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BAB II 

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN 

BOJONEGORO DALAM UPAYA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN 

EKONOMI DAERAH 

 

 

Kajian ekonomi politik tentu mendiskusikan tentang bagaimana unit- unit 

politik memperkuat kondisi perekonomian dan sebaliknya. Peneliti meyakini 

bahwa kondisi politik  suatu negara dipengaruhi oleh kebijakan politik yang 

dilahirkan aktor negara dan berpengaruh langsung terhadap minat dan kinerja 

ekonomi didalamnya, baik skala nasional maupun internasional. Sebaliknya, unit- 

unit ekonomi yang berjalan baik dengan tercapainya kesejahteraan masyarakat 

melalui perekonomian yang stabil akan memperkuat kondisi politik suatu negara. 

Pada bab ini peneliti akan menjabarkan profil dan gambaran ekonomi kabupaten 

Bojonegoro dengan menjabarkan aspek profil geografis dan demografis daerah, 

potensi ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan tigkat pengangguran di Bojonegoro. 

Pada sub bab berikutnya peneliti akan menjelaskan kondisi perekonomian 

sektor investasi asing non- migas di Bojonegoro sebelum tahun 2013. Kemudian 

dilanjutkan dengan penjelasan perusahaan asing non-migas yang masuk di 

Bojonegoro setelah tahun 2013 atau antara tahun 2013-2016. 
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2.1 Profil dan Gambaran Ekonomi KabupatenBojonegoro  

2.1.1 Geografis dan Demografis 

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa 

Timur yang terletak pada garis pantai utara Pulau Jawa. Kabupaten Bojonegoro 

berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lain seperti : Kabupaten Tuban, 

Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Lamongan,  Kabupaten Madiun,  Kabupaten 

Ngawi dan Kabupaten Blora Jawa Tengah.41 Wilayah administrative kabupaten 

Bojonegoro terdiri 28 kecamatan 11 kelurahan dan 419 desa dengan luas wilayah 

2.198.79 Km2 dan jumlah penduduk sebanyak 1.297.878 jiwa terdiri dari 

penduduk laki-laki sebesar 654157.879 jiwa dan perempuan sebesar 643.721 jiwa 

sehingga sex rasio di kabupaten Bojonegoro sebesar 98,81%  per tahun 2015.42 

Kabupaten Bojonegoro merupakan kabupaten yang memiliki jarak tempuh cukup 

jauh ke kota provinsi yaitu ±100 km dari Surabaya.43 

Gambar 2.1 : Grafik Penduduk Menurut Golongan Umur.44 

 

 

 

 

 

Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro 

                                                           
4141Suyoto, 2015, Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro : Pemerintah 

Kabupaten Bojonegoro. 
42 Statistik Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016, Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Bojonegoro, diakses dalam https://bojonegorokab.go.id (8/01/2017, 08:09 WIB)  
43Ibid. 
44Statistik Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2016. 2016, Badan Pusat Statistik Bojonegoro 

diakses dalam https://bojonegorokab.go.id (8/01/2017,08: 25) 

https://bojonegorokab.go.id/
https://bojonegorokab.go.id/
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Melalui gambar grafik diatas menunjukan jika jumlah terbesar didominasi oleh 

penduduk usia 65 Tahun keatas sebesar 123.064 jiwa dan usia 30-34 Tahun 

sebesar 108.645 jiwa.45 

Wilayah Bojonegoro seluas 40.15% merupakan kawasan hutan negara dengan 

penggunaan lahan untuk persawahan seluas 73.928 ha, tanah kering 49.155% ha, 

hutan 88.371 ha, Perkebunan 581 ha dan lainnya 9.490 ha namun lima tahun 

terakhir luas jumlah sawah menurun sekitar 0.5% dan perhutanan menurun seluas 

3.3%. wilayah kabupaten Bojonegoro memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata 

27.8 C dengan suhu udara 24.2 C-31.4 C. dengan 2 musim yaitu musim hujan  

dan musim kemarau. Curah hujan yang tinggi di Bojonegoro sangat 

mempengaruhi pola tanam, pola identitas penggunaan tanah dan tersedianya air 

pengairan.46Secara umum  kondisi tanah di Bojonegoro merupakan tanah gerak 

yaitu jenis tanah yang jika terkena air memuai dan apabila terkena panas retak 

sehingga komposisi tanah ini mudah bergeser.47 

Bojonegoro memiliki banyak sungai sehingga sering kali dijuluki dengan 

daerah seribu sungai. Salah satu sungai yang terbesar di Bojonegoro adalah sungai 

Bengawan Solo, Bengawan Solo merupakan penyuplai air terbesar sebagai 

saluran primer pembuangan akhir dari drainase kota. Selain itu sungai bengawan 

solo juga memiliki peranan sebagai kawasan lindung. Bojonegoro sendiri 

                                                           
45Ibid. 
46 Suyoto, 2015, Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro : Pemerintah 

Kabupaten Bojonegoro. 
47Ibid. 
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memiliki kedalaman air tanah yang beragam yakni berkisar antara kurang lebih 5 

m hingga 20 m dari permukaan tanah dengan fluktuasi >1m. 48 

Secara topografis hal ini menunjukan jika di sepanjang aliran sungai 

Bengawan Solo merupakan daerah dataran rendah, sedangkan di bagian selatan 

merupakan dataran tinggi di sepanjang Gunung Pandan, Kramat dan Gajah. 

Secara umum 81.25% dari luas wilayah kabupaten Bojonegoro berada pada 

ketinggian 25 m diatas permukaan laut, sedangkan 18.71% berada pada 

ketinggian >25 m diatas permukaan laut yang dipisahkan oleh keberadaan sungai 

Bengawan Solo. 49  Kondisi ini mengantarkan kabupaten Bojonegoro memiliki 

persedian air yang melimpah dengan dominasi daerah berupa kawasan hijau. 

2.1.2 Potensi Ekonomi 

A. Migas 

a. Pertambangan 

Minyak dan gas bumi (migas) merupakan potensi paling utama di 

Bojonegoro. Hingga diperkirakan 20 persen cadangan minyak 

Indonesia berada di Bojonegoro. Saat ini yang paling dikenal adalah 

Blok Cepu, Petrocina, Exxon Mobil dengan operator yang sebelumnya 

Shell Indonesia (1950-an), PM Permigas (1960-an), Lemigas (1965-

an) dan Pertamina (1980).50 

Blok Cepu dianggap sebagai kawasan pengeboran minyak yang 

memiliki cadangan  diperkirakan mencapai 1.200 MMBOE (million 

                                                           
48Ibid. 
49Ibid. 
50  Maksum dan Fuad Ariyanto, 2015, Bojonegoro Lumbung Pangan dan Energi Nrgeri, 

Bojonegoro: Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bojonegoro. 
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barrel of oil equivalent- juta barel setara minyak) dan gas bumi dengan 

potensi cadangan diperkirakan mencapai 6 TCF ( trillion cunic feet- 

trilliun kaki kubik) dengan wilayah kerja Blok Cepu meliputi 

Kecamatan Kalitudi, Ngasem, Gayam. Tahun 1999- 2000 MOI 

menemukan sumber ekplorasi minyak baru di lapangan Banyu Urip 

melalui drilling.51 

Tambang miyak bumi dan gas alam di Bojonegoro terdapat di Blok 

Cepu dan wilayah Sukowati diperkirakan  memiliki potensi minyak 

dan gas bumi sebanyak 250 juta barel dengan estimasi produksi 

160.00-170.00 barel per hari dengan masa produksi selama 20 tahun. 

