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BAB III 

STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI DI 

KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2013- 2016 

 

 

  Sebagai lanjutan dari bab sebelumnya, untuk memahami upaya pemerintah 

Bojonegoro dalam menarik investasi asing, dalam bab ini peneliti akan membahas 

secara luas dan rinci mengenai upaya pemerintah daerah Bojonegoro tepatnya 

pada masa kepemimpinan Suyoto periode kedua, mengingat kembali bahwa pada 

masa kepemimpinan Suyoto tersebut merupakan titik awal kabupaten Bojonegoro 

membuka wilayahnya sebagai kawasan industri dan mulai ramai investasi asing 

non migas.  

Peneliti melihat jika pemerintah daerah Bojonegoro periode bupati Suyoto 

dalam rangka mendorong percepatan ekonomi telah melahirkan kebijakan yang 

digunakan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menarik investasi asing 

ditengah tantangan- tantangan infrastruktur dan geografis. Berdasarkan hal 

tersebut, peneliti akan menjabarkan berbagai kebijakan tersebut dan sebelumnya 

akan peneliti bahas mengenai hubungan pusat dan daerah mengenai regulasi 

terkait investasi.   
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3.1 Regulasi Pemerintah Pusat dan Daerah Terkait Investasi Sektor Non-

Migas 

Terkait investasi asing, Indonesia telah melahirkan berbagai Undang- 

Undang investasi asing yang mengalami pembaruan pada tahun 2007. Undang- 

undang No 25 tahun 2007 ini memuat tentang hak dan kewajiban penanam modal 

asing yang melakukan investasi di Indonesia sebagai upaya mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur dari segi ekonomi nasional yang berkelanjutan 

sebagai upaya mempercepat pembangunan nasional hingga daerah.128  

Selain melahirkan UU RI No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal 

(investasi), pemerintah Indonesia juga telah melahirkan undang – undang 

Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pemerintah 

daerah memiliki kewenangan untuk membuat regulasi hukum dalam rangka 

menarik investasi asing maupun investasi lokal. Lahirnya UU RI terkait investasi 

asing dan otonomi daerah telah menekankan secara spesifik terhadap daerah- 

daerah di Indonesia untuk mengembangkan perekonomian daerahnya secara 

mandiri dan memanfaatkan potensi yang ada sesuai landasan hukum. Hal ini 

dijelaskan dalam pasal 176 UU RI nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah 

daerah yang berbunyi:129 

“Pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat 

memberikan insentif dan/ atau kemudahan kepada masyarakat dan/ atau 

                                                           
128Undang undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007. Bank Indonesia. diakses dalam 

www.bi.go.id (23/10/2016. 13:35 WIB) 
129 Undang undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004. KPU, diakses dalam 

http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20 Daerah.pdf (06/06/2017. 

18:54 WIB) 

http://www.bi.go.id/
http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan
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investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan 

perundang – undangan”.130 

 

Atas kewenangan pasal 176 tersebut, pemerintah daerah kabupaten 

Bojonegoro mengeluarkan regulasi tambahan terkait investasi di Bojonegoro 

seperti peraturan Bupati nomor 15 tahun 2015 tentang pemberian insentif dan 

pemberian kemudahan penanaman modal di Bojonegoro. 131  Insentif tersebut, 

diberikan kepada investasi asing maupun domestik padat karya, untuk 

mempercepat realisasi investor di Bojonegoro serta memudahkan investor 

menanamkan modalnya.132 

PERBUP tersebut dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Bojonegoro 

tentunya untuk menjawab kesenjangan yang ada, diharapkan dengan lahirnya 

PERBUP menjadikan wilayah Bojonegoro sebagai salah satu tempat tujuan 

investasi yang dapat mendatangkan investasi asing. Hal tersebut juga 

memudahkan pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk dapat mengembangkan 

kebijakan otonomi daerahnya dengan tetap berada pada landasan hukum. 

Sebelumnya, Bojonegoro tidak diuntungkan dengan adanya regulasi dari pusat 

karena terkesan tidak dapat memberikan solusi bagi Bojonegoro yang memiliki 

tantangan kondisi geografis hal ini yang menjadi penghambat untuk dapat 

menjadikan daerahnya sebagai tujuan tempat investasi asing di tengah tantangan 

tersebut.  

                                                           
130  Rian Anata Praja, 2011, Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan 

Terhadap Penanaman Modal Dalam Penanaman Modal Di Kota Padang, Skripsi, Padang : 

fakultas Hukum, Universitas Andalas. 
131  Wawancara Peneliti dengan Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro. Erni. Bojonegoro : 

PERBUP nomor 15 tahun 2016. 23 Februari 2015 
132  Maksum dan fuad Ariyanto, 2015,  Bojonegoro Lumbung Pangan dan Energi Negeri, 

Bojonegoro : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bojonegoro, hal. 75 
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Lahirnya perbup sebagai regulasi tambahan di tingkat daerah Bojonegoro 

akan mampu menarik investasi asing sehingga Bojonegoro memiliki daya tarik 

sendiri bagi investasi asing ditengah tentangan geografis dan infrastruktur serta 

sumber daya manusia yang relative rendah di bandingkan daerah- daerah di 

provinsi Jawa Timur yang telah lebih dulu memiliki kawasan industri. Lahirnya 

semacam regulasi tambahan lain yang mendukung pengembangan wilayah 

Bojonegoro sebagai wilayah invetasi asing akan mendorong Bojonegoro untuk 

bisa bersaing dengan daerah- daerah lain yang membuka wilayahnya sebagai 

kawasan industri dengan kondisi geografis, infrastruktur, dan sumber daya 

manusia yang lebih mendukung. 

