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BAB III 

SAMIOEDIN DAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL EKONOMI 
KOTA MOJOKERTO 

 

 

D. Mojokerto di Awal Pemerintahan Samioedin 

1. Biografi Singkat Samioedin 

Samioedin dilahirkan di Sumenep (Madura)91 pada tanggal 6 Desember 

1931 di Desa Kotte, Kecamatan Kota Sumenep. Samioedin merupakan anak 

keempat dari tujuh putera puteri ayah ibunya. Ayah Samioedin bernama 

Djalaludin dan ibunya bernama Sarkiyah, dari ketujuh anaknya itu tiga 

diantaranya adalah putri dan empat selebihnya adalah putra92. Ayah Samioedin  

bekerja di kantor Asisten Residen dengan pangkat setingkat asisten wedana93 yang 

berkedudukan di Sumenep Madura sejak masa kolonial Belanda hingga masa 

penjajahan Jepang. Kakek Samioedin yang bernama Sastrodiwiryo menjabat 

                                                           
91 Madura merupakan sebuah pulau yang terdiri dari empat Kabupaten yaitu 

Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, terletak di timur laut Pulau Jawa dengan 
koordinat sekitar 70 lintang selatan dan antara 1120 dan 1140 bujur timur. Panjang Pulau 
Madura kurang lebih 190 Km, jarak terlebar 40 Km, dan luas secara keseluruhan 5.304 
km². A. Latief Wiyata, Carok : Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura, 
(Yogyakarta : LKIS, 2002), hlm. 31. 

 
92

 Wawancara dengan Bapak Edi Meimunandar (54 tahun) pada tanggal 11 
Desember 2013 di Kantor Pemerintah Kota Mojokerto Bagian Pembangunan, Jalan Gajah 
Mada Nomor 145, Kota Mojokerto. 

  
93 Asisten wedana merupakan bentuk jabatan birokrasi modern masa kolonial 

sebagai pejabat tinggi ditingkat kecamatan. PJ Suwarno, Sejarah Biorkrasi Pemerintahan 
Indonesia dulu dan sekarang, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1989), hlm. 39. 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KOTA MOJOKERTO PADA MASA PEMERINTAHAN 
WALIKOTA SAMIOEDIN 1979-1989

SARI RAHMAWATI



 
45 

 

 
 

sebagai  asisten wedana pada masa kolonial Belanda94. Latar belakang keluarga 

priyayi menjadikan  Samioedin termasuk golongan priyayi pangreh praja95. Dari 

asal usul tersebut kepriyaian Samioedin diperoleh secara genealogis atau 

keturunan, kepriyayian ini terus dipertahankan dalam keluarga besar Samioedin 

yang terbukti dari buyut, kakek dan ayahnya adalah pegawai pamong praja. Kakak 

Samioedin yang paling sulung pensiunan patih, kakak yang kedua pensiunan 

asisten wedana sedangkan adiknya yang lahir setelah Samioedin menjabat sebagai 

sekertaris wilayah daerah di salah satu kota di Jawa Timur, serta adik-adiknya 

menjabat sebagai karyawan pemerintah daerah96. 

Samioedin mulai menjalani jenjang pendidikan yang pertama adalah 

belajar di Sekolah Rakyat (SR) yang berada di Kabupaten Sumenep pada tahun 

1939 hingga 1945. Samioedin bisa memasuki dunia pendidikan tidak terlepas 

kondisi sosial politik pada masa penjajahan Belanda yang memberi keuntungan 

tersendiri bagi Samioedin yang berasal dari golongan priyayi97. Setelah Samioedin 

                                                           
94 Sastrodiwiryo merupakan kakek dari Samioedin yang berasal dari garis 

keturunan ayahnya (Djalaludin). Wawancara Edi Meimunandar (54 tahun) pada tanggal 
11 Desember 2013 di Kantor Pemerintah Kota Mojokerto Bagian Pembangunan, Jalan 
Gajah Mada Nomor 145, Kota Mojokerto. 

 
95

 Golongan priyayi pangreh praja adalah pejabat pemerintah daerah seperti 
bupati, wedana, dan asisten wedana yang memiliki gensi lebih tinggi dari 
golongan priyayi lainnya yang disebabkan karena golongan kebangsawanan 
mereka. Sartono Kartodirdjo, dkk, Perkembangan Peradaban Priyayi, (Yogyakarta: 
Gadjah Mada University Press, 1987), hlm 26. 

 
96

 Wawancara dengan Bapak Edi Meimunandar (54 tahun) pada tanggal 11 
Desember 2013 di Kantor Pemerintah Kota Mojokerto Bagian Pembangunan, Jalan Gajah 
Mada Nomor 145, Kota Mojokerto. 

 
97

 Pada peralihan abad 19 dan awal abad ke 20 kebijakan liberal yang 
memberikan kesempatan lebar dan membuka pintu bagi politik etis, Tujuan utama 
politik ini adalah untuk memperhatikan kemajuan dan perkembangan penduduk 
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tamat dari Sekolah Rakyat kemudian melanjutkan ke MULO (meer uitgebreid 

lager onderwijs) pada tahun 1945, Samioedin tidak lagi belajar di Sumenep. 

Samioedin menimba ilmu di kota Pamekasan. Jarak yang jauh dan keterbatasan 

ekonomi tidak menyurutkan niat Samioedin untuk melanjutkan sekolah. setiap 

pagi ia harus menempuh jarak sekitar 50 km untuk bisa sampai ke sekolahan 

dengan naik andong.  Samioedin menyelesaikan pendidikan di sekolah MULO 

pada 1949. Setamat dari MULO, kemudian Samioedin melanjutkan ke tingkat 

SMA dan berhasil diselesaikan pada tahun 195298.  

Setelah lulus dari bangku SMA, Samioedin memulai karier menjadi 

seorang guru. Disamping menjalani profesi sebagai guru, Samioedin juga 

memulai karier menjadi pegawai honorer yang berkedudukan di Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sumenep. Di awali menjadi pegawai honorer tersebut, 

kemudian Samioedin diangkat menjadi pegawai negeri sipil pada tahun 1957. 

Sejak tahun 1957, Samioedin fokus menjalani karier sebagai pegawai Kantor 

Pemerintah Kabupaten Sumenep. Pada tahun 1957, Samioedin menikahi anak dari 

Sekertaris Wilayah Kabupaten Sumenep yang bernama Sitiyani Abdul Kadir. 

Pernikahan yang dilakukan Samioedin dengan Sitiyani Abdul Kadir dikaruniai 

tiga orang anak99. Setelah menikah Samioedin menjalani kehidupan yang terpisah 

                                                                                                                                                               
bumiputra serta mengganti sistem eksploitasi dengan politik pengajaran dalam bentuk 
pendidikan, transmigrasi, dan irigasi. 

 
98

 Wawancara dengan Bapak Edi Meimunandar (54 tahun) pada tanggal 11 
Desember 2013 di Kantor Pemerintah Kota Mojokerto Bagian Pembangunan, Jalan Gajah 
Mada Nomor 145, Kota Mojokerto. 

  
99Anak anak Samioedin diantaranya adalah Didiek Febrianto yang lahir tahun 

1958, yang kedua Edi Meimunandar yang lahir tahun 1960, yang terakhir adalah Iriwanto 
Santoso pada taun 1962. 
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dengan orang tuanya, Samioedin memboyong Sitiyani untuk pindah dan mulai 

menjalani kehidupan bersama istri dengan menempati rumah di Desa Pajagalan, 

Kecamatan Kota Sumenep.   

Samioedin menduduki jabatan sebagai kepala bagian umum pada tahun 

1959. Peningkatan jabatan yang cepat ini tidak terlepas dari Abdul Kadir yang 

tidak lain adalah ayah mertua Samioedin. Sejak menduduki jabatan sebagai kepala 

bagian umum inilah Samioedin kemudian ditugaskan untuk belajar di Universitas 

Tujuh Belas Agustus Surabaya100.  Pada tahun 1963, Samioedin bergelar Sarjana 

Muda Bachelor Arts (BA) karena berhasil menyelesaikan tugas belajar di 

Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya. Setelah menyelesaikan tugas belajar 

tersebut, karier Samioedin semakin meningkat.  

