
Pendahuluan
Pemerintah kotamadya Surabaya

menyadari permasalahan masyarakat di
perkotaan. Salah satunya kurangnya
ketersediaan tempat tinggal dan
penyediaan perumahan yang berkualitas
bagi masyarakat kecil, baik pemerintah
maupun beberapa golongan dalam
masyarakat ,  menyadar i  adanya
kekurangan yang besar akan perumahan,
baik dalam jumlah maupun dalam
kwali tasnya .  Kekurangan akan

perumahan ini dapat dilihat dari
beberapa segi, selain itu banyaknya
rumah-rumah liar dengan kondisi yang
buruk di wilayah surabaya. Kondisi itu
diperparah dengan rumah-rumah liar
tersebut penghuninya dalam jumlah
besar, sebagai contoh dalam satu rumah
dihuni oleh beberapa orang.
 Tujuan utama dari kebijakan
perumahan bukanlah membangun
rumah, tetapi menyelenggarakan
pemukiman rakyat secara wajar. Hal ini
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Abstrak
Penelitian ini mengkaji tentang Perumahan Miskin: Perumnas Tandes I di Surabaya
periode tahun 1974 hingga 1984. pertumbuhan penduduk yang semakin pesat
menyisakan berbagai masalah, salah satunya berkurangnya persediaan pemukiman.
Pada awal tahun 1970an pemukiman dibangun dan digunakan hanya untuk tempat
tinggal orang-orang kelas menengah ke atas yang mempunyai status sosial yang
tinggi. Akibatnya orang-orang menengah kebawah dalam artian orang-orang miskin
tinggal di kawasan perkampungan-perkampungan kumuh Akan tetapi kondisi-
kondisi ini diperparah karena pemukiman-pemukiman kumuh sudah menjamur di
kota Surabaya sehingga perlunya adanya sebuah pembangunan dan peraturan
tentang perumahan miskin di kota Surabaya

Kata kunci: Perumahan, Rakyat Miskin, Surabaya

Abstract
This study examines the Housing the Poor: Housing Tandes I in Surabaya period
1974 to 1984. The rapid population growth leaves many problems, one of which
housing shortages. In the early 1970s the settlement was built and used only for the
residence of the upper middle class people who have high social status. As a result, the
middle class in the sense that poor people living in the slums But these conditions are
exacerbated because slums have mushroomed in the city of Surabaya thus the need
for the existence of a housing development and regulation of the poor in the city of
Surabaya
Keywords: Housing, The Poor, Surabaya
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dapat dicapai dengan cara langsung ikut
serta dalam produksi perumahan atau
secara  t idak  l angsung  dengan
memberikan masukan dan fasilitas
dengan  mekan i sme  pengadaan
perumahan. Dalam hal yang kedua ini
misalnya saja dengan penyediaan tanah,
merangsang produksi bahan bangunan,
mendorong terbentuknya lembaga -
lembaga yang diper lukan atau
melancarkan tabungan dan perkreditan.

Kebijakan Perumahan Rakyat
 Dalam pembangunan nasional
bangsa Indonesia, yang pada hakekatnya
adalah pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya dan pembangunan seluruh
masyarakat Indonesia. Pembangunan
hunian bagi rakyat merupakan usaha
untuk memenuhi kebutuhan dasar
manusia disamping sandang dan pangan.
Sejalan dengan pemenuhan kebutuhan
dasar tersebut pembangunan perumahan
r a k y a t  j u g a  d i t u j u k a n  u n t u k
mewujudkan permukiman yang
fungsional, yang ditata menurut pola tata
ruang dalam pengembangan wilayah
(Prisma .XV No: 5, 1986)
 Pemerintah Orde Lama pada
tahun 1950  mengadakan Kongres
Perumahan Rakyat  Sehat  yang
dilaksanakan  25- 30 Agustus di
Bandung, di dalam keputusan kongres
te rsebu t  berhas i l  mence tuskan
keputusan-keputusan yakni Satu,
mengajukan kepada pemerintah agar
tiap-tiap provinsi diusahakan selekas
mungkin berdirinya perusahaan
p e m b a n g u n a n  p e r u m a h a n  d a n
m em b e r i k an  f a s i l i t a s - f a s i l i t a s
s e p e r l u n y a  u n t u k  m e n u n j a n g
perusahaan tersebut. Dua, di bidang
teknik-teknologi dirumuskan diantara
lain norma dan syarat-syarat perumahan
rakyat minimum: luas rumah induk
36m2 dengan dua kamar tidur, luas
rumah samping 17,5m2. Hal ini
diusulkan kepada pemerintah agar
d i m a s u k k a n  d a l a m  p e r a t u r a n

