamanan bagi pembangunan di eegala bidang, 
yang materinya a.i. mengatur tataguna tanah, bina kota, sumber 
alam dan lingkungan hidup, perindustrian, pelabuhan, pendidikan 
dst*

Jadi sangatlah penting artinya pembaharuan hukum di bidang 
tata-bina kota Surabaya serta kebijakan-kebijakan yang dlkeluarkan 
oleh Pemerintah Kodya Dati II Surabaya, baik yang akan melandasi 
proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengavasan dalam seluruh 
kegiatan pembangunan kota /daerah.

2. Pembinaan Wilayah (Regionalisasi) & Pengembangan Kota Indamardi 
Pola kebijakan pembangunan kota Surabaya ditekankan pada 

fungsinya sebagai penunjang pembangunan nasional, mengingat kedu- 
dukan kota Surabaya yang sangat penting sebagai PUBat Pembangunan 
Vilayah Dtama C yang meliputi wilayah regional Jatim, Bali, Kali- 
matan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, di flamping 
Bebagai pusat pengembangan kawaean (sub regional) Gerbangkertosu-
sila

Sebagai Pusat Pembangunan Wilayah Utama C, kota Surabaya

26 Perencanaan Pembangunan Kodya Dati II Surabaya, oj.
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diarahkan agar mampu memberikan pelayanan-pe layan bagi eeroua ke
giatan pembangunan yang ada pada tiap-ti&p wilayah pembangunan 
tersebut dengan meningkatkan hubungan kerjauana antar daerah yang 
sifatnya koneultatip dalam pelaksanaan pembangunan wilayah (regio- 
nalioasi), eehingga diharapkan adanya keselarasan antara tata-bi
na kota Surabaya dengan pembangunan wilayah regional yang lebih 
luaB (Pembangunan Wilayah Utama C).

Usaha pengembangan sub-regional Gerbangkertoouslla dalam ) 
rangka menperluas lapangan kerja dan mengembangkan kesatuan eko- 
nooi, tataguna tanah serta pengaraanan air antara Kotamadya Dati
II Surabaya dengan daerah eekitamya dilakeanakan atas daear ke- 
ceimbangan ekologis.

Di samping itu perlu disadari pula bahwa berbagai kegiatan 
pembangunan dan kehidupan eehari-hari yang berlangeung dalam ling
kungan suatu wilayah administratip seringkali mempunyai kaitan 
yang lebih luas, yang melampaui batas-batas administratip tiap- 
tiap daerah* Keadaan geografi, topografi, cuaca, sumber air dan 
tingkat kesuburan tanah yang sangat berpengaruh terhadap flora dan 
fauna ouatu wilayah, tidak mengenai batas-batas administratip sua
tu wilayah. Oleh sebab Itu perlu ditlngkatkan hubungan kerja-'eaaa 
dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antar wilayah-wila- 
yah administratip tersebut, sehingga berbagai kegiatan pembangun
an yang terdapat pada suatu daerah dapat dilihat dan diperhitung- 
kan dalan ruang-lingkup regional yang lebih luas dari batas-batas 
kewenangan administratip Kotamadya/Kabupaten ataupun Propins1 ma- 
singHQasing. Dengan cara pendekatan demikian dapat dlcegah timbul- 
nya perselisihan antar wewenang (overlapping) Pemerintahan Daerah
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sebagai daerah otonom, dan di saaping itu juga menghemat suraber- 
sumber perabiayaan pembangunan yang dapat digunakan bagi kepenting- 
an lainnya*

Jelaslah bahva tugas-tugas yang dibebankan kepada Pemerin- 
tah Kodya Dati XI Surabaya sangat kompleks, karena itu Pemerintah 
Kodya Dati II Surabaya c*q* Bappeda harus meningkatkan fungsinya 
sebagai badan yang merencanakan serta mengendalikan pembangunan 
dengan jalan mengadakan hubunganjcer ja-sama yang sifatnya konsul- 
tatip fungsional mengenai koordinasi dan sinkronisasi dengan Bappe
da lainnya dalam wilayah sub-regional Gerbangkertosusila atnupun 
Pembangunan Wilayah Utama C (Jatim, Bali, Kal-Sel, Kal-Tim, Kal- 
Teng) serta Bappenas•

Untuk mencapai fungsi kota Surabaya sebagai penunjang pem
bangunan regional maupun nasional, maka pelaksanaan tata-bina ko
ta Surabaya nenjelang tahun 2000 harus ditingkatkan pengembangan- 
nya seeuai dengan karakteristik dan potensinya. Dengan demikian 
tiap-tiap oektor perlu ditanggulangi secara menyeluruh, mengingat 
indamardi merupakan tulang punggung bag! pembangunan kota Suraba
ya* Sehubungan dengan hal ini pada sektor industri, Pemerintah 
Daerah perlu lebih meningkatkan peranannya dalam pembinaan indus
tri kecil dan penanggulangan pencemaran (balk mengenai air, tanah, 
dan udara) yang diakibatkan pembuangan sisa-slsa proses Induetri, 
dengan jalan memonitor semua kegiatan yang berkaitan dengan pembu
angan sisa-oiea proses industri tsb* dan juga mengadakan pencegah- 
an pencemaran lingkungan secara preventip ataupun represip*

