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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era Orde Baru, pembangunan nasional sudah menjadi pilihan kebijakan 

negara yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan 

bangsa. Pembangunan daerah sudah digariskan sebagai kepanjangan tangan dari 

pemerintahan pusat. Semua peraturan dan mekanismenya sudah disediakan 

merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan setiap pembangunan daerah tidak 

boleh dipisahkan dengan tujuan pembangunan nasional.
1
 Tujuan pembangunan 

nasional yang terlampir dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GHBN) serta 

berisi mengenai Trilogi Pembangunan bertujuan untuk kemakmuran masyarakat. 

Fenomena pertumbuhan penduduk di perkotaan merupakan suatu kondisi yang 

dapat dijadikan landasan dalam pembangunan kota-kota besar di masa mendatang. 

Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan lainnya, berperan sebagai 

pusat kegiatan ekonomi nasional dan juga pemerintahan yang cukup penting. 

Meningkatnya kegiatan ekonomi tersebut menjadi suatu kenyataan yang harus 

dihadapi dengan penduduknya yang semakin meningkat pula. 

                                                 
1
 Agus Dody Sugiartoto, Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kota Solo: Pendekatan 

Pembangunan Ngewongke-Uwong, (Solo: IPGI-Solo, 2003), hlm. 14. 
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Kota terbesar kedua di Indonesia, tertua menurut sejarah perkotaan dan 

menghimpun pengalaman yang kaya mengenai hal perkotaan.
2
 Pada dasarnya 

Surabaya tumbuh tak berbeda dari kota lainnya, yaitu melalui proses aglomerasi
3
 

dari desa dan kampung yang ada, baik karena pemadatan maupun perluasan 

inkremental dalam kurun waktu yang cukup lama. 

Pembangunan Kota Surabaya dimulai dengan begitu masif dan lebih terencana 

sesudah tahun 1965, yaitu pada masa pemerintahan Orde Baru berkuasa lewat 

program Repelita.
4
 Itupun dalam bentuk perbaikan dan peremajaan atas kondisi 

fisik kota yang mengalami degradasi hebat pada masa lalu sejak masa 

pendudukan Jepang. Degradasi tersebut berupa prasana jalanan yang mengalami 

kerusakan, sungai yang mengalami penyempitan dan pendangkalan, serta fasilitas 

pendidikan, kesehatan, dan gedung pemerintahan yang mengalami kerusakan dan 

tidak terawat.
5
 Keadaan demikian menyadarkan pemerintah Kota Surabaya 

terhadap urgensi penyusunan rencana kota yang dapat digunakan untuk menuntun 

dan mengarahkan perkembangan dan pembangunan Kota Surabaya. 

                                                 
2
 Johan Silas, Kampung Surabaya Menuju Metropolitan (Surabaya: Penerbit Yayasan 

Keluarga Bhakti Surabaya, 1996), hlm. 509. 

 
3
 Ilmu perencanaan wilayah dan kota sendiri, mendefenisikan aglomerasi sebagai sebuah 

gabungan; kumpulan dua atau lebih pusat kegiatan; tempat pengelompokan berbagai macam 

kegiatan dalam satu lokasi atau kawasan tertentu, aglomerasi dapat berupa kawasan industri, 

permukiman, perdagangan, dan lain-lain (yang dapat tumbuh melewati batas administrasi kawasan 

masing-masing, sehingga membentuk wilayah baru yang tidak terencana secara sempurna); 

adapun presepsi lain berpendapat bahwa aglomerasi adalah pencampuran penduduk dengan latar 

belakang yang berbeda. http://www.kosakata.com/2017/08/aglomerasi-apa-dan-seperti-               

apa.html?m=1 diakses tanggal 4 Desember 2019 pukul 19.41 WIB. 

 
4
 Johan Silas, op.cit., hlm. 122. 

 
5
 Ibid., 
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Surabaya berkembang pesat dengan kondisi penduduknya yang terus 

bertambah seiring perkembangan zaman. Dengan memiliki 2.2 juta penduduk, 

Surabaya terus melebar dan memiliki kelurahan yang sudah berjumlah 163 

dengan 19 kecamatan.
6
 Banyaknya jumlah tersebut pada tahun 1984, menjadikan 

Kota Surabaya sudah cukup padat dengan segala kondisi permasalahan yang ada 

di dalamnya. 

Sebagai salah satu kota yang mengalami pertumbuhan penduduk 

menyebabkan Kota Surabaya memiliki salah satu permasalahan terkait kepadatan 

dan pembangunan kota yang ada di dalamnya. Maka dari itu sebagai kelanjutan 

dari program pembangunan Pelita I sebelumnya, pada Pelita II mulai diarahkan 

pemikiran-pemikiran untuk menanggulangi permasalahan perkotaan dalam 

pertumbuhan kehidupan di kota-kota sebagai akibat dari program lanjutan dari 

Pelita I.
7
 Dalam program kebijaksanaan pembangunan nasional, program-program 

pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya pada periode Pelita II 

diarahkan kepada usaha-usaha untuk melanjutkan pembangunan 5 tahun 

sebelumnya dengan lebih menjurus ke arah Master Plan Kota Surabaya. 

