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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak atas hunian yang layak dan 

merupakan hak yang melekat pada diri setiap orang untuk mendapatkan 

rumah/tempat tinggal dan hidup di suatu tempat dengan aman, damai dan 

bermartabat. Hak atas hunian yang layak termasuk dalam pemenuhan kewajiban 

bagi negara yaitu kewajiban menghormati (to respect), kewajiban melindungi (to 

protect), dan kewajiban memenuhi (to fulfil).  

Kewajiban menghormati (to respect) berarti mengharuskan negara tidak 

mengganggu baik langsung maupun tidak langsung keberadaan hak atas rumah. 

Kewajiban termasuk misalnya tidak membatasi akses kepada siapapun. 

Kewajiban melindungi (to protect) berarti mengatur pihak ketiga. Kewajiban ini 

mengharuskan negara untuk menghalangi campur tangan pihak ketiga dengan cara 

apapun keberadaan hak atas rumah. Pihak ketiga termasuk individu, kelompok, 

perusahaan dan institusi yang dibawah kendali pemerintah. Dan yang terakhir 

adalah kewajiban memenuhi (to fulfll) berarti memenuhi fasilitasi, promosi dan 

penyediaan. Kewajiban ini mengharuskan pemerintah mengambil langkah untuk 

memenuhi hak atas rumah. Hal ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam 

UUD 1945 Pasal 28I Ayat (4) bahwa pemenuhan hak asasi manusia adalah 
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tanggung jawab negara khususnya pemerintah.
1
 Pasal 27 Undang Undang Nomor 

4 Tahun 1992, yang menyebutkan bahwa pemerintah memberikan bimbingan, 

bantuan, dan kemudahan kepada masyarakat baik dalam tahap perencanaan 

maupun dalam pelaksanaan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian.
2
 Di 

dalam tugas negara untuk memenuhi berisi hak atas hunian yang layak bagi warga 

negara yang menyangkut hak-hak lainnya, seperti hak untuk hidup, hak untuk 

hidup tentram, aman, damai, bahagia dan sejahtera, hak atas lingkungan hidup 

yang baik, hak atas identitas yang berkaitan dengan hak atas pelayanan kesehatan 

dan juga hak atas jaminan sosial serta hak-hak lainnya. Jika hak atas hunian yang 

layak dilanggar seperti contoh kasus penggusuran, maka ada banyak hak lain juga 

yang terancam dilanggar.  

Kasus penggusuran di Indonesia telah menjadi fenomena nasional. Pada 

umumnya kasus penggusuran diiringi dengan adanya ketegangan, protes keras 

dari keluarga miskin yang tergusur. Kasus bongkar paksa tempat usaha dan rumah 

penduduk sering terjadi di banyak kota-kota besar di Indonesia. Penggusuran 

dilakukan oleh Pemerintah dengan maksud mengembalikan fungsi lahan yang 

sebenarnya, atau bahkan digantikan dengan beberapa pembangunan seperti jalan 

raya, apartemen, dan lain-lain. Mereka mendirikan bangunan tempat tinggal di 

atas tanah yang bukan merupakan milik mereka melainkan tanah negara. Pada 

saat Pemerintah membutuhkan lahan tersebut maka akan dilakukan penggusuran. 

Namun, perumahan adalah sebagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), dan 

penggusuran merupakan bentuk pelanggaran terhadap HAM. Aspek hukum 

                                                             
1
   Undang-Undang Dasar 1945  Pasal 28I ayat 5. 

2
  Undang-Undang  Nomor 4 Tahun 1992 Pasal 27 Tentang Perumahan dan Pemukiman. 
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biasanya mempunyai sisi yang berlawanan dengan aspek kemanusiaan. Dalam hal 

ini diperlukan adanya tinjauan yang seimbang dalam melihat permasalahan 

penggusuran dari sisi hukum dan kemanusiaan. 

Kasus penggusuran tidak hanya terjadi pada kawasan liar yang didirikan 

oleh masyarakat miskin, namun terjadi pula pada pemukiman warga tidak miskin. 

Seperti kasus yang terjadi di Kota Surabaya, selama ini peningkatan aktivitas Kota 

Surabaya memicu perkembangan kota yang mengarah ke wilayah pinggiran kota. 

Sebagai contoh di kawasan keputih telah terbit IMB (izin mendirikan bangunan) 

sampai batas 200m dari bibir pantai, pemilik lahan itu adalah pengembang besar 

yakni PT. Pakuwon Group yang telah mengembangkan kawasan perumahan elite 

dan apartemen dengan view menatap ke pantai atau tepatnya pada koordinat 53-

54, bahkan PT. Pakuwon Group telah mengelabui batas hutan mangrove, di peta 

lama apartemen eastcoast saat itu dibangun kurang dari 100m dari bibir pantai 

namun PT. Pakuwon Group dapat memperluas bibir pantai hingga jarak ribuan 

meter dari bangunan eastcoast dan mereka membangun seolah mereka tidak 

menyalahi aturan. Tidak ada upaya hukum lebih lanjut untuk hal ini, namun 

berbeda dengan pengembang yang notabene pengembang kecil lainnya yang 

dengan sigap terdapat perhatian khusus terhadap apa yang mereka langgar. 