Samioedin diangkat menjadi Wakil Sekretaris Daerah Tingkat II 

Kabupaten Sumenep sejak tahun 1963 hingga 1964. Setelah Jabatan sebagai wakil 

sekretaris tersebut berakhir, kemudian Samioedin diangkat menjadi Sekretaris 

Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep menggantikan ayah mertuanya sejak tahun 

1974 hingga tahun 1979. Selain itu, Samioedin juga aktif menjadi kader Partai 

Golongan Karya dan menjadi ketua umum Golkar cabang Sumenep pada tahun 

1975 hingga 1979. Keaktifannya menjadi kader Partai Golongan Karya dan 

pengalaman yang dirintis Samioedin ketika menjadi pegawai dengan menduduki 

beberapa jabatan penting di Kabupaten Sumenep inilah kemudian Samioedin 

mendapatkan mandat dari Gubernur Soenandar Projosoedarmo untuk menjadi 

                                                           
100

 Wawancara dengan Bapak Edi Meimunandar (54 tahun) pada tanggal 11 
Desember 2013 di Kantor Pemerintah Kota Mojokerto Bagian Pembangunan, Jalan Gajah 
Mada Nomor 145, Kota Mojokerto. 
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Walikota Mojokerto sejak tanggal 15 Januari 19. Sejak mendapat mandat menjadi 

Walikota Mojokerto itu kemudian Samioedin beserta keluarganya bertempat 

tinggal di rumah dinas walikota yang terletak di Jalan Hayam Wuruk Kota 

Mojokerto.  

2. Masa Awal Pemerintahan Walikota Samioedin 

Samioedin dilantik menjadi Walikota Mojokerto  pada tanggal 15 

Januari 1979, bertempat di Gedung Nasional Majapahit yang berada di Jalan 

Gajahmada. Samioedin dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Soenandar 

Prijosoedarmo dengan ditandai oleh penyematan tanda jabatan sebagai Walikota 

Mojokerto. Dalam pelantikan tersebut dihadiri oleh anggota DPR dan pejabat 

tingkat kelurahan dan kecamatan se-Kota Mojokerto. 

Gambar. 2. 

Pelantikan dan Sumpah Jabatan Walikota  

 

Sumber: Badan Arsip Kota Mojokerto 

Sejak menjabat sebagai walikota, Samioedin mulai menyusun program 

kerja dan kebijakan pembangunan di Kota Mojokerto. Program kerja dan 
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pembangunan pada masa pemerintahan Walikota Samioedin tidak terlepas dari 

program pemerintah Orde Baru yang sedang memasuki Pembangunan Lima 

Tahun ke 3 atau yang dikenal dengan PELITA III101. Pelaksanaan pembangunan 

Kota Mojokerto yang sedang memasuki PELITA III ditetapkan berdasarkan 

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979. Diselenggarakan berdasarkan GBHN 

1978, dimana dalam keputusan GBHN ini secara eksplisit ditegaskan pentingnya 

partisipasi aktif yang semakin meluas dan merata segenap lapisan masyarakat, 

baik dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam pertanggung jawaban 

atas pelaksanaan pembangunan. Pemerataan partisipasi masyarakat dalam 

menerima kembali hasil pembangunan merupakan asas bagi usaha pemerataan 

pembangunan diseluruh pedesaan menjadi konsep utama Orde Baru yang 

dijalankan oleh Walikota Samioedin102.  

Walikota Samioedin dalam menjalankan program pembangunan di 

Kota Mojokerto dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Mojokerto 

                                                           
101 Pelaksanaan PELITA III merupakan kelanjutan dari Pelita I dan II, 

pelaksanaan Pelita berdasarkan delapan jalur pemerataan yang menjadi dasar 
pembangunan masa kepemimpinan Samioedin diantaranya adalah pemerataanpemenuhan 
kebutuhan pangan, sandang dan papan, pelayanan kesempatan memperoleh pendidikan 
dan pelayanan kesehatan, pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan 
berusaha, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan pemuda dan 
wanita, pemerataan penyebaran pembangunan, pemerataan kesempatan kerja, dan 
pemerataankesempatan memperoleh keadilan. Slamet Harijadi, Satu Dasawarsa 
Pengabdianku, (Mojokerto : Pemerintah Kota Mojokerto, 1989), hlm. 6. 

 
102 Dalam Repelita III lebih lanjut ditetapkan bahwa pembangunan desa 

mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat desa dan terdiri atas berbagai sektor 
dan program yang saling berkaitan. Pembangunan desa diarahkan untuk meletakkan dasar 
pembangunan nasional yang kuat dan sehat. Taliziduhu Ndraha, Pembangunan 
Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 
hlm. 66. 
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sejumlah 20 orang103. DPR tersebut merupakan hasil pemilihan umum tahun 

1977. Pada masa pemerintahan Walikota Samioedin, arahan atau landasan 

konseptual pembangunan Kota Mojokerto pertama kalinya di rumuskan dalam 

wacana Budiparindra. Kota Budiparindra merupakan singkatan dari budaya, 

pendidikan, pariwisata, industri dan perdagangan104. Intinya Kota Mojokerto akan 

dikembangkan menjadi kota budaya, kota pendidikan, kota pariwisata, kota 

industri dan kota perdagangan. Landasan pembangunan Kota Mojokerto sebagai 

Kota Budiparindra disusun  dengan memperhatikan kondisi geografis Kota 

Mojokerto, serta tidak terlepas dari kebijakan yang sesuai dengan pilar-pilar Orde 

Baru. Rencana pembangunan Kota Mojokerto dengan corak khas Budiparindra ini 

tertuang dalam Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 0032/ 05/ 1983/ 

SK DPRD105.  

Secara teknis pemerintahan kota pada masa Orde Baru adalah 

kepanjangan pemerintah pusat, sehingga gaya kepemimpinan Walikota Samioedin 

juga menggunakan konsep yang dibangun Orde Baru yakni “Wong Cilik Kudu 

Melu Gumuyu”. Konsep ini dimaknai adanya upaya pemberdayaan rakyat desa 

                                                           
103 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kotamadya Mojokerto 

merupakan hasil pemilihan umum tahun 1977 yang bertugas sejak tanggal 11 Juli 1977 
berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : PM. 
012/69/1977/SK tertanggal 4 Juli 1977. Sejak saat berlakunya keputusan tersebut telah 
dilantik para anggota DPRD tingkat II Kotamadya Mojokerto sebagaimana ditentukan 
oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 1969 pasal 24 ayat 3 yang berjumlah 20 orang. 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto, Karya Lima Tahun DPRD 
Kotamadya Dati II Mojokerto (Kurun Waktu Tahun 1977-1982) Sebagai Wakil Rakyat), 
(Mojokerto : Pemerintah Kotamadya Mojokerto, 1982), hlm. 22. 

  
104 Wawancara Dengan Bapak Slamet Harijadi (74 tahun) pada tanggal 13 

Desember 2013 di Jalan Trunojoyo, Magersari, Kota Mojokerto. 
 
105 Harijadi, op. cit., 
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untuk mencapai pemerataan bagi masyarakat yang berada di lapisan bawah ikut 

menikmati hasil-hasil pembangunan tidak boleh dilupakan106. Program 

mengangkat lapisan bawah pedesaan untuk ikut berpartisipasi dalam menikmati 

hasil pembangunan di tengah pesatnya arus pembangunan berwawasan 

pertumbuhan merupakan suatu langkah yang ditempuh pada masa pemerintahan 

Walikota Samioedin.  

Sebagian besar program-program yang dijalankan pada masa 

pemerintahan Walikota Samioedin merupakan program pemerintah pusat, di 

tingkat daerah hanya sebagai pelaksana teknis107. Walaupun hanya sebagai 

pelaksana teknis pembangunan di tingkat daerah, namun Samioedin merupakan 

walikota yang dikenal masyarakat karena beberapa program kreatifnya yang 

dilakukan dalam pembangunan Kota Mojokerto. Salah satu program yang menjadi 

perhatian nasional adalah pelaksanaan program pembangunan rumah Rp 100,- 

yang pada saat itu sempat menjadi berita nasional karena keunikannya, program 

ini juga mendapat kunjungan dari Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat yang 

saat itu di jabat oleh Cosmas Batubara108. 

Pembangunan-penbangunan yang dilakukan pada masa pemerintahan 

Walikota Samioedin telah jelas arahan dan prinsip pembangunan dengan landasan 

Budiparindra. Namun dengan segala keterbatasan terutama dana subsidi  dari 

pusat yang sangat terbatas, hingga akhir masa pemerintahannya Walikota  

                                                           
106 “Wong Cilik Kudu Melu Gumuyu”, dalam Berita Yudha, 26 Agustus 1980. 
 
107 Purnawan Basundoro, Sejarah Pemerintah Kota Surabaya: Sejak Masa 

Kolonial Sampai Masa Reformasi (1906-2012), (Yogyakarta: Departemen Ilmu Sejarah 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga dan Elmatera Publishing, 2012), hlm. 85. 