Menjelang pergantian Walikota Surabaya pada tahun 1984, Pemerintah 

Kotamadya Surabaya menggelar pemilihan Walikota pada 30 April 1984, yang 

diikuti oleh tiga calon Walikota Surabaya baru yang berasal dari Fraksi Karya.
8
 

                                                 
6
 “Kado Buat Pak Poernomo: Tantangan Masterplan 2000”, Surabaya Post, 1 Juni 1984. 

 
7
 Humas Pemerintah Kotamadya Surabaya, Surabaya Dalam Lintasan Pembangunan, 

(Surabaya: Sub Bagan Humas dan Protokol Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, 1980),  hlm. 

139. 

 
8
 “Dimufakati, Tiga Nama Calon Kotamadya”, Surabaya Post, Senin 30 April 1984. 
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Tiga nama calon Walikota yang diajukan tersebut satu berasal dari ABRI dan dua 

dari KORPRI (Korps Pegawai Republik Indonesia).
9
 Tiga calon tersebut adalah 

Kol. dr. Poernomo Kasidi yang masih menjabat Kepala Kesehatan Kodam VIII 

Brawijaya, Wardji, BA yang merupakan pembantu Walikota Madya Surabaya 

Selatan, dan Wasito Adi, SH, yang merupakan pembantu Walikotamadya 

Surabaya Utara.
10

 Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan rapat antara 

pimpinan dewan dan fraksi di DPRD Kotamadya Surabaya. 

Pemilihan dilakukan di kantor DPRD Kotamadya Surabaya pada Selasa, 29 

Mei 1984. Poernomo Kasidi meraih suara terbanyak dari 40 suara pemilih anggota 

dewan, yakni Poernomo meraih 33 suara, Wardji 6 suara dan Wasito Adi 1 

suara.
11

 Pelantikan dilakukan pada 20 Juni 1984 di ruang sidang DPRD 

Kotamadya Surabaya dengan Gubernur Jawa Timur Wahono atas nama Mendagri 

mengambil sumpah dan melantik Walikotamadya Surabaya yang baru, dr. 

Poernomo Kasidi.
12

 Pada awal pemerintahan Walikota Poernomo Kasidi, beban 

yang dipikul sudah begitu banyak. Program yang belum terselesaikan oleh 

walikota sebelumnya Moehadji Widjaja, harus segera dilanjutkan seperti 

penanggulangan banjir, pembangunan kembali THR, dan pembangunan rumah 

                                                 
9
 Ibid., 

 
10

 Ibid., 

 
11

 “Hasil Pemilihan Walikotamadya Surabaya: Poernomo Kasidi Raih Suara Terbanyak”, 

Surabaya Post, 29 Mei 1984. 

 
12

 “Poernomo Kasidi Dilantik Menjadi Walikota Surabaya”, Surabaya Post, 20 Juni 1984. 
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flat di Urip Sumohardjo. Beberapa pekerjaan ini dan sekian banyak hal lain harus 

dikerjakan oleh Walikota Poernomo Kasidi.
13

 

Selama memimpin Kota Surabaya, Poernomo Kasidi berpandangan bahwa 

pembangunan lebih selaras dan cepat apabila melibatkan masyarakat. Oleh karena 

itu, Walikota melibatkan masyarakat dalam pembangunannya, misalnya 

menanggulangi banjir dan kebersihan kota. Adanya pasukan kuning yang 

dibentuk oleh Walikota Poernomo Kasidi melibatkan berbagai macam lapisan dari 

yang paling bawah sampai yang atas, dari pramuka dan anggota keamanan lalu 

lintas SD sampai ABRI/Polri dan ulama semua agama.
14

  Keterlibatan masyarakat 

dalam pembangunan Kota Surabaya karena perlunya jalur komunikasi dua arah 

antara masyarakat dan pemerintah.
15

 Hal tersebut berarti masyarakat dapat datang 

ke pemerintah atau sebaliknya, sehingga pembangunan didekatkan kepada 

masyarakat agar terciptanya keselerasan dalam membangun Kota Surabaya. 

Disamping digalakannya pembangunan, beberapa permasalahan yang 

menyertainya adalah semakin bertambahnya laju urbanisasi yang datang dari 

daerah-daerah luar Kota Surabaya. Permasalahan ini sudah ada sejak 

pemerintahan walikota sebelumnya yang belum terselesaikan dan Walikota 

Poernomo Kasidi melanjutkan upaya penanggulangan laju urbanisasi tersebut. 

Pada tahun 1984, dalam sehari 4-5 keluarga diperkirakan masuk ke Kota 

                                                 
13

 “Poernomo Maju Selangkah, Moehadji Segera Tinggalkan Pos”, Surabaya Post, 5 

April 1984. 

 
14

 Johan Silas, op.cit., hlm. 491. 

 
15

 Ibid., hlm. 492. 
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Surabaya, sehingga dalam sebulan kurang lebih 120 KK masuk ke Kota 

Surabaya.
16

 Semakin banyaknya penduduk luar kota yang masuk ke Surabaya, 

berakibat pada semakin terbatasnya lahan. Tempat-tempat yang dilarang 

berdirinya bangunan pun banyak dilanggar oleh penduduk pendatang. Studi yang 

dibuat Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya bersama Kantor 

Menteri KLH pada Maret 1989 terhadap pemukiman kumuh dan marginal 

menunjuk pemukiman jenis tersebut (ditempat yang tidak boleh ada bangunan 

seperti tepi sungai, rel kereta api dan sebagainya) mencapai 1% dari penduduk 

Surabaya.
17

 Solusi Pemerintah Kotamadya adalah pembangunan dan pembenahan 

rumah susun di Surabaya, seperti Rumah Susun Sumbo dan Dupak. 

