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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kota-kota di Indonesia mengalami dinamika perubahan baik sosial, 

ekonomi, maupun pemerintahan, hal ini terjadi karena Indonesia pernah 

mengalami masa kolonialisme. Kota-kota di Indonesia dalam pembabakan sejarah 

kotanya dapat dikaitkan dengan era kolonial, sehingga seolah-olah mencakup hal-

hal yang bersifat nasional1. Seiring dengan adanya pergantian kekuasaan di kota 

tersebut tentu diikuti pula perubahan pemimpin atau pemerintahan yang menjadi 

penggerak berlangsungnya sebuah kota. Pemimpin atau penguasa biasanya 

ditandai dengan beberapa corak khas perubahan maupun pembangunan yang 

dilakukan. Era kolonial sendiri biasanya ditandai dengan sistem pemerintahan 

Belanda yang sentralistik yang berlangsung sampai abad ke 20.  

Kota Mojokerto adalah kota yang tidak terlepas dari pengaruh 

penjajahan Belanda maupun Jepang yang banyak mengubah kondisi kota. Sebagai 

kota hinterland dari Surabaya, Kota Mojokerto mempunyai aset perekonomian 

yang menguntungkan bagi Belanda maupun Jepang yang saat itu berkuasa. Kota 

Mojokerto banyak mengalami perubahan pada masa pemberlakuan sistem Cultur 

Stelsel, Kota Mojokerto beserta kota yang lainnya yang termasuk dalam 

                                                           
1 Purnawan Basundoro, Pengantar Sejarah Kota, (Yogyakarta: Ombak, 2012), 

hlm. 7. 
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Kerasidenan Surabaya dijadikan sebagai pusat perkebunan2. Posisi Kota 

Mojokerto yang strategis dan berada pada aliran Sungai Brantas membuat tanah di 

wilayah ini menjadi subur untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan, 

terutama untuk pertanian padi dan tebu3. Kondisi Kota Mojokerto yang 

menguntungkan Belanda inilah kemudian banyak mengalami dinamika perubahan 

baik sosial, ekonomi, maupun infrastruktur kotanya. 

Sistem pemerintahan Belanda yang sentralistik yang berlangsung 

sampai abad ke 20 ini telah mengubah dan menimbulkan kepemimpinan baru. 

Kepemimpinan baru inilah yang menghendaki adanya reformasi politik baru, 

sehingga pada tahun 1903 ditetapkan Undang-Undang Desentralisasi atau 

Decentralisasi Wet 19034. Berdasarkan undang undang tersebut kemudian pada 

tanggal 20 Juli 1918 disahkan pemerintahan Kota Mojokerto yang otonom 

bernama Gemeente Mojokerto. Gementee Mojokerto disahkan berdasarkan  

Staatsblad Nomor 24 Tahun 1918. Pada tahun 1928, status Gemeente Mojokerto 

                                                           
2 Wiwik Yulianingsih, “Sejarah Kota Mojokerto Tahun 1918-1942”, (Jurnal 

Skripsi,  tidak diterbitkan pada Jurusan  Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas 
Negeri Malang, 2012), hlm. 1.  

 
3 Ibid., 
 
4 Dari undang-undang inilah kemudian terbentuk daerah dengan keuangan dan 

aparatur pemerintahan sendiri (Stadgemente atau Propinsi, Regentschap atau Kabupaten 
dan Gementee). Gemente merupakan ibu kota kerasidenan yang banyak didiami 
penduduk Belanda dalam jumlah yang cukup besar, mereka biasanya adalah para pegawai 
pemerintahan, pegawai kantor dagang, serta pegawai perkebunan. Tujuan dibentuknya 
pemerintahan gemeente untuk melayani warga kota yang berkebangsaan Belanda, 
sedangkan untuk mengurus warga kampung bumiputera pemerintah kolonial 
menyerahkan hal tersebut kepada pemerintah tradisional. Basundoro, op. cit., hlm. 106. 
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berubah menjadi Stadsgemeente Mojokerto5. Stadsgemeente Mojokerto ini 

merupakan cikal bakal lahirnya Kota Mojokerto. 

Lepas dari pengaruh pemerintah kolonial Belanda, kemudian  

digantikan masa pendudukan Jepang. Pemerintah kota yang pada masa Kolonial 

Belanda bernama gemeente dan kemudian stadsgemeente diubah namanya dengan 

nama Jepang menjadi Shi, seperti Jakarta Shi, untuk menggantikan Stadsgemeente 

Batavia. Jabatan walikota yang pada masa Kolonial Belanda bernama 

burgermeester diubah menjadi shico6. Adanya perubahan tersebut juga merubah 

status Kota Mojokerto dari Gemeente Mojokerto menjadi Mojokerto Shi.  