Soktor perdagangan nenyangkut masalah golongan ekononi lo- 
mah (a*l. pedagang kaki-lina ) dan merupakan sektor Informal/tra-
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disional yang menyerap tenaga kerja paling banyak (karena mereka 
melakukan usahanya dengan menggunakan teknologi yang sangat a«- 
derhana)# fasilitae tempat usaha mereka perlu diperhatikan agar 
keadaan uoeial-ekonomi mereka lebih baik, terorganiair dan aeim- 
bang dengan sektor moderen yang eedang berlangsung dalam kehidup- 
an sehari-hari kota Surabaya. Usaha ini sesuai dengan maksud 
dari pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang bunyinya a.i. Tiap-tiap war- 
ga-negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan" dan juga ketentuan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 mengenai 
azas perekonomian.

Sektor maritim sering terjadi pengotoran air laut (belum 
sampai terjadi pencemaran) oleh pembuangan minyak kotor dari ka- 
pal-kapal, perlu juga diadakan pengaturan mengenai perlindungan 
sumber kekayaan hayati laut berdasarkan prinsip "strict liabili
ty'*,̂  ̂karena penduduk yang berlokasi di Sukolilo (pantai eebelah 
timur kota Surabaya) pada umuranya bekerja eebagai nelayan, eehing- 
ga akan berakibat buruk apabila pengotoran air laut tersebut me- 
ningkat menjadi pencemaran lingkungan hidup. Usaha pengaturan per
lindungan lingkungan tersebut akan berhasil secara efektip, apabi
la disertai dengan penerangan dan pendidikan dalam bidang hukum 
dan lingkungan hidup, sehingga ketentuan-ketentuan yang dikeluar- 
kan oleh Pemerintah Kodya Dati II Surabaya itu akan dipahami oleh 
masyarakat serta dirasakan manfaatnya.

Begitu juga keadaan fisik daerah perkampungan yang terletak

•'140

Prinsip "strict liability" adalah kewajiban membayar gan- 
ti rugi .timbul seeegera/aeketika/pada saat terjadinya kerugian itu, 
dengan tidak mempereoalkan salah atau tidalcnya kapal (tanker) yang 
bersangkutan, lihat Mochtar Kusumaatmadja, op.cit., hal. 23*
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di pusat kota perlu ditingkatkan kualitas lingkungannya melalui 
proyek-proyek pembangunan dan terus dibina keeadaran masyarakat 
terhadap kebersihan lingkungan dengan mengadakan penghijauan, per
baikan ealuran-saluran air dan sebagainya; karena kegiatan ini di- 
Damping penting artinya bagi pengamanan struktur fisik lingkungan ' 
dan sumber daya alftm (terutaaa tanah dan air), juga dapat memupuk 
nilai-nilai eetetika lingkungan.

Sehubungan dengan ini masalah yang perlu digaris-bavahi 
dalam dasar pembangunan kota Surabaya menjelang tahun 2000 ialah 
bahwa kita membangun kota untuk seluruh lapisan masyarakat dan su- 
dah menjadi garis kebijakan yang pokok mengenai masyarakat ekonomi le«« 
mah harus diutamakan, dengan perkiraan dominasi masyarakat ekonomi 
lemah akan tetap mevamai pola dan struktur sosial-ekonomi kota 
Surabaya pada masa mendatang, maka pemikiran perencanaan untuk ... 
sektor informal atau tradisional perlu mendapat perhatian yang be- 
ear dalam pengembangan fiBik kota* Jadi orientasi pembangunan yang 
dinulai dari sektor informal raasih akan menjadi hal yang penting; 
keadaan ini Jelas akan mempengaruhi kondisi fisik kota Surabaya 
dalan cara pengaturan dan pengelolaannya*

Keberhasilan tata-bina kota Surabaya pada tahun 2000 yang 
menyeluruh dan terpadu serta sesuai dengan pengembangan karakteris- 
tiknya, diharapkan dapat menunjang pengembangan wilayah Gerbangker- 
tosusila dan Pembangunan Wilayah Utama C serta perwujudan pemba
ngunan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Fancasila dan UUD 
1945.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

1, Perkembangan kota-kota di Indonesia, terutama di Jakarta dan Su

rabaya, nenunjukkan kemajuan yang pesat dalam melakeanakan pem- 

bangunannya. Seiring dengan kemajuan yang berlangsung tlmbul ju

ga berbagai permasalahan yang menyangkut tata-bina kota seperti 

masalah pencemaran lingkungan hidup, dasar hukum pembangunan fi

sik kota, pedagang kaki lima dsb. Untuk mengatasi masalah terse

but seyogyanya Pemerintah lebih meningkatkan pengaturannya mela

lui kebijakan-kebijakan pembangunan tahap selanjutnya dalam Re

pel ita, yang menyangkut seluruh aspek kehidupan dan penghidupan 

masyarakat balk dalam bidang hukum, tataguna tanah, tata-ruang, 

industri, sumber alam dan lingkungan hidup secara terpadu dan 

menyeluruh.