Keterbatasan lahan perkotaan dibandingkan dengan lahan di wilayah 

pinggiran kota yang relatif luas dengan harga yang murah mendorong 

pembangunan lebih gencar dilakukan di wilayah tersebut. Hal ini juga menjadi 

suatu upaya untuk menciptakan suatu pemerataan pembangunan yang tidak hanya 

terfokus di pusat kota saja tetapi juga di wilayah pinggiran kota melalui pusat 
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pertumbuhan baru. Contoh pembangunan berikutnya yang gencar dilakukan di 

wilayah pinggiran adalah pembangunan rumah warga di atas tanah kavling di 

Kelurahan Gunung Anyar Tambak. Namun, pembangunan ini merupakan suatu 

pelanggaran karena berdiri di atas kawasan lindung Pamurbaya. Inilah yang 

menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini. 

Dalam kasus yang terjadi pada Kelurahan Gunung Anyar Tambak ini 

ditemukan ketidakjelasan batas kawasan lindung Pantai Timur Surabaya 

(Pamurbaya) yang membuat warga, pengembang, bahkan lurah, merasa 

kebingungan. Namun disayangkan Lurah Gunung Anyar Tambak tidak menyadari 

bahwa kawasan yang dibangun rumah tersebut adalah kawasan lindung Pantai 

Timur Surabaya (Pamurbaya) dan beberapa sudah ada yang dihuni beberapa 

belum ada penghuni. Bertolak belakang dengan Dinas Cipta Karya dan Tata 

Ruang Kota Surabaya yang menyatakan bahwa pihaknya telah membagikan peta-

peta batasan wilayah kepada kecamatan dan kelurahan di Surabaya. Dengan 

begitu seharusnya pihak kecamatan dan kelurahan terutama yang termasuk dalam 

daerah Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) memahami batas-batas wilayah yang 

boleh dibangun perumahan dan batas-batas wilayah yang tidak boleh dibangun 

perumahan (kawasan lindung). Di bawah ini merupakan peta rencana tata ruang 

wilayah kota surabaya: 
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Berdasarkan peta di atas telah jelas daerah arsiran yang berwarna hijau 

adalah kawasan ruang terbuka hijau yang dilarang diadakan pembangunan 

perumahan. Kawasan lindung Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) termasuk 

dalam arsiran hijau. Pihak Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya 

tidak dapat memberikan peta rumah yang berdiri di atas lahan kawasan lindung 

dikarenakan rumah-rumah tersebut tidak mempunyai izin bangunan (IMB), maka 

pihak Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya tidak mempunya data 

peta tersebut. Namun beberapa rumah telah berdiri di atas daerah yang berasir 

hijau. Hal ini melanggar peraturan karena kawasan lindung merupakan ruang 

terbuka hijau yang dilarang untuk didirikan hunian. Sama halnya dengan wilayah 

medokan ayu, pelanggaran pembangunan rumah di atas kawasan lindung juga 

Gambar 1.1: Peta Rencana Tata Ruang Kota Surabaya (Sumber: 

Data Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya) 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS BETTY HERDINAWATIPENGEMBALIAN FUNGSI KAWASAN  ...



6 
 

terjadi di Wisma Tirto Agung Tahap IV Kecamatan Gunung Anyar Tambak yang 

menjadi fokus penelitian ini. Untuk menunjang penelitian ini, maka digunakan 

analisis ROCCIPI. Analisis ROCCIPI digunakan untuk perumusan undang-

undang, namun dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis Peraturan 

Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034. Dengan menggunakan analisis ini 

dapat diidentifikasi peraturan yang menjadi landasan untuk melakukan penertiban 

rumah di kawasan lindung, pelanggaran apa saja yang dilakukan masyarakat 

dalam pembangunan rumah di kawasan lindung. Berdasarkan kasus di atas 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengembalian Fungsi 

Kawasan Lindung Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) dan Pemenuhan 

Hak Atas Hunian Yang Layak (Studi Pada Penertiban Kavling Wisma Tirto 

Agung Surabaya)” 

1.1 Rumusan Masalah 

1. Pengembalian fungsi kawasan lindung Pantai Timur Surabaya 

(Pamurbaya) oleh Pemerintah Kota Surabaya. 

2. Akibat pengembalian fungsi kawasan lindung terhadap 

pemenuhan hak atas hunian yang layak di Wisma Tirto Agung 

Tahap IV. 

2. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis langkah-langkah 

pengembalian fungsi kawasan lindung Pantai Timur Surabaya 

(Pamurbaya). 
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b. Untuk menganalisis akibat pengembalian fungsi kawasan lindung 

terhadap  pemenuhan hak atas hunian yang layak di Wisma Tirto 

Agung Tahap IV. 

3. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam pembangunan 

khususnya tentang pembangunan perumahan agar tidak terjadi 

pelanggaran yang sama di kemudian hari. 

b. Bagi Pemerintah 

Sebagai informasi dan bahan masukan bagi instansi serta diharapkan 

dapat membantu memecahkan masalah tentang pembangunan 

perumahan yang berdiri di daerah konservasi, serta dapat mengambil 

keputusan yang tepat dan baik, guna usaha meningkatkan 

pembangunan perkotaan dengan tetap memperhatikan  

keseimbangan kepentingan antara smasyarakat dan lingkungan 

sekitar. 

c. Bagi Masyarakat 

Publikasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan masyarakat tentang hak-hak mereka khususnya tentang 

mendapatkan hunian yang layak yang merupakan tugas/kewajiban 

negara dalam memenuhi. 
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4. Kajian Pustaka 

4.1 Kawasan Lindung 

4.1.1 Pengertian Kawasan Lindung 

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan 

fungsi utama yaitu melindungi kelestarian kemampuan lingkungan 

hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan 

guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
3
 Semakin 

terbatasnya ruang, maka untuk menjamin terselenggaranya 

kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan dan 

terpeliharanya fungsi pelestarian lingkungan, maka upaya 

pengaturan dan perlindungan terhadap kawasan lindung perlu 

dituangkan dalam kebijakan pengembangan pola pemanfaatan 

ruangnya. Penerapan kawasan lindung pada dasarnya merupakan 

titik tolak dalam pengembangan pemanfaatan ruang wilayah yang 

berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. 

