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Abstrak 

Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana pembangunan berbasis 

ekonomi kerakyatan di Kota Samarinda dalam upaya pembinaan dan 

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat 

di Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Dengan fokus penelitian 

yaitu pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan dalam bidang pembinaan dan 

pemberdayaan masyarakat  dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Baqa dengan narasumber dari 

informan-informan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sebagai informan 

dalam penelitian ini Kepala Kelurahan, perangkat kelurahan, dan tokoh-tokoh 

masyarakat serta masyarakat setempat. Pengumpulan data dilakukan dengan 

wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan. Data yang dikumpulkan 

dianalisis dengan analisis model interaktif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya pembinaan dan pemberdayaan 

telah dilakukan pemerintah melalui sosialisasi cara menenun, penyuluhan 

industri kecil menengah, penguatan partisipasi masyarakat dalam mengikuti 

pelatihan-pelatihan dan pemberian pelatihan kepada masyarakat yaitu cara 

menenun, pelatihan manajemen dan pelatihan system pemasaran. Adapun 

dampak yang bisa dilihat adalah meningkatnya penghasilan ekonomi setiap 

bulannya dan meningkatnya wawasan masyarakat menjadi lebih terbuka dan 

ekonomi masyarakat. 

 

Kata Kunci : pembangunan, ekonomi kerakyatan, pembinaan pemberdayaan, 

Samarinda Seberang. 

 

Pendahuluan 

Pembangunan nasional maupun regional di negara kita termasuk yang 

memiliki kompleksitas persoalan yang tinggi. Hal ini tampaknya telah disadari 

para pemimpin bangsa kita pada masa lalu sehingga dalam pembangunan nasional 

Indonesia era Orde Baru yang lalu, kita mengetahui adanya rencana pembangunan 

nasional yang tertuang dalam beberapa REPELITA (Rencana Pembangunan Lima 

Tahun). Di dalamnya terdapat hal-hal yang segaris dengan tujuan pembangunan 
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yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945. Spesifikasi lebih lanjut dari hal ini tertera lengkap dalam setiap 

Repelita. Adapun manfaat dari Repelita tidak lain adalah menjadi arah pencapaian 

tujuan nasional.    

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, 

dengan menganut azas Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

dimana memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah dalam 

penyelenggaraan Otonomi Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945  No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti 

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dimana masing-

masing daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian 

otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan 

peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan 

mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan 

keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan 

pemerintahan antara pemerintahan dengan daerah otonom. Pembagian urusan 

pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai 

urusan pemerintahan yang sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintah. 

Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup 

bangsa dan Negara secara keseluruhan, yaitu urusan politik luar negeri, 

pertahanan, keamanan, moneter dan fiscal nasional yustisi dan agama. Dengan 

dasar tersebut peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah 

adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi 

dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan 

kaenekaragaman daerah.  

Pembangunan ekonomi kerakyatan dilakukan dengan pembinaan dan 

pemberdayaan masyarakat, Pembinaan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 

1995 Pasal 1(e) menjelaskan bahwa pembinaan adalah upaya yang dilakukan 

pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan 

bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha 

kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Dan pemberdayaan 

masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan 

swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha 

ekonomi desa, pengembangan Lembaga Keuangan Desa, serta kegiatan-kegiatan 

yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil 

produksinya.   

Dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat ada berbagai macam 

bentuk kegiatan yang difokuskan salah satunya adalah memfokuskan pada 



        Pembangunan Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Kota Samarinda (Hendika)

   

 

 

297 

kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Pembinaan sebagai usaha 

untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu, 

dan pemberdayaan menunjukan pada kemampuan orang, khususnya kelompok 

rentan dan lemah sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar dan memiliki kebebasan, dalam arti bukan hanya bebas dalam 

mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, kebodohan, dan 

kemandirian, sehingga dapat menjangkau sumber-sumber produktif yang dapat 

meningkatkan pendapatan serta memperoleh barang dan jasa yang diperlukan. 

Kemudian dapat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan serta keputusan-

keputusan yang mempengaruhinya. 

Program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah sangat baik 

dalam pembangunan berbasiskan ekonomi kerakyatan dalam upaya untuk 

mengembangkan ekonomi masyarakat Samarinda dengan memfasilitasi dari 

sektor pembinaan dan pemberdayaan agar terciptanya pertumbuhan ekonomi dan 

lapangan kerja bagi masyarakat lokal serta dengan cara menciptakan iklim 

ekonomi kerakyatan dan pembangunan barbasiskan kampung atau kelurahan.  