 
108 “Kesan dan Pesan Menmud Perumahan”, dalam Berita Yudha, 18 Juli 1980. 
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Samioedin belum bisa memenuhi sepenuhnya apa yang disebut Kota Mojokerto 

sebagai kota budaya, kota pendidikan, kota pariwisata, kota Industri, dan kota 

perdagangan. 

E. Pembangunan Bidang Sosial Ekonomi 

1. Pembentukan Paguyuban Becak 

Sektor informal memang selalu menjadi incaran bagi masyarakat yang 

tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal, lebih-lebih di kota yang sedang 

berkembang. Kota Mojokerto yang mempunyai tanah terbatas serta penduduk 

terpadat ketika itu tentu tidak dapat terlepas dari sektor informal yang mewarnai 

kondisi kota. Salah satu sektor informal yang terus berkembang di perkotaan 

adalah keberadaan transportasi becak. Persebaran becak yang mewarnai Kota 

Mojokerto selalu menjadi aktivitas sehari hari yang mengantarkan penumpang ke 

tempat-tempat tujuan. Para pengayuh becak banyak tersebar ditempat-tempat 

keramaian dan kantor-kantor yang setiap harinya membutuhkan transportasi. 

Masyarakat biasanya menggunakan jasa becak sebagai alat transportasi jarak 

dekat. Semakin banyaknya perkembangan becak di Kota Mojokerto mendorong 

lahirnya kebijakan Walikota Mojokerto untuk membentuk paguyuban becak.  

Pembentukan paguyuban becak ini berfungsi sebagai wadah untuk 

menyalurkan aspirasi para tukang becak, misalnya untuk mekanisme becak di 

jalan agar tidak berebut penumpang. Penyesuaian tarif penumpang becak juga 

diatur dalam paguyuban becak. Untuk memudahkan segala administrasi para 

tukang becak di Kota Mojokerto, Walikota Samioedin pada tanggal 20 Desember 

1979 mengeluarkan kebijakan pembentukan organisasi paguyuban becak yang 
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diberi nama Paguyuban Becak Mojopahit109. Pembentukan Paguyuban ini di 

mulai dengan pendirian perkumpulan pengemudi becak di tingkat kelurahan di 

Kota Mojokerto yang disebut dengan Persatuan Pengemudi Becak, misalnya di 

Kelurahan Kranggan dibentuk Persatuan Pengemudi Becak Kranggan, di 

Kelurahan Miji dibentuk Persatuan Pengemudi Becak Miji. Persatuan Pengemudi 

Becak dari tingkat kelurahan ini semuanya tergabung ke dalam anggota 

Paguyuban Becak Mojopahit di tingkat Kota Mojokerto110. 

Walikota Samioedin mengeluarkan kebijakan pembentukan paguyuban 

becak di Kota Mojokerto diawali dari pengalaman pribadi walikota dan beberapa 

pegawai pemerintahan yang seringkali menggunakan jasa becak ketika hendak 

melakukan sholat jum’at di Masjid Al-Fattah. Masjid tersebut terletak di sebelah 

barat alun-alun Kota Mojokerto yang berjarak sekitar 1 km dari Kantor Walikota 

Mojokerto111. Selain itu, pengalaman pribadi Walikota Samioedin setelah 

melakukan olahraga sering melihat para tukang becak masih tidur di atas 

becaknya. Ketika melihat hal ini, kemudian Samioedin mengadakan dialog 

terbuka dengan para tukang becak. Pengalaman tersebut telah menimbulkan ide 

untuk mengambil langkah pembentukan paguyuban becak dengan membuat 

                                                           
109 “Abang Becak Sambut Kebijaksanaan Walikotamadya”, dalam Karya Darma, 

17 Januari 1980. 
 
110 Wawancara dengan Bapak Sentot (50 tahun) pada tanggal 14 Mei 2014 di 

Cakarayam Baru, RT: 3, RW: 3 Kelurahan Mentikan. 
 
111 “Rumah Seratus Rupiah”, dalam Mutiara, 3September 1980. 
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beberapa program yang bertujuan untuk mensejahterakan tukang becak, termasuk 

pembangunan rumah murah untuk tukang becak yang membutuhkan rumah112.  

Kebijakan Walikota Samioedin untuk mengangkat derajat para tukang 

becak terbukti dengan ditandatanganinya surat pernyataan pendirian paguyuban 

becak pada tanggal 20 Desember 1979113. Peguyuban Becak Mojopahit diketuai 

oleh Syafi’i Susanto dan sekretarisnya Sumarlan. Upaya pemerintah dalam 

mewujudkan pemerataan pembangunan dengan mengutamakan kepentingan 

masyarakat di kalangan tukang becak mendapat sambutan baik, hal ini terbukti 

dengan sejumlah 896 orang tukang becak mulai bulan Desember 1979 tergabung 

dalam organisasi Paguyuban Becak Mojopahit Mojokerto114. Di dalam surat 

pernyataan itu disebutkan, kebijaksanaan Walikota Mojokerto merupakan 

kelanjutan kebijakan Gubernur Jawa Timur untuk menangani pembinaan terhadap 

kesejahteraan tukang becak khususnya di Mojokerto sebagai salah satu upaya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah115. 

Pendirian Paguyuban Becak Mojopahit yang memprioritaskan program 

kesejahteraan untuk tukang becak tidak berjalan lancar dalam hal pembiayaan. 

Dana pembiayaan untuk keberlangsungan organisasi tidak mendapat dana dari 

walikota maupun jajaran Pemerintahan Kota Mojokerto. Dana untuk pembiayaan 

                                                           
112 Wawancara dengan Bapak Edi Meimunandar (54 tahun) pada tanggal 11 

Desember 2013 di Kantor Pemerintah Kota Mojokerto di Jalan Gajahmada No 154, Kota 
Mojokerto. 

 
113 “Abang Becak Sambut Kebijaksanaan Walikotamadya”, dalam Karya Darma, 

17 Januari 1980. 
 
114 Ibid.,.  
 
115 Ibid.,  
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Paguyuban Becak di himpun dari tiap-tiap Persatuan Pengemudi Becak di tingkat 

kelurahan senilai Rp 5000,- per kelurahan. Pembayaran itu dilakukan sekali dalam 

satu bulan, dana yang terkumpul ini kemudian digunakan untuk pembiayaan 

keberlangsungan organisasi116. 

Walikota beserta jajaran Pemerintah Kota Mojokerto bekerja sama 

dengan istri tukang becak untuk mendirikan warung murah bagi tukang becak. 

Warung ini didirikan untuk menolong tukang becak. Untuk mendirikan warung 

murah membutuhkan dana yang besar, dan waktu yang relatif panjang. 

Permasalahan yang paling utama terletak pada modal usaha untuk memulai usaha 

warung117. Kebijakan atau cara yang diambil oleh Walikota Samioedin dalam 

pendirian warung murah ditempuh dengan jalan bekerja sama dengan warung-

warung yang biasanya digunakan tukang becak berpangkal untuk turut 

berpartisipasi menyediakan sarapan pagi bagi para tukang becak. Untuk 

melancarkan program ini, Walikota  Kota Mojokerto mengajukan bantuan 

permintaan modal pada Gubernur Jawa Timur. 

Usaha Walikota Samioedin dalam mengupayakan bantuan modal untuk 

pendirian warung murah mendapat sambutan baik dari Gubernur Jawa timur, 

dalam kunjungan kerja Wakil Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Soegiono 

ke Kota Mojokerto. Secara simbolik Soegiono menyerahkan bantuan 1 ton beras 

kepada Walikota Samioedin kemudian diteruskan kepada Ketua Paguyuban Becak 

Mojopahit Kota Mojokerto. Bantuan ini digunakan sebagai modal awal dalam 
                                                           

116
 Wawancara dengan Bapak Sentot (50 tahun) pada tanggal 14 Mei 2014 di 

Cakarayam Baru, RT: 3, RW: 3 Kelurahan Mentikan. 
 
117 Nizamuddin, “Warung, Yang Dilupakan”, dalam Merdeka, 29 Mei 1980. 
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pendirian warung murah118. Kemudian dari pemerintah Kota Mojokerto sendiri 

menyerahkan 0,25 ton beras119.  