Pada masa revolusi tahun 1945, berdasarkan maklumat Wakil Presiden 

Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 dan pada saat berlakunya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1945, Kota Mojokerto ditetapkan sebagai kota otonom 

yang dalam pelaksanaan pemerintahannya masuk ke dalam wilayah Kabupaten 

Mojokerto yang diperintah oleh bupati. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1950, 

Kota Mojokerto dibentuk sebagai Daerah Otonomi Kota Kecil dengan walikota 

pertama adalah Soedarsono Poespowardoyo. Ketika masa jabatan Soedarsono 

berakhir tahun 1954, Pemerintah mengambil tindakan untuk mengangkat M. 

Soetimbul Kartowisastro sebagai Walikota sementara7.  

                                                           
5 Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Mojokerto, Karya Lima Tahun DPRD 

Kotamadya Dati II Mojokerto (Kurun Waktu Tahun 1977-1982, (Mojokerto: Pemerintah 
Kotamadya Mojokerto, 1982), hlm. 36. 

 
6 Basundoro, op. cit., hlm. 112-113. 
 
7 Soetimbul Kartowisastro adalah Walikota sementara yang menjabat sejak 

tanggal 10 Juni 1954 kemudian berakhir pada tanggal 1 Juli 1954. Imam Sampurno, 
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Pada tahun 1954 Kota Mojokerto dipimpin oleh Walikota M. Ng Arsid 

Kromohadisoero. Kemudian pada tahun 1957 Kota Mojokerto dikukuhkan 

sebagai Kota Praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Setelah 

masa jabatan M. Ng Arsid Kromohadisoero berakhir kemudian digantikan oleh R. 

Soedibjo8. Pada masa pemerintahan R. Soedibjo Kota Mojokerto kembali 

mengalami perubahan status dari Kota Kecil Mojokerto menjadi Kotamadya 

Mojokerto9.  

Ketika Indonesia memasuki Orde Baru, Kota Mojokerto berada di 

bawah pemerintahan Walikota Chabib Sjarbini, kemudian di gantikan oleh 

Soehartono10. Pada masa Orde Baru Kotamadya Mojokerto juga mengalami 

perubahan status menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto. Pelaksanaan 

pembangunan di Kota Mojokerto pada masa Orde Baru dilaksanakan berdasarkan 

Pelita I dan Pelita II yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. 

Dalam pelaksanaan pembangunan Pelita I dan II, pembangunan di Kota 

Mojokerto tidak banyak dilakukan. Hal ini karena minimnya anggaran yang 

diberikan oleh pemerintah pusat.  

                                                                                                                                                               
Profil Kota Mojokerto Tahun 2007, (Mojokerto: Badan Perencanaan dan Pembangunan 
Kota Mojokerto, 2007),  hlm. 4. 

 
8 R Soedibyo menjadi Walikota Mojokerto sejak 1 November 1961 hingga 30 juli 

1968. Wahyudi. Seraut Wajah Kotamadya Mojokerto Dalam Sorotan Pers, (Mojokerto: 
Pemerintah Kota Mojokerto, 1982), hlm. 261. 

 
9 Ibid., 
 
10 Chabib Sjarbini memerintah Kota Mojokerto sejak tanggal 30 Juli 1968 hingga 

7 Januari 1974, sedangkan Soehartono menjabat sejak tanggal 7 Januari 1974 hingga 
tanggal 15 Januari 1979. Ibid., 
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Kota Mojokerto kembali mengalami pergantian walikota pada tahun 

1979, jabatan walikota di pegang oleh Walikota Samioedin. Pada masa 

pemerintahan Walikota Samioedin ini pembangunan di Kota Mojokerto 

dilaksanakan berdasarkan Pelita III. Walikota Samioedin mempunyai pengaruh 

besar selama menjabat sebagai Walikota Mojokerto. Samioedin tercatat sebagai 

walikota pertama yang memangku jabatan selama dua periode. Sejak mengawali 

jabatan sebagai Walikota Mojokerto, Samioedin tergolong sebagai orang baru di 

Mojokerto, karena sebelumnya banyak mengabdikan diri menjadi sekretaris 

wilayah Kabupaten Sumenep11.  