p e r u n d a n g - u n d a n g a n .  T i g a ,
mengusulkan kepada pemerintah, untuk
segara membentuk badan atau lembaga
perumahan yang dijamin penyediaan
dan a  d a l am  an gga r an  be l an ja
pemerintah setiap tahun. Dalam PELITA
I perumahan rakyat menjadi salah satu
sektor dikenal dengan nama Sektor O
atau bisa dikenal sebagai Sektor Papan,
dari 17 sektor pengendalian operasional
pembangunan lima tahun (PELITA) dan
diketuai oleh Menteri Pekerjaan Umum
dan Tenaga Listrik dengan anggota 10
Menteri ditambah Gubernur Bank
Indonesia dan Ketua LIPI Untuk
menunjang program tentang perumahan
:Satu, Pada tahun 1970 dibentuk Pusat
Informasi Pembangunan di empat kota
yaitu  Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan
Denpasar. Dua, pada tanggal 6 Mei 1972
Lokakarya Nasional Kebijaksanaan
P e r u m a h a n  d a n  P e m b i a y a a n
Pembangunan dibuka presiden Republik
Indonesia di Bina Graha Jakarta.
 Pada hasil Lokakarya Nasional
Kebi jaksanaan Perumahan dan
P e m b i a y a a n   P e m b a n g u n a n
menghasilkan; dibentuknya asosiasi
Real Estate Indonesia (REI). Dalam
periode ini diperkenalkan Program P
1000 yang merupakan uji coba
pembangunan rumah sebesar 1000 unit
di Jakarta, Karawang, Bandung,
Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan
Jember. Berdasarkan surat keputusan
bersama mengenai perumahan murah
menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga
Listrik dan Menteri Keuangan pada
tahun 1973, yang menghasilkan
prasyarat rumah murah,  yang dapat
ditunjang dengan fasilitas penananaman
modal. Yaitu luas lantai minimum
45m2, dengan dua kamar tidur dan
pembayaran bulanan dalam bentuk
angsuran sewa beli  atau sewa
maksimum Rp.6000. Dalam rangka
p e l a k s a n a a n  u n d a n g - u n d a n g
Penananaman Modal Asing dan
Penanaman Modal Dalam Negeri di
bidang perumahan, dikeluarkan surat
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keputusan ketua Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BPKM) no 28/1974
tentang pedoman penanaman modal
bidang pembangunan perumahan
beserta fasilitasnya, yang antara lain
menetapkan perbandingan jumlah
pembangunan perumahan mewah,
perumahan menengah dan perumahan
sederhana adalah 1:3:6, sedangkan luas
lantai rumah sederhana maksimum
70m2 (Prisma ).XV No: 5, 1986
 Pada akhir pelaksanaan Repelita
I dirumuskan suatu sistem pembiayaan
pemilikan rumah berupa fasilitas
perkreditan jangka panjang. Lembaga-
lembaga yang berhubungan dengan
program perumahan akan mulai bekerja
dalam tahun pertama Repelita II.
Dengan adanya fasilitas perkreditan
tersebut merupakan kebutuhan mutlak
untuk dapat merangsang pembanggunan
perumahan rakyat, dan memungkinkan
bagi golongan-golongan masyarakat
yang berpendapatan rendah untuk ikut
memperoleh kesempatan mendapat
fasilitas perumahan atas dasar sewa-beli
atau sewa saja.
 D a l a m  u p a y a  r e a l i s a s i
perumahan sehat mulai dibangun rumah
percontohan. Rumah percontohan telah
dibangun di beberapa daerah, sebagai
penerapan hasil riset dan usaha untuk
memperoleh pengalaman dalam
membangun perumahan dalam skala
yang lebih besar. Hasil proyek-proyek
percontohan tersebut dinilai untuk
menentukan tipe-tipe yang paling cocok
bagi kondisi masing-masing tempat.
Proyek-proyek percontohan baru akan
didirikan di daerah lain yang berbeda.

Sosialisasi adanya rumah murah
diadakan pembangunan perumahan dan
bimbingan teknik dimaksudkan untuk
menyeba r  ke t r ampi l an  kepad a
masyarakat. Dalam rangka usaha
penyuluhan ini telah dibentuk Pusat
Informasi Teknik Pembangunan (BIC)
di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali,
Surabaya, Semarang, Medan, Ujung

Pandang dan Banjarmasin (Bappenas,
w w w. b a p p e n a s . g o . i d / g e t - f i l e -
server/node/5760/, Akses 12 November
2012).