Warung murah khusus untuk pengemudi becak ini didirikan pada tahun 

1980 di Kelurahan Miji, Kota Mojokerto. Warung ini melayani makan para 

tukang becak dengan harga Rp 50 hingga Rp 75 untuk sepiring nasi dengan satu 

jenis lauk beserta minumnya120. Setiap pagi dan siang hari warung ini dipadati 

tukang becak sebelum berangkat untuk mangkal. Kemudian pada sore hari tutup 

karena para pengemudi becak kembali ke rumah masing-masing. 

Gambar. 3. 

Warung Murah Pengemudi Becak Kelompok Kelurahan Miji 

 

Sumber: Karya Darma, 20 Januari 1980. 

                                                           
118 “Paguyuban Tukang Becak”, dalam Berita Yudha, 16 september 1979.  
 
119 “Sistim Perumahan Murah Kodya M’Kerto Untuk Bahan & Polanas”, dalam 

Bhirawa, 1 Oktober 1979. 
 
120

 Gubernur Bantu 1 ton Beras Untuk Paguyuban Tukang Becak Mojokerto”, 
dalam Karya Darma, 14 September 1980. 
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Selain mendirikan warung murah, Walikota Samioedin juga 

mengeluarkan kebijakan untuk mendirikan rumah murah bagi tukang becak. 

Program ini sudah di rencanakan sejak awal pendirian Paguyuban Becak 

Mojopahit, namun usaha Walikota Samioedin dalam mewujudkan perumahan 

murah ini mengalami hambatan dalam hal pendanaan. Sejak di dirikan Paguyuban 

Becak Mojopahit pada bulan Desember 1979 hingga bulan Mei 1980, 

Pembangunan rumah murah ini belum mendapatkan pembiayaan dari walikota 

ataupun jajaran pemerintah. Tukang becak yang tergabung dalam paguyuban 

becak Mojopahit ini kemudian meminta penindaklanjutan permohonan biaya 

organisasi melalui surat yang dikirimkan kepada Walikota Samioedin oleh Syafi’i 

Susanto selaku ketua paguyuban becak pada tanggal 2 Mei 1980121.  

Sejak diterimanya surat permohonan fasilitas dan dana bagi 

kelangsungan organisasi paguyuban becak ini dijawab oleh Walikota beserta 

jajarannya dirapatkan dengan hasil keputusan pada tanggal 6 Mei 1980. Melalui 

Surat Keputusan Walikota Nomor 3 dengan pokok surat balasan pengerjaan 

pembangunan perumahan tukang becak yang selanjutnya dikerjakan oleh dinas 

pekerjaan umum Kota Mojokerto122. 

Usaha Walikota Mojokerto untuk melaksanakan program pembangunan 

rumah untuk tukang becak ini dengan mengajukan permintaan bantuan kepada 

Gubernur Jawa Timur. Upaya walikota dalam pengajuan bantuan dana ini 

berhasil, dana yang diperoleh dari bantuan pemda tingkat I Jawa Timur yang 
                                                           

121 Arsip Kerukunan Tukang Becak Majapahit Mojokerto no 12 / KTMB/ tahun 
1980, Koleksi Arsip Kota Mojokerto.  

 
122 Arsip surat perintah kerja Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II 

Mojokerto, Koleksi Arsip Kota Mojokerto.  
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diberikan melalui dinas sosial sebesar 1.000.000 dan Rp 350.000 dari APBD Kota 

Mojokerto123. Pembangunan rumah tukang becak ini untuk tahap pertama 

dibangun 15 rumah dengan biaya Rp 150.000 per rumah diatas tanah desa124. 

Pembangunan rumah tuang becak ini tersebar di tiga desa, yaitu Desa Siponrejo, 

Desa Miji dan Desa Kedundung. Pembangunan rumah tersebut dibangun oleh 

tukang-tukang di sekitar daerah tersebut dengan upah yang lebih murah dari 

biasanya.  

Gambar. 4. 

Rumah Tukang Becak 

 

Sumber : Mutiara, tanggal 3 September 1980 

Pembangunan rumah yang diperuntukkan bagi tukang becak ini 

mendapat sambutan baik dari anggota paguyuban becak yang saat itu telah 

                                                           
123 “Dengan Rumah Mereka itu Tenang”, dalam Merdeka, 21 Juli 1980. 
 
124 “Di cicil Rp 100,- sehari: Perumahan Untuk Abang-abang becak di 

Mojokerto”, dalam Suara Karya, 5 Juni 1980. 
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mencapai 896, sejumlah 400 diantaranya sangat membutuhkan rumah. Pada tahun 

1980 telah berhasil dibangun sebanyak 20 unit rumah tukang becak. Rumah yang 

dibangun itu berukuran 3x9 m, dan yang lebih besar berukuran 3,5x12 m yang 

dibangun di atas tanah milik kelurahan125.  

Perumahan yang didirikan untuk tukang becak dikenal dengan sebutan 

“rumah topengan”, karena bagian depan rumah ditembok dan belakangnya dari 

bambu. Rumah tersebut terdiri dari ruang tamu merangkap ruang makan, sebuah 

kamar tidur dan dapur. Hanya ruang tamu saja yang lantainya diplester semen, 

sedangkan kamar tidur dan dapur masih berlantai tanah. Setiap lima rumah yang 

sudah dihuni disediakan dua kamar mandi dan sebuah WC, sehingga ketika akan 

mandi mereka bergiliran126. 

Walikota Mojokerto juga memberikan keringanan pembayaran dengan 

cara mencicil atau mengangsur perhari. Rumah dan tanah yang dibangun ini 

terhitung seharga Rp 200.000,-127. Tukang becak yang mendapat rumah sederhana 

itu juga dapat membeli rumah itu dengan angsuran Rp 200,- perhari untuk rumah 

yang kondisinya lebih besar dari yang angsuran Rp 100,-. Cara pemungutan yang 

dilakukan juga sangat unik dan mudah dengan meletakkan kotak uang kecil yang 

terkunci di masing masing ruang tamu rumah tukang becak dirumahnya yang 

baru. Tukang becak mengisi kotak itu dengan cicilan uang selama tiga tahun. 

Setiap bulan seorang petugas dari paguyuban becak mengambil dan mencatat 

                                                           
125 “Rumah Seratus Rupiah”, dalam Mutiara, 3 September 1980. 
 
126 “Rumah Seratus Rupiah”, dalam Mutiara, 3 September 1980. 
 
127 Wahyudi., op. cit., hlm. 286.  
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uang dalam kotak itu. Uang tersebut dikelola kembali hingga terkumpul dalam 

suatu jumlah yang cukup untuk mendirikan rumah lagi128.  

Program lain yang bertujuan untuk mensejahterakan pengemudi becak 

antara lain pertukangan dan perbengkelan becak sederhana, dana kematian, 

penampungan bagi yang tuna wisma, serta kesehatan. Bantuan kesehatan itu 

diberikan kepada tukang becak untuk berobat secara gratis di puskesmas 

setempat129. Pemerintah Kota Mojokerto mempunyai anggran dana khusus tukang 

becak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Para tukang becak cukup 

membawa kartu anggota paguyuban becak ke puskesmas dimana pengemudi 

becak itu tinggal130.  

Perhatian dan keseriusan Pemerintah Kota Mojokerto dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup tukang becak ini juga ditunjukkan dengan beberapa 

proyek pembangunan yang sering kali melibatkan para tukang becak dalam 

pengerjaannya. Banyak dari tukang becak ini oleh Pemerintah Kota Mojokerto 

dipekerjakan sebagai tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pemerintah kota seperti 

menjadi tenaga pembuang sampah, tenaga pembersih selokan, serta proyek-

proyek lain sehingga tenaga mereka tidak pernah sepi berkarya131. 

                                                           
128 “Dengan Rumah mereka itu tenang”, dalam Merdeka, 21 Juni 1980,  
 
129

 “Paguyuban Tk. Becak Mojokerto”, dalam Berita Yudha, 14 September 1980. 
 
130 Layanan kesehatan ini serupa dengan Jmkesmas untuk keluarga miskin, 

sehingga selain tukang becak, masyarakt yang tidak mampu juga mendapatkan pelayanan 
gratis di puskesmas. 

 
131 Wawancara dengan Bapak Ddzakir Mukti (70 tahun) pada tanggal 2 Maret 

2014 di Balongsari Gang 8 Nomor 2 Kota Mojokerto. 
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Dalam perkembangannya pada tahun 1982 saat menjelang pemilihan 

umum, paguyuban becak Mojopahit selanjutnya disisipi kepentingan politis partai 

Golkar dan dijadikan sebagai ajang untuk meramaikan kampanye Golkar 

menghadapi pemilu. Artinya, lewat becak Golkar bisa berkempanye pemilu 

dengan menjadikan becak sebagai ajang promosi yang murah bagi Golkar kepada 

masyarakat pengguna becak, mengingat bahwa konsumen becak terdiri dari 

masyarakat golongan bawah yang jumlahnya mendominasi132.  Dalam kegiatan 

kegiatan kampanye, Partai Golkar juga sering menggunakan jasa tukang becak 

untuk meramaikan suasana kampanye mengelilingi Kota Mojokerto133. 

