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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Pembangunan identik dengan upaya meningkatkan suatu pendapatan 

perkapita atau lebih sering di sebut dengan pertumbuhan ekonomi karena 

kedua faktor tersebut saling barkaitan. Pembangunan ekonomi sendiri adalah 

upaya dimana terdapat suatu proses kenaikan pendapatan total dan kenaikan 

pendapatan perkapita masyarakat dengan memperhitungkan faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi seperti adanya kenaikan jumlah penduduk sistem 

ekonomi Negara. Negara yang berkembang dan mempunyai jumlah penduduk 

yang banyak tidaklah muda untuk pemerintah Indonesia dalam upaya 

mewujudkan suatu pembangunan yang seimbang, merata dan tanpa adanya 

suatu ketimpangan antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan 

masyarakat yang berpenghasilan rendah. Suatu pembagunan baik infrastruktur 

maupun industri sangat mempuyai hubungan yang erat sekali dengan adanya 

suatu peningkatan pendapatan masyarakat karena pembagunan itu sendiri 

membawa sebuah dampak perubahan tidak hanya pada masyarakat saja tetapi 

juga sebuah Negara. Jika sebuah pembangunan sudah maju dan modern 

pastinya akan membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi.  

Kunci pembagunan secara garis besar pada dasarnya dapat 

diklasifikasikan menjadi: (1) indikator ekonomi, (2) indicator sosial, indicator 

ekonomi adalah GDP perkapita, HDI (Human Development Indekx) dan PQLI 
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( Physical Quality Life Index ) atau indeks mutu hidup “(Kuncoro:1997). 

Selama ini pemerintah Indonesia sudah mengupayakan berbagai cara untuk 

dapat meratakan pertumbuhan ekonomi dengan menetapkan salah satunya 

yaitu kebijakan otonomi daerah. Basri (2009:527) berpendapat bahwa yang 

dimaksud otonomi daerah tersebut  yaitu dimana suatu wilayah atau daerah 

dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan undang 

undang yang berlaku. Jadi, setelah adanya peraturan undang-undang nomor 22 

Tahun 1999 tentang otonomi daerah mengubah secara fundamental tata 

kehidupan bernegara. Setiap daerah masing-masing berhak mengatur 

daerahnya dan untuk kedepannya daerah tersebut ingin dijadikan sebagai 

daerah yang maju dengan industry atau pertanian, karena pemerintah pusat 

sudah secara penuh memberikan wewenang tersebut kepemerintah daerah.  

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk 

di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian 

pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. 

Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita, pendapatan per 

kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat 

pembangunan sebuah Negara, semakin besar pendapatan per kapitanya, 

semakin makmur negara tersebut. 

Sejauh ini pemerintah kabupaten Lamongan sudah mengupayakan 

berbagai cara untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan banyaknya 

suatu pembangunan baik dari segi pariwisata, industri, pertanian, perikanan 

serta mengembangkan home industry guna menunjang perokonomian daerah 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional
http://id.wikipedia.org/wiki/PDB
http://id.wikipedia.org/wiki/PDB_per_kapita
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara
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yang akan menjadi sebuah pendapatan asli daerah, yang nantinya akan diputar 

lagi untuk dialokasikan keberbagai sector seperti pendidikan yang nantinya 

mampu menciptakan SDM yang unggul dan motor utama penggerak 

perubahan di wilayah kabupaten lamongan. 

Secara garis besar pembangunan yang ditingkatkan dikabupaten 

lamongan adalah sektor pariwisata mengigat wilayah lamongan sangat dekat 

dengan pantai utara sehingga kawasan daerah paciran mempunyai daya tarik. 

Sehingga banyak pembagunan yang ditunjukan kepantai utara wilayah 

lamongan. Setelah sukses dengan pembangunan Wisata Bahari Lamongan 

(WBL), serta  Tempat Peleangan Ikan (TPI) yang terletak di daerah brondong 

paciran kemudian pemerintah lamongan mengintensifkan membangunan 

Sebuah pelabuhan yang disebut Lamongan Integrated Shorebase (LIS). 

