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lsi Ringkasan 
1.	 Masalah Penelitian 

MasaIah yang hendak dikaji dalam penelitian ini dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 
a.	 Terhadap daerah (wilayah) kota yang sudah terbangun, bagai

manakah upaya Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II surabaya
dalam penataan ruangnya ? 

b.	 Terhadap daerah (wilayah) kota yang belum terbanguD, bagai
manakah upaya Pemerintah Kotamedya Daerah Tingiat II Surabaya
dalam penataan ruangnya ? 

e.	 Dalam bentuk ketentuan hukum apakah, upaya-upaya tersebut 
dibuat oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ? 

2.	 TUjuan Penelitian 
Pene~itian ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan 

mengenai bentuk upaya yang dilekukan oleh Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat II surabaya dalam penataan ruang terhadap daerah 
(wilayah) kota yang sudah terbangun dan daerab (wilayah) Kota 
yang belum terbangun. Di samping itu, juga untuk mengetahui 
upaya-upaya penataan ruang terse out dituangKan dalam bentuk 
produk hukum apa oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Surabaya • 

3.	 Metodolo~i Pene~itian . 
Meto e pendekatan daism penelitian ini ada~ah pendekatan 

yuridis sosiologis, yaitu sua tu penelitian yang meneka nka n pada
pengkajian peraturen perundang-undangan yang berkaitan dengan 
penataan ruang dan bagaimana peraturan perundang-undangan ter
sebut penerapannya delam praktek. 

Loka s L pene Ldt aan ini adaleh di Kotamadya sura baya , 
Sumber datanya berasal dari bahan kepustakaan (peraturan per
undan~-undangan dan bahan baeaan yang berkaitan dengan penataan
ruang) dan data yang ada di Kabag Humas Kotamadya, Bappeda,
Dinas Tata Kota, dan DPRD Surabaya.

TeKnik pengumpulan data dilakukan dengan stud~ dokumen 
dan wawaneara dengan ~nstansi-~nstansi di Kotamadya Surabaya 
tersebut d~ atas. 
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Data yang audah terkumpu! diolah dalam bentuk uraian 
dan diausun seca ra sistematis. Kernud La n dianalisis secara kua
litatif, yaitu analisis hasil penelitlan dlbahas menurut per
aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang
dan pendapat para ahli di bidang Hukum Pertanahan. Pada akhir
nya dapat ditar~k suatu kesimpulan dari pembahasan hasil pene
litian tersebut. 

4.	 Kes1mpulan dan Saran 
KesImpuian yang dapst d~tar~k dari hasil penelitian ini 

ada!ah sebagai ber~kut : 
a.	 Upaya Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya dalam penataan 

ruang terhadap daerah yang sudah terbangun adalah dengan 
merubah dan/atau tidak merubah peruntukan tanah melalui 
cara pembebasan hak atas tanah atau pembenahan lingkungan. 
unsur pelaksananya adalah Pemerintah Daerah sendiri dan/atau
pihak investor. 

b.	 Upaya Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya dalam penataan 
ruang terhadap daerah yang belum terbangun adalah dengan 
merubah peruntukan tanah melalui cara pembebasan hak atas 
tanah. Unsur pelaksananya adalah investor. 

c.	 Bentuk produk hUkum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota
madya Surabaya dalam penataan ruang adalah Peraturan Daerah, 
Keputusan walikotamadya, dan Instruksi walikotamadya.

Saran 'yang disampaikan oleh pe~eliti dari hasil peneli 
tian ini ada Lah sebagai berikut : 
a.	 Dalam penataan ruang terhactap daeran yang sudah terbangun, 

hendaknya semua pihak menjunjung tinggi hak dan kewajibannya 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pende
katan persuasif oleh Pemerintah Daerah perlu lebih dioptimal
kan kepada warga masyarakat dalam pembenahan lingkungan.

b.	 Pihak investor yang di!ibatkan dalam penataan ruang terhadap
daerah yang belum terbangun bendaknya mentaati ketentuan
ketentuan hukum yang berlaku dan pengawasan Pemerintah Dae
rah dalam penataan ruang perlu leblh ditingkatkan agar ti 
dak menimbulkan keresahan dan kerugian warga masyarakat. 

c.	 Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang penataan ruang,
Pemerintah Daerah dapat melibatkan pihak Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) maupun Perguruan Tlnggl. 
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