2. Membangun Program Ibu-Ibu PKK  

Dalam sebuah kota yang yang sudah maju maupun yang masih 

tergolong mengalami perkembangan menuju proses kesejahteraan, peran 

perempuan sangat diperlukan terutama dalam kegiatan PKK (Program 

Kesejahteraan Keluarga). Dalam kegiatannya, perkumpulan ini biasanya 

mempunyai program-program yang digunakan untuk memajukan wilayah kota. 

Perkembangan PKK di Kota Mojokerto pada tahun 1980-an mempunyai beberapa 

program kerja yang merupakan perpanjangan tangan dari program kerja walikota. 

Program PKK yang dilakukan di wilayah Kota salah satunya adalah PKK di 

Kelurahan Gedongan, Kecamatan Magersari Kota Mojokerto. Program PKK yang 

berlangsung di Kelurahan Gedongan digerakkan oleh Ibu-ibu PKK yang saat itu 

                                                           
132 Wawancara dengan Bapak Yazid Qohar (64 tahun) pada tanggal 9 Maret 2014 

di Miji Gang 3, Kota Mojokerto. 
 
133

 Wawancara dengan Bapak Sentot (50 tahun) pada tanggal 14 Mei 2014 di 
Cakarayam Baru, RT: 3, RW: 3 Kelurahan Mentikan, Kota Mojokerto. 
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mayoritas anggotanya adalah ibu rumah tangga yang setiap harinya tidak 

mempunyai kesibukan di luar rumah.  

Salah satu program untuk PKK berlangsung di Kelurahan Gedongan 

yang saat itu diketuai oleh Ibu Supangkat melakukan beberapa program, 

diantaranya adalah sejak tahun 1979 ibu-ibu PKK memiliki kesibukan dengan 

membuat usaha tempe yang setiap pagi dititipkan di warung-warung yang ada di 

Kelurahan Gedongan. Kondisi ini terus berlangsung setiap sore hingga malam 

hari, ibu-ibu  membungkus tempe dan ketika pagi juga dilakukan distribusi ke 

warung-warung. Hasil yang dicapai kelurahan ini dinilai cukup signifikan dengan 

berhasil dibangunnya jalan dan Balai Kelurahan Gedongan dengan menggunakan 

dana swadaya dengan dana yang berasal dari pemerintah Kota Mojokerto134. 

PKK di Kelurahan Gedongan ini juga telah mengusahakan peternakan 

ayam potong sejumlah 30 ekor, dan pemeliharaan ikan tombro yang tersebar di 

Gedongan Gang I, Gedongan Gang 5 dan Gedongan Gang 9. Ikan ikan ini 

dipelihara dengan memanfaatkan lahan pekarangan masyarakat yang luas. Hasil 

dari perikanan tombro ini kemudian digunakan untuk menambah gizi anak-anak 

balita yang diberikan setiap empat kali dalam sebulan di Kelurahan Gedongan135.  

Perkumpulan PKK ini juga mendirikan warung murah yang 

menyediakan bahan pokok, warung murah ini menggunakan sistem kupon yang 

diperolah dari pengurus PKK. Program ini tidak hanya memberi harga yang 

murah bagi ibu-ibu, tetapi juga membantu masyarakat Kelurahan Gedongan, 

                                                           
134 Wahyudi, op. cit., hlm 321-323. 
 
135 Ibid.,  
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karena pembayaran yang dilakukan ketika para suami anggota PKK sudah 

menerima gaji dari hasil kerjanya. Kekeluargaan yang terjalin ini semakin kuat 

diantara anggota ibu-ibu PKK136. 

Perhatian di bidang pendidikan juga terbukti dengan keberhasilan ibu-

ibu yang tergabung dalam PKK se-Kota Mojokerto untuk mendirikan sekolah. 

PKK tingkat Kota Mojokerto ini bernama Yayasan Ibu137, yang diketuai serta 

digerakkan oleh Sitiyani Abdul Kadir yang tidak lain adalah istri dari Walikota 

Samioedin. Perhatian dalam pendidikan itu diwujudkan dalam bentuk 

pengumpulan dana yang dihimpun dari anggota PKK di tingkat kelurahan, 

kemudian dana tersebut di kumpulkan pada ketua PKK Yayasan Ibu. Pada tahun 

1980an dana tersebut digunakan untuk mendirikan sekolah menegah kejuruan 

yang sekarang dikenal dengan Sekolah Menengah Kejuruan Paramita yang 

terletak di Jalan Empunala Nomor 15 Kota Mojokerto138. 

3. Pelaksanaan Program KB 

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan program yang 

digalakkan pada masa Orde Baru yang bertujuan untuk membatasi kelahiran dan 

mempercepat pertumbuhan ekonomi. Program Keluarga Berencana pertama kali 

digulirkan pemerintah Orde Baru pada tahun 1969. Menurut pemerintah Orde 

                                                           
136 Ibid., 
 
137 PKK Yayasan Ibu merupakan PKK yang membawahi semua anggota PKK di 

tingkat kelurahan-kelurahan di wilayah Kota Mojokerto. Wawancara dengan Bapak 
Yazid Qohar (64 tahun) pada tanggal 9 Maret 2014 di Miji Gang 3, Kota Mojokerto. 

 
138 Wawancara dengan Bapak Yazid Qohar (64 tahun) pada tanggal 9 Maret 2014 

di Miji Gang 3, Kota Mojokerto. 
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Baru, program nasional tersebut bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan 

dan kesejahteraan bagi ibu, anak, keluarga serta masyarakat pada umumnya139.  

Pelaksanaan Program KB di Kota Mojokerto melalui berbagai strategi 

dilakukan oleh pemerintah untuk mempropagandakan program KB agar dapat 

diterima oleh masyarakat. Kampanye untuk mensukseskan program KB sejak 

awal sangat identik dengan slogan “Dua Anak Cukup”. Slogan tersebut banyak 

bertebaran di gapura desa, jembatan, bahkan pada beberapa rambu-rambu lalu 

lintas di jalanan. Kelurahan atau Desa yang merupakan Sasaran utama dari 

program KB mendapat dukungan dari posyandu yang berperan aktif dalam 

melakukan sosialisasi pentingnya program ini140. Peran serupa juga dilakukan 

oleh PKK dengan membentuk kelompok-kelompok KB, salah satu kelompok KB 

yang dibentuk di Kota Mojokerto adalah Kelompok KB Lestari. Pendekatan yang 

dilakukan oleh PKK bersama perangkat desa secara rutin untuk berdiskusi dan 

berkomunikasi dengan masyarakat mengenai pentingnya program KB.  

Pemerintah Kota Mojokerto juga melakukan safari dalam rangka 

mensukseskan program KB untuk masyarakat kota dengan melakukan 

penyuluhan-penyuluhan di posyandu dan di balai kelurahan. Bahkan ada aparat 

kelurahan yang didampingi oleh pejabat pemerintah tertinggi kota. Kondisi 

demikian tampak dalam sosialisasi program KB di wilayah Kota Mojokerto yang 

dilakukan di Balai Desa Wates Kota Mojokerto, dalam sosialisasinya Walikota 

                                                           
139 Tim Penulis Menteri/Sekertaris Negara, 30 Tahun Indonesia Merdeka 1974-

1975, (Jakarta: PT Tira Pustaka, 1981), hlm. 205. 
 
