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ABSTRAKSI 
Karya tulis ini menjelaskan tentang perkembangan pemukiman bantaran 
Sungai Jagir dalam kurun waktu 1964-1976. Permasalahan yang diangkat 
diantaranya adalah bagaimana awal terbentuknya pemukiman bantaran Sungai 
Jagir, dan apa yang menyebabkan muncul dan berkembangnya pemukiman 
wilayah bantaran sungai Jagir dalam kurun waktu 1964–1976. 
Metode yang digunakan dalam penulisan ini sama seperti penulisan 
sejarah pada umumnya yakni melewati beberapa tahapan antara lain tahap 
heuristik, tahap kritik, tahap interpretasi, serta tahap historiografi atau penulisan. 
Sumber yang digunakan sebagai bahan pengkajian, menggunakan sumber primer 
seperti arsip, koran, dan majalah sejaman, serta buku-buku maupun artikel yang 
relevan sebagai penujang. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan beberapa 
informan yang berkaitan dengan topik penulisan. 
 
Pemukiman bantaran sungai Jagir merupakan pemukiman yang 
menempati lokasi di sepanjang bantaran sungai Jagir itu sendiri. Pemukiman 
tersebut terbentuk karena kebutuhan tanah yang meningkat di sekitar pusat 
ekonomi, sementara lahan masih terbatas, sehingga bantaran sungai menjadi 
pilihan. Pemukiman ini bersifat illegal karena tidak memiliki bukti kepemilikan 
dari pemerimtah kota Surabaya. Awal penempatan dipilihnya kawasan tersebut 
sebagai tempat perelokasian para pedagang liar yang berasal dari pasar 
Wonokromo adalah didasarkan dari kebijakan pihak pemerintah kota sendiri, akan 
tetapi penyelewengan para penghuninya yang menjadikan area tersebut menjadi 
sebuah pemukiman adalah di luar perkiraan pemerintah kota. 
 
Pemerintah kota sebagai penanggungjawab kawasan tersebut tidak banyak 
mengambil keputusan untuk segera menindaklanjuti keadaan yang sudah 
sedemikian berubah fungsi dari stand dagang menjadi pemukiman. Sehingga 
kondisi pemukiman yang berada dijalur perdagangan pasar Wonokromo, dan juga 
letak pemukiman yang sangat dekat dengan perkampungan, membuat mereka 
bertahan hidup, yang mana akses perdagangan serta fasilitas perkotaan dapat 
dengan mudah terjangkau meski tidak sedikit harus mengeluarkan biaya. 
Perkembangannya yang pesat dan dapat beradaptasi mengikuti kondisi di wilayah 
sekitarnya, membawa mereka pada titik dimana mereka sedikit mendapat hak 
yang sama sebagai warga masyarakat kota Surabaya, yakni pengintegrasian 
pemukiman mereka ke dalam wilayah administratif Kelurahan Jagir. 
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