Lamongan Integrated Shorebase (LIS) dibangun atas biaya pemerintah   

Daerah lamongan dan Pemerintah jawa timur  dimana 55% sahamnya milik 

daerah lamongan dan 45% nya milik pemerintah jawa timur. Lamongan 

Integrated Shorebase (LIS) dibangun guna sebagai penyedia logistik 

perkapalan yang bongkar muat perminyakan dan sebagai pusat pangkalan 

peralatan perminyakan untuk melayani Indonesia bagian timur.  Sehingga  

pada nantinya semua kapal minyak dari timur akan singgah di LIS. LIS juga 

dibangun karena pelabuhan yang ada di Batam untuk ekspor-impor minyak 

sudah tidak muat lagi, kemudian untuk menghemat biaya kapal yang memuat 

perminyakan dari wilayah Indonesia bagian timur karena keseringan kapal 

dari Indonesia bagian timur sebelum sampai tujuan yakni Pelabuhan di Batam 
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dan Singapura ditengah perjalanan sudah kehabisan bahan baku sehingga 

dengan adanya LIS dapat memudahkan kapal dari Indonesia bagian timur 

untuk singgah dan kemudian langsung ke singapura untuk lebih efisien dalam 

menghemat biaya dan logistic perkapalan seperti bahan bakar kapal. 

LIS terdahulu merupakan kawasan pegunungan batu kapur yang banyak 

dimanfaatkan penduduk sekitar sebagai mata pencaharian sehari-hari dan 

jarang diurus oleh masyarakat sekitar, pemerintah kabupaten berinisiatif 

membangun sebuah dermaga, awalnya hanya dermaga yang biasa-biasa saja, 

namun ketika diketahui ditempat tersebut juga mengandung minyak yang 

sangat besar dan juga ada saran inisiatif dari gubenur Surabaya untuk 

menjadikan pelabuhan tersebut menjadi pelabuhan terbesar ke 2 di Jawa 

Timur setelah Tanjung Perak. Mengingat tempat persinggahan  kapal di 

Tanjung Perak juga sudah hampir penuh. Jadi dengan pemerintah Jawa Timur 

dan Pemerintah Kabupaten Lamongan saling bekerja sama.   

LIS sudah dioprasikan sejak Tahun 2007 namun sampai sekarang 

pemerintah lamongan masih tetap giat dalam promosi guna meningkatkan 

konsumen. Meskipun belum beroprasi secara maksimal seperti pelabuhan 

yang ada di Batam akan tetapi LIS sudah mempunyai beberapa pelanggan 

tetap dan pada kedepannya LIS akan menjadi sebuah pelabuan Ekspor-Impor 

minyak yang besar. Selain itu Lamongan Integrated Shorebase (LIS) juga 

merupakan kawasan pergudangan berikat selain pergudangan disana juga 

terdapat kandungan minyak yang diperkirakan terbesar ketiga yang ada di 

indonesia. Karena LIS merupakan sentra logistik migas dengan konsep one 
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stop hypermark maka menyediakan fasilitas yang dibutuhkan industri migas 

dan industri jasa penunjangnya tersedia di LIS, diantaranya kapal, pelabuhan, 

penyedia gudang umum dan gudang bahan peledak, workshop, jaringan IT 

dan telekomunikasi, vendor stocking program, bahan kimia drilling, air bersih 

termasuk pelayanan Bea-Cukai karena LIS adalah kawasan pergudangan 

berikat.  Dengan adanya LIS pendapatan masyarakat dapat mengalami 

perubahan khusunya daerah sekitar wilayah  LIS. 