140 Dwi Wahyono Hadi, “Propaganda Pemerintah Orde Baru Tahun 1966-

1980”, (Skripsi, tidak diterbitkan pada Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, 
Universitas Airlangga, 2012), hlm. 80. 
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Samioedin selalu menyampaikan bahwa akseptor KB mendapat julukan sebagai 

pahlawan pembangunan. Julukan sebagai pahlawan pembangunan tersebut terlihat 

dari pidato Walikota Samioedin sebagai berikut: 

“Peserta KB Lestari merupakan pahlawan-pahlawan pembangunan yang 
patut dihargai dan dijaga kelestariannya, serta difikirkan akan 
kehidupannya, keluarga kecil telah terbentuk sebab berdasarkan data 
rata-rata setiap 1 rumah tangga 5 keluarga terdiri dari 2 orang ayah ibu 
dan 3 orang anak. Hanya sekarang bagaimana caranya kita meningkatkan 
taraf hidup keluarga kecil ini sehingga menjadi keluarga yang 
sejahtera.”141 

 

Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menarik minat perempuan 

agar mengikuti KB. Usaha aparat pemerintahan bersama aparat desa dalam 

mensukseskan program KB sangat beraneka ragam, mulai dari pengecetan rumah-

rumah penduduk dengan gambar dan tulisan “KB dan Dua Anak Cukup”. Pada 

tahun 1981 pemerintah Kota Mojokerto memberikan modal berupa paket kerja 

yang diberikan kepada kelompok-kelompok KB. Salah satu kelompok KB yang 

mendapat bantuan modal adalah kelompok KB Lestari. Sejumlah tiga orang 

anggota KB Lestari menerima bantuan dalam bentuk paket kerja unit peternak 

ayam potong masing masing orang mendapat bantuan modal sejumlah Rp 

83.300142.  

Anggota kelompok KB Kelurahan Wates mendapatkan kredit 

seluruhnya berjumlah Rp 250.000, bantuan uang ini kemudian di salurkan kepada 

seluruh anggota KB di Kelurahan Wates. Setiap anggota mendapatkan pinjaman 

                                                           
141 “Tiga KB Lestari Terima Paket Modal Kerja”, dalam Jawa Pos, 6 Mei 1981. 
 
142 Ibid., 
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senilai Rp 25.000. Untuk melunasi pinjaman tersebut, anggota KB dapat 

mengansur Rp 150 dan dibayarkan  setiap hari tanpa bunga dengan masa tenggang 

6 bulan143. Pinjaman tersebut diberikan dengan syarat dimana para kaum ibu 

bersedia menggunakan alat kontrasepsi dan mengajak ibu-ibu lainnya untuk 

menjadi akseptor. Ibu-ibu yang mau memenuhi syarat ini kemudian mendapatkan 

intensif pinjaman modal yang disalurkan melalui kelompok-kelompok KB di 

tingkat kelurahan. Jika para ibu ataupun kelompok KB berhasil mengumpulkan 

lebih banyak akseptor baru dan mampu mengelola dana pinjaman dengan baik 

akan mendapat pinjaman yang lebih besar. 

Usaha untuk meningkatkan jumlah akseptor KB juga dilakukan dengan 

cara pemberian bantuan modal untuk peningkatan industri rakyat yang sebagian 

besar terdiri dari pengusaha kecil dan pengusaha lemah modal. Dalam 

kebijakannya, Walikota Samioedin memberikan bantuan modal untuk Industri 

rakyat ini dengan memberikan paket modal sejumlah Rp 500.000. Dana modal 

yang diberikan tersebut bersumber dari APBD tahun 1980/1981. Dana tersebut 

kemudian dipinjamkan kepada Abdul Mukti yang mempunyai usaha pertukangan 

kayu sejumlah Rp 100.000, untuk kelompok pengrajin tahu di Kelurahan 

Balongsari sejumlah Rp 200.000, Ibu Sukarmin pembuat jamu jawa di Kelurahan 

Kranggan mendapat pinjaman sejumlah Rp 50.000, Mochammad Alwi pengusaha 

tahu di Kelurahan Miji mendapat bantuan modal sejumlah Rp 100.000, dan 

Soenardi pembuat dandang tembaga di Kelurahan Kranggan mendapat bantuan 

                                                           
143 Ibid., 
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modal sejumlah Rp 50.000144. Pemberian modal untuk industri tersebut adalah 

upaya pemerintah untuk menarik keluarga agar mengikuti program KB yang 

menjadi program nasional pada masa pemerintahan Orde Baru. 

Pemerintah Kota Mojokerto juga mengelurkan kebijakan untuk 

meningkatkan program KB dikalangan istri-istri tukang becak yang tergabung 

dalam Paguyuban Becak Mojopahit. Pada tanggal 31 Agustus 1980, pengurus 

paguyuban becak mengadakan musyawarah di rumah Sumarlan145 yang berada di 

Desa Sidomulyo Gang 6 Nomor 20 Kota Mojokerto. Musyawarah ini dilakukan 

untuk mensosialisasikan pentingnya KB kepada anggota organisasi tukang becak 

yang sudah berkeluarga. Istri tukang becak yang tergabung dalam program KB 

yang tercatat hingga tanggal 31 Agustus 1980 ini sejumlah 80 orang146. Meskipun 

jumlah tersebut terlampau jauh dari jumlah anggota paguyuban tukang becak, 

namun himbauan untuk mengikuti KB tetap dilakukan para anggota yang belum 

bergabung untuk bergabung dan mensukseskan program tersebut. Data tukang 

becak yang mengikuti program KB pada tahun 1980 tersaji dalam tabel di bawah 

ini: 

 

 

 

 

                                                           
144 Ibid.,  
 
145 Sumarlan adalah sekertaris Pabuyuban Becak Mojopahit 
 
146 Koleksi Badan Arsip Kota Mojokerto, Surat Laporan Hasil musyawarah 

pengurus kerukunan tukang becak Mojopahit Mojokerto no 13/KTMB/1980. 
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Tabel. 6. 

Daftar Anggota Tukang Becak yang Mengikuti KB tahun 1980 

No. Nama No. Nama No. Nama 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

Rekan 
Tawi 
Satuman 
Sakur 
Gamin 
Oesmanto 
Moeslui 
Sueb 
Samsul 
Suwito 
Slamet 
Rifai 
Sutopo 
Supardi 
Sya’alim 
Marsono  
Djamil 
Waris 
Soeradi 
Soemarjo 
Simon 
Sukemi 
Silas 
Wakek 
Sali 
Osman 
Suwito 

28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 

Tomo 
Kasmudi 
Slamet 
Paji 
Sariman 
Madi 
Jalil 
Marsiman 
Kariono 
Marso 
Dario 
Suyanto 
Soeparno 
Sumiar 
Mulyono 
Samiran 
Suwarno 
Kalan 
Handoko 
Musimin 
Suwito 
Waliyadi 
Jumadi 
Sahil 
Rusma 
Sari 
Mataji 

55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
 

Amari 
Suradi 
Anwar 
Kasiari 
Wirosumarso 
Saleh 
Suposo 
Darmisemito 
Parmin 
Kiatno 
Muslimhadi 
M. Juri 
Soepingi 
Sa’i 
Abd. Muntalib 
Ketang 
Soegiono 
Santoso 
Suwito 
Sukur 
Herdinawan 
Munari 
Slamet 
Aminsalimin 
Sunawan 
Katimin 

Sumber: Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Mojokerto 
Nomor 13/ KTMB/ tahun 1980 
 

Pelaksanaan program KB yang dilakukan melalui berbagai cara tersebut 

bertujuan untuk  untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk serta untuk  

meningkatkan kesejahteraan penduduk di Kota Mojokerto. Peningkatan Jumlah 

akseptor KB pada tahun 1979-1989 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel. 7. 

Perkembangan Peserta KB aktif dan KB Baru 

Status Keterangan 1979/1989 1983/1984 1988/1989 
Peserta KB Baru 
dan Reaktif 

a. Target 7.86 2.325 4.248 

 b. Peserta Baru 1.122 2.184 423 
Peserta KB aktif a. Pasangan Usia 

subur 
9.988 12.048 15.338 

 b. Peserta KB aktif 5.601 7.952 10.356 

Sumber : Slamet Harijadi, Satu Dasawarsa Pengabdianku, (Mojokerto: Pemerintah 
Kotamadya Mojokerto, 1989), hlm. 43. 

 

4. Kredit Bagi Pengusaha Sepatu 

Pemberian kredit untuk pengusaha sepatu dilakukan Walikota 

Samioedin dengan membentuk koperasi. Realisasi pembentukan koperasi ini 

diwujudkan walikota Samioedin dengan mengadakan pertemuan pada tanggal 10 

April 1979 di Aula Gedung DPRD Kota Mojokerto. Pertemuan ini dilakukan 

Walikota bersama dengan  jajaran Pemerintah Kota Mojokerto, Dinas 

Perindustrian dan Jawatan Koperasi. Pertemuan tersebut  bertujuan untuk 

membahas inisiatif walikota Mojokerto untuk membentuk koperasi yang diberi 

nama Koperasi Pengrajin Sepatu Mojopahit147. 

