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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberdayaan UMKM 

dan peran stakeholders yang terlibat dalam proses pemberdayaan UMKM unggulan 

alas kaki melalui program pembiayaan usaha Syariah (PUSYAR) di Kota 

Mojokerto. Ketertarikan peneliti dalam memilih topik tersebut karena program 

PUSYAR merupakan satu-satunya yang diterapkan di Indonesia. Selain itu, kota 

Mojokerto juga dikenal sebagai kota penghasil alas kaki, sehingga kedua hal 

tersebut melatarbelakangi penelitian ini.  

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori proses 

pemberdayaan hasil elaborasi yang menghasilkan temuan bahwa proses 

pemberdayaan meliputi 5 tahap yakni pemungkinan, penguatan, perlindungan, 

penyokongan dan pemeliharaan. Teori kedua yaitu teori peran stakeholders oleh 

hasil elaborasi juga, yang menghasilkan bahwa peran stakeholders ada 10 yang 

meliputi: fasilitator, motivator, koordinator, stabilisator, evaluator, advokator, 

inovator, regulator, katalisator dan pembimbing. Sedangkan metode penelitian 

yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pemberdayaan 

UMKM unggulan alas kaki, secara keseluruhan pada 5 tahap proses pemberdayaan 

telah berjalan. Sedangkan hasil penelitian terkait peran stakeholders dalam proses 

pemberdayaan, hasilnya stakeholders cukup aktif dan telah melaksanakan perannya 

sesuai yang tertulis dalam dokumen nota kesepakatan. Terdapat 7 peran stakeholder 

yang muncul, yaitu sebagai inovator, regulator, koordinator, fasilitator, stabilisator, 

motivator dan evaluator. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran stakeholders 

telah muncul pada kegiatan proses pemberdayaan.   
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