2. Khueus mengenai daear hukum yang melandasi pembangunan fisik ko

ta yaitu SVO (Stbl. 1948-168) dan S W  (Stbl. 1949-40) ternyata 

tidak memenuhi kebutuhan pembangunan kota dewasa ini, balk dari 

segi hukum maupun teknis planologis. Di pihak lain RUU Bina Kota 

yang baru (1975) yang dibuat Oleh Departemen Pekerjaan Umum dan 

Tenaga Listrik (PUTL) sebagai pengganti SVO dan S W  tersebut be- 

lum juga ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR sebagai Undang- 

Undang, sehingga dasar pembinaan dan pengaturan fisik kota menja- 

di permasalahan yang fundamental bagi Pemerintah Kotamadya Dati

II Surabaya, mengingat rencana pembangunan jangka panjang (sam-

42
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pai tahun 2000) kota Surabaya telah diatur melalui Perda No* 23 

tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000. Sehubungan dengan 

hal ini Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya telah mengeluarkan 

kebljakan-kebijakan eambil mendesak Pemerintah untuk segera me

netapkan Undang-Undang yang baru, agar tercapai unifikasi hukum 

yang menyangkut tata-bina kota di Indonesia sesuai dengan jiva 

UTJD 1945.

3. DI samping itu peraturan perundang-undangan yang berkaitan de- ; 

ngan tata-bina kota Surabaya seperti Peraturan Pendirian Bangun- 

an (Bouwv«rordening) yang diatur dalam Perda Kota Besar Surabaya 

No. 55/1955» Hinder Ordonantie (H.0.) Stbl. 1926-226 jo. Stbl. 

1940-450 mengenai Gangguan serta Perda No. 11/1971 tentang Pem- 

bentukan dan Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Kotamadya 

Surabaya temyata ketentuan-ketentuannya kurang memenuhi kebutuh- 

an pembangunan dewasa ini. Oleh karena itu perlu diubah dan dise- 

suaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, sehingga 

dapat tercapai ketertiban dan kepastian hukum dalam proses pem

bangunan kota Surabaya samapal tahun 2000.

4. Dsaha pengembangan kota Indamardi yang eedang dilakukan oleh Pe

merintah Kodya Dati II Surabaya mengalami persoalan-persoalan 

yang sifatnya sektoral, seperti pencemaran air dan tanah oleh 

kegiatan industri, masalah yang menyangkut pengusaha ekonomi le- 

mah (pedagang kaki lima) berkenaan dengan penyediaan fasllitae 

tempat usalja mereka, juga maealah mengenai kurang adanya perlin- 

dungan sumber kekayaan hayati laut, serta masalah kurang adanya
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kesadaran masyarakat terhadap hukum dan lingkungan hidup* Dari 

kenyataan tentang perkembangan dan pembangunan kota Surabaya je- 

laBlah bahwa bukan hanya substansi dan materinya saja yang harus 

disoroti dan diperhatikan dalam peraturan-peraturan tentang tata- 

bina kota, tetapi yang lebih penting adalah misi dari pengatur

an kota dalam usaha mengembangkannya yaitu mengolah, membentuk, 

menata dan mengubah lingkungan alami (physical environment) agar 

serasi dengan lingkungan hidup masyarakat (social environment)*

5- Tugas koordinasi dan sinkronisasi dalam proses pembangunan daerah 

jelas bertambah berat untuk masa yang akan datang bagi Pemerin

tah Kodya Dati II Surabaya c.q, Bappeda, sebab usaha pembangunan 

kota/daerah harus memikirkan juga usaha perlindungan lingkungan 

hidup dan sumber-sumber daya alam seperti tercantum dalam GEHN 

maupun Kepres No. 7/1979 tentang Repelita III, Bab 7K"agar dapat 

dijaga kelestarian sumber-sumber alam bagi kepentingan generasi 

yang akan datang. Oleh karena itu keberhasilan pengembangan fung- 

si kota Surabaya sebagai penunjang pembangunan regional (wilayah 

Gerbangkertosusila dan Pembangunan Wilayah Utama C yang meliputi 

wilayah Jatim, Bali, Xal-Sel, Kal-Tim dan Kal-Teng) maupun pemba

ngunan nasional secara terpadu dan menyeluruh, tergantung pada 

cara pengaturan serta pembinaan kota Surabaya yang meliputi koor

dinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan penga

wasan pembangunannya; disertai pula peningkatan kuantitas maupun 

kualitas peraturan perundang-undangan tata-bina kota, organises!, 

administrasi dan fungsi aparatur Pemerintahan Daerah serta memu- 

puk kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya melalui penerang-
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dan pendidikan*
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