Pemerintahan Kota Surabaya pada masa kepemimpinan Poernomo Kasidi juga 

menangani dan memperbaiki kampung-kampung Surabaya yang dianggap kumuh 

dengan KIP (Kampung Improvement Program) yang sudah berlangsung lama 

sebelumnya. Keberlanjutan program tersebut telah membantu penduduk Kota 

Surabaya yang dilakukan dengan cara perbaikan kampung, peremajaan kampung, 

dan pemeliharaan lingkungan. Selama tahun 1976-1990 di Surabaya, KIP di 

Surabaya memperbaiki 2.827 hektare berpenduduk 1.154.000 orang atau separuh 

warga kota, dengan menelan biaya Rp 23.910 juta (Rp. 8500 per hektare), juga 

telah memperbaiki 132 km jalan kendaraan, dan 306 km jalan orang, serta 1.162 

kran umum.
18

 Hal tersebut merupakan pencapaian yang cukup baik pada masa 

                                                 
16

 “Kado Buat Pak Poernomo: Tantangan Masterplan 2000”, Surabaya Post, 1 Juni 1984. 

 
17

 Johan Silas, op.cit., hlm. 38. 

 
18

 Ibid., hlm. 10. 
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pemerintahan Walikota Poernomo Kasidi pada periode pertama, karena selama 

Walikota poernomo Kasidi memimpin, dia akan terpilih lagi menjadi Walikota 

untuk kedua kalinya pada tahun 1989. 

Poernomo Kasidi menjabat sebagai walikota selama dua periode yaitu pada 

saat periode Repelita IV (1984-1989) dan Repelita V (1989-1994). Pada 

pemerintahan periode kedua, Walikota Poernomo Kasidi meneruskan program 

pembangunan pemerintahan sebelumnya. Pemerintah Kotamadya Surabaya 

berusaha melakukan pembangunan tanpa perlu adanya korban di kalangan 

masyarakat. Bila mana pada Repelita IV masih adanya korban penggusuran 

tempat tinggal penduduk, namun pada periode pemerintahan kali ini pemerintah 

berusaha meminimalisir hal tersebut. Solusinya dengan melakukan perbaikan dan 

peremajaan kampung sehingga tidak perlu menggusur. Hal itu membuat 

masyarakat kalangan bawah tidak menjadi korban dan perkampungan tetap bersih 

serta tertata rapi. 

Menjelang berakhirnya masa jabatan Walikota Poernomo Kasidi pada periode 

pertama, untuk pertama kalinya Surabaya menetapkan adanya wakil Walikota 

Surabaya. Penetapan wakil walikota saat itu dilakukan karena tugas-tugas yang 

diemban oleh Walikota Surabaya sudah bertambah banyak.
19

 Wakil Walikota 

tersebut adalah Drs. Soenarjo yang menjabat selama empat tahun (1988-1992). 

Pada tahun 1992, Drs. Soenarjo digantikan dengan Drs. Istijono Soenarto sebagai 

                                                 
19

 Purnawan Basundoro, Sejarah Pemerintahan Kota Surabaya: Sejak Masa Kolonial 

Sampai Masa Reformasi 1906-2012, (Surabaya: Departemen Ilmu Sejarah dan Elmara publishing, 

2012), hlm. 86. 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA PADA MASA.... FERDIANSYAH MAULANA



8 

 

 

 

wakil walikota Surabaya sampai pada tahun 1994. Pasca berakhirnya masa 

jabatan Walikota Poernomo Kasidi, pada tanggal 20 Juli 1994 kursi jabatan 

digantikan oleh Walikota yang baru yaitu Sunarto Sumoprawiro. Pemilihan 

tersebut dilakukan melalui pencalonan Fraksi ABRI DPRD Kotamadya Surabaya 

yang terpilih secara mutlak dalam sidang Paripurna DPRD Kotamadya Surabaya 

tanggal 11 Mei 1994.
20

 

Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan mengenai perkembangan Kota 

Surabaya pada masa Pemerintahan Walikota Poernomo Kasidi (1984-1994). Di 

samping itu Pembangunan Kota Surabaya Pada tahun 1984-1994 saat masa 

pemerintahan Walikota Poernomo Kasidi merupakan pembangunan yang 

memberi dampak signifikan bagi kota Surabaya dalam berbagai aspek. Salah 

satunya adalah kepedulian Poernomo Kasidi terhadap kebersihan lingkungan Kota 

Surabaya yang begitu tinggi. Dibuktikan dengan di dapatkannya penghargaan 

tertinggi dalam bidang lingkungan hidup yaitu Adipura dan Adipura Kencana 

secara berturut-turut selama masa kepemimpinannya sebagai Walikota 

Surabaya.
21

 

1.2 Rumusan Masalah 

Surabaya menjadi kota metropolitan yang begitu besar dengan perkembangan 

pembangunan yang begitu pesat. Seiring perkembangan zaman dan pergantian 

beberapa pemimpin yang menata dan membangun kota Surabaya, pada masa 

                                                 
20

 Ibid., hlm. 88. 