Pemanfaatan kawasan lindung harus diintregasikan dengan tata 

ruang wilayah secara keseluruhan. Setelah kawasan lindung 

ditetapkan sebagai kendala (limatasi) dalam pengembangan 

wilayah, kemudian dapat direkomendasikan arahan kawasan 

budidaya produksi maupun  permukiman. Dalam konteks 

pembangunan daerah pemanfaatan kawasan lindung yang ada perlu 

dimantapkan fungsinya karena terkait dengan kepentingan untuk 

                                                             
3
  Adisasmita, R, Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang,  Graha Ilmu , Yogyakarta, 2010, 

h.72. 
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meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air dan iklim 

(hidrologis) pada wilayah belakangnya. 

Menurut Undang-undang RI No. 26 tahun 2007, 

“Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi 

utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup 

sumberdaya alam dan sumberdaya buatan”. Fungsi utama kawasan 

lindung adalah sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan 

untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, 

mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan. Fungsi 

kawasan lindung ini selain melindungi kawasan setempat juga 

memberikan perlindungan kawasan di bawahnya.
4
 Berdasarkan 

fungsinya tersebut maka seharusnya penggunaan lahan yang 

diperbolehkan adalah pengolahan lahan dengan tanpa pengolahan 

tanah (zero tillage) dan dilarang melakukan penebangan vegetasi 

hutan. 

4.1.2 Ciri - Ciri  Kawasan Lindung 

Ciri-ciri kawasan lindung menurut Balai Rehabilitasi 

Lahan dan Konservasi Tanah (BRLKT), diantaranya yaitu:
5
 

a. Mempunyai kemiringan lereng lebih > 45 % 

b. Merupakan kawasan yang mempunyai jenis tanah sangat 

peka terhadap erosi (regosol, litosol, organosol,dan renzina) 

dan mempunyai kemiringan lereng > 15% 

c. Merupakan jalur pengaman aliran sungai sekurang-

kurangnya 100 meter di kanan kiri alur sungai 

                                                             
4
 Departemen Kehutanan, “Aplikasi dan Penggunaan Citra Landset Dalam Pengukuran dan 

Pemetaan Lahan, Badan Planologi Kehutanan” ,  1997, h.233. 
5
  Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (BRLKT), Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan 

RTL-RLKT, Departemen Kehutanan RI, Jakarta, 1995. 
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d. Merupakan pelindung mata air, yaitu 200 meter dari pusat 

mata air. 

e. Berada pada ketinggian lebih atau sama dengan 2.000 meter 

diatas permukaan laut. 

f. Guna kepentingan khusus dan ditetapkan oleh pemerintah 

sebagai kawasan lindung. 

 

4.2 Prinsip-Prinsip Pengeloloaan Wilayah Pesisir Terpadu 

Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir harus mengacu pada 

prinsip-prinsip dasar PWPLT (Integrated Coastal Management). 

Integrated coastal management merupakan pedoman dalam pengaturan 

pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan laut 

dengan memperhatikan lingkungan. Implementasi integrated coastal 

management dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi konflik dalam 

pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan laut, dan tumpang tindih 

kewenangan serta benturan kepentingan antar sektor. Integrated coastal 

management berisi prinsip-prinsip dalam pengelolaan wilayah pesisir dan 

laut sebagaimana di atur dalam Agenda 21 Chapter 17 Program (a), 

Pemerintah Indonesia pada tahun 1995 telah menyusun Agenda 21-

Indonesia, dalam Bab 18 tentang Pengelolaan Terpadu Daerah Pesisir dan 

Laut.  

Orientasi pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut 

menjadi prioritas pengembangan, khususnya yang mencakup aspek 

keterpaduan dan kewenangan kelembagaannya, sehingga diharapkan 

sumberdaya yang terdapat di kawasan ini dapat menjadi produk unggulan 
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dalam pembangunan bangsa Indonesia di abad mendatang.
6
 Terdapat 15 

prinsip dasar yaitu:  

1. Wilayah pesisir adalah suatu sistem sumberdaya (resource system) 

yang unik, yang memerlukan pendekatan khusus dalam 

merencanakan dan mengelola pembangunannya. 

2. Air merupakan faktor kekuatan pemersatu utama dalam ekosistem 

pesisir. 

3. Tata ruang daratan dan lautan harus direncanakan dan dikelola 

secara terpadu. 

4. Daerah perbatasan laut dan darat hendaknnya dijadikan faktor 

utama dalam setiap program pengelolaan wilayah pesisir. 

5. Batas   suatu   wilayah   pesisir   harus   ditetapkan berdasarkan  

 pada   isu   dan permasalahan yang hendak dikelola serta bersifat 

adaptif. 

6. Fokus utama dari pegelolaan wilayah pesisir adalah untuk 

mengkonservasi sumberdaya milik bersama. 

7. Pencegahan kerusakan akibat bencana alam dan konservasi 

sumberdaya alam harus dikombinasikan dalam suatu program 

PWPLT. 

8. Semua tingkatan di pemerintahan dalam suatu negara harus 

diikutsertakan dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir. 

9. Pendekatan pengelolaan yang disesuaikan dengan sifat dan 

dinamika alam adalah tepat dalam pembangunan wilayah pesisir. 

10. Evaluasi pemanfaatan ekonomi dan sosial dari ekosistem pesisir 

serta partisipasi masyarakat lokal dalam program pengelolaan 

wilayah pesisir. 

