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Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya 

sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Upaya yang dilakukan untuk mencapai pembangunan 

nasional adalah dengan cara meningkatkan peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat 

terutama pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan dimaksudkan untuk mengentaskan kemiskinan 

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kelurahan Mondokan dalam 

mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat membentuk program yaitu Program Kredit 

Petani Miskin (PKPM).  

Penelitian ini difokuskan pada masalah: peranan pemerintah kelurahan dalam meningkatkan 

pemberdayaan ekonomi masyarakat Mondokan dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi 

dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Mondokan. 

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peranan pemerintah dan Pemberdayaan 

ekonomi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif 

dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi.Wawancara 

dilakukan dengan Kepala kelurahan Mondokan beserta aparatnya dan 6 (enam) kelompok tani di 

kelurahan Mondokan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Pemerintah Kelurahan Mondokan difokuskan pada 

fungsi empowering (pemberdayaan) dimana hal ini diwujudkan dalam bentuk program: 

pembinaan, penyuluhan, studi banding dan program kredit petani miskin. Pemberdayaan ini 

dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutaman program pengentasan 

kemiskinan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi 

masyarakat adalah faktor kepercayaan dan kemandirian. Faktor kepercayaan dibuktikan dengan 

pengelolaan dana pinjaman yang diserahkan pihak kreditur (bank Jatim) kepada Kelurahan 

Mondokan sebagai penyalur dana. Pemerintah Kelurahan Mondokan hanya berfungsi sebagai 

fasilitator dan katalisator antara petani dengan pihak pemberi bantuan dalam hal ini pemerintah 

daerah. Fungsi tersebut mendorong masyarakat dapat secara mandiri dalam memberdayakan 

perekonomiannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dari hasil tersebut dapat direkomendasikan bahwa bagi kelurahan Mondokan diharapkan dapat 

mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada sektor lain, misalnya sektor home 

industri. Pemerintahan Kelurahan Mondokan diharapkan dapat mensosialisasikan program 

pemberdayaan yang telah dilaksanakan kepada kelurahan lain sebagai percontohan. Bagi 

kelompok petani diharapkan memanfaatkan pembinaan, penyuluhan, pelatihan dan pendanaan 

yang telah diberikan oleh pemerintah kelurahan Mondokan secara optimal. Hal ini dimaksudkan 

agar petani dapat mengembangkan pola pertaniannya kedalam sistem agrobisnis. 

 