 
21

 Della Eka Puspitasari, Surabaya Sebagai Kota Adipura Pada Masa Kepemimpinan 

Poernomo Kasidi Pada Tahun 1984-1994,  AVATARA E-Journal Pendidikan Sejarah, Vol. 4, No. 

2, Juli 2016, hlm. 375. 
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pemerintahan Walikota Poernomo Kasidi, Kota Surabaya menjadi kota yang 

pembangunannya begitu pesat sehingga menuai beberapa penghargaan di ajang 

nasional maupun internasional. Namun dibalik keberhasilan Walikota Poernomo 

Kasidi dalam membangun Kota Surabaya, hal itu dibarengi dengan berbagai 

solusi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh walikota melalui pemerintah 

Kotamadya Surabaya. Oleh karena itu penelitian ini merumuskan permasalahan 

yang terkait dengan Pembangunan Kota Surabaya Pada Masa Pemerintahan 

Poernomo Kasidi tahun 1984-1994 yaitu bagaimana perkembangan pembangunan 

di Kota Surabaya pada masa pemerintahan Walikota Poernomo Kasidi tahun 

1984-1994? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian dengan temporal tahun 1984-1994 ini bertujuan untuk menjelaskan 

mengenai perkembangan pembangunan yang terjadi di Kota Surabaya selama 

Walikota Poernomo Kasidi memimpin pada tahun 1984-1994. Secara teoritis, 

pembangunan kota dilakukan karena semakin bertambahnya penduduk yang 

tinggal di kota. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, menuntut kehadiran 

infrastruktur perkotaan yang memadai, transportasi publik, perumahan yang 

memadai serta berbagai hal lainnya untuk menunjang pengembangan kota. 

Secara metodologis, penelitian ini berada dalam ruang lingkup sejarah 

perkotaan. Sejarah perkotaan merupakan sebuah studi mengenai interaksi dan 

pengaruh antara manusia dan perkotaan. Maka dari itu, dalam penelitian ini 

memperhatikan segala aspek-aspek yang berhubungan dengan persoalan yang 
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dihadapi suatu perkotaan seperti perkembangan dan pembangunan yang terjadi 

selama Walikota Poernomo Kasidi memimpin. 

Penelitian ini juga penting dan bermanfaat untuk dapat mengetahui sejauh 

mana perkembangan pembangunan Kota Surabaya pada masa Walikota Poernomo 

Kasidi memimpin. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan tentang perkembangan pembangunan Kota Surabaya terutama pada 

tahun 1984-1994 serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa di masa 

mendatang. 

1.4 Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian 

Penentuan batasan yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan agar 

tidak terjadi kerancuan dalam pembahasannya. Dari adanya hal tersebut 

permasalahan yang dikaji dapat lebih terarah sesuai konsep dan tidak melebar. 

Kemudian dalam penelitian ini terdapat batasan yang dibagi menjadi tiga hal 

penting yakni batasan tematik, temporal, dan spasial. 

Batasan tematik adalah batasan tema dan isi pembahasan dari penelitian. 

Penelitian ini berdasarkan tema pembangunan Kota Surabaya pada masa 

pemerintahan Walikota Poernomo Kasidi tahun 1984-1994. Maka dari itu dapat 

dengan jelas bahwa penelitian ini membahas mengenai perkembangan 

pembangunan Kota Surabaya, terutama lebih spesifik lagi pada masa Repelita IV 

dan Repelita V di Surabaya karena Walikota Poernomo Kasidi memimpin pada 

periode tersebut. 
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Batasan temporal penelitian ini berdasarkan masa pemerintahan Walikota 

Poernomo Kasidi yang memimpin Kota Surabaya pada tahun 1984-1994. 

Pembangunan di Kota Surabaya mulai masif dan secara intens dilakukan sejak era 

Orde Baru, namun pada masa pemerintahan Poernomo Kasidi pembangunan 

betumbuh pesat sehingga mendapatkan berbagai penghargaan di tingkat nasional 

maupun internasional. Sedangkan batasan akhir temporal diambil pada tahun 1994 

karena kepemimpinan walikota Surabaya mulai digantikan oleh walikota baru, 

meskipun pembangunan di Kota Surabaya nantinya akan terus berkembang. 

Batasan spasial penelitian ini berdasarkan objek yang akan dikaji yaitu Kota 

Surabaya. Sesuai dengan judul yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini 

bergulat pada Kota Surabaya pada masa kepemimpinan Walikota Poernomo 

Kasidi. Lebih spesifik lagi pada saat kepemimpinan Walikota Poernomo Kasidi 

sewaktu memimpin Kota Surabaya pada masa Repelita IV dan Repelita V. Kala 

itu Surabaya memiliki berbagai permasalahan seperti membludaknya 

pertumbuhan penduduk, fasilitas kota yang kurang memadai, tempat tinggal 

penduduk, pemukiman kumuh, dan sebagainya. Maka dari itu Walikota Poernomo 

Kasidi melanjutkan beberapa program walikota sebelumnya dan beberapa 

program yang dikeluarkannya sendiri seperti pembentukan pasukan kuning untuk 

kebersihan kota, keberlanjutan pembentukan rumah susun untuk menampung 

penduduk, perbaikan jalan, perbaikan kampung dan lain-lain. Semua itu dilakukan 

untuk membangun kota Surabaya agar lebih baik bagi penduduknya. Oleh karena 

itu batasan spasial memilih kota Surabaya karena sesuai dengan tema yang 

dibahas pembangunan Kota Surabaya pada Walikota Poernomo Kasidi dan karena 
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saat di masa kepemimpinan beliau Surabaya mengalami perkembangan yang 

cukup pesat dalam segi pembangunan. 