Program Pemerintah Kota Surabaya
Untuk Penyediaan Rumah
Masyarakat Miskin di Surabaya.
 Pemerintah kotamadya Surabaya
menyadari permasalahan masyarakat di
perkotaan. Salah satunya kurangnya
ketersediaan tempat tinggal dan
penyediaan perumahan yang berkualitas
bagi masyarakat kecil, baik pemerintah
maupun beberapa golongan dalam
masyarakat ,  menyadar i  adanya
kekurangan yang besar akan perumahan,
baik dalam jumlah maupun dalam
kwali tasnya .  Kekurangan akan
perumahan ini dapat dilihat dari
beberapa segi, selain itu banyaknya
rumah-rumah liar dengan kondisi yang
buruk di wilayah surabaya. Kondisi itu
diperparah dengan rumah-rumah liar
tersebut penghuninya dalam jumlah
besar, sebagai contoh dalam sau rumah
dihuni oleh beberapa orang (Prisma: 6
Juli  1976).
 Tujuan utama dari kebijakan
perumahan bukanlah membangun
rumah, tetapi menyelenggarakan
pemukiman rakyat secara wajar. Hal ini
dapat dicapai dengan cara langsung ikut
serta dalam produksi perumahan atau
secara  t i dak  langsung  dengan
memberikan masukan dan fasilitas
dengan  mekan isme  pengadaan
perumahan. Dalam hal yang kedua ini
misalnya saja dengan penyediaan tanah,
merangsang produksi bahan bangunan,
mendorong terbentuknya lembaga -
lembaga yang diperlukan atau
melancarkan tabungan dan perkreditan.
 Untuk lebih memudahkan
m e l a k s a n a k a n  m e k a n i s m e
pendistribusian rumah rakyat supaya
tepat sasaran, pemerintah mengadakan
klasifikasi golongan masyarakat
berdasarkan pendapatan. Penerapan
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kebijaksanaan tersebut mengandung
kelemahan antara lain adanya banyak
perbedaan tingkat pendapatan dan
pembagian pendapatan di kota Surabaya
yang sedang berkembang, namun cara
pendekatan ini tetap merupakan hal yang
bermanfaat. Klasifikasi ini diukur
dengan besarnya pendapatan keluarga,
yang secara umum dapat di gambarkan
sebagai berikut (Prisma: 6 Juli 1976).

Satu, golongan masyarakat yang
berpendapatan tinggi: Golongan ini
merupakan sebagian kecil dari puncak
piramida pendapatan, yang tidak
memerlukan bantuan dalam usaha
menyewa atau memiliki rumah, tetapi
perlu diatur agar tidak berlebihan
menyerap sumber dana dan fasilitas di
bidang perumahan secara keseluruhan.
Golongan ini biasanya menempati
rumah-rumah mewah yang berada di
pusat-pusat kota Surabaya ataupun di
daerah timur Surabaya.di khawatirkan
golongan ini lebih banyak memilih
untuk membeli rumah-rumah sedang
dan sederhana untuk di sewakan kepada
orang lain sehingga golongan ini
mendapat keuntungan yang tidak
sedikit. Maka dari itu pemerintah
membatasi rumah-rumah sederhana
maupun rumah-rumah sedang yang
tidak boleh di beli oleh golongan-
golongan berpendapatan tinggi.
Golongan berpendapatan t inggi
biasanya bermukim di daerah Darmo
Satelit, Dupak, Sawahan dan galaxy
(Daerah kertajaya) kawasan tersebut di
sebut juga dengan kawasan elite (Imam
Mufi’i, Wawancara, 10 Oktober 2013),
golongan ini berpenghasilan di antara
Rp, 150.000 keatas. Dua, golongan
masyarakat yang berpendapatan
menengah golongan ini mempunyai
kemampuan yang cukup. Mereka masih
memerlukan bantuan dan fasilitas
tertentu, misalnya dalam bentuk
pinjaman hipotik dan bantuan dalam
memperoleh tanah untuk perumahan.
Golongan ini bisa menerima bantuan
dari pemerintah daerah kotamadya

