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ABSTRAK 
 

 Gerakan sosial paguyuban Stren Kali Surabaya mulai terbentuk semenjak 

adanya penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya pada tahun 

2002 terhadap pemukiman Stren Kali Panjang Jiwo hingga Wonorejo yang 

menhancurkan kurang lebih 200 bangunan. Kejadian tersebut yang akhinya 

menjadikan masyarakat yang bermukim di wilyah bantaran sepanjang Kali 

Surabaya dan Kali Wonokromo merasa perlu adanya suatu wadah yang 

mengakomodasi kekecewaan mereka. Penlitian mencoba menjelaskan bagaimana 

perjalanan Paguyuban Stren Kali Surabaya dalam melawan kebijakan 

penggusuran dari pemerintah kota Surabaya, terlebih setelah adanya penggusuran 

yang terjadi di daerah Stren Kali Jagir yang merupakan salah satu paguyuban 

yang kuat. Disini penulis mencoba mencari tahu apakah perlu adanya strategi baru 

dalam melakukan pergerakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan analisis data deskriptif kualitatif. Dalam melakukan penelitian 

ini, peneliti memfokuskan hanya ke paguyuban Bratang, Jagir, Kampung Baru 

dan Barata Jaya dan juga terhadap motif dari terbentuknya paguyuban serta 

dinamika-dinamika yang ada dalam perjalanannya. 

 Dari hasil data lapangan yang ditemukan oleh peneliti, terdapat beberapa 

motif dalam munculnya gerakan, seperti adanya politic opportunity dan juga 

sumber daya yang ada serta proses pembingkaian gerakan yang dilakukan oleh 

masyarakat Stren Kali Surabaya. Juga adanya akumulasi kekecewaan yang perlu 

medapatkan wadah untuk menyatakan rasa ketidak puasan secara bersama. Dalam 

perjalanan paguyuban terdapat beberapa dinamika-dinamika yang ditemukan 

peneliti serta konflik yang ada. Beberapa kegiatan telah dihasilkan oleh 

masyarakat Stren Kali Surabaya untuk menandingi pemerintah dan juga kegiatan 

yang bersifat sosial, seperti festival JOGO KALI, dimana kegiatan tersebut berisi 

acara membersihkan sungai sepanjang pemukiman mereka dan juga ada larung 

yang dimaknai sebagai ungkapan syukur. Konflik yang terjadi antara paguyuban-

paguyuban kecil lebih disebabkan perbedaan visi dalam mengatasi permasalahan 

yang ada. Disampig itu ada juga konflik yang terjadi dengan LSM yang 

mendampingi. Dalam penyikapan atas penggusuran Stren Jagir dan ancaman 

penggusuran yang datang terus dari pemerintah terhadap mereka, peneliti 

menganggap perlu adanya strategi dan bentuk gerakan yang baru dan juga 

mendesak pemerintah segera mengesahkan Perda tentang Stren Kali Surabaya. 
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