1.5 Tinjauan Pustaka 

Penelitian selalu berkaitan dengan yang namanya tinjauan pustaka. Hal tersebut 

memberikan pengaruh untuk dapat mengarahkan dan menjadi referensi dalam 

melakukan penelitian. Demi menunjang penelitian, berbagai macam literatur 

dibutuhkan untuk dapat memberikan pengembangan dalam pemaparan kajian agar 

sesuai dengan fakta dari sumber yang ada pada pemerintah dan masyarakat. Oleh 

karena itu, beberapa penelitian serupa dengan temporal yang berbeda telah 

dilakukan sebelumnya. Pertama, Artikel karya Della Eka Puspitasari yang 

berjudul Surabaya Sebagai Kota Adipura Pada Masa Kepemimpinan Poernomo 

Kasidi Pada Tahun 1984-1994.
22

 Artikel ini menjelaskan mengenai berbagai 

kebijakan dan tindakan yang dilakukan Walikota Poernomo Kasidi dalam 

menangani lingkungan hidup dan kebersihan Kota Surabaya. Dalam artikel ini 

juga dijelaskan tentang latar belakang Poernomo Kasidi dan kondisi fisik Kota 

Surabaya saat masa kepemimpinannya serta membahas mengenai mengenai 

kebersihan Kota Surabaya. Meskipun memiliki pembahasan yang sama mengenai 

sosok Walikota Poernomo Kasidi, namun fokus pembahasan secara keseluruhan 

artikel lebih fokus kepada kebersihan Kota Surabaya, sedangkan fokus penelitian 

yang peneliti bahas mengenai perkembangan pembangunan Kota Surabaya. 

                                                 
22

 Della Eka Puspitasari, Surabaya Sebagai Kota Adipura Pada Masa Kepemimpinan 

Poernomo Kasidi Pada Tahun 1984-1994,  AVATARA E-Journal Pendidikan Sejarah, Vol. 4, No. 

2, Juli 2016. 
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Kedua, buku karya Purnawan Basundoro yang berjudul Sejarah Pemerintah 

Kota Surabaya Sejak Masa Kolonial Sampai Masa Reformasi 1906-2012.
23

 Buku 

ini menjelaskan mengenai beberapa walikota yang pernah memimpin Kota 

Surabaya, salah satunya sosok Walikota Poernomo Kasidi sebagai seorang 

walikota yang pernah memimpin Kota Surabaya tahun 1984-1994. Buku ini juga 

menunjang penelitian karena juga menyinggung mengenai masa kepemimpinan 

Walikota Poernomo Kasidi selama menjabat sebagai walikota, meskipun dengan 

penjelasan yang singkat namun jelas. Buku ini sedikit berbeda pembahasannya 

dengan yang peneliti tulis karena buku ini membahas mengenai pemerintahan 

walikota Surabaya dari masa ke masa, sedangkan pembahasan yang akan diteliti 

yaitu mengenai Pembangunan Kota Surabaya pada masa pemerintahan Poernomo 

Kasidi tahun 1984-1994. 

Ketiga, buku yang diterbitkan oleh Sub Bagian Humas dan Protokol 

Kotamadya Tingkat II Surabaya yang berjudul Surabaya dalam Lintasan 

pembangunan.
24

 Secara topik memiliki persamaan antara buku ini dengan 

penelitian yang ditulis, yakni membahas mengenai perkembangan dan 

pembangunan Kota Surabaya. Dalam buku ini menjelaskan mengenai 

pembangunan Kota Surabaya yang dibukukan menurut data dari pemerintah 

Kotamadya Surabaya. Buku ini juga memiliki masa temporal yang berbeda 

dengan penelitian yang dibahas karena buku ini membahas mengenai 

                                                 
23

 Purnawan Basundoro, Sejarah Pemerintahan Kota Surabaya: Sejak Masa Kolonial 

Sampai Masa Reformasi 1906-2012, (Surabaya: Departemen Ilmu Sejarah dan Elmara publishing, 

2012) 

 
24

 Humas Pemerintah Kotamadya Surabaya, Surabaya Dalam Lintasan Pembangunan, 

(Surabaya: Sub Bagan Humas dan Protokol Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, 1980) 
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pembangunan Kota Surabaya dari awal Orde Baru sampai masa akhir Pelita II, 

meskipun memiliki kesamaan dalam pokok pembahasan.  