Surabaya melalui  KPR (Kredit
Pemilikan Rumah) yang dimiliki BTN
dan rumah penabung di YKP ( Yayasan
Kas Pembangunan). Biasanya golongan-
golongan ini memilih menetap di rumah-
rumah sedang yang bertipe 45, 54 dan 70
dengan luas areal tanah 200+/-(Sri
Rahayu, Wawancara, 20 Agustus 2013),
golongan ini berpenghasilan Rp, 55.000
- Rp, 150.000.  Tiga, golongan
masyarakat yang berpendapatan rendah
golongan ini memerlukan bantuan yang
cukup besar dan secara langsung dapat
memenuhi kebutuhan perumahannya.
Misalnya, penyediaan tanah matang dan
bantuan teknis agar mereka dapat
membangun dan mengembangkan
perumahannya sendiri. Pada umumnya
golongan ini terdiri dari mereka yang
mempunyai pekerjaan dan penghasilan
tetap tetapi pendapatannya rendah.
Golongan ini golongan yang di
utamakan pemerintah mengenai
permukiman yang layak. Di kotamadya
Surabaya sendir i  golongan ini
mendapatkan rumah-rumah sederhana
yang bisa ditempati secara layak
bersama keluarga mereka, golongan ini
berpenghasilan Rp,30.000 - Rp,75.000.
Empat, golongan masyarakat yang
berpendapatan sangat rendah golongan
ini meliputi sebagian besar di daerah
pedesaan dan masyarakat yang tinggal di
kampung dan perumahan liar di kota-
kota. Mereka termasuk golongan
menganggur. Pemecahan masalah
perumahan untuk golongan masyarakat
ini memerlukan subsidi yang sangat
besar dari pemerintah. Golongan ini
merupakan golongan strata terendah
untuk masyarakat Surabaya, golongan
ini berpenghasilan kurang dari Rp,
30.000.

Pemetaan Wilayah Untuk
Perumahan Miskin
 M a s a l a h  p e r u m a h a n  d i
kotamadya Surabaya  berkaitan erat
dengan soal kependudukan. Dengan
jumlah penduduk pada tahun 1971
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sebanyak 1.567.646 dan tingkat
kepadatannya sekitar 5.358 per km2,
penduduk surabaya pada tahun 1980
sebanyak 1.720.781 dan tingkat
kepadatanya sekitar 6.946 per km2.
diperki rakan  jumlah  penduduk
Kotamadya Surabaya lambat laun akan
akan terus meningkat seiring dengan
banyaknya orang-orang pendatang yang
menetap di kotamadya Surabaya. Seperti
tabel di bawah ini tingkat kebutuhan
rumah untuk masyarakat Surabaya
(Prisma: 4 April 1983). 
 Bagi warga Surabaya, kebutuhan
akan perumahan memang terus
m e n i n g k a t  s e i r i n g  d e n g a n
perkembangan jumlah penduduknya.
Misalnya untuk tahun 1981 di kota
Surabaya penduduknya 2.087.886 jiwa,
sedangkan di Surabaya tingkat
kepadatan rumah dihuni oleh 6 orang per
kepala keluarga, sedangkan rumah yang
dibangun pada sampai tahun 1981 hanya
sekitar 326.037 unit, sehingga masih
kurang 209.280 unit.  Sehingga
dibutuhkan 535.317 unit rumah, dan
kepadatan rumah per kepala keluarga
idealnya ialah 4 orang. Sedangkan tahun
1984 di kota Surabaya penduduknya
2.271.388 jiwa, sedangkan di Surabaya
tingkat kepadatan rumah dihuni oleh 6
orang per kepala keluarga, sedangkan
rumah yang dibangun pada sampai tahun
1984 hanyalah 364.480 sehingga masih
belum tercukupi sebanyak 209.624
untuk per keluarga di Surabaya.
Sehingga dibutuhkan 584.104 unit
rumah, dan kepadatan rumah per kepala
keluarga idealnya ialah 4 orang (Prisma:
4 April 1983).  Pada Kotamadya
Surabaya perumahan  miskin yang
dibangun Perumnas berada di wilayah
Tandes dan Pemerintah pada waktu itu
menggalakkan program Keluarga
Berencana dan akan mendukung
program Perum Perumnas.
 Pada Tahun 1973 dengan
landasan yang lebih kuat, ketetapan
MPR No. IV/1973 tentang Garis-garis
Besar Haluan Negara (GBHN), dimana

bidang perumahan mendapat prioritas
yang lebih tinggi dan merupakan sasaran
penting dalam Repelita ke II. Seiring
dengan perkembangannya pada tahun
1978 ketetapan MPR di perkuat melalui
keputusan MPR No. IV/1978 tentang
GBHN, mengamanatkan agar dalam
pelita III pembangunan perumahan
r a k y a t  b a n y a k  d i t i n g k a t k a n .
Peningkatan ini menyangkut baik
program-nya maupun penanganannya,
dimana azaz keterjangkauan dan
pemerataan lebih ditekankan dalam
pelaksanaanya (Prisma No: 5, 1986).