Koperasi Pengrajin Sepatu Mojopahit ini resmi didirikan pada tanggal 

10 April 1979 yang diketuai oleh Moch Sueb Ilyas dan Walikota Samioedin 

sebagai pembinanya. Koperasi ini bertujuan untuk mengatur dan membantu 

pengrajin sepatu dalam proses produksi. Sejak awal didirikan tercatat 61 orang 

                                                           
147

 “Nasib Pengrajin Sepatu - DPT Diperhatikan”, dalam Bhirawa, 26 Juni 1979. 
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orang pengrajin resmi menjadi anggota. Untuk modal awal koperasi ini dihimpun 

dari saham wajib sebesar Rp 5.000,- dan iuran wajib anggota setiap bulan sebesar 

Rp 100,-. Pada awal tahun 1980an, Departemen Perindustrian memberikan 

bantuan koperasi sejumlah Rp 2.000.000 yang dirupakan alat-alat persepatuan 

berupa mesin jahit sejumlah 5 buah, alat cetakan sepatu sejumlah 200 buah. 

Bantuan ini kemudian dibagikan secara merata kepada anggota koperasi dengan 

sistem kredit, jadi bantuan ini diberikan kepada anggota dengan sistem kredit 

yang tidak mengikat. anggota yang mendapat bantuan wajib mencicil jumlah 

pinjaman tersebut tanpa bunga. Kemudian pada akhir bulan Maret 1981, anggota 

koperasi juga kembali mendapat bantuan dari Dinas Perindustrian Kota Mojokerto 

berupa bahan mentah untuk pembuatan sepatu sejumlah Rp 1.000.000148.  

Pada tahun 1980an, Pemerintah Propinsi Jawa Timur mengeluarkan 

kebijakan pemberian bantuan modal kepada pengusaha lemah di Jawa Timur. 

Program pemberian kredit ini merupakan program pemerintah Provinsi Jawa 

Timur yang digagas oleh Soenandar Prijosoedarmo selaku Gubernur Jawa Timur. 

Program ini berjalan atas kerjasama antara  Koordinator Bank Indonesia Achmad 

Efendi yang bekerja sama dengan pimpinan Bank BNI di Surabaya. Dalam 

kerjasama ini diperoleh kesepakatan pemberian kredit yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II149. Upaya 

pertama dalam realisasi program pemberian kredit itu dilakukan dengan 

                                                           
148 Wahyudi, op. cit., hlm. 298. 
 
149 “Pemerataan Kredit Ekonomi Lemah di Jatim, Disepakati”, dalam Merdeka, 

28 Desember 1979. 
 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KOTA MOJOKERTO PADA MASA PEMERINTAHAN 
WALIKOTA SAMIOEDIN 1979-1989

SARI RAHMAWATI



 
71 

 

 
 

melakukan pendataan calon-calon peminta kredit yang konkrit di pemerintah 

daerah kabupaten atau kota150.  

Di Kota Mojokerto, pelaksanaan program ini berjalan atas peran 

Walikota Samioedin. Ketika pemerintah provinsi Jawa Timur memberikan kredit 

bagi pengusaha di Kota Mojokerto, walikota mengambil kebijakan bahwa kredit 

akan diberikan kepada pengusaha sepatu lewat Koperasi Pengusaha Sepatu 

Mojopahit yang sudah di bentuk sejak tahun 1979. Kerjasama antara Walikota 

Samioedin dengan pihak BNI 46 ini bertujuan untuk mengatasi masalah 

permodalan yang ditimbulkan karena permasalahan pembayaran hasil produksi. 

Permasalahan pembayaran yang dilakukan para pedagang besar sering mengalami 

masalah karena hasil produksi para pengrajin tidak dibayar penuh. Para pengrajin 

diborong hasil produksinya tanpa menerima uang terlebih dahulu.  Pengusaha 

sepatu harus menunggu uang hasil penjualan sepatu dalam jangka waktu 3 sampai 

4 bulan. Bahkan ketika jatuh tempo itu tiba, para pengrajin kadang hanya 

menerima cek dari para pengusaha yang mayoritas didomonasi 90% orang 

Cina151. Untuk mengatasi masalah stagnasi inilah pemberian kredit modal 

                                                           
150 “Forum Komunikasi Untuk Bantu Pengusaha Lemah di Jawa Timur”, dalam 

Sinar Harapan,  2 Januari 1980. 
 
151 Cek itu dikenal dengan nama cek putih yang dapat digunakan untuk membeli 

bahan di toko-toko yang telah ditentukan, namun apabila membeli dengan cek ini juga 
terkena masa angus yang harus menambah beban pembayaran 5-10%. Wawancara 
dengan Bapak Yazid Qohar (64 tahun) pada tanggal 9 Maret 2014 di Miji Gang 3, Kota 
Mojokerto. 
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dilakukan oleh koperasi bekerja sama dengan BNI 46 agar proses produksi 

berjalan terus152. 

Pemberian kredit pertama BNI ini  mencapai Rp 279.000, dengan status 

kredit K.I.K153. Pengusaha sepatu yang menjadi anggota koperasi ini dibagi 

menjadi kelompok-kelompok, satu kelompok beranggotakan 10, 15 hingga 20 

pengrajin. Jadi setiap kelompok mendapat Rp 279.000,- yang kemudian dibagikan 

kepada kanggota kelompoknya154. Program yang dilaksanakan pada masa 

pemerintahan Walikota Samioedin ini tidak hanya sekedar memberikan kredit, 

tetapi pihak BNI 46 juga memberikan bekal berupa pendidikan keterampilan agar 

para pengusaha bisa lebih baik lagi dalam melakukan produksi sepatu lokal.  

Setelah adanya pemberian pinjaman modal tersebut, para pengrajin 

kemudian setiap hari dapat menyelesaikan produksi 3 kodi. Hal ini kemudian 

menimbulkan penumpukan hasil produksi sepatu. Penumpukan hasil produksi 

sepatu ini menimbulkan harga sepatu pada bulan April 1981 mulai merosot. 

Semula harga sepatu sekodinya berkisar Rp 14.000,- merosot menjadi Rp 11.000 

bahkan Rp 10.000,-. Harga ini tidak sebanding dengan harga bahan baku sepatu 

yang mengalami kenaikan. Penyebab lain merosotnya harga sepatu juga 

                                                           
152

 “75 % Pengrajin Sepatu di M’Kerto Peroleh Kredit dari BNI 46”, dalam 
Bhirawa, 25 April 1981. 

 
153 KIK Merupakan singkatan dari Kredit Investasi kecil. 
 
154 “205 pembuat Sepatu di Mojokerto akan mendapat kredit kelayakan BNI 46”, 

dalam  Surabaya Pos, 20  juni 1980. 
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disebabkan karena hasil produksi sepatu pabrik mulai beredar di Kota 

Mojokerto155. 

Pada saat terjadi penumpukan hasil produksi tahun 1981, pengurus 

koperasi juga tidak dapat mencarikan tempat pemasaran. Sehingga pengusaha 

sepatu menjual hasil produksi ke pedagang-pedagang besar dengan harga pas 

modal. Koperasi Pengusaha Sepatu Mojopahit tidak lagi berjalan sesuai dengan 

fungsi semula, para pengurus koperasi menguasai modal yang diberikan pihak 

BNI 46. Kondisi ini terjadi juga disebabkan karena kurangnya kontrol dari 

Pemerintah Kota Mojokerto dalam mengawasi berjalannya koperasi, semua 

kegiatan koperasi diserahkan kepada para pengurus. Pada pertengahan tahun 

1981, Koperasi Pengrajin Sepatu Mojopahit tidak lagi dapat menjalankan 

fungsinya156. 

5. Relokasi Pedagang Kaki Lima 

Sektor perdagangan menjadi salah satu sektor terpenting di dalam roda 

perekonomian di Kota Mojokerto, karena Kota Mojokerto merupakan kota yang 

miskin sumber daya alam, sehingga sektor perdagangan menguasai perekonomian 

dan karakteristik kota. Perkembangan sektor perdagangan yang cukup tinggi ini 

disebabkan karena berbagai faktor yang menentukan seperti tersedianya sumber 

daya manusia yang cukup banyak dan dukungan pemerintah daerah terhadap 

                                                           
155 Wahyudi, op. cit., hlm. 302. 
156

 Wawancara dengan bapak Yazid Qohar (64 tahun) pada tanggal 9 Maret 2014 
di Miji Gang 3 Kota Mojokerto. 
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kondisi perdagangan157. Kondisi Perdagangan di Kota Mojokerto pada tahun 

1979-1989 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel. 8.  