Keempat, kumpulan artikel Johan Silas di Surabaya Post yang dibukukan 

dengan judul Kampung Surabaya Menuju Metropolitan.
25

 Secara topik memang 

memiliki perbedaan karena buku lebih membahas mengenai kampung-kampung 

yang ada di Surabaya. Meskipun begitu dalam buku berisi kumpulan artikel Johan 

Silas ini membahas mengenai perkembangan pembangunan yang ada di Surabaya 

dan tidak sedikit juga membahas mengenai kepemimpinan Walikota Poernomo 

Kasidi selama menjabat sebagai orang nomer satu di Kota Surabaya. Johan Silas 

juga memberikan berbagai opini dan tanggapan mengenai pembangunan di Kota 

Surabaya sehingga memberikan analisis suatu permasalahan antara masyarakat 

yaitu Johan Silas sendiri dengan kebijakan pemerintah Kotamadya Surabaya, 

dengan begitu itu buku ini dapat menjadi referensi bagi peneliti saat melakukan 

penulisan. 

Kelima, buku karya Agus Dody Sugiartoto yang berjudul Perencanaan 

Pembangunan Partisipatif Kota Solo: Pendekatan Pembangunan Nguwongke-

Uwong.
26

 Dalam buku ini membahas mengenai pembangunan pada masa Orde 

Baru pada bab I yang merupakan bagian dari pembahasan penelitan yang 

mengambil temporal pada masa Orde Baru. Meskipun memiliki kesamaan 

mengenai pembangunan pada masa Orde baru, namun spasial dalam buku ini 

                                                 
25

 Johan Silas, Kampung Surabaya Menuju Metropolitan, (Surabaya: Yayasan keluarga 

Bhakti Surabaya dan Surabaya Post, 1996) 

 
26

 Agus Dody Sugiartoto, Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kota Solo: 

Pendekatan Pembangunan Nguwongke-Uwong, (Solo: IPGI-Solo, 2003) 
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berbeda dengan spasial yang akan diteliti karena buku ini mengambil spasial di 

Kota Solo. Selain itu dalam buku ini banyak tertuang mengenai beberapa undang-

undang mengenai pembangunan yang dapat dijadikan acuan dalam pembahasan 

penelitian. 

Kemudian yang terakhir, sebuah bunga rampai yang berjudul Pembangunan 

Kota Indonesia dalam Abad 21: Konsep dan Pendekatan Pembangunan 

Perkotaan di Indonesia.
27

 Dalam buku ini membahas mengenai beberapa tulisan 

mengenai konsep dan pendekataan pembangunan yang dapat dijadikan sebagai 

bahan analisis dengan sumber-sumber sejarah dan berbagai referensi lainnya 

dalam mengerjakan penelitian ini. Kumpulan tulisan di buku ini juga banyak 

membahas mengenai berbagai konsep mengenai pembangunan perkotaan. Namun 

terdapat perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan tulisan-tulisan 

dalam buku ini seperti batasan spasial yang mungkin mencakup semua perkotaan 

dan batasan temporal yang membahas mengenai perkotaan pada abad ke 21. 

1.6 Kerangka Konseptual 

Esensi pokok pembangunan daerah adalah mengubah kondisi masyarakat 

menjadi lebih baik. Peranan pembangunan daerah dan kawasan perkotaan dalam 

pembangunan nasional merupakan hal yang penting. Peran kawasan perkotaan 

pada umumnya merupakan tempat berkembangnya kegiatan industri manufaktur 

dan jasa yang menawarkan peluang bagi peningkatan nilai tambah dalam suatu 

                                                 
27

 Budhy Tjahjati Sugijanto Soegijoko, Bungai Rampai Pembangunan Kota Indonesia 

dalam Abad 21: Konsep dan Pendekatan Pembangunan Perkotaan di Indonesia, (Jakarta: URDI 

dan Yayasan Sugijanto Soegijoko, 2005) 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA PADA MASA.... FERDIANSYAH MAULANA



16 

 

 

 

perekonomian secara keseluruhan. Hal tersebut merupakan beberapa faktor dari 

perkembanganan perkotaan. Selain itu mekanisme pembangunan juga sudah 

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok 

pemerintahan daerah bahwa kebijakan pembangunan daerah tidak dapat 

dilepaskan dari kebijakan pembangunan nasional.
28

 Oleh karena itu pembangunan 

daerah merupakan bagian dari proses pembangunan nasional. 

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, pembangunan merupakan suatu proses 

perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk 

mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, 

pembangunan bangsa, kualitas lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas 

manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Semua hal tersebut memang 

termasuk ke dalam ranah pembangun karena pembangunan mencapai berbagai 

aspek dalam penerapannya. Serta memiliki tujuan yang paling utama adalah 

kesejahteraan masyarakat. 

Menurut KBBI pembangunan merupakan proses, cara, perbuatan 

membangun.
29

 Berdasarkan pemahaman yang ada dalam Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2004 mengenai sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa 

pembangunan dirumuskan sebagai sesuatu yang diselenggarakan berdasarkan 

demokrasi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan 

menjaga keseimbangan dan kesatuan Nasional. Menurut Denis Goulet, 

                                                 
28

 Agus Dody Sugiartoto, op.cit., hlm. 14. 

 
29

 KBBI Daring Kemdikbud, pengertian dari pembangunan. https://kbbi.kemdikbud.go.id/ 

entri/pembangunan diakses tanggal 4 Desember 2019 pukul 21.32 WIB. 
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pembangunan pada dasarnya lebih mengarah kepada suatu perubahan yang 

menyeluruh yang meliputi usaha penyelarasan keseluruhan sistem sosial terhadap 

kebutuhan dasar dan keinginan-keinginan yang berbeda bagi setiap individu dan 

kelompok sosial dalam sistem tersebut.
30

 Jadi pembangunan dilakukan demi 

tercapainya suatu kesejahteraan pada masyarakat dan mewujudkan segala 

keinginan-keinginan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.  