Sementara  d i  ko tamadya
Surabaya melalui Direktur Jendral Cipta
Karya Ir. Rachmad Wiradisurya
memberitahukan, kalau setiap tahunnya
p e m e r i n t a h  k o t a  S u r a b a y a
membutuhkan 90.000 buah dikarenakan
persediaan dana anggarannya sangat
terbatas, kalau ingin membangun arahan
perumahan di Pelita II, pemerintah
menjalankan program  langsung ataupun
tidak langsung menjadi 3 macam
program yaitu(Penyebar Semangat 29
September 1977): Satu, perbaikan
perkampungan (memperbaiki jalan-
jalan kampung, memperbaiki riol-riol,
pembuangan kotoran, pembuangan air di
got-got kampung) yang diadakan untuk
membantu golongan masyarakat
berpenghasilan rendah serta pemugaran
rumah-rumah pedesaan. Dua, program
menyediakan tanah resmi atau standart
guna untuk mendirikan tanah kavling.
Tiga, program pembangunan rumah-
rumah sederhana. Kecamatan Tandes
yang merupakan wilayah kerja pertama
Perumnas wilayah VI. di Kecamatan
Tandes tersebut Perumnas membangun
proyek rumah sangat sederhana. Rumah-
rumah miskin yang dibangun di daerah
kecamatan tandes merupakan proyek
alokasi masyarakat kota Surabaya yang
terkena alokasi proyek brantas hilir.
Pada proyek Perumnas Wilayah VI
Surabaya akan dibangun di bagi 5
wilayah,  yakni :  Simomulyo I ,
Simomulyo II, Tandes I, Tandes II dan
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Tandes III. Rumah-rumah tersebut akan
di isi dengan 4 tipe yakni:  D-20 dengan
luas rumah 4 m x 5m, D-36 dengan luas
rumah 6m x 6m, D-45, dengan luas
rumah 6m x 8m, M-70 dengan luas
rumah 7m x 10m dengan dua lantai.
Perumnas Tandes  dibangun pada tahun
1979 dan ditempati pada tahun 1981.

Realisasi Program Kebijakan Rumah
Miskin Perumnas Tandes I Surabaya
 Pada dasarnya, fungsi pokok
Perum Perumnas adalah melaksanakan
program pemerintah daerah di bidang
perumahan rakyat dan penyediaan
lingkungan perumahan (sites and
services) yang sasarannya adalah untuk
membantu  golongan  penduduk
berpenghasilan rendah dan sedang, yang
pada umumnya kurang mampu untuk
dapat menempati atau memiliki rumah
yang layak dalam lingkungan sehat.
 Kebijaksanaan pelayanan publik
sedemikian ini setidak-tidaknya
menyiratkan bahwa aza keterjangkauan
dan pemerataan akan tercemin di dalam
realisasinya. Namun sebagaimana
dikemukakan oleh banyak para ahli,
bahwa terdapat perbedaan yang cukup
besar antara berbagai golongan di dalam
masyarakat untuk memanfaatkan
fasilitas pelayanan public melalui jalur
birokrasi pemerintah sedemikian itu
sehubungan dengan kombinasi berbagai
faktor ekonomi, sosiologis dan
institusional (Prisma: Desember 1986).
 Proyek perumnas Surabaya  dan
Madura termasuk dalam wilayah VI
yang memiliki 2 cabang yaitu cabang 20
daerah Simomulyo I, Simomulyo II
Simomulyo III (Kota Surabaya) serta
Kamal I dan Kamal II (Kabupaten
Bangkalan Madura) dan cabang 21
dengan daerah: Tandes I,II dan III (Kota
Surabaya). Warga kota Surabaya 
yang tergusur akibat perluasan kota,
terutama perluasan proyek brantas hilir
akhirnya di relokasi dan di pindahkan ke
perumnas lokasi Simomulyo I dan II,