Tambang minyak bumi dan gas alam dikelola secara tradisional, 

sedangkan sebagian lagi menggunakan teknologi yang memanfaatkan 

mesin mobil sebagai penggerak.52 

Potensi alam kabupaten Bojonegoro tidak hanya terletak pada 

agraris semata, namun juga memiliki kandungan hasil minyak bumi 

yang begitu melimpah. Minyak bumi yang berlokasi di wilayah 

kecamatan Ngasem menghasilkan kapasitas produksi 7.476.000 barel 

dengan cadangan /deposit 650.000.000 barel. Sedangkan gas berlokasi 

di wilayah kecamatan Ngasem belum berproduksi dengan 

cadangan/deposit 1,7 triliun TFC.53 

                                                           
51Ibid. 
52  Suyoto, 2015, Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro : Pemerintah 

Kabupaten Bojonegoro. 
53Ibid. 



29 
 

Secara lifting minyak mentah nasional, Bojonegoro per tahun 2014 

masih dibawah target yaitu hanya sebanyak 818 ribu barrel perhari, 

perlambatan ekonomi di Bojonegoro dikarenakan pencapaian sasaran 

kuota lifting hanya sebesar 89,78 persen dari pragnosa atau masih 

dibawah target. Kemudian pada tahun 2015 realisasi minyak mentah 5 

KKKS di kabupaten Bojonegoro mengalami kenaikan yang signifikan 

dari tahun 2014  yaitu sebesar 46,76 persen.54 

 Gambar2.2 : Realisasi Alokasi Lifting Minyak Mentah 2013- 2015.55 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Sumber :www.litbang.migas.esdm..go.id diolah kembali oleh BPS Bojonegoro 

 Keberadaan lima perusahaan pengeboran minyak di Bojonegoro  

merupakan pendapatan utama pemerintah daerah Bojonegoro karena Bojonegoro 

memiliki lokasi pengeboran minyak yang hasilnya sangat tinggi. Trend 

pertumbuhan ekonomi Bojonegoro dengan sektor migas-pun berubah-ubah dan 

                                                           
54 Maksum dan Fuad Ariyanto. Op.Cit 
55Statistik Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2016. 2016, Badan Pusat Statistik Bojonegoro 

diakses dalam https://bojonegorokab.go.id (8/01/2017,08:25 WIB) 

 

http://www.litbang.migas.esdm..go.id/
https://bojonegorokab.go.id/
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seringkali mengalami penurunan dan kenaikan yang juga dipengaruhi karena 

harga minyak dunia. Pemerintah daerah Bojonegoro juga memperoleh dana CSR 

(Cooperate Susinable Development) yang digunakan pemerinta Bojonegoro untuk 

membangun infrastruktur Bojonegoro seperti jalan dan jembatan. Alokasi dana csr 

tahun 2008- 2010an lebih diorientasikan ke pembangunan infrastruktur karena 

dengan sarana- prasarana yang mendukung akan lebih menghidupkan 

perekonomian masyarakat. Berikut pertumbuhan ekonomi sektor Migas di 

Bojonegoro.56 

Gambar 2.3 : Pertumbuhan Ekonomi Sektor  Migas Bojonegoro 2010-2015.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS Kabupaten Bojonegoro. 

Pertumbuhan ekonomi sektor migas di kabupaten Bojonegoro mengalami 

penurunan hingga 2.29 persen pada tahun 2014 dan mengalami kenaikan pada 

tahun 2015 sebesar 17,42  persen.Secara akumulatif pemerintah daerah 

memperoleh pendapatan daerah dari sektor migas per tahun 2015. Pendapatan 

                                                           
56Ibid. 
57Ibid. 
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Bojonegoro selama enam tahun dari dana bagi hasil DBH (Dana Bagi Hasil) 

sektor migas mencapai Rp. 1.023 Trilliyun melebihi target pemerintah sebesar 

Rp.771,5Milliyar tahun 2015.58 

B. Non-Migas  

a. Pertanian 

Kegiatan ekonomi masyarakat Bojonegoro 5% bermata pencarian 

sebagai petani. Hal tersebut dikarenakan lahan pertanian disepanjang 

daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo yang merupakan sungai 

terpanjang di pulau jawa ini memiliki komposisi tanah yang subur 

sehingga sangat produktif untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Petani 

untuk melakukan pengairan biasanya menggunakan pompanisasi agar  

lahan dapat menciptakan usaha tepat guna. Berikut produksi pertanian 

yang menonjol di Bojonegoro per tahun 2014.59 

Tabel 2.1 : Produksi Pertanian di Bojonegoro tahun 2014.60 

No Nama Komoditi Luas areal produksi Produksi/tahun 

1 Padi 148.79 Ha 847.857 ton /tahun 

2 Jagung 44.721 Ha 190.611 ton/tahun 

3 Kedelai 16.828 Ha 27.926 ton/tahun 

4 Kacang tanah 2.621 Ha 2.426 ton/tahun 

5 Kacang Hijau 3.314 Ha 8.064 ton/tahun 

 Sumber : Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro. 

                                                           
58Statistik Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2016. 2016, Badan Pusat Statistik Bojonegoro 

diakses dalam https://bojonegorokab.go.id (8/01/2017,08:25 WIB) 
59 Suyoto, 2015, Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro : Pemerintah 

Kabupaten Bojonegoro. 
60Ibid. 

https://bojonegorokab.go.id/
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Bagi daerah Bojonegoro tanaman jagung merupakan makanan pokok 

setelah nasi. Selain untuk kebutuhan pokok, jagung juga diperdagangkan 

untuk meningkatkan penghasilan.61 

 Sedangkan komoditas yang memiliki prosepek pengembangan dan 

lokasi untuk investasi di pertanian sebagai berikut : 

Tabel 2.2 : Peluang Investasi Pertanian di Bojonegoro.62 

No Komoditi Lokasi 

1 Bawang Merah Kec. Sekar, Gondang, Bauereno, Temayang, 

Kepohbaru Sugihwaras, Kedungadem, Kanor, 

Margomulyo. 

2 Cabe Merah Kec. Ngraho, Tambakrejo, Balen, Ngambon, 

Temayang, Sugihwaras, Kepohbaru, Beureno, 

Sumberejo, Kanor, Trucuk, Dender, Ngasem. 

3 Melon Kec. Sumberejo, Dander, Sukosewu, Padangan, 

Kepohbaru 

4 Semangka Kec. Gondang, Temayang, Dander, Kalitudu, 

kasiman, Padangan. 

5 Blimbing Desa Ngiringinrejo Kec. Kalitudu 

6 Salak Desa wedi Kecamatan Kapas, Desa 

Ngumpakdalem Kec. Dander 

7 Pisang Susu 

Blirik 

Kecamatan Malo, Padangan, Kalitudu, Dander, 

Temayang, Gondang, Kanor. 
Sumber : Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro. 

b. Peternakan dan Perikanan  

Pengembangan ekonomi kerakyatan akan berdampak langsung ke 

masyarakat dan memiliki nilai yang strategis bagi daerah. Budidaya ternak 

bisa dilakukan di hampir semua wilayah kabupaten Bojonegoro.  Berikut 

                                                           
61  Suyoto, 2015, Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro : Pemerintah 

Kabupaten Bojonegoro. 
62Ibid. 
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daftar jenis peternakan yang banyak dilakukan di kabupaten Bojonegoro 

per tahun 2014.63 

Tabel 2.3 : Jumlah Peternakan di Bojonegoro.64 

No Peternakan Populasi (Ekor) 

1 Sapi Potong  172.673 

2 Sapi Perah 33 

3 Kerbau 1.030 

4 Kambing 110.461 

5 Domba  138.673 

6 Ayam pedaging 906.420 

7 Ayam Petelor 21.700 

8 Ayam buras 1.520.106 

9 Itik 108.392 

10 Mentok 43.180 

 Sumber : Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro.  

Sedangkan tingkat perkembangan produksi ikan di kabupaten Bojonegoro 

sebagai berikut . 