Dalam satu dasawarsa Kota Mojokerto berada di bawah pemerintahan 

Walikota  Samioedin mengalami banyak perubahan. Samioedin tercatat sebagai 

pemimpin yang memiliki kemampuan, reputasi, dan popularitas yang dapat 

meyakinkan orang lain untuk melakukan sesuatu12. Dukungan dan kepercayaan 

yang diberikan masyarakat kepada Walikota Samioedin terbukti dengan 

banyaknya perubahan-perubahan pada aspek sosial, ekonomi serta  pembangunan 

desa-desa yang dilakukan sesuai dengan Pelita III yang dicanangkan pada masa 

Orde Baru.  

Adanya perubahan dan pembangunan yang terjadi di Kota Mojokerto 

inilah penulis berusaha untuk merekonstruksi sejarah. Penulisan ini 

menitikberatkan pada perkembangan Kota Mojokerto pada masa pemerintahan 

                                                           
11 Wawancara Bapak Edi Meimunandar (54 tahun) pada tanggal 11 Desember 

2013 di Kantor Pemerintah Kota Mojokerto Bagian Pembangunan, Jalan Gajah Mada 
Nomor 145, Kota Mojokerto. 

 
12 Kaloh, Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan 

Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2009),  hlm. 107. 
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Walikota Samioedin sejak tahun 1979 hingga 1989. Dengan adanya penulisan ini 

di harapkan agar perjalanan Kota Mojokerto tidak hilang dalam catatan sejarah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam penulisan perkembangan Kota Mojokerto pada masa 

pemerintahan Walikota Samioedin tahun 1979-1989 ini lebih memfokuskan pada 

perubahan dan pembangunan Kota Mojokerto yang tidak terlepas dari kebijakan 

yang dilakukan oleh Walikota Samioedin. Dari pemaparan diatas maka penulis 

akan fokus membahas tentang perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan 

Walikota Samioedin yang menjabat sejak tahun 1979 hingga tahun 1989. 

Dinamika perubahan dan pembangunan yang terjadi di Kota Mojokerto selama 

satu dasawarsa pemerintahan Walikota Samioedin akan dikaji dalam pertanyaaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pembangunan bidang sosial dan ekonomi Kota Mojokerto 

pada masa pemerintahan Walikota Samioedin tahun 1979-1989? 

2. Bagaimana permbangunan infrastruktur Kota Mojokerto pada masa 

pemerintahan Walikota Samioedin tahun 1979-1989? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang “Kota Mojokerto Pada Masa Pemerintahan 

Walikota Samioedin 1979-1989” memiliki tujuan sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui pembangunan bidang sosial dan ekonomi Kota 

Mojokerto pada masa pemerintahan Walikota Samioedin tahun 1979-

1989 

2. Untuk mengetahui pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada 

masa pemerintahan Walikota Salioedin tahun 1979-1989 

Adapun manfaat bagi  penelitian tentang sejarah perkembangan Kota 

Mojokerto pada masa pemerintahan Walikota Samioedin diharapkan dapat 

memberikan gambaran mengenai pembangunan dan perubahan yang dilakukan 

selama dua periode. Manfaat lainnya dengan adanya penulisan sejarah yang 

bertema tentang kota juga dapat menambah khasanah pengetahuan sejarah bahwa 

peran kota sangat erat dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan atau 

diprogramkan oleh walikota yang berkuasa. Sejauh ini penulisan tentang kota-

kota yang masih dalam taraf perkembangan sangat jarang dilakukan, kecuali 

terkonsentrasi di kota-kota besar. Penulisan sejarah di kota kecil seperti 

perkembangan Kota Mojokerto  secara jelas dan terperinci masih jarang 

dilakukan. Penulisan tentang Kota Mojokerto hanya terdapat dalam buku-buku 

terbitan pemerintah kota yang ditulis setiap tahun dan diterbitkan oleh Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah dalam sebuah laporan atau profil kota. Oleh 

karena itu penulis berharap kajian tentang Kota Mojokerto pada masa 

pemerintahan Walikota Samioedin tahun 1979-1989 ini dapat dijadikan sebagai 

referensi bagi mahasiswa di masa yang akan datang. 
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D. Ruang Lingkup Penelitian 

Sebagai sebuah penelitian sejarah, maka dalam penulisan peritiwa harus 

dibatasi oleh lingkup spasial dan temporal13 dengan tujuan agar pengkajian 

terhadap permasalahan yang akan diteliti dan diungkap kebenarannya lebih fokus. 