Tandes I dan II.
 Perumnas Simomulyo I terdiri
dari 1.684 unit rumah, perumnas
Simomulyo II terdiri dari 1.340 unit
rumah, perumnas Tandes I terdiri dari
1.888 unit rumah, perumnas Tandes II
dan Tandes III terdiri dari 3.748 unit
rumah. Jumlah keseluruhan rumah yang
dibangun perumnas sampai tahun 1982
yaitu 8.614. Sebagian besar penghuni
proyek perumnas ini, ditujukan terutama
mereka yang berlatar belakang
pekerjaan sektor informal, seperti buruh
harian, supir, karyawan golongan I,
tukang tambal ban, penjahit, juru parkir
dan sebagainya. Lapisan ini memperoleh
jatah perumahan tipe D. 20 yang
memiliki luas tanah 90m2 (Prisma
Desember 1986).
 Secara Geografis administratif
wilayah Perumnas Kecamtan Tandes,
Kotamadya Surabaya.
berbatasan dengan wilayah-wilayah
antara lain : Sebelah utara berbatasan 
dengan pendukuhan Simogunung.  
Sebelah Timur berbatasan dengan
Kelurahan Ngesong Sebelah Selatan.
b e r b a t a s a n  d e n g a n  w i l a y a h
Sonokwijenan, dan Sebelah Barat
b e r b a t a s a n  d e n g a n  d a e r a h
Sukomanunggal
 Rumah Sangat Sederhana yang
dibangun pemerintah kota Surabaya
diperuntukan untuk golongan-golongan
tidak mampu yang secara nyata tidak
bisa membeli rumah atau mencicil
dengan cara kredit dikarenakan faktor
ekonominya sangat rendah. Untuk itu
pemerintah kotamadya Surabaya
berencana membangun rumah-rumah
sederhana di kota Surabaya. Rumah
yang terjangkau oleh daya beli
masyarakat. Bahan bangunan yang
dipakai harus produksi nasional.
 M e n u r u t  d e f i n i s i  r u m a h
sederhana adalah rumah yang berukuran
dari 36m2 yang dibangun di atas kavling
60m2 sampai dengan rumah berukuran
70m2 di atas tanah 200m2. Jjika pada
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pelita I pembangunan perumahan
didasarkan pada proyek-proyek
percontohan, maka pada pelita II dan
seterusnya sudah memulai tahap
pengembangan kebijaksanaan dan
pengembangan program-program
perumahan. Untuk permukiman
perumnas kecil sampel yang diambil dari
bermacam tipe rumah 21 sampai tipe 45
(Prisma XV No: 5, 1986).
 Rumah sederhana didirikan di
atas kavling yang luasnya standart. Luas
bangunan dari ukuran 15 m2, 18 m2, 21
m2 dan 27 m2, sedangkan luas tanahnya
60m2, 72m2, 90m2, 120m2, 160m2
sampai 200m2. Penetapan standart
kavling di suatu lokasi perumahan
didasarkan atas pertimbangan untuk
menjaga kelestarian lingkungan,
pembuatan jalan, sekolah, taman dan
lain sebagainya. Konsep rumah
sederhana memang amat terkait dengan
tingkat pendapatan masyarakat paling
bawah, yang menjadi kelompok sasaran
program perumahan. Pembanguann
rumah inti memang harus disertai
dengan pembangunan fasilitas lain .
prasarana seperti listrik, air minum,
jalan, sekolah, tempat ibadah dan lain-
lain harus disediakan oleh pemerintah.
Ini  di lakukan sebab kelompok
masyarakat yang tinggal di lokasi rumah
t u m b u h  t a k  m a m p u  u n t u k
membangunnya sendiri. Kepada mereka
diberikan fasilitas dengan dasar
pendekatan keterjangkauan (Prisma XV
No: 5 1986).
 Proyek pemerintah kotamadya
Surabaya membangun rumah-rumah
murah atau bisa dikenal sebagai
perumahan golongan kelas bawah
segera dibangun dengan produksi
massal, proyek rumah sederhana yang
berada di Surabaya memerlukan
perencanaan. Guna untuk menunjang
produksi massal tersebut yakni (Prisma
XV No: 5 1986):

Pertama: perencanaan yang baik
dan memenuhi persyaratan, baik tata

letak rumah maupun prasarana dan
fasilitas sosial yang perlu ada,
menghendaki areal tanah yang luas,
untuk wilayah Surabaya melalui
Perumnas VI mendapatkan tempat di
daerah kecamatan tandes dengan
perencanaan pembangunan sekitar 8614
Unit. Kedua, sehubungan dengan
pengadaan tanah yang pembebasanya
dan pematangannya relatif lebih murah
kalau dalam jumlah yang luas. Tanah
yang akan di bangun Perumnas VI di
Surabaya sudah mendapat persetujuan
dari Walikotamadya Surabaya yang
berisikan:

Berdasarkan Surat Permohonan
Pimpinan Perum Perumnas No. Pro.Sb.
186/III/81, Tanggal. 17 Maret 1981 dan
P e r s e t u j u a n  P e m b a n g u n a n
No.648.3/3505/411.56/82. Tanggal. 13
Oktober 1982, beserta gambar-gambar
dan lampirannya, tertanggal dan tercatat
dalam agenda No. 49/6901/PP-UT/81,
Tanggal 18 Maret 1981 (Keputusan
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat
II Surabaya 1988). Undang-undang No.
5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok
pemerintahan di Daerah. Satu,undang-
undang No. 12 tahun 1957 undang-
undang No. 1 tahun 1961 tentang
Peraturan Umum retribusi Daerah. Dua,
Surat Keputusan DPDP-KPS tanggal 7
September 1957 No. 1590/DPD. Tiga,
peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya No. 55 tahun 1955
 Peraturan Daerah No. 16 Tahun
1982.  Empat,  Surat  Keputusan
Walikotamadya KMS No. 74/Wk/1981
Tanggal 10 Maret 1981. 

 Dengan ketentuan sebagai mana
tercantum dibalik keputusan ini
beserta lampirannya dengan
catatan bahwa izin ini tidak
mengurangi kewajiban antara
pengembang ijin dengan pemlik
tanah yang digunakan, atau tidak
mengandung sesuatu izin
bagaimanapun juga yang
ditetapkan oleh peraturan umum
lainya.
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Memutuskan
Memberi Izin Kepada Pimpinan
Perum PERUMNAS un i t
Surabaya dan Kamal untuk
mendirikan 6.936 unit bangunan
dari batu guna rumah tempat
tinggal, di persil komplek
Perumahan Perum Perumnas
d e n a  M a n u k a n  K u l o n ,
Simomulyo, dan Balongsari
sebagai mana daftar terlampir
Status Tanah: Negara Hak
Pengelolaan Perum Perumnas.
Memungut  Dan Menagih
Retribusi Sempadan : R   p .   
645.740,- Ijin Bangunan : ,   
Rp. 16.756.800,- Jumlah : ,   
Rp.  17.402.540,- (Tujuh Belas
Juta Empat Ratus Dua Ribu Lima
Ratus Empat Pulh Rupiah) Ijin
ini hanya dianggap sah, jika telah
ada bukti tanda pembayaran
uang sempadan dan uang ijin
bangunan.

Ketiga, sifat penghunian menurut
adanya suatu lingkungan perumahan,
sehingga ia berarti pengusaha dituntut
m e mb a n gu n  su a t u  l i ng k un g a n
perumahan, bukan membangun hanya
satu rumah. Rumah-rumah Perumnas ini
dibangun secara layak dan memadai,
walaupun pembangunannya di daerah
pinggiran kota Surabaya, yaitu daerah
kecamatan tandes akan tetapi peminat-
peminatnya cukup banyak karena
mendapat bantuan subsidi dan lain-lain
guna untuk menunjang faktor kehidupan
mereka sekarang hingga masa depan
mereka sendiri. Keempat, penekanan
b i a y a  d a n  p e r c e p a t a n  w a k t u
pembangunan menghendaki pemakaian
teknologi yang maju dan penerapan
teknologi yang maju itu hanya efisien
bila pembangunan dilaksanakan secara
masal. Pembangunan Perumnas ini
memang tidak main-main selain dalam
pembangunannya dalam skala besar,
a k a n  t e t a p i  p i h a k  P e r u m n a s
mengedepankan kondisi fisik bangunan