Tabel 2.4 : Perkembangan Produksi Perikanan.65 

No Uraian Satuan Jumlah 

1 2 3 4 

1 Penangkapan  898,5 

 -Sungai Ton 397,50 

 -Rawa/lain-lain Ton 28,80 

 -Waduk Ton 472,2 

2 Budi daya  2.765,70 

 -Tambak Ton - 

 -Kolam Ton 2.339,80 

 -Sawah Tambak Ton 422,90 

 -Mina padi Ton 3,00 
Sumber : Badan Perizinan Daerah Kabupaten Bojonegoro. 

                                                           
63Ibid. 
64Ibid. 
65 Suyoto, Op.Cit. 
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Sedangkan peluang investasi peternakan dan perikanan di Bojonegoro 

lebih mengarah ke perikanan. Berikut daftar lengkapnya : 

Tabel 2.5 : Peluang Investasi di Sektor Pertanian dan Perikanan.66 

No. Komoditi Lokasi (Kecamatan) 

1 Sapi Potong Ngasem 

2 Kambing Tambakrejo 

3 Ikan lele Sukosewu, Kapas, Bojonegoro, 

Kanor, Beureno 

4 Ikan Bandeng Bojonegoro, Kanor, Balen, kalitudu 

5 Ikan Nila Bojonegoro, Kalitudu, Balen 

6 Ikan Patin Balen, Kalitudu, Kapas 

7 Ikan Gurami Balen, Bojonegoro 
 Sumber : Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro. 

c. Perkebunan 

Bojonegoro dalam bidang perkebunan memiliki potensi sebagai 

penghasil tembakau Virginia dan tembakau Jawa yang ditanam petani 

secara konvensional hampir diseluruh wilayah Bojonegoro, utamanya 17 

Kecamatan dan telah melakukan ekspor oleh tangan kedua ke negara 

Jerman, Hongkong, dan Brunai. Sejauh ini luas areal tembakau Virginia di 

Bojonegoro seluas 4.863, ha dengan rata-rata produksi per tahun 5.964,7 

ton. Sedangkan untuk tembakau jawa luas areal tanam 2.135 ha dengan 

rata-rata produksi per tahun 2.749,9 ton dalam bentuk kering rajangan.67 

 

 

 

                                                           
66 Maksum dan Fuad Ariyanto, 2015 
67 Suyoto. Op.Cit. 
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Gambar 2.4: Kurva Produksi Tanaman Tembakau di Bojonegoro Tahun 2010- 

2014.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Perkebunan Kab. Bojonegoro diolah BPS Bojonegoro 

Per tahun 2014 terjadi kenaikan produksi tembakau dengan total tembakau 

jenis Virginia mencapai 5.964 ton dan tembakau Jawa mencapai 2.749 ton. 

d. Hasil Hutan 

Bojonegoro memiliki potensi sebagai penghasil kayu jati terbaik 

berkwalitas sehingga dapat di kembangkan dengan pengelolaan berupa 

produk kayu  yang lebih memiliki nilai jual tinggi. Hutan Jati yang berada 

di Bojonegoro menghasilkan produksi kayu rata-rata 14.078,373 m.  

Sentra industri yang telah berkembang antara lain: Desa Batokan 

Kecamatan Kasiman dan sekitarnya sebagai sentra industri bubut kayu. 

                                                           
68Statistik Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2015. 2015, Badan Pusat Statistik Bojonegoro 

diakses dalam https://bojonegorokab.go.id (8/01/2017,08:25 WIB) 

 

https://bojonegorokab.go.id/
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Desa sukorejo Kecamatan Bojonegoro sebagai sentra industri meubel dan 

ukir.69 

e. Bahan Mineral Non Logam 

Tambang galian non-logam merupakan potensi pertamabangan yang 

cukup besar khususnya bahan mineral non-logam antara lain: Batu Fosfat, 

lokasinya berada di desa Jono kecamatan Temayang yang luas areal 25 Ha 

dengan kapasitas produksi 4.767 m. Batu marmer, berlokasi di desa Jari 

kecamatan Gondang denga luas areal 335 Ha dengan kapasitas produksi 

234 m dan yang terakhir yaitu galian non-logam batu gamping. Galian ini 

berlokasi di desa kunci kecamatan Dander, desa Gajah kecamatan Baureno 

dan desa Dandanggilo kecamatan Kasiman dengan luas areal 4.530.000 

m.70 

f. Pariwisata 

Kabupaten Bojonegoro selain memiliki potensi alam yang melimpah 

juga memiliki beberapa lokasi pariwisata yang  mampu menarik 

wisatawan untuk berwisata. Salah satu objek wisata di kabupaten 

Bojonegoro yaitu khayangan api, objek wisata ini berada di Desa 

Sendangharjo kecamatan Ngasem  dengan jarak tempuh kurang lebih 21 

km aceh barat kabupaten Bojonegoro. Wisata yang mengunjungi objek 

wisata ini akan dapat menyaksikan api abadi yang menyembur dari kulit 

bumi dengan diameter 3 m, selain itu wisatawan juga dapat menyaksikan 

acara ritual di hari jadi Bojonegoro setiap tanggal 19 Oktober. Wisata 

                                                           
69Ibid. 
70 Suyoto, Op.Cit. 
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Khayangan Api ini memiliki peluang investasi bagi investor di bidang 

usaha perhotelan, sarana bermain, aneka satwa, pertunjukan kesenian 

budaya dan pengelolahan lahan.71 

Data tahun 2016 menyebutkan jika terdapat 10 objek wisata yang 

mulai menarik minat investor seperti Wisata Sungai Grogolan yang 

berlokasi di Desa Ngunut Kecamatan Dander dengan jumlah pengunjung 

mencapai 2.200 wisatawan. Objek wisata Kedungmaor mampu menarik 

wisatawan sejumlah 1.286 pengunjung, objek wisata Watu Gundul 

sejumlah 470 pengunjung, kemudian ada objek wisata Negeri Atas Angin 

telah menarik wisatawan sebesar 82.443 orang.72 

Bojonegoro juga memiliki objek wisata Waduk Pancal yang berlokasi 

di kecamatan Temayang dengan jarak tempuh 36 km arah selatan dari kota 

Bojonegoro. Wisatawan yang berkunjung dapat  menikmati wisata alam 

pegunungan perairan dan memancing dengan perahu. Sedangkan untuk 

peluang investasi di wisata Waduk Pancal seperti : usaha perhotelan, 

sarana bermain/ olahraga air, aneka satwa, dan pengelolaan lahan.73 

Selain dua wisata diatas, Bojonegoro juga memiliki potensi wisata lain 

seperti : Negeri Atas Angin, Wisata Ngintir Ngunut Dander, Agrowista 

Salak di Desa Tanjungharjo, Desa Wisata Jono, Wisata Edukasi Gerabah 

Rendeng Malo, Air Terjun Kedungmaor, Kebin Blimbing Desa 

Manganharjo, dan Wisata Bendung Gerak Desa Ringinrejo yang 

                                                           
71Ibid. 
72Ibid. 
73Ibid 
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berpeluang besar untuk terus dikembangkan oleh pemerintah dan 

masyarakat kabupaten Bojonegoro.74 

Secara akumulatif pendapatan daerah berdasarkan sektor ekonomi non 

migas  cukup tinggi mengingat sektor pertanian merupakan sektor unggulan 

kabupaten Bojonegoro. Besarnya nilai tambah yang terbentuk bagi kategori 

pertanian, kehutanan dan perikanan di kabupaten Bojonegoro per tahun 2014 

mencapai 7,63 triliyun rupiah atau sekitar 29,03 persen dari total seluruh nilai 

tambah yang terjadi. Tahun 2015, pendapatan daerah dari sektor pertanian, 

kehutanan, dan perikanan mengalami peningkatan yaitu mencapai 8,45 Triliyun 

Rupiah atau sekitar 29,25 persen dari seluruh nilai tambah yang terjadi.75 

Sedangkan untuk bahan mineral non-logam turut berkontribusi terhadap 

pendapatan asli daerah sebesar Rp.746.505.837 per tahun 2015 dengan hasil 

spesifikasi untuk tambang kapur di Desa Gajah Kecamatan Boureno sebesar Rp. 