Data Perkembangan Jumlah Usaha Perdagangan 

No Uraian 79/80 83/84 
Kenaikan 

dalam % 
88/89 

Kenaikan 

dalam % 

1. Besar 7 12 14, 28 % 13 8,57% 

2. Sedang 404 336 0,39 % 429 0,62 % 

3. Kecil 229 752 43,32 % 920 30,17 % 

Sumber : Slamet Harijadi, Satu Dasawarsa Pengabdianku, (Mojokerto: Pemerintah 
Kotamadya Mojokerto, 1989), hlm. 30. 

 
Dari tabel tersebut dapat dianalisis bahwa prosentase peningkatan 

terbesar terjadi pada pedagang kecil. Pedagang kecil dapat diartikan sebagai 

pedagang yang menggantungkan kelangsungan hidupnya kepada pasar setempat 

yang terbatas, serta relatif tersebar dari segi lokasinya. Skala usaha kelompok 

pedagang ini umumnya sangat kecil, target pemasarannya yang sangat terbatas 

telah menyebabkan kelompok ini umumnya hanya menggunakan sarana 

transportasi yang sederhana, misalnya sepeda, gerobak, dan pikulan158.  

Sektor perdagangan tidak bisa terlepas dari keberadaan pedagang kaki 

lima yang berada di sudut-sudut Kota Mojokerto yang membuat pandangan 

kurang nyaman dan selalu menimbulkan permasalahan. Keberadaan pedagang 

kaki lima yang seringkali menempati fasilitas publik yang terdapat di Kota 

                                                           
157 Imam Sampurno, Profil Kota Mojokerto Tahun 2007 (Mojokerto: Pemerintah 

Kota Mojokerto. 2007), hlm. 25. 
 
158 Irsan Azhary Saleh, Industri Kecil: Sebuah Tinjauan dan Perbandingan, 

(Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 51. 
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Mojokerto menimbulkan kemacetan lalu lintas, terutama di Jalan Majapahit yang 

merupakan pusat perdagangan paling ramai di Kota Mojokerto. Keramaian 

aktifitas PKL itu terlihat di sudut Jalan Majapahit dari utara hingga ke selatan, 

terutama disekitar Pasar Kliwon banyak pedagang kaki lima berjualan nasi, 

makanan hingga pakaian. PKL juga menyebar di sekitar RSUD Wahidin Sudiro 

Husodo yang berada di Jalan Gajahmada banyak pedagang makanan dan jajanan, 

serta di Sentanan yang merupakan area untuk pasar burung. Tempat-tempat 

tersebut tidak pernah sepi dari aktifitas pedagang kaki lima. Ramainya aktivitas 

perdagangan ini semuanya memanfaatkan trotar sepanjang jalan raya159.  

Kondisi kekurangan lahan atau lokasi untuk pedagang kaki lima atau 

pedagang ekonomi lemah ini kemudian Walikota Samioedin mengeluarkan 

kebijakan untuk merelokasi pedagang yang mangkal disepanjang Jalan 

Majapahit160. Dalam kebijakan tersebut Walikota Samioedin menetapkan untuk  

sebagian PKL dipindahkan ke Jalan Jaksa Agung Suprapto yang kemudian 

dikenal masyarakat dengan sebutan Jalan Joko Sambang. Sebagian lagi di 

tempatkan di Pasar Kliwon. Relokasi ini dilakukan juga untuk menghindari 

kemacetan yang sering terjadi di sepanjang Jalan Majapahit. Kebijakan walikota 

ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 157 Tahun 1980 dimana dalam 

kebijakan tersebut walikota menetapkan Jalan Jaksa Agung Suprapto menjadi 

                                                           
159 Wawancara dengan Bapak Dzakir Mukti (70 tahun) Mojokerto pada tanggal 2 

Maret 2014 di Balongsari Gang 8 Nomor 2 Kota Mojokerto.  
 
160 Jalan Majapahit dahulu bernama Kediristraat, Jalan ini sekarang merupakan 

jalan yang berada di sepanjang pusat pertokoan  Kota Mojokerto, terletak di depan Alun-
alun Kota Mojokerto membentang ke selatan yang menghubungkan dengan daerah-
daerah di wilayah Kabupaten Mojokerto.  
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pasar sore atau pasar malam untuk pedagang kaki lima yang khusus menjual 

barang dagangannya berupa pakaian dan sejenisnya. Dalam surat keputusan 

walikota tersebut juga disebutkan bahwa pasar dibuka mulai 16.00 WIB sampai 

pukul 24.00 WIB161. Ketika pasar sore ini berlangsung Jalan Jaksa Agung 

Suprapto dinyatakan tertutup untuk segala jenis kendaraan. .  

Kebijakan walikota dalam pemberlakukan Jalan Jaksa Agung sebagai 

Pasar Kaget ini sangat membantu para pedagang. Para  pedagang mendapat 

fasilitas untuk berdagang, namun  wajib membersihkan dan tidak dipungut biaya 

retribusi pasar162. Dalam periode awal pelaksanaannya pedagang mematuhi tata 

tertib yang berlaku, terutama waktu yang dipergunakan untuk berdagang yang 

diberlakukan mulai pukul 16.00 hinggga pukul 24.00 WIB, namun kondisi 

berbalik ketika para pedagang ini banyak meraup keuntungan, kemudian mereka 

dengan seenaknya menguasai lokasi pasar kaget sepanjang hari163.  

Penguasaan Jalan Jaksa Agung Suprapto yang dilakukan sepanjang hari 

oleh para pedagang kemudian kembali menimbulkan masalah kemacetan yang 

ditimbulkan oleh lapak-lapak pedagang yang meluas mengusai area jalan raya. 

Untuk mengatasi kondisi demikian kemudian penertiban sering dilakukan oleh 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto. Pada akhirnya, upaya penertiban ini 

                                                           
161 Arsip Nomor 003/325/19000 DPRD, Arsip koleksi Badan Arsip Kota 

Mojokerto. 
 
162 Arsip Nomor 003/325/19000 DPRD, Arsip koleksi Badan Arsip Kota 

Mojokerto. 
 
163 Wawancara dengan Bapak Yazid Qohar (64 tahun) pada tanggal 9 Maret 2014 

di Miji Gang 3, Kota Mojokerto. 
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tidak berhasil dilakukan, karena pedagang membayar sejumlah uang pada kepada 

petugas penertiban164.  

Walikota Samioedin pada tahun 1980an mengeluarkan kebijakan 

program bantuan modal untuk para pedagang kecil yang tidak mangkal sepanjang 

hari. Tetapi hanya menggunakan sarana sederhana dan bermodal sangat rendah, 

seperti pedagang kue keliling, pedagang jamu sunggi. Pedagang jenis ini di pilih 

sebagai penerima modal karena tidak menimbulkan permasalahan, baik 

permasalahan lahan maupun kemacetan di Kota Mojokerto. Kebijakan walikota 

itu berupa pemberian santunan berupa paket-paket kerja yang di dalamnya berisi 

uang tunai senilai Rp 2.500 yang diberikan secara cuma-cuma kepada pedagang 

ketika memperingati hari nasional. Untuk memeratakan dan mensukseskan 

program ini berjalan secara bergilir setiap hari nasional. Upaya pemberian paket 

kerja secara bergilir ini ditentukan berdasarkan areal kerja atau tempat para 

pedagang berjualan. Misalnya, ketika hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 

pemerintah memberikan paket uang untuk pedagang yang terdapat di Jalan 

Prapanca, maka untuk hari pahlawan berikutnya akan berpindah ke kawasan atau 

jalan lain di dalam wilayah kota Mojokerto165. 

 

                                                           
164 Dalam perkembangannya Jalan Jaksa Agung yang ditetapkan sebagai Pasar 

kaget berfungsi sejak tahun 1980 hingga tahun 2013, kemudian pada tahun 2013 masa 
pemerintahan Walikota Abdul Ghani, bersamaan dengan para PKL dari Alun-Alun di 
relokasi ke Jalan Benteng Pancasila. Wawancara Yazid Qohar (64 Tahun) pada tanggal 9 
Maret 2014 di Miji Gang 3 Kota Mojokerto. 

 
165 Wawancara dengan Bapak Edi Meimunandar (54 tahun) pada tanggal 11 

Desember 2013 di Kantor Pemerintah Kota Mojokerto Bagian Pembangunan, Jalan Gajah 
Mada Nomor 145, Kota Mojokerto. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KOTA MOJOKERTO PADA MASA PEMERINTAHAN 
WALIKOTA SAMIOEDIN 1979-1989

SARI RAHMAWATI