Menurut KBBI kota adalah daerah permukiman yang terdiri atas bangunan 

rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal diberbagai lapisan masyarakat 

dan merupakan daerah pemusatan penduduk dengan kepadatan tinggi serta 

fasilitas modern dan sebagian penduduknya bekerja diluar pertanian.
31

 Sedangkan 

menurut kamus tata ruang pengertian kota adalah pemukiman yang berpenduduk 

relatif besar, luas areal terbatas, pada umumnya bersifat non-agraris, kepadatan 

penduduk relatif tinggi, tempat sekelompok orang-orang dalam jumlah tertentu 

dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah geografis tertentu, cenderung berpola 

hubungan rasional, ekonomis dan individualistis. Kota sendiri memiliki 

permasalahan, salah satunya adalah mengenai kepadatan populasi penduduk yang 

kian meningkat. Peningkatan tersebut membuat kota semakin padat dan ruang 

semakin terbatas sehingga dilakukannya pembangunan kota merupakan solusi 

terbaik untuk dapat meminimalisir kepadatan kota. 

                                                 
30

 Ika Ayu Yuliana Sari, Perkembangan Perumahan di Surabaya Timur Tahun 1969-

1994, (Skripsi, Universitas Airlangga, 2018), hlm. 22. 

  
31

 KBBI Daring Kemdikbud, pengertian dari kota. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ 

kota diakses tanggal 4 Desember 2019 pukul 21.47 WIB. 
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Pemerintahan menurut KBBI merupakan segala urusan yang dilakukan 

negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan 

negara.
32

 Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

pemerintahan daerah (Kabupaten/Kota) dijelaskan bahwa “pemerintahan daerah 

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945”. Sehingga arti pemerintahan adalah lembaga 

atau badan-badan publik yang mempunyai atau melakukan upaya untuk mencapai 

tujuan negara.
33

 

Selain itu pemerintah pasca tahun 1960-an memiliki kecenderungan untuk  

melakukan pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan ini ditujukan 

kepada pemerataan pendapatan antara golongan-golongan dalam masyarakat dan 

pemerataan pembangunan antar daerah-daerah dalam negara.
34

 Pembangunan 

yang dilakukan oleh suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat agar lebih baik lagi dan lebih mensejahterakan masyarakat. Maka dari 

itu pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kotamadya Surabaya pada masa 

                                                 
32

 KBBI Daring Kemdikbud, pengertian pemerintahan. https://kbbi.kemdikbud.go.id 

/entri/pemerintahan diakses tanggal 4 Desember 2019 pukul 21.52 WIB. 

 
33

 Zaidan Nawawi, Manajemen Pemerintahan (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 18. 

 
34

 Bintoro Tjokroamidjojo, Perencanaan Pembangunan (Jakarta: Haji Masagung, 1990), 

hlm. 50-51. 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA PADA MASA.... FERDIANSYAH MAULANA



19 

 

 

 

pemerintahan Walikota Poernomo Kasidi bertujuan untuk perbaikan sarana serta 

prasana dan tempat tinggal masyarakat Kota Surabaya. 

Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia. Perkembangan 

pembangunan di Kota Surabaya tergolong sangat cepat. Apalagi pembangunan 

Kota Surabaya secara makro dinilai berhasil, dan mendapatkan kepercayaan dari 

dalam dan luar negeri.
35

 Prestasi Kota Surabaya saat itu tidak lepas dari peran 

Walikota Poernomo Kasidi sebagai kepala daerah. 

Pembangunan pemerintahan Kotamadya Surabaya pada saat itu termasuk ke 

dalam perencanaan pembangunan nasional. Pemerintahan Orde Baru melakukan 

konsolidasi negara melalui berbagai proyek pembangunan seperti, pembangunan 

waduk dan irigasi, pembangunan infrastruktur jalan, hingga penataan pranata 

sosial. Lebih spesifik penelitian ini membahas mengenai perkembangan 

pembangunan yang dilakukan Walikota Poernomo Kasidi selama masa 

kepemimpinannya (1984-1994). 

1.7 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian mengenai 

Pembangunan Kota Surabaya Pada Masa Pemerintahan Poernomo Kasidi tahun 

1984-1994 adalah metode penelitian sejarah yang meliputi beberapa tahap secara 

berurutan. Tahapan-tahapan yang ada dalam metode tersebut ialah meliputi 

pemilihan topik, heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (pemilahan sumber 

                                                 
35

 Johan Silas, op.cit., hlm. 349. 
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dengan kritik intern dan ekstern serta keabsahan sumber), interpretasi (analisis 

dan sintesi), serta historiografi (penulisan sumber). 