Periodisasi diperlukan untuk membuat waktu yang terus bergerak agar dapat 

dipahami dengan membaginya dalam unit-unit waktu, dalam sekat sekat, dalam 

babak-babak, maupun dalam periode. Periodesasi hanya dilakukan dalam 

penelitian tentang sejarah, oleh karena itu batasan spasial dan temporal dijadikan 

konsep sejarahwan dalam melakukan penulisan14. 

Penelitian yang berjudul “Kota Mojokerto Pada Masa Pemerintahan 

Walikota Samioedin 1979-1989” dibatasi oleh batasan temporal dan batasan 

spasial. Batasan temporal diambil tahun 1979 karena pada tahun ini Samioedin 

mulai memangku jabatan sebagai Wlikota Mojokerto. Pada masa pemerintahan 

Walikota Samioedin pertama kalinya konsep pembangunan Kota Mojokerto 

diarahkan menjadi Kota Budiparindra, yang intinya Kota Mojokerto akan di 

kembangkan menjadi kota budaya, pendidikan, pariwisata dan perdagangan. 

Batasan akhir penulisan ini adalah tahun 1989 yang merupakan tahun akhir 

                                                           
13 Setiap ilmu pengetahuan pasti memiliki objek, seperti halnya ilmu sejarah 

yang sering dituduh sebagai sesuatu yang tidak jelas. Biasanya sejarah dimasukkan dalam 
ilmu kemanusiaan karena objeknya manusia. Akan tetapi, sama-sama membicarakan 
manusia, kajian sejarah berbeda dengan antropologi. Lebih dari segalanya kajian atau 
objek sejarah adalah waktu dan manusia. Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, 
(Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995), hlm. 61. 

 
14 Kuntowijoyo, Penjelasan Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 

19-20. 
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Samioedin menjabat sebagai Walikota Mojokerto, pada tahun tersebut juga 

perkembangan Kota Mojokerto relatif stabil. 

Batasan Spasial yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah Kota 

Mojokerto yang awalnya terdiri dari satu kecamatan, yaitu Kecamatan Kota 

Mojokerto. Pada masa pemerintahan Walikota Samioedin mengalami perluasan 

wilayah menjadi dua kecamatan yang disahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor Tahun 1982. Berdasarkan peraturan tersebut 

kemudian Kota Mojokerto terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Magersari 

dan Kecamatan Prajurit Kulon.  

 

E. Tinjauan Pustaka 

Penulisan dan penelitian yang bertema tentang kondisi Kota Mojokerto 

pada masa pemerintahan Walikota Samioedin mengacu pada pembangunan 

bidang sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Banyak kota-kota besar yang telah 

ditulis baik tentang perkembangan pemerintahan maupun kondisi sosial yang 

terjadi. Terkonsentrasinya tulisan tentang perkembangan kota terutama di kota 

besar layaknya Surabaya telah membuat penulis berkeyakinan bahwa penelitian 

yang berjudul “Kota Mojokerto Pada Masa Pemerintahan Walikota Samioedin 

1979-1989” belum pernah ada yang menulis.  

Adapun beberapa buku ataupun skripsi yang berhubungan dan dapat 

dijadikan acuan dalam penulisan ini salah satunya adalah skripsi yang berjudul 
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Sejarah Kota Mojokerto 1918-194215 yang ditulis oleh Wiwik Yulianingsih 

Mahasiswa Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Dalam 

skripsi tersebut membahas tentang latar belakang pembentukan Gemeente 

Mojokerto dan dampaknya setelah pembentukan gemeente pada tahun 1918-1942. 

Jadi dalam tulisan ini hanya menjelaskan tentang Kota Mojokerto di bawah 

kekuasaan kolonial Belanda serta perubahan dan pembangunan yang dilakukan 

oleh pemerintahan gementee. Penelitian ini dapat dijadikan sumber dan rujukan 

dalam penulisan tentang Kota Mojokerto.    