Pembangunan sebagai usaha untuk mencapai kemajuan dan telah menjadi 

program utama diberbagai wilayah termasuk di wilayah kelurahan. Pembangunan 

tersebut tidak hanya mencakup satu bidang, akan tetapi meliputi berbagai bidang 

kehidupan yang dilaksanakan secara bertahap dengan perencanaan yang matang. 

Untuk menciptakan pembangunan yang adil dan merata diperlukan penataan yang 

terarah dan dilaksanakan secara terpadu, maka perlu dilakukan penelitian terhadap 

pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan di Kota Samarinda terkait upaya 

Pemerintah Kelurahan Baqa dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan 

terhadap masyarakat, karena pembinaan dan pemberdayaan di Kelurahan Baqa 

banyak mendapatkan penghargaan, penghargaan itu ditandai dengan 

penandatanganan nota kesepakatan bersama (MoU) pencanangan Kampung 

Pengrajin di Samarinda, dan pemberian penghargaan berbentuk dana dari 

Pemerintah Kota Samarinda yang bertujuan memperbaiki fasilitas-fasilitas yang 

kurang memadai di Kelurahan Baqa, maka dari itu peneliti ingin mengetahui 

bagaimana pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di Kelurahan 

Baqa, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk 

membantu Pemerintah Kota Samarinda khususnya di Kelurahan Baqa dalam 

pembinaan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan taraf hidup 

masyarakat di Kelurahan Baqa.  

 

Kerangka Dasar Teori 

Pembangunan Berbasis Ekonomi Kerakyatan 

Pembangunan adalah proses perubahan berbagai dimensi kehidupan 

manusia yang berlangsung terus-menerus. Perubahan ini bisa terjadi dengan 

sendirinya (self-sustaining process) bisa juga dengan pengaruh atau arahan dari 

pemerintah (Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja A.R., 1990:1). Guna 
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memberikan arahan inilah perencanaan yang optimal dilakukan. Dengan demikian 

jelas sekali bahwa adalah satu pilihan bagi pemerintah untuk menempatkan 

dirinya, termasuk kegiatan perencanaannya, berdampingan dengan kekuatan dari 

masyarakat itu sendiri. Dengan cara pembangunan dilangsungkan melalui 

kemitraan antara pemerintah dan masyarakat umum. Masyarakat di ikutsertakan, 

termasuk dalam penyusunan rencana. Berdasarkan kesadaran inilah kita bisa 

menghasilkan rencana-rencana yang membumi, yakni melekat pada keadaan 

masyarakat yang akan menjadi subyek maupun obyek pembangunan itu sendiri. 

A. Suryono (2001:84) mengatakan bahwa pembangunan sebagai gerakan 

mengandung makna bahwa pembangunan sebagai usaha sadar, teroganisasi, 

terarah dan berkelanjutan yang dilakukan birokrasi pemerintah bersama 

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Tinjauan terhadap konsep pembangunan dapat digali dari dua aspek 

penting yakni secara etimologik dan secara ensiklopedik. 

Secara etimologik, istilah pembangunan berasal dari kata bangun, diberi 

awalan pem- dan akhiran –an guna menunjukkan perihal pembangunan. Kata 

bangun setidak-tidaknya mengandung 4 (empat) arti menurut A. Suryono :  

1. Bangun dalam arti sadar atau siuman (aspek fisiologi). 

2. Bangun dalam arti bangkit atau berdiri (aspek perilaku). 

3. Bangun dalam arti bentuk (aspek anatomi). 

4. Bangun dalam arti kata kerja membuat, mendirikan atau membina (gabungan 

aspek fisiologi, aspek perilaku dan aspek bentuk). 

Secara ensikopledik, kata pembangunan telah menjadi bahasa dan konsep 

dunia. Konsep itu antara lain dianalogikan dengan konsep pertumbuhan (growth), 

rekonstruksi (recontruction), modernisasi (modernization), westernisasi 

(westernization), perubahan sosial (social change), pembebasan (liberation), 

pembaruan (innovation), pembangunan bangsa (nation development), 

pembangunan (development), pengembangan (progres/developing), dan 

pembinaan (contruction) (A. Suryono, 2001:25). 