11. Konservasi untuk pemanfaatan yang berkelanjutan adalah tujuan 

dari pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. 

12. Pengelolaan multiguna (multiple uses) sangat tepat digunakan 

untuk semua sistem sumberdaya wilayah pesisir. 

13. Pemanfaatan multiguna (multiple  uses) merupakan kunci 

keberhasilan dalam pembangunan wilayah pesisir secara 

berkelanjutan. 

14. Pengelolaan sumberdaya pesisir secara tradisional harus dihargai. 

15. Analisis dampak lingkungan sangat penting bagi pengelolaan 

wilayah pesisir secara terpadu. 

 

                                                             
6
 Agenda 21 Indonesia, publikasi awal, strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan, kantor 

menteri negara lingkungan hidup, juli, 1997, h. 18-1-dalam sunyowati, dina, pengaturan 

pengelolaan wilayah pesisir dan laut di indonesia, diakses melalui 

https://scholar.google.co.id/citations?user=ecmHpA8AAAAJ&hl=id pada 17 Oktober 2016. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS BETTY HERDINAWATIPENGEMBALIAN FUNGSI KAWASAN  ...



12 
 

4.3 Tata Ruang 

 4.3.1 Pengertian Tata Ruang 

  Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem 

jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung 

kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki 

hubungan fungsional.
7
 Menurut D.A. Tisnaadmidjaja, yang 

dimaksud dengan ruang adalah wujud fisik wilayah dalam dimensi 

geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia 

dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas 

kehidupan yang layak.
8
 

4.3.2 Asas-Asas Tata Ruang 

  Sebagaimana asas hukum yang paling utama yaitu keadilan, 

maka arah dan kerangka pemikiran serta pendekatan-pendekatan 

dalam pengaturan (substansi peraturan perundang-undangan) apa 

pun, termasuk Undang- Undang Penataan Ruang, wajib dijiwai 

oleh asas keadilan.
9
 Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 

26 Tahun 2007 ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan 

berdasarkan asas:
10

 

 

                                                             
7
  Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. 

8
  D.A Tiasnaadmidjaja dalam Asep Warlan Yusuf. Pranata Pembangunan. Bandung: 

Universitas Parahiayang 1997. h. 6. 
9
  Herman Hermit. Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang. Bandung: Mandar Maju. 

2008. h. 68. 
10

  Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007. Pasal 2. 
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a. Keterpaduan. 

Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan 

dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan antar sektor 

wilayah dan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan 

antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan 

masyarakat. 

b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. 

Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa 

penataan ruang diselenggarakan dengan mengatur keserasian 

antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara 

kehidupan masyarakat dengan lingkungannya, keseimbangan 

pertumbuhan dan perkembangan antar daerah. 

c. Keberlanjutan. 

Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan 

dengan menjamin kelestarian lingkungan dengan 

memperhatikan kepentingan generasi mendatang. 

d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan. 

Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa 

penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan 

manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di 

dalamnya serta menjamin keberhasilan terwujudnya tata 

ruang yang berkualitas. 
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e. Keterbukaan. 

Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan 

dengan keterbukaan yang memberikan akses seluas-luasnya 

kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang 

berkaitan dengan penataan ruang. 

f. Kebersamaan dan kemitraan. 

Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang 

diselenggarakan dengan melibatkan antara masyarakat dan 

pemerintah. 

g. Perlindungan kepentingan umum. 

Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan 

ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan 

masyarakat. 

h. Kepastian hukum dan keadilan. 

Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang 

diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan rasa 

keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban 

semua pihak. 

i. Akuntabilitas. 

Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan proses, 

pembiayaan, maupun hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.  
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4.4 Hak Asasi Manusia (HAM) 

4.4.1 Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) 

HAM didefinisikan sebagai hak-hak dasar yang dimiliki 

oleh manusia, sesuai dengan kodratnya, yang diberikan langsung 

oleh Tuhan. Jika hak tersebut terabaikan maka manusia mustahil 

dapat hidup sebagai manusia. Sebagaimana tercantum dalam pasal 

1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan 

bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat 

pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan 

Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib 

dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, 

pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan 

harkat dan martabat manusia”
11

 

Beberapa ciri pokok hakikat HAM yaitu (i) HAM tidak 

perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM otomatis; (ii) HAM 

berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, 

agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa; 

(iii) HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak 

untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap 

mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang 

tidak melindungi atau melanggar HAM.
12

 

                                                             
11

  Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 
12

  Fakih, Mansour, “Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan Untuk Membangun 

Gerakan HAM,” Insist Press, Yogyakarta, 2003. 
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Instrumen HAM yang memberikan jaminan terhadap 

pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) adalah 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan 

Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. 

Ratifikasi ini mempertegas tanggung jawab negara sebagai 

pengemban kewajiban (duty bearer) untuk dapat memenuhi 

kebutuhan minimal hak-hak ekosob yaitu kemampuan negara 

menyediakan prasarana dan keahlian yang minimal dalam fasilitas 

penyediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan dan 

pekerjaan yang memungkinan bagi setiap individu anggota 

komunitas di satu wiayah negara baik di tingkat pusat maupun di 

daerah-daerah untuk hidup minimal dengan layak (right to 

livelihood). Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2005 

Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social 

And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak 

Ekonomi, Sosial Dan Budaya) menyebutkan bahwa Indonesia 

adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 

menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat 

dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum 

diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan 

tentang penghormatan HAM yang sangat penting. Hak-hak tersebut 

antara lain hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama 
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Pembukaan); hak atas kewarganegaraan (Pasal 26); persamaan 

kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan 

pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)); hak warga negara Indonesia atas 

pekerjaan (Pasal 27 ayat (2); hak setiap warga negara Indonesia 

atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2); 

hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal 28); 

kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya 

itu (Pasal 29 ayat (2); dan hak setiap warga negara Indonesia atas 

pendidikan (Pasal 31 ayat (1) ). 

