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lsi Ringkasan 
nalam pe ngembanga n pembangunan daerah, Pemerintah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya menitikberatkan pada 
sektor industri, perdagangan, maritim, dan pendidikan
(INDAMARDI) sebagai identitas atau karakteristik pembangunan 
kotanya.

Dalam pengemoangan dan aran pe nggunaan tanah, Pernerin
tah Kotamadya Daerah Tingkat II surabaya mendaaarkan pada 
Rencana lnduk Kota, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah 
Kotamadya Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan 
Surabaya 2000, yang berisi poLa penggunaan t ana h dan po La 
transportasi kota sampai tahun 2000 yang bertujuan untuk me
wujudkan kesejahteraan warga kota. 

Masalah yang hendak dikaji dalam penelitian dapat di 
rumuskan sebagai berikut : 
a.	 Bagaimanakah bentuk pengembangan Kotamadya Surabaya sebagai 

Kota INDA~~RDI dari aspek penatagunaan tanahnya ? 
b.	 Dalam bentuk sarana hukum apakah pengembangan penatagunaan 

tanah di Kotamadya Sura baya dituangkan ? 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 8uatu keje

La san mengenai upaya Pemerintah Kotamadya Daena h Tingkat II 
Surabaya dalam penatagunaan tanah sebagai pengembangan Kota 
INDAMARDI yang merupakan karakteristik pembangunan kotanya. 
Selain itu, juga untuk mengetahui sarana hUKum apakah yang 
digunakan oleh Pemerintah Kotarnadya Daerah Tingkat II Surabaya
da Lam pengem bangan penn taeun83n tana hnya. 

Metode penuekatan yang digunakan dal8rn penelitian ini 
ada.l.ah yurldis no nna t ir , ya Ltu suatu penelitian hukum yang 
menggunakan sumber data ackundair. 

Sumber data da Iam po ne Lat aan anI ad a Lah ba han-cbaha n 
kepustakaan dan keterangan!penJelasan reami dari pejabat yang 
terkait dengan perie Li t t a n ini. 

Teknik pengumpu i.a n datanya dilakukan, c i samping denga n 
studi dokume n , dan juga dengan wawancara lanr;sung dan/atau 
mernoerikan aa r ta r pertanyaan xepada pejabat yang terkan dengan 
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peneLLtLan 1n1. 
Analisis data yang dLgunakan da Lam penelitian 1ni ada

lah anslisis kuali~tif, yaitu data yang sudah terkumpul di
Kaji dengan menggunakan metode 1nterpretasi menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum pertanahan di 
Indonesia. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian
ini adalah rencana penggunaan tanah di Kotamadya surabaya 
yang merupakan pengembangan karakteristik Kota Surabaya se
bagai Kota INDA!1ARDI (Industri, Dagang, Maritim, dan Pendidi
kan) diwUjudkan dalam bentuk unit-unit pengembangan yang ter
diri atas 25 unit pengembangan. selain itu, rencana penggu
naan tanah di Kotamadya Surabaya diwujudkan dalam bentuk Ren
cana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) yang nantinya akan di
tuangkan ke dalam peraturan Daerah Kotamadya surabaya, dan 
untuk selanjutnya dLkaksana ka n dengan Keputuaan dan/atau 
Instruksi walikotamadya Surabaya. 

saran yang dapat diaampaikan dari haail penelitian ini 
adalah perlu adanya saling keterbuKaan antara Pemerintah 
Daerah dengan masyarakat, dan masing-masing pihak hendaknya 
meng1ndahkan ketentuan-Ke"entuan hukum yang berlaku dalam me
netapkan rencana penggunaan tanah yang berkaitan dengan pem
bangunan dan pengembangan kota d1 bidang induatri, perdagangan, 
mar1tim, dan pendidiKan serta faS11itas umum dan sosial. 
Dengan d1undangkannya Unda ng-cundang Nomor 24 Tahun 1992 "en
tang penataan Ruang, maka arah pembangunan Kotamaaya Surabaya 
yang d1tuangKan daiam Master Plan Surabaya 20UO perlu d1"injau 
kembali dengan melakukan perubahan-perubahan yang dipandang 
perlu sesuai dengan undang-undang teraebut. 
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