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ABSTRAK 

 

Skripsi ini merupakan hasil tulisan membahas tentang perkembangan kota di 
Bojonegoro pada tahun 1968-1983. Masalah yang dikupas dalam tulisan ini adalah 
mengenai perkembangan kota di Bojonegoro pada tahun 1968-1983. Metode yang 
digunakan adalah metode penulisan sejarah yang terdiri dari lima tahapan, yaitu 
pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, serta penulisan. 
Penelitian ini didukung oleh data-data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis 
maupun lisan. Berdasarkan olah data dan sumber yang telah diperoleh dengan 
dikaji dengan penilitian sejarah. Perhatian pemerintah terhadap kota berlangsung 
semenjak tahun 1978, pada tahun tersebut membuat wacana tentang penggalian 
kelahiran Bojonegoro, pengembangan kota, serta wacana wilayah perkotaan di 
Bojonegoro. Pembenahan yang tampak pada masa pembangunan lima tahun 
kedua, yakni 1973-1978, dalam pengembangan terhadap kota di Bojonegoro, 
antara lain: pengembangan dan perbaikan sekolah dasar dan sekolah menengah 
hingga berdiri perguruan tinggi di kota Bojonegoro; peningkatan mutu RSUD 
Bojonegoro; menghubungkan tiap kecamatan dan daerah lain; adanya 2 gedung 
bioskop dan gedung kesenian rakyat pada 1977; serta pemugaran pasar lama dan 
pembangunan pasar pada 1978 baru dilakukan di wiliyah kota untuk memenuhi 
sarana dan prasarana. Pada lima tahun ketiga, yakni tahun 1978-1983, bidang 
pendidikan, kesehatan dan perhubungan serta peningkatan sarana-prasarana masih 
menjadi fokus untuk pembangunan kota. Diantaranya, pembenahan dan 
penambahan sekolah dan kampus yang berstatus negeri dan swasta, lalu juga 
dibukanya perpustakaan pada 1982 untuk menunjang pendidikan pelajar. 
Peningkatan fasilitas dan pelayanan pun ditingkatkan pada bidang kesehatan, 
hingga pada 1980 kualitas RSU Bojonegoro berubah, dari tipe D menjadi tipe C. 
Dalam perhubungan, di kota Bojonegoro menjadi jalur transit lalu lintas kereta api 
dari Gresik menuju Semarang. Lalu untuk menunjang perhubungan, angkutan 
umum antar-kecamatan dilakukan penambahan, dan juga penambahan angkutan 
baru berupa “Angkutan Pedesaan”. Sehingga menurut penelitian seorang 
pengamat kota dari Surabaya yang diliput oleh ‘Surabaya Post’, dimana pada 1968 

kota di Bojonegoro yang terkesan sebagai kota kumuh, lalu pada perjalanannya, 
kota Bojonegoro sudah dapat dikatakan sebagai wilayah kota. 

 
 

 

Kata Kunci : Bojonegoro, kota, pembangunan. 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ix 


	1. HALAMAN JUDUL DEPAN
	2. HALAMAN JUDUL DALAM
	3. HALAMAN PRASYARAT GELAR
	4. HALAMAN MOTTO
	5. HALAMAN PENGESAHAN
	6. KATA PENGANTAR 
	7. HALAMAN PERNYATAAN
	8. ABSTRAK 
	9. DAFTAR ISI 
	10. DAFTAR TABEL 
	11. DAFTAR GAMBAR 
	12. DAFTAR LAMPIRAN 
	13. DAFTAR ISTILAH   
	14. DAFTAR SINGKATAN    
	15. BAB I PENDAHULUAN 
	16. BAB II SELAYANG PANDANG KOTA BOJONEGORO 
	17. BAB III PEMBANGUNAN KOTA BOJONEGORO TAHUN 1968-1978 
	18. BAB IV PEMBANGUNAN KOTA BOJONEGORO TAHUN 1978-1983 
	19. BAB V KESIMPULAN 
	20. DAFTAR PUSTAKA 
	21. LAMPIRAN