Akhirnya, disadari bahwa kehidupan berbangsa dan 

bernegara yang tidak mengindahkan penghormatan, penegakan dan 

perlindungan HAM akan selalu menimbulkan ketidakadilan bagi 

masyarakat luas dan tidak memberikan landasan yang sehat bagi 

pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk jangka 

panjang. Gerakan reformasi yang mencapai puncaknya pada tahun 

1998 telah membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk 

melakukan koreksiterhadap sistem dan praktik-praktik masa lalu, 

terutama untuk menegakkan kembali pemajuan dan perlindungan 

HAM. 

Kovenan ini mengukuhkan dan menjabarkan pokok-pokok 

HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya dari DUHAM dalam 

ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Kovenan terdiri 
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dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 31 pasal. 

Pembukaan Kovenan ini mengingatkan negara-negara akan 

kewajibannya menurut Piagam PBB untuk memajukan dan 

melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya 

untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penaatan HAM yang diatur 

dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan 

masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, 

cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik 

serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat 

tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat 

menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil 

dan politiknya. 

Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya adalah jenis hak 

asasi manusia yang terkait dengan kesejahteraan material, sosial 

dan budaya. Pengaturan jenis-jenis hak ekosob ini mula-mula 

diatur dalam pasal 16, 22 sampai pasal 29 DUHAM, dan lebih 

lanjut diatur dalam International Covenant on Economic, Social 

and Cultural Rights (ICESCR) 1966. Hak-hak yang termasuk 

dalam kategori hak ekonomi, sosial dan budaya ini, meliputi:
13

 

a. Hak atas pekerjaan 

b. Hak mendapatkan program pelatihan 

c. Hak mendapatkan kenyamanan dan kondisi kerja yang 

baik 

d. Hak membentuk serikat buruh 

e. Hak menikmati jaminan sosial, termasuk asuransi sosial 

                                                             
13

 The International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights (ICESR), 1996 
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f. Hak menikmati perlindungan pada saat dan setelah 

melahirkan 

g. Hak atas standar hidup yang layak termasuk pangan, 

sandang, dan perumahan 

h. Hak terbebas dari kelaparan 

i. Hak menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang 

tinggi 

j. Hak atas pendidikan, termasuk pendidikan dasar secara 

cuma-cuma 

k. Hak untuk berperan serta dalam kehidupan budaya 

menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan 

aplikasinya. 

 

4.4.2 Hak Memperoleh Hunian yang Layak 

4.4.2.1 CESCR General Comment No. 4: The Right to 

Adequate Housing (Art. 11 (1) of the Covenant) 

Telah dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia 

(HAM) adalah hak yang telah melekat dalam diri manusia. 

Salah satunya adalah hak memperoleh rumah yang layak 

merupakan bagian dari HAM. Setiap individu berhak 

untuk memperoleh perlindungan dari lingkungan luar 

dengan adanya rumah yang layak untuk dihuni. Penulis 

mengutip yang berkaitan dengan hal tersebut dalam 

Komentar Umum No.4 poin 6 dan 7 yaitu: 
14

 

6.  Hak atas permukiman layak berlaku untuk semua 

orang tanpa memandang umur, status ekonomi, 

kelompok atau afiliasi lainnya, dan faktor lainnya 

                                                             
14

  Sidang Keenam Komite Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya (1991) Komentar Umum No. 4: 

Hak Atas Pemukiman Yang Layak (Pasal 11 (1) Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya) 

E/1992/23 
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7.  Hak atas permukiman harus dijamin untuk semua 

orang tanpa memandang pendapatan. Tempat 

berlindung yang layak berarti tersedianya privasi yang 

layak, ruang yang cukup, keamanan, cukup cahaya 

dan saluran udara (ventilasi), prasarana dasar dan 

lokasi yang mempertimbangkan tempat bekerja dan 

fasilitas lainnya dengan biaya yang masuk akal. 

Dapat disimpulkan dalam perjanjian tersebut setiap 

orang memiliki hak untuk memperoleh tempat tinggal 

yang layak huni untuk melakukan segala aktivitas dan 

setiap negara anggota wajib melakukan kewajiban atas 

pemenuhan tempat tinggal yang layak bagi warga negara. 

Kasus penggusuran paksa merupakan hal yang tidak 

relevan dengan isi dalam perjanjian tersebut. 

4.4.2.2 The Right to Adequate Housing (Fact Sheet 21) 

Sejalan dengan kutipan General Comment No. 4: 

The Right to Adequate Housing, hak memperoleh tempat 

tinggal yang layak merupakan bagian dari Hak Asasi 

Manusia (HAM) dan merupakan kewajiban negara-negara 

peserta untuk memenuhi kewajiban atas tempat tinggal 
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yang layak bagi warga negara, berikut kutipan The Right 

to Adequate Housing (Fact Sheet 21):
15

 

Hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak 

merupakan hak asasi manusia yang telah diakui dalam 

hukum hak asasi manusia internasional sebagai bagian 

dari hak untuk mendapatkan standard hidup yang layak, 

ketika mereka telah meratifikasi semua termasuk satu 

perjanjian internasional yang mengacu pada tempat tinggal 

yang layak dan berkomitmen untuk melindungi hak 

mendapatkan tempat tinggal yang layak melalui deklarasi 

internasional, rencana tindakan atau konferensi beberapa 

dokumen. Pengadilan dari berbagai sistem hukum juga 

mengadili kasus yang berkaitan dengan kedamaian, 

meliputi penggusursan paksa, perlindungan bagi penghuni, 

diskriminasi dalam lingkungan perumahan atau akses 

terhadap layanan dasar terkait perumahan. 