Kuntowijoyo dalam bukunya pengantar Ilmu Sejarah berpendapat, bahwa 

pemilihan topik sebaiknya berdasarkan pada dua hal, yakni kedekatan emosional 

dan kedekatan intelektual.
36

 Berdasarkan pada pernyataan dari Kuntowijoyo, topik 

dalam tulisan ini dipilih berdasarkan kedekatan emosional karena tempat tinggal 

peneliti yang berada di wilayah Surabaya dan diharapkan dari kedekatan 

emosional ini dapat mempermudah peneliti untuk dapat mengembangkan tulisan 

mengenai pembangunan Kota Surabaya pada masa kepemimpinan Poernomo 

Kasidi, seiring pada kepemimpinannya Surabaya mengalami pembangunan yang 

cukup pesat. Selain itu juga mengenai pengetahuan dasar peneliti terhadap kondisi 

pembangunan Kota Surabaya yang saat ini sangat pesat dan tidak menutup 

kemungkinan dampak pembangunan pada saat ini tidak terlepas dari 

pembangunan Kota Surabaya pada pemerintahan walikota sebelum-sebelumnya. 

Sedangkan pertimbangan hal lain yang mempengaruhi peneliti untuk membahas 

mengenai Kota Surabaya yaitu karena tulisan mengenai Surabaya menarik untuk 

diteliti dan tidak terkecuali mengenai pembangunan Kota Surabaya Pemerintahan 

Walikota Poernomo Kasidi. 

Tahap kedua, Heuristik merupakan pengumpulan sumber-sumber yang 

berhubungan dengan tema yang akan diteliti. Sumber yang akan dikumpulkan 

dapat berupa sumber tertulis seperti dokumen, surat kabar, arsip, buku, dll. Selain 

                                                 
36

 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995), 

hlm. 90. 
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itu sumber-sumber dari pemerintah serta kumpulan dari kebijakan atau keputusan 

pemerintah daerah juga termasuk ke dalam sumber primer yang akan ditelusuri 

oleh peneliti 

Tidak menutup juga kemungkinan dalam kajian ini, khususnya spasial dan 

temporal yang peneliti sebutkan juga telah dikaji oleh peneliti lainnya. metode 

penelitian yang peneliti utamakan dalam penelitian adalah pengumpulan sumber 

dan kritisi sumber. Selain itu tempat pencarian sumber-sumber yang akan diteliti 

yaitu di tempat-tempat dan badan arsip, seperti Perpustakaan Kampus B Unair, 

Perpustakaan Ruang Baca FIB Unair, Perpustakaan Ruang Baca Ilmu Sejarah 

Unair, Perpustakaan Medayu Agung, Perpustakaan Stikosa AWS, Badan 

Pembangunan Kota Surabaya, Badan Statistik Kota Surabaya, Badan 

Pembangunan Daerah Jawa Timur, dan Perpustakaan Daerah Jawa Timur. 

Pada tahap ketiga, peneliti melakukan kritik terhadap sumber yang terdiri dari 

kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern sendiri merupakan pengujian 

terhadap otentiksitas, asli, tiruan, palsu, serta relevan tidaknya suatu dokumen 

agar diperoleh dokumen yang benar dan asli. Sedangkan kritik intern merupakan 

pengujian terhadap isi atau kandungan sumber dengan mempertanyakan mengenai 

apakah isi informasi yang terdapat dalam dokumen atau arsip benar dan dapat 

dipercaya. Tujuan dari kedua kritik tersebut dilakukan untuk dapat menyeleksi 

dan menjadikan fakta dalam sebuah penulisan. 

Dalam tahap keempat, peneliti melakukan interpretasi yaitu dengan cara 

mengolah data-data yang telah lolos verifikasi yang akan diuraikan menjadi 
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bahasan-bahasan sesuai dengan tanggapan dan hasil analisis dari penelitian. 

Melalui tahap analisis ini, peneliti menguraikan data-data yang telah diverifikasi 

menjadi sebuah rumusan dari suatu jawaban serta menjadi suatu hubungan antara 

permasalahan penelitian dengan sumber-sumber yang menjadi acuan. Sehingga 

nantinya akan ditemukan berbagai kesimpulan jawaban atas perkembangunan 

pembangunan Kota Surabaya tahun 1984-1994. Lalu nantinya berbagai tahapan 

dalam hasil yang telah di analisis kemudian disatukan menjadi runtutan peristiwa 

melalui tahapan selanjutnya yaitu sintesis. 

Dalam tahap yang terakhir ini, peneliti melakukan historiografi yang 

merupakan penulisan sejarah berdasarkan dari kronologi peristiwa sejarah yang 

terjadi. Hal tersebut dilakukan karena berkaitan dengan sistematika yang telah 

ditentukan sebelumnya. Karena sistematika dalam sejarah berisi tiga bagian yaitu 

pengantar, hasil penelitian, dan kesimpulan. Pada bagian pengantar itu sendiri 

berisi mengenai alasan dan latar belakang suatu penelitian. Sedangkan hasil 

penelitian berisi mengenai pembahasan hasil interpretasi dari permasalahan yang 

sudah ditentukan. Lalu untuk bagian kesimpulan berisi mengenai kesimpulan atas 

keseluruhan penelitian.  

1.8 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan suatu peristiwa sejarah memiliki alur dan runtutan secara 

terstruktur. Struktur penulisan yang akan ditulis oleh peneliti dilakukan dengan 

melakukan pembabakan dalam setiap bab-bab bahasan yang memiliki tujuan 

untuk mempermudah para pembaca dalam memahami bacaan hasil penelitian. 
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