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh 

lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Sistem ekonomi kerakyatan 

mencakup administrasi pembangunan nasional mulai dari sistem perencanaan 

hingga pemantauan dan pelaporan. Sesungguhnya ekonomi kerakyatan adalah 

demokrasi ekonomi yang dikembangkan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 

khususnya Pasal 33 beserta penjelasannya yang menyatakan “Dalam pasal 33 

tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk 

semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. 

Pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan salah satu bentuk untuk 

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan 

kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. yang 

berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, dimana ekonomi rakyat sendiri adalah 

sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan 

(popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja 
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yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai usaha 

kecil dan menegah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, 

kerajinan, makanan, dsb. 

 

Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Taraf Hidup 

Masyarakat 

Pembinaan Menurut Wiranto (1999), pembinaan merupakan upaya untuk 

meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemberian kesempatan yang seluas-

luasnya bagi penduduk kategori miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi 

yang produktif, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan 

pendapatan yang lebih besar.  

Pemberdayaan ialah Istilah pemberdayaan yang dalam bahasa Inggrisnya 

“empowerment” terjemahan secara harfiahnya, yaitu “pemberkuasaan” atau juga 

“pemberdayaan” diartikan sebagai memberikan atau meningkatkan kekuasaan 

(power) keberdayaan kepada masyarakat yang lemah. Robert Chambers 

sebagaimana diikuti oleh Kartasasmitra (1996:142) “pemberdayaan” 

(empowerment) sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum 

nilai-nilai sosial, konsep ini mencerminkan paradigma baru pemba-ngunan, yaitu 

bersifat “people centered participatory, empowering and sustainable”. Selama ini 

paradigma yang domain dalam pembangunan adalah suatu paradigma yang 

meletakan peranan negara/pemerintah pada posisi yang sentral dalam 

merencanakan dan melaksanakan pembangunan. 

Peningkatan taraf hidup merupakan salah satu cara bagaimana manusia dapat 

mencukupi kebutuhan hidup, dengan bekerja kita bisa mendapatkan uang untuk 

membeli makanan guna menghilangkan rasa lapar, uang bisa digunakan untuk 

membeli sandang guna menutupi tubuh dan juga dengan uang seseorang bisa 

mendapatkan papan (tempat tinggal) atau bisa disebut dengan rumah. Itulah tiga 

hal yang merupakan kebutuhan primer manusia yaitu, pangan, sandang dan 

papan. 

Upaya Pembinaan dan Pemberdayaan Guna Meningkatkan Taraf  Hidup 

Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Kelurahan 

Baqa   

Masalah lain yang terkait sebagai akibat dari rendahnya kualitas sumber daya 

manusia. Sebenarnya, pemerintah telah berusaha membenahi dan menyusun 

berbagai macam kebijaksanaan pendidikan yang diharapkan dapat memacu 

pengembangan sumber daya manusia. Kebijaksanaan itu mencakup usaha 

peningkatan kemampuan teknis melalui pendidikan kejuruan dan peningkatan 

keahlian (profesionalisme). Peningkatan itu antara lain dilakukan melalui 

pendekatan perluasan sarana dan mutu pendidikan dalam semua sektor, serta 

peningkatan produktivitas tenaga kerja. Namun sayangnya, sekolah-sekolah dan 

perguruan-perguruan tinggi masih belum terjangkau oleh masyarakat umum. 
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Jagad pendidikan kita masih tampak bagaikan kemasan barang luxury, terlalu 

mewah. 

Dari paparan diatas pembinaan dan pemberdayaan sangat penting karena 

sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam 

berbagai pengontrolan alat dan mempengaruhi kejadian-kejadian serta lembaga-

lembaga yang mempengaruhi kehidupannya, serangkaian kegiatan yang bertujuan 

dengan pembinaan dan pemberdayaan ialah : 

 

a) Upaya pembinaan  

 Upaya pembinaan terdiri dari sosialisasi dan penyuluhan yaitu Menurut 

Charlotte Buehler, sosialisasi ialah proses yang membantu individu untuk belajar 

dan menyesuaikan diri tentang bagaimana cara hidup dan berpikir kelompok agar 

dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya. 

 

a) Upaya Pemberdayaan 

 Upaya pemberdayaan terdiri dari penguatan partisipasi dan pemberian 

pelatihan yaitu upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses 

pembangunan perlu diimbangi dengan kemampuan aparat pemerintah baik dalam 

rangka mengakomodasi maupun mengimplementasikan aspirasi-aspirasi yang 

berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya peran 

serta masyarakat juga perlu dimiliki oleh aparat pemerintah sebagai pihak 

pengambil kebijakan baik di tingkat desa maupun di atasnya. 