Buku lain yang membahas tentang Kota Mojokerto adalah buku yang 

disusun oleh sekertaris Kota Mojokerto berjudul Satu Dasawarsa Pengabdianku16 

yang berisi tentang kumpulan laporan perkembangan Kota Mojokerto dalam 

kurun waktu 1979-1989. Di bagian awal buku ini diceritakan secara singkat 

sejarah Kota Mojokerto, buku ini juga menyajikan data statistik yang dihimpun 

dari laporan kantor dinas yang berada di bawah naungan pemerintahan Kota 

Mojokerto, serta sedikit perubahan-perubahan Kota Mojokerto pada tahun 1979-

1989, namun hanya dijelaskan secara singkat. Jadi buku ini tidak menjelaskan 

kondisi Kota Mojokerto pada masa pemerintahan Walikota Samioedin secara 

terperinci. Buku ini dapat dijadikan sumber dan rujukan dalam penyusunan  

skripsi. 

                                                           
15 Wiwik Yulianingsih, “Sejarah Kota Mojokerto tahun 1918-1942”, (Skripsi, 

tidak diterbitkan pada Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sosial, Universitas Negeri Malang, 
2012). 

 
16 Slamet Harijadi, Satu Dasawarsa Pengabdianku, (Mojokerto : Pemerintah 

Kotamadya Mojokerto, 1989). 
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Buku lain yang dapat dijadikan acuan adalah Karya Lima Tahun DPRD 

Kotamadya Dati II Mojokerto (Kurun Waktu Tahun 1977-1982) Sebagai Wakil 

Rakyat17, buku ini berisi tentang hasil kerja DPRD selama kurun waktu lima 

tahun. Hasil karya pembangunan baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh 

DPRD periode 1977-1982 dijelaskan dalam buku ini. Jadi buku ini dapat 

dijadikan acuan dan sumber dalam penyusunan skripsi tentang Kota Mojokerto 

pada masa pemerintahan Walikota Samioedin. 

Buku yang terakhir adalah Seraut Wajah Kotamadya Mojokerto dalam 

Sorotan Pers18, buku ini merupakan kumpulan artikel-artikel tentang Kota 

Mojokerto yang diterbitkan dalam surat kabar. Di bagian akhir buku menceritakan 

sedikit tentang kondisi Kota Mojokerto, namun tidak dijelaskan secara gamblang 

dan terperinci. buku ini dapat dijadikan salah satu referensi dalam penulisan Kota 

Mojokerto pada masa pemerintahan Walikota Samioedin.  

Selain buku buku diatas masih banyak buku sejenis yang membahas 

tentang perkembangan kota dan pemerintahan kota serta tokoh yang berperan 

dalam perkembangan kota yang bisa dijadikan sebagai bahan referensi dalam 

penyusunan penelitian ini. 

 

 

 

                                                           
17 Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Mojokerto, Karya Lima Tahun DPRD 

Kotamadya Dati II Mojokerto (Kurun Waktu Tahun 1977-1982, (Mojokerto: Pemerintah 
Kotamadya Mojokerto, 1982).  

 
18 Wahyudi, Seraut Wajah Kota Mojokerto Dalam Sorotan Pers, (Mojokerto: 

Pemerintah Kotamadya Mojokerto, 1982). 
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F. Kerangka Konseptual 

Pembahasan mengenai “Kota Mojokerto Pada Masa Pemerintahan 

Walikota Samioedin 1979-1989” merupakan fenomena setidaknya menggunakan 

konsep yang dijadikan acuan untuk menjelaskan perubahan kota selama 

kepemimpinan yang dilakukan atas peran walikota di dalamnya. Konsep yang 

digunakan penulis adalah konsep sejarah kota yang dipaparkan oleh Kuntowijoyo 

yang menyebutkan bahwa bidang garapan sejarah kota yang pertama ialah 

perkembangan ekologi dimana interaksi antara manusia dan alam sekitarnya, 

bidang garapan yang kedua adalah transformasi sosial ekonomi, ketiga adalah 

sistem sosial, keempat adalah problem sosial dan yang terakhir adalah mobilitas 

sosial.19   

Konsep yang menjadi acuan penelitian adalah konsep tentang kota yang 

merupakan wadah dari berbagai aspek kehidupan yang sangat kompleks yang 

ditafsirkan dari berbagai sudut pandang20. Menurut ahli ekologi yang dimaksud 

dengan kota adalah masalah kependudukan yang terpisah-pisah karena latar 

belakang kemakmuran dan kebudayaan. Menurut ahli ekonomi, kota merupakan 

pusat produksi, perdagangan, dan distribusi dengan basis kesatuannya ialah 

organisasi-organisasi ekonomi21.  

                                                           
19 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 

63-69. 
 