Gambar 1 Peta Kec. Paciran Kab.Lamongan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Sumber : Badan Pusat Statistik 

LIS berdiri di Kecamatan Paciran tepatnya di Desa kemantren, dan di 

sepanjang jalan pantai utara banyak dijumpai berbagai industri dan pariwisata 

selain LIS, industri yang lainnya juga menyebar dibeberapa desa yang ada di 
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paciran yakni desa Paciran itu sendiri kemudian desa Kemantren, desa 

Kandang Semangkon dan  desa Sidokelar di bawah ini berberapa industri yang 

berada di dekat LIS desa Kemantren adalah : 

CV. PENTA YANAPAINTO yang bergerak dibidang penggilangan 

Batu PT. CIPI bergerak dibidang Kalsium dolomith, PT OMYA 

INDONESIA-PACIRAN, PT LINTECH DUTA PRATAMA. Masyarakat 

yang berdekatan dengan wilayah LIS hampir rata-rata masyarakatnya nelayan 

dan bekerja pada sebagai pencari batu kapur dan petani. Sehingga adanya 

suatu kemungkinan jika LIS dapat mempengaruhi pendapatan masyrakat 

Lamongan. 

Adanya bukti bahwa Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku 

(ADHB) meningkat 67,87 persen, dari sebesar Rp 7.013.896.640.000 (pada 

2006) menjadi Rp 11.774.155.300.000 pada 2010. PDRB atas dasar harga 

konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2010 juga meningkat, dari sebesar Rp 

4.849.618.480.000 (pada 2006) menjadi Rp 6.191.066.480.000. Selama kurun 

2006-2010, PDRB Lamongan tumbuh 27,66 persen. PDRB per kapita 

Kabupaten Lamongan 2006-2010 naik rata-rata sebesar 12 persen. Upaya 

menurunkan pengangguran dan peningkatan per kapita masyarakat ditempuh 

dengan pengembangan industri, termasuk industri wisata. Setiap tahun digelar 

bursa kerja untuk mempertemukan perusahaan dan pencari kerja. 

Pengembangan wilayah utara untuk industri, wilayah tengah untuk 

perdagangan dan jasa, serta selatan untuk agroindustri diharapkan memacu 

kesejahteraan warga. (Kompas.com) 
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Tabel 1.1 PDRB PERKAPITA KBUPATEN LAMONGAN 

Tahun 2006-2011 

Tahun PDRB Per Kapita (Rp) Prosentase % 

2006 5.903.278 5,9% 

2007 6.717.968 6,7% 

2008 7.673.292 7,6% 

2009 8.706.666 8,7% 

2010 9.986.061 9,9% 

2011* 10.954.705* 10,9% 

Sumber : Badan Pusat Sttistik, 2013 

 Data di atas menunjukan pendapatan masyarakat kabupaten Lamongan  

setiap pertahunnya. Hasil data tersebut menjelaskan adanya kenaikan 

pendapatan dengan jumlah prossentasi berbeda tiap tahun, peran antar sektor 

turut mendukung pertumbuhan PDRB, sumbangan terbesar dari sektor 

bangunan/konstuksi yang kemudian disusul dengan sektor jasa dan industri 

yang mempunyai andil besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan 

kemudian berimbas pada adanya kenaikan pendapatan masyarakat. 

Pemerintah kabupaten Lamongan untuk kedepannya lebih giat lagi 

dalam melakukan pembagunan serta mengembangkan kawasan industri 

maupun pariwisata, pertainan dan perikanan. Pekab Lamongan diharapkan 

membatu mengenjot konsumen LIS, yang nantinya dapat membantu 

meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Kedepannya penduduk 

kabupaten Lamongan tidak perlu lagi merantau keluar negeri, karena lapangan 
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pekerjaan di daerah yang tersedia sangat banyak. Melihat potensi industri-