Bagi masyarakat yang terkena dampaknya 

diberikan jaminan prosedural yang efektif, yaitu: 

a. Sebuah kesempatan untuk berkonsultasi dengan 

sebenarnya; 

b. Pemberitahuan yang memadai dan wajar; 

c. Tersedianya informasi tentang penggusuran yang 

diusulkan dalam waktu yang wajar; 

d. Keberadaan pejabat Pemerintah atau wakil mereka 

selama penggusuran; 

e. Identifikasi masyarakat yang melakukan penggusuran 

dengan tepat; 

f. Larangan melakukan penggusuran dalam cuaca buruk 

atau di malam hari; 

g. Tersedianya solusi hukum; 

h. Tersedianya bantuan hukum bagi mereka yang 

membutuhkan untuk mendapatkan ganti rugi peradilan; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15

  The Right to Adequate Housing (Fact Sheet 21), UN Office of The High Commissioner for 

Human Right (OHCHR), 2009 
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4.4.3 Peraturan yang Mengatur Hak Memperoleh Rumah 

Rumah merupakan tempat berlindung bagi manusia dari 

pengaruh keadaan alam dalam jangka waktu tertentu dan termasuk 

kebutuhan primer. Rumah merupakan tempat berkumpulnya 

keluarga, beristirahat setelah melakukan tugas untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. Tanpa rumah (hunian) kebutuhan manusia tidak 

lengkap. Manusia akan menemukan kedamaian di dalam rumh 

bersama keluarga. Ini yang menjadikan manusia mempunyai hak 

untuk mendapatkan rumah yang layak huni. Hak atas rumah 

merupakan hak dasar manusia yang termasuk dalam kebutuhan 

primer setiap manusia. Oleh karena itu negara atau pemerintah 

(lokal) juga harus menyediakan aspek pendukung dalam hak atas 

perumahan yaitu wilayah/tanah, di mana tanah tersebut sebagai 

tempat didirikannya bangunan atau rumah untuk kebutuhan papan 

(hak atas rumah) setiap manusia. Berikut beberapa pengakuan atau 

peraturan tertulis dalam Undang-Undang tentang kewajiban Negara 

dalam memenuhi hak atas rumah bagi masyarakat: 

a. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman:
16

 

Pasal 5 ayat (1): “Negara bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang 

pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah”. 

Pasal 129: Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman, setiap orang berhak: 

                                                             
16

  Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 
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1) Menempati, menikmati, dan/atau 

memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam 

lingkungan yang  sehat, aman, serasi, dan teratur; 

2) Melakukan pembangunan perumahan dan kawasan 

permukiman;  

3) Memperoleh informasi yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman; 

4) Memperoleh manfaat dari penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan permukiman; 

5) Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian 

yang dialami secara langsung sebagai akibat 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman; dan  

6) Mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan 

terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman yang merugikan masyarakat. 
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KERANGKA KONSEPTUAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdirinya permukiman 

warga di atas kawasan 

lindung Pamurbaya 

Pengembalian Fungsi Kawasan 

Lindung Kota Pantai Timur 

Surabaya dan Pemenuhan Hak 

Atas Hunian Yang Layak 

Peraturan Daerah Kota Surabaya 

Nomor 12 Tahun 2014 

Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Surabaya Tahun 2014-2034 

Berdasarkan Keputusan Presiden 

Nomor 32 Tahun 1990 Tentang 

Pengelolaan Kawasan Lindung 

Pengembalian fungsi 

kawasan lindung Pantai 

Timur Surabaya (Pamurbaya) 

oleh Pemerintah Kota 

Surabaya. 

 

Akibat pengembalian fungsi 

kawasan lindung  terhadap 

pemenuhan hak-atas hunian 

yang layak di Wisma Tirto 

Agung Tahap IV. 

 

Kesimpulan 

Saran 

 Bagan 1.1   Kerangka Konseptual 
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  Dengan adanya fenomena permasahan yang ada tentang penggusuran yang 

terjadi dikarenakan bangunan permukiman warga berdiri di atas lahan kawasan 

lindung Kota Surabaya maka dalam penelitian ini, peneliti ingin mengidentifikasi 

macam-macam pelanggaran yang dilakukan, serta analisis pemenuhan hak-hak 

masyarakat yang berada di Wisma Tirto Agung Tahap IV. Setelah diadakan 

penelitian ini maka diharapkan akan menemukan hasil yang diinginkan dan dapat 

memberikan solusi alternatif tentang permasalahan penggusuran dan perlindungan 

kawasan lindung di Kota Surabaya, serta dapat diketahui kelebihan dan 

kekurangan dari kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Surabaya. 

5. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis penelitian kualitatif 

dengan orientasi pada teori yang sudah ada serta analisis ROCCIPI. Pada 

penelitian kualitatif, teori dibatasi pada pengertian dimana suatu pernyataan 

sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan 

diuji kembali secara empiris. Salah satu dari teori dasar penelitian kualitatif adalah 

penelitian lapangan (field research). Penelitian kualitatif berusaha 

mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks 

(holistickontekstual) melalui pengumpulan data dari latar alami dengan 

memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.
17

 

 Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik 

                                                             
17

  Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, PT Remaja Rosdakarya, 

Bandung, 2006. h. 14. 
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(utuh). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, 

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan 

melibatkan berbagai metode yang ada.
18

 Dari pengertian ini, latar alamiah dapat 

digunakan untuk menafsirkan fenomena yang ada dan dimanfaatkan dengan 

berbagai metode yang ada yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, 

pengamatan dan pemanfaatan dokumen. Adapun metode analisis dalam penelitian 

ini menggunakan analisis deskiptif, dimana pengertian deskriptif adalah suatu 

memuat gambar tentang situasi, peristiwa, yang terjadi dan juga menerangkan 

data-data yang akan dipecahkan dalam penelitian yang dirangkum sebagai hasil 

kesimpulan penelitian.
19

 

Pengertian deskriptif adalah metode dalam pencarian fakta status 

kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun 

suatu peristiwa sekarang pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat.
20

 

Suryabrata mengemukakan bahwa penelitian deskriptif yaitu untuk membuat 

pecandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat-sifat 

populasi.
21

 Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mendeskripsikan, 

menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai suatu fenomena 

yang diteliti. 

Penulis menggunakan teknik analisis data tersebut karena data yang akan 

dikumpulkan berupa informasi dari hasil wawancara serta sangat cocok untuk 

                                                             
18

  Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, PT Remaja Rosdakarya, 

Bandung, 2006. h. 5. 
19

  Nazir, Mohammad. Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. h.64. 
20

  Sedarmayanti & Hidayat, Syarifuddin, Metodologi Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 2002. 

h. 33. 
21

  Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. h. 75. 
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menjawab beberapa rumusan masalah yang telah ditentukan. Penelitian hukum 

umumnya menggunakan analisis kualititatif dengan alasan-alasan sebagai berikut: 

a. Data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat pertanyaan. 

b. Data yang terkumpul umumnya berupa informasi. 

c. Hubungan antarvariabel tidak dapat diukur dengan angka. 

d. Sampel lebih bersifat nonprobabilitas atau ditentukan secara 

purposive. 

e. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi. 

f. Penulis tidak selalu menggunakan teori yang relevan.  

Alur kegiatan dalam analisa kualitatif menurut Miles dan Huberman yang 

dilakukan dalam penelitian ini meliputi:
22

 

 
                Gambar 1.2: Alur Kegiatan Analisis Miles  

a. Reduksi data (data reduction), yaitu penulis mengumpulkan semua 

data yang dibutuhkan kemudian melakukan proses reduksi data yang 

berarti penulis memilih hal-hal yang pokok misalnya pada Keputusan 

Presiden Nomor 32 Tahun 1990 penulis hanya memilih data yang 

sesuai dengan kebutuhan penelitian Perlindungan Kawasan Lindung 

dan Hak-hak Masyarakat di Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya), data 

                                                             
22

   Miles, M.B. dan A. Michael H,  Analisa Data Kualitatif, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 

1992, h. 19. 
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yang tidak dibutuhkan tidak digunakan oleh penulis. Hal ini berlaku 

pula pada beberapa peraturan dan data lainnya. 

b. Penyajian data (data display), pada tahap ini setelah dilakukan reduksi 

data penulis melakukan penyajian data yang sesuai dengan fokus 

penelitian yang telah ditentukan. 

c. Penarikan kesimpulan (conclusion), yaitu penulis menarik kesimpulan 

dari penyajian data fokus yang disajikan, serta temuan-temuan penulis 

yang dikaitkan dengan beberapa teori yang berkaitan dengan 

perlindungan kawasan lindung dan hak-hak masyarakat di pantai timur 

surabaya (pamurbaya), kemudian penulis menarik sebuah kesimpulan 

beserta saran. 

Penulis menggunakan analisis ROCCIPI untuk menghasilkan  analisis 

tentang pelanggaran dan pemenuhan hak-hak masyarakat di pantai timur surabaya 

(Pamurbaya). Dengan analisis Roccipi diharapkan dapat secara jelas menjelaskan 

siapa saja yang berperan, serta untuk memahami fakta-fakta yang relevan, baik 

yang bersifat yuridis maupun non yuridis. 

5.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini merupakan penelitian sosio legal research. Sosio 

legal memandang hukum dari luar sebagai gejala sosial semata-mata dan 

mengaitkannya dengan masalah-masalah sosial.
23

 Titik tolak penelitian 

                                                             
23 Herlambang P. Wiratraman, “Penelitian Sosio-legal dan Konsekuensi Metodologinya”, 

Course Material, 2016, h. 7, diakses melalui https://herlambangperdana.wordpress.com/course-

materials/ 
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sosio legal research adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial 

yang terdapat dalam masyarakat.  

5.2 Bahan Hukum dan Data 

 Sumber data yaitu menyangkut orang atau pihak yang akan 

disajikan sebagai narasumber. Sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain
24

 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh melalui 

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia, Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang 

Penataan Ruang, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 

Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, wawancara 

langsung pada Dinas PU dan Cipta Karya dan Tata Ruang Kota 

Surabaya, Kelurahan Gunung Anyar Tambak, ketua RT setempat, 

serta warga Wisma Tirto Agung Tahap IV. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh penulis 

secara tidak langsung melalui perantara, umumnya berupa bukti 

atau catatan-catatan.
25

 Data sekunder dalam penelitian ini berupa 

literatur-literatur, jurnal yang berkaitan dengan pokok 

                                                             
24

   Moleong, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002. h. 

122. 
25

  Indriantoro, 2002. Metode Penelitian Bisnis, cetakan III, BPFE, Yogyakarta, h. 248 
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permasalahan dalam penelitian ini, serta kutipan dari berita online 

yang memberitakan kasus pelanggaran serta rencana penggusuran 

seperti pada www.jawapos.com. 