20 Basundoro, op. cit., hlm. 14. 
 
21 Ibid., hlm. 15. 
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Max Weber berpendapat bahwa suatu tempat dapat dikatakan sebagai 

kota apabila penghuni setempatnya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan 

ekonominya di pasar lokal. Barang-barang itu harus dihasilkan oleh penduduk 

dari pedalaman dan diperjualbelikan di pasar itu, jadi menurut Weber ciri kota 

adalah adanya pasar dan benteng serta mempunyai sistem hukum tersendiri dan 

bersifat kosmopolitan22. 

Beberapa ahli juga mengemukakan pendapat tentang kota, Louis Wirth 

berpendapat, kota adalah sebuah pemukiman permanen dengan individu-individu 

penghuninya yang heterogen, jumlahnya relatif luas dan padat serta menempati 

areal tanah yang terbatas (a relatively large, dense and permanent sattlement of 

socially heterogenous individuals)23. Menurut Mayer, kota nampak sebagai 

tempat bermukim dan orang-orang yang mendiami tempat itu, kota bukan terdiri 

dari rumah-rumah, gedung-gedung seperti masjid-masjid, gereja, biara, kantor-

kantor, tembok-tembok, kanal-kanal, jalan-jalan dan taman-taman, melainkan 

orang-orang yang menghuninya dan menciptakan hal-hal baru24. 

Konsep kedua yang menjadi acuan penulis adalah konsep tentang 

pemerintah kota yang merupakan sebuah lembaga yang diberi wewenang untuk 

menyelenggarakan pemerintahan di tingkat kota secara otonom. Pada saat ini 

lembaga pemerintah kota memiliki wewenang setingkat dengan lembaga 

pemerintah kabupaten. Pemerintah kota merupakan hal baru di Indonesia, artinya 

                                                           
22 Sapari Imam Asy’ari, Sosiologi Kota dan Desa, (Surabaya: Usaha Nasional 

Surabaya, 1993), hlm. 18. 
 
23 Basundoro, op. cit., hlm. 15. 
 
24 Ibid., 
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lembaga tersebut pada awalnya belum ada. Pemerintah kota baru dibentuk pada 

akhir masa kolonial Belanda yaitu pada awal abad ke-20 setelah diundangkannya 

Undang-Undang Desentralisasi Tahun 190325.  Pemerintah Kota Mojokerto 

beberapa kali mengalami perubahan status sejak masa kolonial hingga masa 

reformasi. Sejak masa kolonial Belanda  Kota Mojokerto ditetapkan sebagai 

gemeente, kewenangan untuk mengurus gemeente pada saat itu dipegang oleh 

Aisten Residen. Kelengkapan gemeente antara lain burgermeester (walikota), 

Gemeenteraad, dinas-dinas Gemeente26. Pada masa Jepang berstatus sebagai Shi, 

pada masa orde lama berstatus sebagai Kota Praja, pada masa Orde Baru berstatus 

sebagai Kotamadya Daerah Tingkat II27. 

Penulisan tentang “Kota Mojokerto Pada Masa Pemerintahan Walikota 

Samioedin 1979-1989” ini mengacu pada transformasi sosial ekonomi dan 

pembangunan infrastruktur yang terjadi di Kota Mojokerto, namun tidak 

menghilangkan konsep-konsep tentang pemerintahan yang berkuasa pada masa 

itu. Samioedin sebagai seorang walikota melakukan perubahan-perubahan dalam 

berbagai bidang yang menjadi corak khas penanda kepemimpinan seseorang atau 

sebuah rezim. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan konsep 

pemerintahan, Samuel Edward Finer menyatakan bahwa istilah government 

                                                           
25 Purnawan Basundoro, Sejarah Pemerintah Kota Surabaya, (Yogyakarta: 

Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga dan Elmatera 
Publishing, 2012), hlm. 1. 

 
26 Basundoro, 2012, op. cit., hlm. 109. 
 
27 Sampurno., op. cit., hlm. 4.  
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mempunyai arti sebagai kegiatan atau proses memerintah dengan menunjuk 

orang-orang (pejabat-pejabat) untuk melaksanakan kontrol atas pihak lain28.  

Konsep kepemimpinan Max Weber selalu berhubungan dengan 

kekuasaan yang membuat seorang aktor di dalam suatu hubungan sosial berada 

dalam suatu kekuasaan untuk melaksanakan suatu keinginan.29 Kepemimpinan 

dalam pemerintahan merupakan kepemimpinan yang bersifat formal, 

kepemimpinan formal atau formal leadership mengandung pengertian 

kepemimpinan yang tersimpul di dalam suatu jabatan, kepemimpinan resmi di 

dalam pelaksanaannya harus selalu berada pada landasan-landasan atau peraturan 

peraturan resmi30.  