550 juta dan Rp. 250 Juta dari kegiatan wajib pungut (wapu). 76  Pendapatan 

lainnya juga diperoleh dari sektor pariwisata beserta perhotelan yang 

berkontribusi bagi PAD (pendapatan asli daerah) sebesar Rp.378 juta dan 

mengalami kenaikan sekitar 305,5 persen menjadi Rp.1,5 milliar. Dengan 

spesifikasi penghasilan dari Wahan Wisata Dander park memberikan pemasukan 

paling besar Rp.815.211.000, wisata Kahyangan Api sebesar Rp. 428.371.000, 

Waduk Pacal sebesar Rp. 97.175.000 dan pesanggaran Triwana Dander sebesar 

                                                           
74 Hariyanto, Sektor Wisata Sumbang PAD Bojonegoro Sebesar Rp.1,5 Miliar, diakses dalam 

beritabojonegoro.com (11/06/2017,18:20WIB) 
75Statistik Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2016. 2016, Badan Pusat Statistik Bojonegoro 

diakses dalam https://bojonegorokab.go.id (8/01/2017,08:25 WIB) 

76  Pendapatan Asli Daerah Bojonegoro Non Logam, Pos Jatim, diakses dalam 

http://posjatim.com/pendapatan-asli-daerah-bojonegoro-non-logam-rp-746-505-836/ 

(11/06/2017,18:20WIB) 

https://bojonegorokab.go.id/
http://posjatim.com/pendapatan-asli-daerah-bojonegoro-non-logam-rp-746-505-836/
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Rp.105.100.000. dan yang terakhir adalah gedung serba guna yang memberikan 

kontribusi sebesar Rp. 87.000.000.77 

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi  

Kabupaten Bojonegoro telah dipimpin 40 Bupati secara bergantian. Tahun 

2003 – 2008 Bupati kabupaten Bojonegoro Muhammad Santoso, tahun 2008 – 

2013 Suyoto dan 2013-sekarang kembali dipimpin oleh Suyoto.78 Target ekonomi 

Bojonegoro tahun 2003 lebih berorientasi terhadap pengembangan potensi-potensi 

daerah terutama ekplorasi sektor migas. Selain itu, regulasi tambahan di tingkat 

daerah pada tahun 2003-2007 lebih kearah menciptakan retribusi baru bagi 

kawasan Bojonegoro sebagai implementasi peraturan daerah nomor 27 tahun 2005 

yaitu tentang retribusi izin usaha. Retribusi merupakan sumber utama pendapatan 

daerah setelah migas  di  Bojonegoro.79 

Hal ini untuk menumbuhkan sumber ekonomi baru bagi pendapatan daerah 

Bojonegoro. Retribusi kabupaten Bojonegoro mengalami fluktuasi pada aspek 

tingkat efektifitasnya, pendapatan retribusi tahun 2001- 2005 berasal dari jasa 

umum senilai 33,3% pertahunnya, jasa usaha 4,4% pertahunnya, dan retribusi 

perijinan berkontribusi rata- rata sebanyak 3,06% pertahunnya.80 

Potensi untuk investasi di kabupaten Bojonegoro lebih kearah pertanian, 

peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Tahun 2008- 2013 Bojonegoro dipimpin 

                                                           
77Ibid. 
78 Buku Profil Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012, Kanal Bojonegoro, diakses dalam 

http://kanalbojonegoro.com/wp-content/uploads/2014/01/buku-profil-bojonegoro.pdf  

(25/02/2016, 13:55 WIB) 
79 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro, diakses dalam http://jdih.jatimprov.go.id/?wpfb_dl=7671 (22/02/2017. 6:34 WIB) 
80 Feni Febriana, 2007, Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Kabupaten Bojonegoro Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bojonegoro, Malang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

http://kanalbojonegoro.com/wp-content/uploads/2014/01/buku-profil-bojonegoro.pdf
http://jdih.jatimprov.go.id/?wpfb_dl=7671
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oleh Bupati Suyoto, masa kepemimpinannya Suyoto menerapkan sistem 

pemerintahan terbuka. Implementasi pemerintah daerah dalam meningkatakan 

kepercayaan masyarakat terhadap peran instansi pemerintahan dengan melakukan 

komunikasi langsung terbuka. Manajemen pemerintah yang terbuka akan 

mengantarkan masyarakat memahami realitas proses dalam mewujudkan sebuah 

harapan atau pencapaian sehingga tidak mudah muncul keraguan terhadap kinerja 

pemerintah daerah.  Masyarakat juga dapat mengukur sejauh mana kinerja 

pemerintah, apa yang dikerjakan, berapa anggaran daerah yang dikeluarkan dan 

berdampak seberapa besar terhadap kehidupan masyarakat.81 

Gambar 2.5 : Implementasi Pemerintahan Terbuka Suyoto.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumen pribadi penulis berdasarkan  studi lapang 

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Bojonegoro tahun 2003 mulai tumbuh 

menjadi 4,22 %, kemudian tahun 2004 meningkat menjadi 3,94 %, dan meningkat 

kembali menjadi 4,92% dan  5,67 % pada tahun 2006 dan akhirnya menurun lagi 

                                                           
81  Suyoto, 2015, Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro : Pemerintah 

Kabupaten Bojonegoro. 
82  Gambar diambil oleh Peneliti, Gedung Pemerintah Daerah Bojonegoro Lt. 3, Sekbid 

BAPPEDA, Bojonegoro, 24 Januari 2013. 
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menjadi 5,02% pada tahun 2007 dengan sektor utama pertanian, pembangunan, 

penggalian, perdagangan, restoran, hotel, dan sektor jasa. Sedangkan keuangan 

daerah Bojonegoro selama periode 2003- 2007 biaya penyelanggaraan 

pemerintahan dan pembangunan kabupaten Bojonegoro masih mengutamakan 

dana dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan dengan proporsi rata- rata 

mencapai 91,20 % dari APBD. Hal tersebut dikarenakan kontribusi dalam 

pembiayaan rata-rata sebesar 7,44 % per tahun selama periode 2003-2007.83 

Pertumbuhan ekonomi Bojonegoro juga bisa dilihat melalui Product 

Regional Domestic Bruto (PDRB), tahun 2009 mencapai Rp. 16,819 Triliyun, 

tahun 2010 meningkat Rp. 22,205 Triliyun, tahun 2011 lebih meningkat mencapai 

Rp. 27,615 Triliyun dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2015. 84 

Sektor yang diandalkan adalah pertanian dan usaha textile. 85 Berikut tabel 

perubahan PDRB kabupaten Bojonegoro yang dari tahun ke tahun terus  

mengalami peningkatan. 