5.3 Fokus Penelitian 

Menurut Sugiyono (2008:208) dalam mempertajam penelitian, 

penelitian kualitatif menetapkan fokus. Spradley menyatakan bahwa ”A 

focused refer to a single cultural domain or a few relatedd domains” 

maksudnya adalah bahwa, fokus itu merupakan domain tunggal atau 

beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Penentuan fokus lebih 

didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari 

situasi sosial (lapangan). Fokus penelitian mempunyai tujuan untuk 

memberikan batasan-batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti 

agar penelitian tidak mengalami pembiasan dan meluas. Penulis 

mengemukakan beberapa fokus penelitian adalah sebagai berikut: 

1) Pengembalian fungsi kawasan lindung Pantai Timur Surabaya 

(Pamurbaya) oleh Pemerintah Kota Surabaya. 

a. Gambaran umum. 

b. Pelanggaran Pelepasan Tanah di Wisma Tirto Agung Tahap 

IV. 

c. Tindakan Pemerintah Kota Surabaya terhadap pelanggaran 

pembangunan Wisma Tirto Agung Tahap IV. 
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2) Akibat pengembalian fungsi kawasan lindung terhadap pemenuhan 

hak atas hunian yang layak di Wisma Tirto Agung Tahap IV. 

a. Analisis ROCCIPI. 

b. Analisis dampak yang ditimbulkan akibat penggusuran. 

1) Bagi lingkungan 

2) Bagi masyarakat 

c. Perhitungan nilai ganti rugi. 

5.4 Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik-teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi 

Yaitu kegiatan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap 

objek penelitian guna memperoleh data yang aktual dari sumber 

data. Penulis melakukan pengamatan secara langsung. Dengan 

pengamatan yang dilakukan peneliti mencatat tentang kondisi di 

lapangan khususnya warga yang terkena penggusuran kemudian 

membuat suatu kesimpulan terhadap hasil pengamatan. 

b. Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara 

langsung dengan sumber-sumber data primer yang telah ditetapkan 

sebelumnya untuk memperoleh data yang aktual yang berhubungan 

dengan masalah yang dibahas. Penulis melakukan wawancara 

dengan beberapa pegawai di Dinas PU dan Cipta Karya dan Tata 
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Ruang Kota Surabaya, Kelurahan Gunung Anyar Tambak, warga 

Wisma Tirto Agung Tahap IV untuk mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan penulis. 

c. Dokumentasi 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari 

dokumen, data atau arsip yang berkaitan dengan perlindungan 

kawasan lindung dan hak-hak masyarakat. Penulis mengumpulkan 

materi yang dibutuhkan selama proses penelitian yang dapat 

menunjang penulisan tesis kemudian penulis mempelajari beberapa 

dokumen yang diberikan oleh pegawai Dinas PU dan Cipta Karya 

dan Tata Ruang Kota Surabaya, dan Kelurahan Gunung Anyar 

Tambak. 

5.5 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah Pemerintah Kota Surabaya, Dinas PU dan 

Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Kelurahan Gunung Anyar 

Tambak, warga yang menghuni perumahan Wisma Tirto Agung Tahap IV. 

Penulis memilih lokasi penelitian di atas karena beberapa instansi di atas 

sebagai perwakilan Pemerintah Kota Surabaya yang secara langsung 

menangani perijinan awal dibangunnya perumahan di kawasan lindung, 

serta menangani proses penggusuran dari tahap awal analisis pelanggaran 

hingga proses penggusuran. 
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6. Pertanggungjawaban Sistimatika 

 Dalam penulisan Tesis ini disusun menjadi 4 (empat) bab, setiap bab 

terdiri dari sub-sub bab yang berguna untuk menjelaskan yang sistematis dan 

efektif. Pada bab I berisi Pendahuluan, di dalam Pendahuluan terdapat Latar 

Belakang masalah mengapa penulis tertarik untuk meneliti kasus ini, rumusan 

masalah dibuat untuk membatasi permasalahan agar tidak meluas, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka yang berisi kumpulan teori-teori 

dan prinsip-prinsip yang diperlukan sebagai dasar untuk menganalisis 

permasalahan yang telah ditentukan, Metode Penelitian yang digunakan penulis 

dalam menyusun penelitian ini, serta pertanggungjawaban sistimatika ini. 

Bab II membahas tentang permasalahan pertama yaitu Pelanggaran 

pembangunan perumahan pada kawasan lindung Pantai Timur Surabaya 

(Pamurbaya). Dalam sub bab II ini dibagi menjadi 2 (dua) sub bab yaitu berisi 

tentang pembahasan mengenai macam-macam pelanggaran pembangunan Wisma 

Tirto Agung Tahap IV dan tindakan Pemerintah Kota Surabaya terhadap 

pelanggaran pembangunan Wisma Tirto Agung Tahap IV. Bab III membahas 

tentang permasalahan kedua yaitu hak-hak masyarakat yang berada di Wisma 

Tirto Agung Tahap IV. Dalam bab ini dibagi menjadi 2 (dua) sub bab yakni 

pemenuhan hak-hak Masyarakat di Wisma Tirto Agung Tahap IV oleh 

Pemerintah Kota Surabaya dan analisis kebijakan menggunakan ROCCIPI. Bab 

IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan 

jawaban dari seluruh permasalahan dan pembahasan secara ringkas. Sedangkan 
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saran merupakan rekomendasi dari penulis kepada pihak-pihak yang terlibat untuk 

menangani permasalahan yang ada. 
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