dengan struktural tanah yang masih
labil, sehingga diperlukan perencanaan
secara cepat dan matang untuk
membangun Perumnas tersebut.
 Membangun secara massal tidak
berarti membangun rumah yang banyak
dengan teknik tradisional, tetapi
membangun lingkungan perumahan
lengkap dengan prasarana dan faslitas
lingkungannya dengan mengunakan
teknologi modern serta memakai bahan
bangunan, komponen rumah dan design
yang merupakan penemuan baru.  
Dari pembangunan proyek perumnas
wilayah VI di Surabaya terdapat
spesifikasi atau tipe-tipe bangunan
Perumnas di Surabaya yakni tipe D.15,
D. 20, D. 36. D. 45 dan M. 70. Tipe-tipe
perumnas tersebut memiliki kisaran
harga yang berbeda-beda. Akan tetapi
rumah-rumah perumnas yang di subsidi
atau yang mendapat bantuan dari
pemerintah yakni tipe-tipe kecil.
 Perum Perumnas Tandes I.
dengan meliputi wilayah, Manukan
Krido, Manukan Yoso, Manukan Rejo,
Manukan Mulyo. Yang berada di
kawasan Kecamatan Tandes Kotamadya
Surabaya. Proyek tersebut membangun
1.888 unit rumah yang di perinci dua tipe
yakni; tipe D-36 dibangun 1.228 unit dan
tipe D-20 dibangun 660 unit. Dengan
fasilitas Perumnas Tandes I yaitu : Satu:
Transportasi. Pada awal penempatan
penghuni Perumnas Tandes I pada tahun
1979 akses-akses tidak begitu sulit akan
tetapi di tempuh 2.5 km untuk mencapai
jalan raya utama untuk memperoleh
angkutan kota. Yaitu Lyn I satu-satunya
angkutan kota yang melewati Perumnas
Tandes I dengan jurusan Kupang -
Manukan Kulon – Benowo. Dua (Humas
KMS, 1988: 91), Listrik: Pada awal
penempatan Perumnas Tandes I rata-
rata daya listrik masing-masing tipe
rumah Perumnas Tandes I ialah 450 watt.
Selama awal penempatan rumah hingga
tahun 1985 tidak pernah terjadi masalah-
masalah yang cukup serius untuk
Perumas Tandes I. Pasokan listrik pun
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cukup lancar bahkan jarang sekali untuk
pemadaman listrik daerah Perumnas
Tandes I. Tiga, Air: Pasokan Air pada
Perumnas Tandes I  mulai  dari
penempatan pertama hingga tahun 1985
tidak ada masalah. Penduduk-penduduk
Perumnas Tandes I tidak pernah
kekurangan air dan masing-masing
rumah sudah di aliri dengan air PAM.
Empat, Infrastruktur: fasilitas-fasilitas
pendukung seperti jalan yang luasnya
2.5 m2 parit-parit yang sudah tertata
rapi, proses sanitasi pun berjalan sesuai
rencana. Adapun juga lapangan yang
berjumlah 3 untuk fasilitas umum guna
menunjang kehidupan warga Perumnas
Tandes. Sedangkan tempat ibadah
perumnas Tandes I masih belum punya.
Warga-warga Perumnas, melaksanakan
ibadahnya di desa Manukan dikarenakan
merupakan tempat ibadah terdekat.
Lima, Pendidikan: Pada Perumnas
Tandes I fasilitas pendidikanny masih
belum ada. Anak-anak yang tinggal di
daerah Perumnas Tandes I kebanyakan
disekolahkan orang tuanya di desa
Manukan yakni Sekolah Dasar Negeri
Manukan Wetan No: 114 Surabaya
(Wawancara dengan Yeyen 12 Oktober
2013).

Kesimpulan
  Perumnas Tandes I terletak di
Kotamadya Surabaya bagian Utara.
Pada awal pembangunannya Perumnas
Tandes I pada tahun 1977.  Perumnas
Tandes I mulai awal di tempati tahun
1979 Perumnas Tandes I hingga Akhir
tahun 1983. Penduduk Perumnas Tandes
I  pada awal penempatan secara bertahap
Tahun 1979-1983,  respon dar i
masyarakat kotamadya Surabaya pun
sangat antusias akan tetapi Perumnas
Tandes I rata-rata sudah di pesan oleh
TNI-AL karena untuk membantu
kesejaterahan para Prajurit-prajuritnya.
Proses pendaftarannya pun cukup ketat
yakni seleksi dari pihak Perumnas VI
dan Bank Tabungan Negara. Disamping
proses seleksi cukup ketat Perumnas

Tandes I ini merupakan rumah sangat
sederhana dan bis dikatakan Rumah
miskin, dikarenakan rumah Perumnas
Tandes I ini calon-calon penghuninya di
khususkan untuk golongan-golongan
masyarakat berpenghasilan rendah
ataupun para aparatur Negara seperti
PNS dan ABRI Golongan I dan II.
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12 November 2012. 
Informan

1. Nama : Imam Mufi’i  
  Pekerjaan : Wiraswasta 
   Umur : 52 Tahun      
   Alamat : Palm Spring,      
Jambangan Blok G-1 Surabaya
2. Nama : Sri Rahayu         
  Pekerjaan : Pegawai Negeri   
Sipil
   Umur : 51 Tahun        
   Alamat : RK  V         

Perumahan YKP No 2 Surabaya
3. Nama : Yeyen   
   Pekerjaan : Dosen
    Umur : 40 Tahun
    Alamat : Perumnas
Tandes I Blok 5-B/11 Surabaya
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