Dalam kepemimpinan formal di wilayah Kota Mojokerto ini dilakukan 

atau dijalankan oleh walikota yang memiliki posisi sentral sekaligus menduduki 

jabatan kepala daerah di wilayah kota yang berfungsi memimpin penyelenggaraan 

dan bertanggung jawab sepenuhnya  untuk menjalankan pemerintah daerah 

dengan dibantu oleh perangkat pemerintahan. Penelitian ini menitikberatkan pada 

kondisi Kota Mojokerto pada masa pemerintahan Walikota Samioedin yang 

banyak terjadi perubahan dan pembangunan pada tahun 1979 hingga 1989. 

Pembangunan dan perubahan Kota Mojokerto dalam bidang sosial, ekonomi, serta 

pembangunan infrasturktur yang sampai saat ini masih nampak di Kota 

                                                           
28 S. Pamudji, Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 

1986), hlm. 24.  
 
29 Harbani Pasolong, Kepemimpinan Birokrasi, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 

106. 
 

30 Sarjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengatar, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 
hlm. 37. 
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Mojokerto. Konsep-konsep di atas akan digunakan sebagai dasar penulisan 

perkembangan Kota Mojokerto di bawah pemerintahan Walikota Samioedin tahun 

1979 hingga 1989. 

 

G. Metode Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Kota Mojokerto Pada Masa Pemerintahan 

Walikota Samioedin 1979-1989” dalam proses penyusunannya membutuhkan 

metode, pendekatan-pendekatan, serta penerapan ilmu bantu lainnya. Menurut 

Gilbert J. Garraghan, metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan atau 

prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, 

menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai 

dalam bentuk tertulis31. Metode digunakan oleh penulis untuk memperoleh data 

dan fakta yang harus diungkap secara objektif. Dalam penelitian dan 

merekonstruksi peristiwa sejarah mempunyai metode tersendiri yang disimpulkan 

dalam empat tahapan penyusunannya, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan 

historiografi32. 

Heuristik yang dikenal dengan nama lain pengumpulan sumber, 

mengkategorikan dua jenis sumber yang dapat dijadikan dasar dalam penulisan 

sejarah, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer tertulis yang 

digunakan dalam penelitian ini berasal dari arsip dan surat kabar. Pencarian arsip 

dilakukan di Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Mojokerto. Sumber-sumber 

                                                           
31 Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah, (Jogjakarta: Arruz 

Media, 2007), hlm. 53. 
 
32 Kuntowijoyo, op. cit., hlm. 81.  
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yang dikumpulkan dari instansi ini antara lain berupa surat perintah pendirian 

rumah tukang becak di tiga kelurahan (Kelurahan Miji, Mentikan, dan 

Kedundung), surat keputusan pengeloalaan pemadian Sekarsari, keputusan 

penataan pasar, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 

1982 yang menetapkan tentang perubahan batas wilayah Kota Mojokerto pasca 

perluasan wilayah. selain itu, beberapa artikel yang terbit di surat kabar sejaman 

yang menerangkan tentang kondisi Kota Mojokerto pada masa pemerintahan 

Walikota Samioedin tercatat di Surabaya Post, Bhirawa, Karya Darma, Jawa Pos 

dan Radar Kota.  Artikel yang dimuat di Surat Kabar tersebut diperoleh dari 

Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Surabaya Almamater Wartawan Surabaya 

(STIKOSA – AWS). Dan beberapa artikel terbitan surat kabar serta beberapa 

literatur buku juga diperoleh dari Perpustakaan Medayu Agung, Pespustakaan 

Kota Mojokerto, Perpustakaan Pusat Unair, Ruang Baca Fakultas Ilmu Budaya, 

serta Ruang Baca Jurusan Ilmu Sejarah fakultas Ilmu Budaya Unair.  