 

 

 

 

                                                           
83  Infid, Bojonegoro Inspirasi Untuk Negeri, Pemerintah Bojonegoro, diakses dalam 

http://infid.org/wp-content/uploads/2016/11/Bojonegoro_Inspirasi_untuk_Negeri.pdf  

(24/02/2017, 08:40 WIB) 
84 Op.cit. 
85  Perusahaan Industri Menurut Kelompok Industri. Tenaga Kerja. Kecamatan di Kabupaten 

Bojonegoro. Badan Pusat Statistic Kabupaten  Bojonegoro, diakses dalam 

https://bojonegorokab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/93 (03/06/2017, 18:26 WIB) 

http://infid.org/wp-content/uploads/2016/11/Bojonegoro_Inspirasi_untuk_Negeri.pdf
https://bojonegorokab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/93
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Tabel 2.6 :  PDRB Kabupaten Bojonegoro Atas  Dasar Harga Konstan Tahun 2011- 2015 

Berbasis SNA 2008, Tahun Dasar 2010 (Juta Rupiah).86 

Jenis 

PDRB 

2011 2012 2013 2014 2015 

PDRB 

dengan 

Migas 

36.751.014,5 38.136.127,3 39.039.384,3 39.934.429,0 46.892.831,0 

PDRB 

tanpa 

Migas 

17.711630,7 18.971.026,2 20.390.068,2 21.625.410,7 22.858.624,6 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro 

Tahun 2010, pertumbuhan ekonomi kabupaten Bojonegoro mencapai 6, 

45% (tanpa migas) sedangkan 11,84% (dengan migas), tahun 2011 mencapai  

66% (tanpa migas) sedangkan 9,19% (dengan migas). Data terakhir menyebutkan 

bahwa kondisi perekonomian kabupaten Bojonegoro dalam tiga tahun terakhir 

(2012- 2015) terus mengalami peningkatan. Terhitung per tahun 2015 kabupaten 

Bojonegoro mengalami peningkatan sebanyak 62,32% nilai tambah yang 

terbentuk pada ketegori industrialisasi non- migas.  Sedangkan berdasarkan PDRB 

kabupaten atas dasar harga yang berlaku tahun 2014, PDRB per kapita mencapai 

Rp. 1.568.453.65 per bulan. Hal ini menunjukan bahwa PDRB kabupaten 

Bojonegoro tahun 2014 sudah diatas UMK kabupaten saat itu (2014) yang 

ditetapkan sebesar Rp. 1.140.000.87 Selain itu, Pertumbuhan ekonomi kabupaten 

Bojonegoro terbilang sangat tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi provinsi 

Jawa Timur yang hanya sebesar 7,22% pada tahun 2015.88 

                                                           
86Statistik Daerah Kabupaten Bojonegoro Dalam angka 2015, Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Bojonegoro, https://bojonegorokab.go.id. (28/11/2016,19:25 WIB) 
87 Maksum dan fuad Ariyanto, 2015,  Bojonegoro Lumbung Pangan dan Energi Negeri, 

Bojonegoro : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bojonegoro, hal.15. 
88 Ibid 

https://bojonegorokab.go.id/
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Perubahan kondisi ekonomi Bojonegoro juga mengantarkan upah umum 

pekerja Bojonegoro mengalami peningkatan dan berhasil keluar dari posisi 10 

daerah dengan UMK terendah di provinsi Jawa Timur. Suyoto berhasil 

mengantarkan Bojonegoro masuk ke tingkat 20 daerah yang memiliki UMK 

terbesar di Jawa Timur. 

Tabel 2.7 : Rekapitulasi Upah Umum Karyawan (UMK) Kabupaten Bojonegoro Tahun 

2003- 2007.89 

Tahun Posisi UMK dari 38 

Kota dan Kabupaten 

Besaran UMK 

2003 32 Rp. 287.500 

2004 29 Rp. 331.000 

2005 28 Rp. 357.500 

2006 28 Rp. 475.000 

2007 32 Rp. 550.000 

2008 17 Rp. 630.000 

2009 19 Rp.740.000 

2010 16 Rp.825.000 

2011 12 Rp.870.000 

2012 16 Rp.930.000 

2013 23 Rp.1.029.500 

2014 19 Rp.1.140.000 

2015 19 Rp.1.311.000 

2016 19 Rp.1.462.000 
Sumber : Jaringan Dokumentasi dan Dukumentasi Hukum Provinsi Jawa Timur 

 Keberhasilan pemerintah daerah dalam  membuat terobosan di kabupaten 

Bojonegoro memberi hasil nyata dengan naiknya Indeks Pembangunan Manusia 

di Bojonegoro (IPM) dari 65.000 pada tahun 2007 menjadi 68,50 pada tahun 2015 

dengan penurunan presentase kemiskinan dari 23,87% pada tahun 2008 menjadi 

14,75% pada tahun 2014. 90  Indeks pembangunan manusia (IPM) mengukur 

                                                           
89Ibid. 
90 Infid, Bojonegoro Inspirasi Untuk Negeri, Pemerintah Bojonegoro, diakses dalam 

http://infid.org/wp-content/uploads/2016/11/Bojonegoro_Inspirasi_untuk_Negeri.pdf  

(24/02/2017, 08:40 WIB) 

http://infid.org/wp-content/uploads/2016/11/Bojonegoro_Inspirasi_untuk_Negeri.pdf
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capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas 

hidup.91 

Tabel 2.8 :Indeks Pembangunan Manusia di Bojonegoro.92 

No Tahun Jumlah 

1 2010 62,19 

2 2011 63,22 

3 2012 64,20 

4 2013 64,85 

5 2014 65,27 

6 2015 66,17 
 

Sumber : BPS Pusat Republik Indonesia, Dikelolah BPS Kabupaten Bojonegoro 

 

Naiknya indeks pembangunan manusia merupakan bukti bahwa ekonomi 

masyarakat Bojonegoro mengalami trend positif dengan meningkatnya 

kesejahteraan rakyat sehingga pemerintah tidak hanya membangun secara fisik 

tetapi juga membangun sumber daya manusianya. 

2.1.4 Tingkat Pengangguran 

Kabupaten Bojonegoro memiliki dominasi wilayah pedesaan yang 

menggiring masyarakatnya untuk berkerja di sektor pertanian/agraris, disusul 

kemudian oleh sektor pertambangan mengingat Bojonegoro memiliki beberapa 

sumber migas dan galian non-logam serta sektor jasa dan lainnya. Masyarakat 

Bojonegoro berusaha mengembangkan ekonomi di berbagai sektor sehingga 

tenaga kerja Bojonegoro tidak selalu bekerja di sektor pertambangan. 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu 

indikator ketenagakerjaan yang mengambarkan antara angkatan kerja terhadap 

penduduk usia kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Bojonegoro per tahun 
                                                           
91Statistik Daerah Kabupaten Bojonegoro Dalam angka 2015, Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Bojonegoro, diakses dalam https://bojonegorokab.go.id. (28/11/2016,19:25 WIB) 
92Ibid. 

https://bojonegorokab.go.id/
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2014 sebesar 65,49 persen yang merupakan dari 100 penduduk usia kerja terdapat 

sekitar 65 orang aktif di kegiatan ekonomi (bekerja dan pengangguran). 93 

Kemudian TPAK Bojonegoro tahun 2015 mengalami peningkatan 66,22 persen 

yang berarti dari 100 penduduk berusia kerja terdapat 66 orang aktif di kegiatan 

ekonomi.94 

Sedangkan untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan suatu 

nilai yang menunjukan perbandingan antara jumlah pengangguran terhadap 

angkatan kerja. Besaran TPT di Bojonegoro untuk tahun 2010 hingga 2015 

mengalami trend fluktuatif. Tahun 2010 sebesar 3,29  persen, tahun 2011 sebesar 

4,18 persen, tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 3,42 persen, tahun 2013 

kembali naik menjadi 5,81 persen, tahun 2014 menurun menjadi 3,21 persen, dan 

tahun 2015 kembali mengalami kenaikan menjadi 5,01 persen. Berikut data 

statistik terkait ketenagakerjaan. 95 

Tabel 2.9 : Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Bojonegoro.96 

Uraian  2010 2011 2012 2013 2014 

TPAK 70,82 69,41 73,15 65,49 66,22 

TPT 4,18 3,42 5,81 3,21 5,01 

Bekerja 95,82 96,58 94,19 96,79 94,99 

UMK 870.000 930.000 1.029.500 1.140.000 1.311.000 

Sumber :BPS Bojonegoro 

                                                           
93Statistik Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2015. 2015, Badan Pusat Statistik Bojonegoro 

diakses dalam https://bojonegorokab.go.id (8/01/2017,08:25 WIB) 

94Statistik Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2016. 2016, Badan Pusat Statistik Bojonegoro 

diakses dalam https://bojonegorokab.go.id (8/01/2017,08:25 WIB) 

95Statistik Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2015. 2015, Badan Pusat Statistik Bojonegoro 

diakses dalam https://bojonegorokab.go.id (8/01/2017,08:25 WIB) 
96Ibid. 

https://bojonegorokab.go.id/
https://bojonegorokab.go.id/
https://bojonegorokab.go.id/


46 
 

Data diatas menunjukan jika TPAK dan Jumlah orang bekerja juga mengalami 

trend pertumbuhan yang fluktuatif dari tahun ketahun selama lima tahun 

terakhir.97 

Berdasarkan survey ketenagakerjaan pemerintah daerah Bojonegoro 

menunjukan data jika bulan Agustus tahun 2015 jumlah penduduk yang terserap 

dalam kegiatan ekonomi yang mencapai hingga 608.181 orang.  Melalui data 

dibawah menunjukan jika penyerapan tenaga kerja terbanyak terjadi pada 

golongan usia produktif (40- 44 tahun ) yaitu sekitar 80 orang lebih dengan 

penyerapan terendah terdapat pada golongan usia 19- 25 tahun.98 

Gambar : Tabel Klasifikasi Usia Kerja Masyrakat Bojonegoro.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sakernas diolah kembali oleh BPS. 

