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ABSTRAK 

Konflik penguasaan tanah di Surabaya tahun 1959-1967 merupakan 
konsentrasi pembahasan di dalam skripsi ini. Pasca masa revolusi fisik, tanah 
menjadi kebutuhan yang langka di Surabaya. Para pengungsi yang datang kembali 
ke kota hampir tidak selalu jauh dengan arus urbanisasi. Kondisi masyarakat 
Surabaya semakin padat ketika nasionalisasi mulai digulirkan. Harapan masyarakat 
untuk mendapat kesejahteraan melalui penguasaan hak-hak asing menjadi salah satu 
pemicu perpindahan penduduk. 

 
Hak-hak asing soal tanah dan rumah tidak berimbang dengan jumlah 

penduduk yang ingin mendapatkannya. Sederet peraturan tak mampu mengatasi 
permasalahan yang menyangkut pendistribusian. Nasionalisasi yang berjalan lamban 
menimbulkan kegelisahan dan ketidakpuasan. Aksi klaim, penyerobotan, pematokan 
dan pembagian hampir-hampir menjadi pemandangan biasa pada tahun 1950-an. 

 
Ketika UUPA disahkan pada tahun 1960 sejalan dengan perencanaan secara 

sistematis pelaksanaan land reform, kasus pendudukan tanah masih berlangsung. 
Tindakan-tindakan ini kemudian diiringi ketegangan antar golongan yang 
melibatkan PKI, NU, militer dan veteran.. Pendudukan tanah dan rumah yang 
seringkali tanpa melalui proses aturan yang jelas menjadi pilihan dan terus kencang 
dilakukan oleh penduduk yang kebanyakan tuna kisma dan tuna wisma. 
Pengorganisasian beberapa kelompok masyarakat untuk mendapat tanah terjadi di 
beberapa sudut kota, meskipun beberapa di antara pendudukan tersebut dilakukan 
secara individu. Pada rentang waktu ini banyak permohonan hak sewa dan hak pakai 
atas tanah dilalui dengan cara pendudukan terlebih dahulu. Konflik fisik tidak jarang 
terjadi untuk memperebutkan sebidang tanah. 

 
Studi ini menggunakan metode sejarah sekaligus menggunakan teori 

tindakan dan teori konflik untuk menjadi inspirator di dalam mengelaborasi sumber-
sumber. Penggunaan hermeneutika menjadi bagian dari upaya untuk menyelami dan 
memahami konteks yang terjadi di masa lampau. 
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