Jadi penguatan partisipasi ialah kerjasama dalam melakukan kaji tindak 

tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan atau desa sebagai 

konstituen intinya dalam kerangka perubahan maupun dalam kerangka 

peningkatan kesejahteraan dan peran gender di masyarakat pedesaan, dan di 

kelurahan baqa juga para partisipasinya ialah ibu-ibu PKK, ibu-ibu kelurahan, dan 

masyarakat yang kurang memadai.   

Pemberian pelatihan menurut Teguh (2004:273) pelatihan adalah aktivitas 

untuk meningkatkan pengetahuan dan keterlampiran (Skill) pegawai dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya. Pelatihan bukan hanya untuk meningkatkan skill, 

memahami hal-hal yang praktis tetapi juga untuk meningkatkan pengetahuan 

umum, pengetahuan konseptual, dan penguasaan teori-teori. Pelatihan bukan saja 

untuk pegawai operasional tetapi juga untuk kelompok eksekutif. Pelatihan 

berfokus pada peningkatan keterlampiran dalam menjelaskan hal-hal yang bersifat 

khusus. 

 

Dampak Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Guna Meningkatkan 

Taraf Hidup Dalam Rangka Pembangunan Berbasis Ekonomi Kerakyatan 

Arah pembangunan nasional pada hakikatnya mempunyai tujuan membangun 

manusia seutuhnya, hal ini mengandung makna bahwa pembangunan fisik 

melalui pengadaan sarana dan prasarana harus sejalan dengan pembangunan 
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mental psikologi manusia. Tentunya implementasinya sangat komprehensif dan 

terintegrasi dalam strategi pembangunan termasuk pada tahap perencanaan. 

Tujuan program ini adalah terwujudnya penyelenggara program peningkatan 

pembinaan dan keberdayaan masyarakat desa serta sasaran program ini adalah 

pelaku/kader pembangunan desa serta lembaga-lembaga di desa yang dilibatkan 

dalam program ini, selain itu dengan terbangunnya sarana prasarana fisik baik 

penunjang ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan hidup lainnya. Oleh 

karena itu diperlukan adanya peningkatan kemampuan masyarakat dalam 

mengendalikan jalannya roda perekonomian melaui pembinaan dan 

pemberdayaan.  

Penelitian ini akan meniliti dampak dari pembinaan dan pemberdayaan yaitu 

dapat meningkatkan harkat lapisan masyarakat, pemberian kesempatan seluas-

luasnya bagi penduduk kategori miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi 

yang produktif, membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, dan juga 

dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dari pola pembinaan dan 

pemberdayaan, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi 

serta pendapatan yang lebih besar. 

Dari uraian diatas peneliti akan melihat dampak pembinaan dan pemberdayaan 

terhadap kesejahteraan masyarakat melalui sosialisasi, penyuluhan, penguatan 

partisipasi, dan pemberian pelatihan terhadap masyarakat. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini 

lebih menekankan pada pengungkapan makna, yang bermaksud untuk mengetahui 

sejauh mana Pemerintah Kelurahan Baqa meningkatkan taraf hidup masyarakat, 

latar belakang alami (natural setting) digunakan sebagai sumber data langsung 

dan peneliti sendiri sebagai instrument kunci (Lincoln dan Guba dalam Moleong, 

1990). Salah satunya teknik pengumpulan data seperti studi literatur dan studi 

lapangan, serta teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, 

panyajian data dan penarikan kesimpulan. 

 

Hasil Penelitian 

Upaya Pemerintah Kelurahan Dalam Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan 

Masyarakat 

Pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan di Kota Samarinda (upaya 

pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup masyarakat di Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang) dapat 

dinilai dengan melihat bagaimana perubahan atau kemajuan serta apa saja yang 

telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

masyarakat di Kelurahan Baqa. 

Data-data yang penulis peroleh tentang pembangunan berbasiskan ekonomi 

kerakyatan di Kota Samarinda (upaya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat 
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dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kelurahan Baqa 

Kecamatan Samarinda Seberang) diperoleh melalui wawancara dengan informan 

terdiri dari pembinaan dan pemberdayaan: 

 Kelurahan Baqa melaksanakan kegiatan pembinaan yaitu terdiri dalam 

beberapa bidang seperti : 

Sosialisasi:  

 Sosialisasi dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan 

Baqa Kecamatan Samarinda Seberang diperlukan untuk penyesuaian diri, cara 

hidup dan berpikir kelompok agar dapat berperan dan berfungsi dalam pembinaan 

kelompok yang ada di Kelurahan Baqa.   

 Sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan 

dan pemberdayaan di Kelurahan Baqa diterapkan supaya dapat diwujudkan ide-

ide atau inisiatif masyarakat untuk memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat 

agar lebih baik. Contoh saja seperti Cara menenun sarung Samarinda, Sosialisasi 

mengolah sampah menjadi bahan kerajinan tangan dan Pasar malam. 

 Sosialisasi cara menenun sarung samarinda sebanyak 7 orang dan 1 kali 

pertiga bulan, sosialisasi mengolah sampah menjadi bahan kerajinan tangan 

diikuti masing-masing oleh ketua RT yang berada di Kelurahan Baqa sebanyak 32 

orang dalam 6 bulan sekali, sedangkan pasar malam diadakan setiap seminggu 

sekali terlaksana setiap malam minggunya. 

 

Penyuluhan 

 Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha 

agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dalam mengakses 

informasi informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya 

sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan 

kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi 

lingkungan hidup. Contoh : Penyuluhan industri kecil dan menengah dalam 

pembuatan zat warna alam dan sarung tenun samarinda yang terlaksana selama 5 

hari dari tanggal 11 juni sampai dengan 15 juni, diikuti oleh 30 peserta IKM tenun 

dan pada saat penelitian penulis tidak melihat adanya kegiatan IKM karena 

terlaksananya 3 bulan sekali. 

 Kelurahan Baqa melaksanakan kegiatan pemberdayaan yaitu terdiri dari 

penguatan partisipasi dan pemberian pelatihan :  

Penguatan Partisipasi 

 Penguatan partisipasi, dalam proses pembangunan di Kelurahan Baqa perlu 

diimbangi dengan kemampuan aparat pemerintah baik dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengakomodi, maupun 

mengimplementasikan aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat. Oleh 

karena itu perlunya kesadaran dari masyarakat dan juga perlu dimiliki oleh aparat 

Pemerintah Kelurahan Baqa sebagai pengambil kebijakan yang diambilnya, serta 

perlunya kontribusinya sukarela dari masyarakat kepada Pemerintah Kelurahan 

Baqa. 



        Pembangunan Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Kota Samarinda (Hendika)

   

 

 

303 

 Pentingnya partisipasi dari pihak pemerintah maupun dari masyarakat agar 

kecamatan dan kelurahan bisa tertata dengan baik, bersih, rapid an sehat, serta 

pemerintah tidak lepas tangan dalam pemberian dana agar kegiatan-kegiatan bisa 

berjalan dengan lancer melihat kurangnya dana dari pemerintah. 

 

Pemberian Pelatihan 

 Pemberian pelatihan adalah aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan 

masyarakat Kelurahan Baqa serta keterampilan (Skill) dalam melaksanakan 

kegiatan-kegiatannya dan dibantu oleh pihak pemerintah setempat. Pelatihan juga 

bukan hanya untuk meningkatkan skill tatapi juga untuk memahami hal-hal yang 

praktis serta untuk meningkatkan pengetahuan umum, pengetahuan konseptual, 

dan penguasaan teori-teori. Pelatihan berfokus kepada peningkatan keterlampiran 

dan menjelaskan hal-hal yang bersifat khusus, seperti mengembangkan keahlian, 

sehingga pekerjaan dapat selesai dengan lanih cepat dan lebih efektif, dan juga 

mengembangkan pengetahuan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan 

rasional. Contoh yaitu Pelatihan menenun, Pelatihan Manajemen dan Pelatihan 

sistem pemasaran. 

 Dari pemberian pelatihan sangatlah penting karena bisa menunjang 

masyarakat bisa berkembang, pemberian pelatihan menenun dilaksanakan 1 kali 

dalam 3 bulan, pelatihan manajemen dilaksanakan 1 kali Dalam 3 bulan dan 

pelatihan sistem pemasaran dilaksanakannya 1 kali dalam 3 bulan. 