                                                           
97Ibid. 
98Statistik Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2016. 2016, Badan Pusat Statistik Bojonegoro 

diakses dalam https://bojonegorokab.go.id (8/01/2017,08:25 WIB) 

99 Ibid. 

https://bojonegorokab.go.id/
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Sedangkan jika dilihat dari sektor usaha yang paling banyak menyerap 

tenaga kerja adalah sektor pertanian yang disusul oleh sektor pertambangan lalu 

sektor perdagangan. Hal ini tidak lepas dari potensi- potensi yang dimiliki oleh 

kabupaten Bojonegoro serta fokus pengembangan dari pemerintah daerah. Berikut 

jumlah dalam sektor penyerap ketengakerjaan di kabupaten Bojonegoro.100 

Gambar  2.1 : Grafik Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten 

Bojonegoro.101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Perizinan Daerah Bojonegoro. 

Selain itu penjabaran dana investasi dan tenaga kerja tahun 2015 dapat dilihat di 

tabel berikut. 

 

                                                           
100Statistik Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2015. 2015, Badan Pusat Statistik Bojonegoro 

diakses dalam https://bojonegorokab.go.id (8/01/2017,08:25 WIB) 

101 Wawancara Penulis dengan Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro, Erni, Bojonegoro, 23 

Februari 2017. 

https://bojonegorokab.go.id/
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Tabel 2.9: Besaran Investasi dan Tenaga Kerja di Bojonegoro tahun 2015.102 

 

NO  

 

BULAN  INVESTASI  TENAGA KERJA  

1 2 3 4 

1 JANUARI 35.243.600.000 1.342 

2 PEBRUARI 26.303.627.100 1.068 

3 MARET 76.310.308.430 1.708 

4 APRIL 122.669.495.220 3.644 

5 MEI 82.857.190.294 1.551 

6 JUNI 48.832.085.658 2.406 

7 JULI 89.594.045.083 1.290 

8 AGUSTUS 65.561.398.831 1.193 

9 SEPTEMBER 31.531.034.180 490 

10 OKTOBER 384.719.055.740 966 

1 1 NOPEMBER 65.760.646.000 779 

12 DESEMBER 41.703.184.890 956 

JUMLAH TOTAL 1.861 17.393 

Sumber : Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro. 

Wilayah kabupaten Bojonegoro berada dalam kondisi “kota mati” karena 

secara geografis letak kabupaten Bojonegoro masih didominasi oleh pedesaan 

dengan kontur tanah labil (tanah gerak), jauh dari akses jalan raya provinsi serta 

akses pelabuhan masih kurang mendukung.103 Sedangkan dari faktor sumber daya 

manusia kualitas masyarakat Bojonegoro masih terbilang rendah. 104  Tercatat 

sebanyak 42.000 anak di Bojonegoro mengalami putus sekolah dan tidak 

                                                           
102Statistik Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2015, 2015, Badan Pusat Statistik Bojonegoro 

diakses dalam https://bojonegorokab.go.id (8/01/2017,08:25 WIB) 

 
103 Kondisi Geografis Kabupaten Bojonegoro dalam http://www.bojonegorokab.go.id/geografi 

(12/02/2016, 19:38 WIB) 
104 Statistik Daerah Kabupaten Bojonegoro 2016, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, 

https://bojonegorokab.bps.go.id, (28/11/2016,19;26 WIB) 

https://bojonegorokab.go.id/
http://www.bojonegorokab.go.id/geografi
https://bojonegorokab.bps.go.id/
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mengenyam pendidikan hingga lulus sekolah dasar. 105  Selain itu jumlah 

pengangguran di Bojonegoro juga relative tinggi yaitu sebanyak 22.000 orang, 

angka ini cenderung mengalami kenaikan ketika terjadi periode kelulusan sekolah 

menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) karena mayoritas 

penduduk Bojonegoro masih belum mampu menyelesaikan pendidikan hingga 

jenjang perguruan tinggi.106 Berikut kondisi dan trend perubahan positif ekonomi 

kabupaten Bojonegoro dari tahun ke tahun yang mampu hingga menarik investasi 

asing. 

 

 

2.2 Pencapaian Investasi Asing Non- Migas di Bojonegoro 

Keberadaan investasi asing no-migas memberi banyak dampak positif, 

tidak hanya skala nasional tapi juga daerah. Peneliti menilai keberadaan investasi 

asing bagi daerah memberi keuntungan secara fisik yaitu mampu menyerap 

pengangguran di daerah sehingga meningkatkan jumlah pekerja produktif dan 

meningkatkan infrastruktur daerah (keberadaan investasi asing mendorong 

percepatan pembangunan infrastruktur). Sedangkan dalam bentuk non fisik 

memberi keuntungan berupa aliran dana pembayaraan dalam penggunaan asset- 

asset daerah seperti : retribusi perijinan, sewa tanah dalam mendirikan bangunan, 

listrik, pajak perusahaan dan pendapatan- pendapatan lain yang dihasilkan melalui 

                                                           
10542.000 Anak Putus Sekolah di Bojonegoro dalam http://www.beritasatu.com/nasional/273236-

42000-anak-putus-sekolah-di-bojonegoro.html (16/02/2016, 21.05 WIB) 
106 Jumlah Pengangguran di Bojonegoro Capai 22.000 orang dalam 

http://beritabojonegoro.com/read/3285-jumlah-pengangguran-di-bojonegoro-capai-22-000-

orang.html (12/02/2016, 19:55 WIB). 

http://www.beritasatu.com/nasional/273236-42000-anak-putus-sekolah-di-bojonegoro.html
http://www.beritasatu.com/nasional/273236-42000-anak-putus-sekolah-di-bojonegoro.html
http://beritabojonegoro.com/read/3285-jumlah-pengangguran-di-bojonegoro-capai-22-000-orang.html
http://beritabojonegoro.com/read/3285-jumlah-pengangguran-di-bojonegoro-capai-22-000-orang.html
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kegiatan ekonomi perusahaan multinasional. Secara akumulatif berdampak 

meningkatkan pendapatan negara.107 

Pentingnya ekonomi daerah bagi nasional sesuai dengan UU nomor 33 

tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah.  lahirnya UU tersebut menunjukan kedudukan penting 

ekonomi daerah untuk menggerakan pembangunan nasional. Secara umum bila 

ekonomi daerah maju dan berkembang maka ekonomi nasional juga akan maju 

dan berkembang. Pembangunan nasional merupakan fungsi agregasi dari hasil 

pembangunan di daerah.  Produksi nasional merupakan rantai dari produksi 

daerah, biaya produksi daerah yang tinggi tentunya juga akan memberikan 

dampak pada biaya produksi tinggi dalam rantai nilai produksi nasional, 

mengingat total pencapaian pembangunan di daerah merupakan statistik ekonomi 

nasional.108 

Kabupaten Bojonegoro terus menciptakan iklim investasi yang kondusif 

dengan kondisi ekonomi dan politik yang stabil serta sangat welcome terhadap 

investasi asing sehingga kualitas daerah kabupaten Bojonegoro terus mengalami 

peningkatan. Berikut beberapa perusahaan asing yang telah berinvestasi di 

kawasan industri kabupaten Bojonegoro.109 

 