Penulis juga menggunakan sumber lisan guna melengkapi kekurangan 

sumber tertulis dengan melakukan wawancara terhadap orang-orang yang paham 

dan mengerti tentang Kota Mojokerto pada masa pemerintahan Walikota 

Samioedin. Wawancara itu dilakukan dengan orang-orang terdekat dari 

Samioedin, serta para pegawai dan pejabat pemerintahan Kota Mojokerto. Cara 

ini dilakukan guna memastikan kebenaran dan melengkapi data yang telah 

ditemukan penulis. Setelah data tertulis dan data lisan terkumpul, kemudian 

penulis melakukan kritik sumber.  
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Kritik sumber adalah upaya untuk mendapatkan otentitas dan 

kredibilitas sumber untuk mendapatkan objektivitas tentang sesuatu peristiwa atau 

kejadian33. Untuk kritik intern yang dilakukan penulis disini melalui proses 

pembacaan sumber tertulis dan lisan yang telah ditemukan, dengan demikian data-

data dapat diseleksi, ditelaah, dipilah-pilah dan diuji kebenarannya. Untuk kritik 

ekstern penulis kurang bisa menguji bahan yang digunakan dalam sumber 

tersebut, kritik ekstern hanya disampaikan terhadap apa yang tampak oleh indra 

dan didapatkan dari informasi yang menerangkan kondisi tersebut. Dalam 

mengkritik sumber lisan juga dilakukan dengan melihat siapa yang di 

wawancarai, profesinya, dan kedekatan dengan objek yang menjadi fokus 

penelitian penulis.  

Tahap selanjutnya ialah interpretasi atau penafsiran yang merupakan 

tahap pencarian hubungan atau koheren antar berbagai fakta yang telah ditemukan 

untuk kemudian ditafsirkan. Penafsiran dilakukan dengan menganalisa segala 

kemungkinan yang bisa saling menghubungkan antara satu fakta dengan fakta lain 

yang telah ditemukan dan dikumpulkan. Sehingga ketika koherensi atau saling 

keterkaitan antara fakta tersebut ditemukan fokus yang akan dituliskan. Sehingga 

kemudian bisa masuk ke tahap berikutnya yakni penulisan sejarah atau 

historigrafi. 

Historiografi yang merupakan tahapan akhir proses rekonstruksi 

sejarah. Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil 

                                                           
33 Suhartono W. Pranoto, Teori dan Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2010), hlm. 35. 
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penelitian sejarah yang telah dilakukan34 setelah fakta-fakta tersusun secara 

sistematis dan terdapat hubungan sebab akibat secara beruntut. Fakta-fakta tersbut 

yang nantinya diharapkan mampu membentuk kejelasan sejarah yang disusun 

menjadi tulisan atau hasil penelitian dengan narasi yang baik. Dalam tahap ini  

data dianalisis agar dapat dapat ditemukan pencarian koheren atau saling 

keterkaitan antar berbagai fakta yang telah ditemukan. Historiografi disini 

dituliskan secara runtut berdasarkan sistematika penulisan yang telah dibuat. 

H. Sistematika Penulisan 

Hasil penelitian secara ilmiah tentu disajikan dalam bentuk yang 

sistematis, dalam penyajiannya dilakukan secara kronologi atau berurutan, sebab 

dengan cara demikian pembaca akan mudah memahami dan mengikuti 

permasalahan yang dikemukakan oleh penulis. Sistematika penulisannya secara 

singkat dapat disebutkan sebagai berikut: 

Bab I adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, 

tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab II berisi tentang gambaran umum Kota Mojokerto tahun 1950-1989 

yang terdiri dari kondisi geografis, penduduk Kota Mojokerto, dan latar belakang 

historis yang membahas tentang Kota Mojokerto pada masa Orde Lama dan Kota 

Mojokerto pada masa Orde Baru. 

                                                           
34 Abdurrahman, op. cit., hlm. 76. 
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Bab III berisi tentang pembangunan di bidang sosial dan ekonomi yang 

diawali dengan kondisi Kota Mojokerto di masa awal pemerintahan Walikota 

Samioedin, kemudian pembangunan sosial ekonomi yang terjadi, diantaranya 

pembentukan paguyuban becak, membangun program ibu-ibu PKK, pelaksanaan 

program KB, kredit bagi pengusaha sepatu, dan relokasi pedagang kaki lima. 

Bab IV berisi tentang pembangunan infrastruktur yang terjadi di Kota 

Mojokerto selama masa pemerintahan Walikota Samioedin yang meliputi 

pembangunan di desa Eks-gelandangan, renovasi pasar, perluasan wilayah kota, 

realisasi Kota Mojokerto sebagai Kota Budiparindra, serta masa akhir 

pemerintahan Walikota Samioedin. 

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan atas pemaparan 

yang tersaji dalam bab-bab sebelumnya. 
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