industri di kawasan pantai utara yang mempunyai nilai tinggi seperti PT LIS 

yang diperkirakan mampu  membantu meningkatkan pendapatan masyarakat 

maka adanya  ketertarikan untuk meneliti dan mengambil judul tentang 

”Analisis Perbedaan Pendapatan Masyarakat Sesudah Dan Sebelum Adanya 

Lamongan Integrated Shorebase (LIS)”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum 

dilakukannya pembangunan,  LIS  merupakan kawasan pegunungan batu 

kapur, dan dulunya masyarakat setempat memanfaatknya sebagai mata 

pencaharian sehari-hari dan ketika diproses menjadi suatu kawasan industry 

banyak masyarakat setempat beralih mata pencarian sehingga dapat 

disimpulkan  adanya perubahan pada jenis pekerjaan masyarakat yang 

kemudian mempengaruhi pada pendapatan masyarakat setempat. Yang semula 

menjadi pencari batu kapur yang dijual untuk di olah menjadi pondasi sebuah 

rumah dan kini pekerjaan tersebut sudah tidak mempunyai lahan. Maka dari 

itu penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Karatristik sosial ekonomi masyarakat di sekitar Lamongan 

Integrated Shorebase (LIS) ? 

2. Apakah ada perubahan karatristik sosial ekonomi masyarakat sebelum dan 

sesudah adanya Lamongan Integrated Shorebase (LIS)? 

3. Apakah ada perbedaan pendapatan masyarakat sebelum dan setelah adanya 

Lamongan Integrated Shorebase (LIS)? 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, agar penelitian ini tetap 

terfokus pada tujuan penelitan, maka penelitian ini hanya manganalisis 

pendapatan masyarakat yang berada di dekat sekitar wilayah berdirinya LIS 

yakni di desa Kemantren kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, kemudian 

perubahan pendapantan masyarakat setelah adanya LIS dari Tahun 2007-2012 

dan sebelum di oprasikannya LIS 2001-2006. Serta perubahan karatristik 

sosial dan ekonomi yang meliputi :  

Karatristik Sosial : Pengaruh teknologi informasi, jumlah keluarga yang 

berkerja di sektor industry, kesempatan kerja dan interaksi sosial sesama 

masyarakat.  

Karatristik Ekonomi : Jenis mata pencaharian atau pekerjaan, harga tanah, 

penggunaan lahan, kondisi ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah adanya 

Lamongan Integrated Shorebas (LIS). 

D. Tujuan  Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk mendiskripsikan Karatristik sosial ekonomi masyarakat disekitar 

Lamongan Integrated Shorebase (LIS) 

2. Untuk menganalisis perubahan karateristik sosial ekonomi masyarakat 

sesudah dan sebelum adanya Lamongan Integrated Shorebase (LIS). 

3. Untuk menganalisis perbedaan pendapatan masyarakat sesudah dan 

sebelum adanya Lamongan Integrated Shorebase (LIS). 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi pemerintah daerah Lamongan, penelitian ini bisa sebagai penambah  

informasih adanya dampak pembagunan terhadap karateristik pekerjaan 

dan pendapatan masyarakat yang berada di sekitar Lamongan Integrated 

Shorebase (LIS) serta turut membangun sarana infrastruktur untuk 

menunjang kemajuan pada  Lamongan Integrated Shorebase (LIS).  

2. Sebagai Penambah informasih kepada masyarakat Lamongan untuk turut 

serta  mengembangkan home industri dan meramaikan disekitar LIS 

dengan cara berdagang baik menjual prodak khas Lamongan seperti graba, 

tikar dan kursi dari bambu. 

3. Sebagai masukan bagi pengelolah Lamongan Integrated Shorebase LIS 

untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan LIS sehingga mampu 

membawa dampak yang positif terhadap pendapatan masyarakat disekitar 

wilayah LIS dan juga bisa menjadi industri yang mampu menyerap tenaga 

kerja yang banyak. Jadi bisa mengurangi angka pengangguran dan 

kemiskinan di Kabupaten Lamongan.  

 