 

                                                           
107  Firmawansyah, Pentingnya Ekonomi Daerah bagi Nasional. diakses dalam sindonews.com  

(09/06/2017, 08:40 WIB). 
108Ibid. 
109Ibid. 
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2.2.1 Investasi Asing Sektor Non-Migas di Bojonegoro Sebelum Regulasi 

Tahun 2013 

 Bojonegoro memiliki potensi yang mendukung bagi dunia usaha yaitu 

komoditi hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Selain itu juga 

ada industri pengemasan, industri pengolahan, dan industri pengolahan galian 

golongan C. Hingga 2007 Bojonegoro memiliki satu unit investasi asing non- 

migas dengan besararan investasi Rp. 9.098.000.000 serta penyerapan tenaga 

kerja sebanyak 16 orang. Selain sektor Migas, investasi asing non-migas di 

Bojonegoro tidak mengalami perubahan yang berarti sehingga pada periode kedua 

pemerintahan Suyoto yaitu tahun 2013- 2014 masuknya 3 perusahaan asing non- 

migas merupakan pencapaian yang baik bagi perekonomian kabupaten 

Bojonegoro kedepannya.110 

2.2.2 Investasi Asing Sektor Non- Migas Tahun 2013- 2016/ Baru 

Sejak awal tahun 2015 beberapa investor asing berminat melakukan 

investasi di kawasan industri non- migas  kabupaten Bojonegoro. Perusahaan 

multinasional seperti PT. Shou Fong Lastindo, PT. Won Sakha Garmenindo, dan 

PT. Asia China Happy World telah mendirikan lokasi produksi di kawasan 

industri kabupaten Bojonegoro. Masuknya investasi asing non-migas merupakan 

awal yang baik bagi kabupaten Bojonegoro karena keberadaan perusahaan asing 

akan membuka sumber ekonomi baru bagi masyarakat dan mendorong percepatan 

ekonomi daerah. 

  

                                                           
110  Buku Saku Bappeda “Kabupaten Bojonegoro dalam Data Makro”, Bappeda Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 2009. 
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a. Perusahaan PT. Shou Fong Lastindo 

Terobosan bupati Bojonegoro dengan membuka wilayahnya sebagai 

kawasan industri mendapat sambutan baik dari beberapa perusahaan asing.  Salah 

satu perusahaan yang tertarik melakukan investasi padat karya adalah PT. Shou 

Fong Lastindo. PT. Shou Fong Lastindo merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang produksi alas kaki berkualitas tinggi untuk anak- anak, remaja dan orang 

dewasa. Perusahaan ini memiliki pansa pasar hingga Eropa, New York, dan New 

Jersey dengan perusahaan induk di Taiwan. Perusahaan yang dipimpin oleh Wu 

Chun Hsien melakukan investasi sebesar  Rp. 1.348.000.000. Sebelumnya 

perusahaan ini di Indonesia telah memiliki pabrik atau lokasi produksi di 

kabupaten Pasuruan.111 

Proses awal kerjasama antara PT. Shou Fong lastindo dalam mendirikan 

lokasi produksi di Bojonegoro melalui pertemuan antara pimpinan cabang 

perusahaan Wa Ode Yuli selaku direktur PT.Shou Fong Lastindo dengan Suyoto 

selaku bupati Bojonegoro. Kedua belah pihak mensepakati jika perusahaan PT. 

Shou fong Lastindo mempekerjakan tenaga kerja asli Bojonegoro dalam 

memenuhi kebutuhan tenaga kerja di industrinya. Sedangkan pemerintah daerah 

memfasilitasi pelatihan untuk mempersiapkan kompetensi dasar menjahit bagi 

tenaga kerja di Bojonegoro.112 

Pemerintah daerah memfasilitasi pelatihan dalam meningkatkan kompetensi 

tenaga kerja. Pelatihan menjahit dilakukan pemerintah daerah Bojonegoro melalui 

                                                           
111 PT. Shou Fong Lastindo Profile, Panjiva, diakses dalam https://panjiva.com/PT-Shou-Fong-

Lastindo/5692559 (26/02/2017, 20:27 WIB)  
112 Wawancara penulis dengan Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro, Erni, Bojonegoro, 23 

Februari 2017. 

https://panjiva.com/PT-Shou-Fong-Lastindo/5692559
https://panjiva.com/PT-Shou-Fong-Lastindo/5692559
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Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disnapertransos) yang ditujukan bagi 

12.000 orang. Setiap harinya pelatihan ini akan diikuti oleh 125 peserta 

masyarakat kabupaten Bojonegoro. Hal ini dilakukan pemerintah daerah tidak 

hanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bagi PT. Shou Fong Lastindo 

tetapi juga sebagai rangka mengurangi pengangguran dan pengangguran terbuka 

(TPT) melalui perbaikan kompetensi, supaya mampu menyediakan tenaga kerja 

trampil dan siap diserap oleh perusahaan investasi asing  yang masuk.113 

Proses selanjutnya yang di tempuh perusahaan PT. Shou Fong Lastindo 

yaitu melakukan dan melengkapi berkas- berkas perizinan mendirikan pabrik  ke 

Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro.  Kemudian diikuti dengan penyesuaian 

lahan untuk mendirikan bangunan lokasi produksi. Setelah berkas dan lahan serta 

faktor pendukunng lainnya telah terpenuhi maka surat keputusan (SK)  perizinan 

akan turun. Sesuai SK, perusahaan PT. Shou Fong Lastindo mendirikan 

industrinya di Desa Bakung, Kecamatan Kanor, tepatnya berada di tengah desa 

Bakung.114 

Tahap selanjutnya yaitu melakukan penerimaan karyawan yang berasal dari 

masyarakat desa Bakung sesuai kebijakan pemerintah daerah Bojonegoro. Sistem 

penerimaan tenaga kerja PT. Shou Fong Lastindo dilakukan bertahap karena 

pabrik ini tidak melakukan proses Peering dan Finishing sehingga tenaga kerja 

yang dibutuhkan tidak langsung banyak. Proses penerimaan dilakukan dengan 

tahap interview dan pemberian bekal dasar bagi calon pekerja mengenai teknik 

                                                           
113 130 Perempuan Bakung Dapat Pelatihan Menjahit, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, 

Bojonegorokab.go.id, (02/01/2017 , 18:38) 
114  Wawancara penulis dengan Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro, Erni, Bojonegoro, 23 

Februari 2017. 
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menjahit di perusahaannya melalui tim ahli yang didatangkan oleh PT. Shou Fong 

Lastindo dari negara China. Secara keseluruhan PT. Shou Fong Lastindo 

membutuhkan tenaga kerja 500 orang. 115 

Secara resmi PT. Shou Fong Lastindo mulai beroperasi  Senin 16 November 

2015 dengan NPWP 02.638.206.9.601.001 dan KBLI 1520. Industri ini 

melakukan produksi pertamanya dengan mempekerjakan 130 tenaga kerja 

perempuan desa Bakung dari total keseluruhan tenaga kerja yang di butuhkan 500 

orang nantinya. 116  Perusahaan akan melakukan keseluruhan proses produksi 

kecuali tahap Peering dan Finishing. Tahap ini akan dilakukan di perusahaan 

yang berada di kabupaten Pasuruan mengingat perusahaan cabang yang di pasuran 

lebih besar dan telah beroperasi lebih lama.117 

PT. Shou Fong Lastindo tertarik untuk melakukan investasi dikarenakan 

kemudahan yang diberikan pemerintah Bojonegoro dalam mendirikan pabrik. 

