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BAB V 

KESIMPULAN 

 

 

Perkembangan Kota Mojokerto tidak terlepas dari peran walikota yang 

berkuasa. Pada tahun 1979-1989 Kota Mojokerto berada di bawah pemerintahan 

Walikota Samioedin yang berlangsung selama dua periode. Pada masa awal 

pemerintahan Walikota Samioedin landasan pembangunan Kota Mojokerto sudah 

jelas. Arahan dan landasan pembangunan Kota Mojokerto diarahkan untuk 

menjadi Kota Budiparindra, yaitu kota budaya, kota pendidikan, kota pariwisata, 

kota industri dan kota perdagangan. 

Pembangunan-pembangunan yang dilakukan pada masa pemerintahan 

Walikota Samioedin terhambat oleh dana yang diberikan oleh pemerintah pusat, 

sehingga pembangunan hanya dilakukan dalam skala kecil. Pembangunan yang 

dilakukan pada masa pemerintahan Walikota Samioedin merupakan perpanjangan 

tangan dari pemerintah pusat sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan 

nasional Pelita III dan Pelita IV.  

Pada masa pemerintahan Walikota Samioedin pembangunan bidang 

sosial ekonomi Kota Mojokerto diantaranya pembentukan Paguyuban becak 

Mojopahit yang didirikan pada bulan Desember 1979 ini bertujuan untuk 

menampung segala aspirasi anggotanya, upaya peningkatan kesejahteraan sosial 

paguyuban ini juga di tunjukkan dengan pendirian warung murah yang terdapat di 

Kelurahan Miji, serta pendirian rumah murah untuk tukang becak. selain 

pendirian paguyuban becak. Pada masa pemerintahan Walikota Samioedin, 
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pemerintah juga memberikan kredit pengusaha sepatu dengan mendirikan 

koperasi pengusaha sepatu dengan mengadakan kerja sama dengan pihak Bank 

BNI. Upaya pemberian kredit ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan modal 

agar proses produksi tetap berjalan. Pembinaan terhadap Ibu-Ibu PKK di tingkat 

kelurahan dengan memberikan program pembuatan tempe, dan peternakan ikan 

tombro. Pelaksanaan program KB untuk mengendalikan jumlah kelahiran yang 

dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya adalah pemberian pinjaman. 

Pembangunan bidang sosial yang terakhir adalah relokasi pedagang kaki lima 

yang berada di sepanjang Jalan Majaphit, kemudian direlokasi ke Jalan Jaksa 

Agung Suprapto. Relokasi ini dilakukan untuk menghindari kemacetan. 

Perubahan infrastruktur Kota Mojokerto pada masa pemerintahan 

Walikota Samioedin, diantaranya adalah pembangunan desa eks-gelandangan 

yang berada di Lingkungan Cakarayam Baru dan Lingkungan Balongcangkring, 

renovasi Pasar Kliown serta penataan pedagang yang dilakukan di Pasar Tanjung 

dengan membentuk tim khusus, serta perluasan wilayah kota. Perluasan wilayah 

Kota Mojokerto itu di sahkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 47 Tahun 1982 mengenai penetapaan Kota Mojokerto menjadi 2 

kecamatan serta batas-batas Kota Mojokerto yang baru. 

Perubahan perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Samioedin 

belum berhasil menciptakan secara utuh landasan kota “Budiparindra”, dimasa 

akhir pemerintahannya juga terdapat beberapa cita-cita dan program yang belum 

dapat diwujudkan. Program kebijakan yang tidak dapat dilaksanakan hingga akhir 

masa pemerintahan Walikota Samioedin diantaranya adalah pembangunan Kantor 
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Pemerintah Kota Mojokerto yang baru, netralisir sungai Sinoman yang beralih 

fungsi menjadi pembuangan limbah rumah tangga. Kondisi ini karena minimnya 

anggaran subsidi dari pemerintah pusat dan pendapatan Kota Mojokerto yang 

masih tergolong rendah. 
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