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ABSTRAK 


Masalah kepadalan penduduk di ncgal1Hlcgara berkembang, 1ennasuk 
indonesia mcnimhulkan berbagai masalah dalam pcmbangumm nasionaL 
Dldahu!ui dati masalah pembangunan yang [jdak merata di sduruh dacrah hingga 
rnasalah pemmalJan ! tempa! tinggal TaJ...YIlL HaJ ini terlihat dari semakin 
menjamtlmy3 pcmukiman kumllh di pjnggir~pinggIr kota scrta rumah-mmab yang 
dibangllli scadanya sehingga ridak memenuhi slandar kctayakau rumah sellae 

Pemenntah dalam repe-lita telah mengambil kebijak:;analln dan prob'tam 
kctja untuk mengatasi ma.<>aJah mi, walaupun hasilnya tidak bisa dlkatakan 
mc:nllaskan. Masalah kebutuhan akan fh-""fltmahan rakyat 'bergescr' menjadi 
keoutuhan akan lahan ito scndiri yang mula! sukar ditemui akibat semakin 
scmpimya lahan unluK perumahan. 

Salah satu strategi ataH solusi dan pemeritHab adalah dengan membangull 
pemukiman bcrSHSun atan yang discbut dengan nllnah SllSUll. Di Surabaya 
terdapat 5 rurnah Slisun yang rcrsebar di berbagai lokasi dan yang di gunakan 
dalam penclitian ini adalah rumah 5usun Pcnjaringan Sari yang terlctak di 
hdurahan Penjaringan Sari. Kccamatan Rungkut, Surabaya Timuf. 

Tcon-fwri interaksi Spencer, teon rinda\,;:an s051al ~\:1ax Weber dan teon 
konfiik Simmel dan Coser akan menjadl dasar teontis. dalam penclitian ini 
sehbgga menuju pada tujuan akhir yaitu untuk menjawab permasalahan 
pCllelitian yang lctah di rumu'tkan, yaitu ba.c~imana inlcraksi sosial arttar 
pen~',hHni ntmah suslm dan api! saja kordlik sefta bagaiman<l penyelesamannya 
Penchtian ini mcrupakan pcnchtl<in dcskriptif dengan mengglUlakan pcndckaian 
fenomcno!ogis_ 

Hasll p.;;uehlJan yang meJibatkall 6 infounan yang mempakan pcnghunJ 
mmah susuu Penjanngan San Ini. mcnghasilkan suatu kenyat.aan hahwa interaksi 
sosia! yang terjadi di rumah stlsun san gat dipengaruht 0!0h klX!ekatan 1akas! 
tcmpat ting:gal pcnghurli rusun, dimana penghuni yang ringgal di lantai yang sarna 
cenderung Icblh dekat hubungannya dcng:m peng.'1uni yang tinggaJ di iamai yang 
bcrbeda. Begitu Juga dengan penghunj antar blok. lmeraks! ini Juga didasarkan 
pada perasaan senasib terutama pacta penghuni rusun yang merupakan koman 
gusuran Pemkot Hubung'dIl antarn penghuni lama dan bam memerlukan adaptasi 
yang tidak cepat karena seringkali penghuni rusun mcmiliki cara berpikir yang 
salah mengenai tempal trnggaJ di TUSun yaitu yang bersifat sementara" 

Konflik yang terjadi di rumah Sllsun Penjaringan Sari scbagian besat 
berakar daTi rasa kecewa dan ridak puttS terbadap spa yang diperoleh di rumah 
SUSUfl. FasiJitas yang terbatas sangat mempengaruhi ptoses sosial yang teIjadi di 
nunall susun, misalnya pemakaian kamar mandi umum, tempat bermain anak
anak yang dapat mengganggu penghuni lainnya. Oleh karena itu, diharapkan hasi! 
penelitian ini dapa' menjadi masukan yang bern:rti tidak hany. bagi penghuni 
nnnah susun tetapi juga bagi pemerintah kota dalam program-program 
pembagunan rurnah susun di masa yang akrul datang 
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