Tidak hanya itu, pemerintah Bojonegoro juga bersedia memberi pelatihan dasar 

sebelum pekerja bekerja di perusahaan investor. Hal ini tentunya sangat 

membantu PT. Shou Fong Lastindo dalam mempekerjakan pekerja karena telah 

memiliki bekal kemampuan dasar sebelum memperoleh bekal tambahan dari 

perusahaan. Selain itu, PT. Shou Fong Lastindo rupanya tertarik berinvestasi 

karena upah pekerja yang murah dengan tingkat retribusi daerah yang ringan 

dibandingkan kabupaten- kabupaten lain di Jawa timur. Hal ini dikarenakan 

                                                           
115Ibid. 
116 Perusahaan Sepatu Kanor Mulai beroperasi dalam http://beritabojonegoro.com/read/2985-

pabrik-sepatu-di-kanor-mulai-beroperasi.html (23/03/2016, 04:45 WIB). 
117Ibid. 

http://beritabojonegoro.com/read/2985-pabrik-sepatu-di-kanor-mulai-beroperasi.html
http://beritabojonegoro.com/read/2985-pabrik-sepatu-di-kanor-mulai-beroperasi.html
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kabupaten Bojonegoro memiliki UMK yang rendah terutama dengan lahirnya 

sistem pengupahan UUP.118 

b. Perusahaan PT. Won Sakha Garmenindo 

Selain PT. Shou Fong Lastindo terdapat perusahaan lain yang juga 

tertarik untuk berinvestasi di Bojonegoro. Salah satunya yaitu perusahaan PT 

Won Sakha Garmenindo. Perusahaan ini merupakan perusahaan asal Korea 

Selatan yang bergerak di industri Garment. Selain di Bojonegoro, perusahaan ini 

telah lebih dulu membuka pabrik di Karawang Jawa Barat dan sudah beroperasi 

sejak tahun 2000-an. 119 

Perusahaan ini merealisasikan ketertarikannya untuk berinvestasi di 

Bojonegoro setelah melakukan tahap pembicaraan antara Won Yoo Chang selaku 

direktur dengan Suyoto selaku Bupati Bojonegoro. Pembicaraan yang dilakukan 

keduanya menghasilkan realisasi kerjasama dengan investasi dari PT. Won Sakha 

Garmenindo sebesar Rp. 10 Milliar sejak akhir tahun 2016. Perusahaan ini juga 

akan mengutamakan pekerja asli Bojonegoro dalam kegiatan produksinya sesuai 

PERBUP Bojonegoro nomor 15 tahun 2015 dan memberikan pengarahan dasar 

telebih dahulu pada karyawannya sebagai pengarahan teknik produksi di 

perusahannya.120 

Sama seperti perusahaan PT. Shou Fong Lastindo perusahaan ini juga 

melengkapi berkas-berkas perizinan terlebih dahulu di Badan Perizinan 

Kabupaten Bojonegoro. Setelah SK turun, perusahaan ini dapat mulai mendirikan 

                                                           
118Ibid. 
119 Wawancara Penulis dengan Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro, Erni, Bojonegoro, 23 

Februari 2017. 
120Ibid. 
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pabrik dan melakukan kegiatan produksi. Lokasi perusahaan PT. Won Sakha 

Garmenindo berada di jalan raya Talok nomor 17 desa Talok kecamatan Kalitudu 

kabupaten Bojonegoro dengan melakukan tahap produksi produk secara 

lengkap.121 

PT. Won Sakha Garmenindo tertarik untuk berinvestasi di Bojonegoro 

karena upah buruh di Bojonegoro lebih rendah dibanding daerah- daerah lain di 

Jawa Timur. Terutama jika dibandingkan dengan upah pekerja di Karawang Jawa 

Barat. Woon Yoo Chang selaku direktur merasa perlu membuka perusahaannya di 

lokasi lain karena UMK daerah provinsi Jawa Barat terus meningkat tajam 

sehingga memberatkan investor dalam pengupahan. Perusahaan harus menekan 

biaya produksi dengan seminimal mungkin salah satunya melalui meminimalisir 

biaya gaji pekerja.122 

c. PT. Asia China Happy World 

Perusahaan Asia China Happy World merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang es krim yang berasal dari negara Singapura, dengan merek 

dagang es krim AICE. Perusahaan ini berkomitmen untuk menciptakan produk es 

krim yang sehat, enak dan murah. Target pasar produk ice cream AICE ini 

merupakan kalangan menengah kebawah. Proses pendistributorannya dilakukan 

melalui cold box yang dilakukan di toko toko kecil. Perusahaan ini telah 

melakukan ekspansi pasar di Vietnam dan Indonesia disusul ke Malaysia, 

Singapura dan Thailand.123 

                                                           
121Ibid. 
122 Wawancara penulis dengan Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro, Erni, Bojonegoro, 23 

Februari 2017. 
123Ibid. 
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PT. Asia China Happy World memiliki perusahaan induk di Singapura 

tepatnya di alamat 80 Robinson Road #02-00 Singapura 068898. Perusahaan yang 

di pimpin oleh Yang Xioyu selaku direktur utama telah melakukan izin 

mendirikan usaha di Bojonegoro sebagai lokasi distributor untuk cabang daerah- 

daerah sekitar pantai utara pulau Jawa. Yang Xioyu mengurus perizininan pada 

Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro. Dana yang di investasikan dalam 

kegiatan distributor es krim AICE ini sebanyak Rp. 21.500.000.000 dengan 

mendirikan lokasi pusat distribusi barang di jalan raya Plesungan nomor 340 desa 

Plesungan kecamatan Kapas kabupaten Bojonegoro.124 

Keberadaan perusahaan ini akan menyerap tenaga kerja masyarakat 

Bojonegoro. Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah untuk mengisi posisi akuntan 

sebagai pengatur proses keuangan perusahaan, jenis lowongan kerja ini ditujukan 

bagi warga Bojonegoro bergelar sarjana. Sedangkan untuk pria yang lulusan 

SMP/ SMa dibutuhkan sebagai distributor ice cream ke berbagai outlet resmi ice 

cream AICE di Bojonegoro dan daerah- daerah sekitar jalur pantai utara. Staff 

kantor maupun pekerja yang melakukan distributor ice cream ini akan memiliki 

kesempatan jenjang karir setelah satu tahun bekerja.125 

Perusahaan ice cream AICE ini sangat tertarik untuk melakukan investasi 

di Bojonegoro. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk Bojonegoro yang lumayan 

besar yaitu mencapai 1.408.089 jiwa per tahun 2015.126 Jumlah masyarakat yang 

                                                           
124 Wawancara penulis dengan Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro, Erni, Bojonegoro, 23 

Februari 2017. 
125 Aice News, Aice, diakses dalam http://www.aice.co.id/home/news/index (26/02/2017, 20:35 

WIB) 
126  Maksum dan fuad Ariyanto, 2015,  Bojonegoro Lumbung Pangan dan Energi Negeri, 

Bojonegoro : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bojonegoro, hal.87. 

http://www.aice.co.id/home/news/index
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tinggi dan kondisi daerah yang jauh dari kota provinsi membuat masyarakat lebih 

mudah menerima produknya. Selain Bojonegoro, daerah- daerah sekitar 

Bojonegoro juga menjadi target pemasaran produk  ini. Secara garis besar ini 

merupakan kondisi strategis bagi pemasaran dan perluasan produk perusahaan 

tersebut mengingat perusahaan ini ber-komitmen di tahun 2016 perusahaan ice 

cream AICE akan memasarkan produknya hingga ke plosok negeri.127 

127 Aice News, Aice, diakses dalam http://www.aice.co.id/home/news/index (26/02/2017, 20:35 

WIB) 

http://www.aice.co.id/home/news/index