 

Dampak Pembinaan dan Pemberdayaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 

 Dampak pembinaan dan pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat 

dapat dilihat pasang surutnya kesejahteraan masyarakat khususnya dibidang 

ekonomi masyarakat terutama di Kelurahan Baqa, untuk itu pemerintah harus 

dapat maningkatkan harkat lapisan masyarakat, pemberiaan kesempatan seluas-

luasnya bagi penduduk kategori miskin yang ada di Kelurahan Baqa untuk 

melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif, membentuk individu dan 

masyarakat Kelurahan Baqa menjadi mandiri, dan juga dapat meningkatkan 

ekonomi di Kelurahan Baqa dari pola pembinaan dan pemberdayaan, sehingga 

mampu menghasilkan nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi serta 

pendapatan yang lebih besar. Penulis melihat pembinaan dan pemberdayaan 

sangat meningkat. Dari sebelumnya penghasilan ekonomi mereka yang perbulan 

mendapat keuntungan sekitar seratus ribu, dan sekarang meningkat menjadi dua 

ratus lima pulu ribu perbulannya, dan itupun jika mereka ingin membuat 

kreatifitas lagi pasti akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar lagi dari 

sebelumnya. Dari tahun ke tahun masyarakat bisa meningkatkan 

perekonomiannya dari yang dulunya tidak memadai dan sekarang memadai untuk 

dipandang dan digunakan, dan pemerintah juga tidak lepas tangan dalam hal 

pendanaan yang memang betul-betul dibutuhkan Kecamatan Samarinda Seberang 

maupun Kelurahan Baqa, untuk itu masyarakat harus lebih kreatif lagi dalam hal 
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pembinaan dan pemberdayaan dengan dibantu oleh pemerintah yang bisa 

mendatangkan pemateri-pemateri yang handal yaitu dari luar kota. 

   

Kesimpulan dan Saran  

Berdasarkan penelitian maka kesimpulan yang peneliti dapatkan ialah : 

1. Upaya-upaya Pemerintah Kelurahan Baqa melalui pembinaan dan 

pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat 

dapat dilihat dari pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan dampak 

pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Pembinaan masyarakat mengarah 

kepada sosialisasi dan penyuluhan yaitu mengenai sosialisasi cara penenunan 

sarung samarinda, sosialisasi mengolah sampah menjadi bahan kerajinan tangan 

dan pasar malam dilaksanakan di Kelurahan Baqa terlaksana setiap tiga bulan 

sekali dan enam bulan sekali dan terlaksananya pada setiap akhir bulan, 

sedangkan penyuluhan kegiatannya ialah industri kecil menengah yang berjumlah 

30 orang dan terlaksana setiap 3 bulan sekali. Pemberdayaan masyarakat melalui 

penguatan partisipasi dan pemberian pelatihan penulis melihat masyarakat yang 

berada di Kelurahan Baqa sangat antusias dalam hal berpartisipasi dari segala hal 

termasuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang bisa mengembangkan keahlian 

sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan yang berkaitan 

dengan pembangunan di Kelurahan Baqa.  

2. Dampak pembinaan dan pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat 

yaitu meningkatnya penghasilan ekonomi mereka yang perbulan mendapat 

keuntungan sekitar seratus ribu, dan sekarang meningkat menjadi dua ratus lima 

puluh ribu perbulannya, pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan sangat 

berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat karena memberikan perubahan 

kepada tingkat perekonomian masyarakat setiap bulannya.  

 

Adapun saran-saran yang ingin penulis kemukakan adalah berikut:  

1. Pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan berupa pembinaan dan 

pemberdayaan dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan sekiranya perlu 

ditingkatkan lagi seperti sebulan sekali atau dua bulan sekali agar semakin maju 

dan berkembang lebih baik lagi dari sebelumnya. Untuk itu diperlukan peran serta 

pemerintah dalam memberikan bimbingan atau arahan. Di Kelurahan Baqa 

hendaknya dapat mengundang seluruh masyarakat lagi agar merasa ikut terlibat 

dalam proses pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan khususnya pembinaan 

dan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di 

Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang. 

2. Pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan berupa pembinaan dan 

pemberdayaan dalam bentuk penguatan partisipasi dan pemberian pelatihan perlu 

mendapat perhatian yang lebih dan serius serta mengadakan lagi lebih banyak 

contohnya dalam sebulan sekali mengenai penguatan partisipasi dan pemberian 

pelatihan masyarakat melihat masih ada yang kurang terlaksana dikarenakan 

masyarakatnya yang tidak mau tahu. 
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