 

 

3.2 Kebijakan Pemerintah Bojonegoro Dalam Menarik Investasi Asing 

3.2.1  Peraturan Bupati Bojonegoro (PERBUP) Nomor 15 Tahun 2015 

Sejak tahun 2013 pemerintah daerah berusaha mengarahkan masyarakat 

Bojonegoro melalui keberadaan investasi asing agar mampu meningkatkan 

potensi- potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi rill sebagai upaya pembangunan 

manusia yang berkualitas dengan percepatan pertumbuhan ekonomi 

berkelanjutan. Masuknya investasi asing di daerah kabupaten Bojonegoro akan 

memberi banyak keuntungan, tidak hanya skala daerah tapi juga skala nasional. 

Keberadaan investasi asing mempengaruhi percepatan pertumbuhan ekonomi 

dikarenakan investasi asing yang mendirikan pabrik maupun melakukan kegiatan 
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industri lainnya akan berdampak langsung terhadap sektor- sektor ekonomi 

masyarakat Bojonegoro seperti : 

a) Investasi asing yang mendirikan pabrik / lokasi industri akan menyerap 

banyak tenaga kerja dari masyarakat Bojonegoro sesuai peraturan Bupati 

Bojonegoro (PERBUP) nomor 13 tahun 2015 mengenai sistematika 

pemberlakuan upah umum pedesaan yang harus mempekerjakan minimal 

200 karyawan dari warga sekitar sehingga mendorong percepatan 

pertumbuhan ekonomi.133 

b) Investasi asing akan meningkatkan kemampuan IPTEK (Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi) karyawan melalui sistem kerja yang 

mengikuti standar internasional dalam melakukan produksi poroduk, 

sesuai UU RI nomor 25 tahun 2007 yang mengatur tentang kegiatan 

transfer teknologi oleh perusahaan multinasional ke tenaga kerja warga 

negara Indonesia khususnya tenaga kerja Bojonegoro.134 

c) Investasi asing juga akan menambah pendapatan daerah kabupaten 

Bojonegoro melalui besaran balas jasa sumber daya alam yang digunakan 

oleh perusahaan dalam kegiatan industrinya seperti: listrik, air, bentuk 

sewa tanah, bunga , biaya perijinan dan pajak bangunan sebagai retribusi 

daerah dalam memenuhi biaya rumah tangga daerah, sesuai UU RI nomor 

22 tahun 1999 yang mengajak setiap daerah untuk bersifat mandiri dan 

                                                           
133 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015, diakses dalam 

kabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id  (15/02/2017. 16:57 WIB) 
134Undang undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007, Bank Indonesia, diakses dalam 

www.bi.go.id (23/10/2016, 13:35 WIB) 

http://www.bi.go.id/
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kreatif dalam meningkatkan ekonominya dengan mengelolah potensi- 

potensi lokal yang ada di daerahnya secara kreatif untuk masyarakat.135 

d) Investasi asing akan mendorong percepatan ekonomi masyarakat daerah 

Bojonegoro yang secara akumulatif akan mendorong percepatan 

pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui penyerapan tenaga kerja akan 

mengurangi angka pengangguran yang berbanding lurus dengan 

banyaknya masyarakat berpenghasilan sehingga dapat meningkatkan daya 

beli masyarakat Bojonegoro.136 

Sebagai daerah yang ramah investasi asing, Suyoto selaku Bupati 

kabupaten Bojonegoro telah mengundangkan PERBUP Nomor 15 Tahun 2015 

tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di 

Kabupaten Bojonegoro137 

PERBUP nomor 15 tahun 2015 menimbang : 

(a) investasi asing merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan 

ekonomi yang mendukung penciptaan lapangan kerja, sehingga dapat 

mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan 

kemampuan daya beli masyarakat; 

(b) bahwa dalam rangka meningkatkan investasi diperlukan upaya penciptaan 

iklim investasi iklim usaha yang mendukung penanaman modal untuk 

menanamkan modalnya di Kabupaten Bojonegoro melalui pemberian insentif 

dan pemberian kemudahan penanaman modal; 

(c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang pemberian insentif dan 

Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bojonegoro. 

PERBUP nomor 15 tahun 2015 menetapkan : Peraturan Bupati Tentang 

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten 

Bojonegoro.138 

 

                                                           
135Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah,diakses 

dari www.kpu.go.id , (12/01/2017, 18:33 WIB). 
136  Muhammad Nasir Badu, Internasionalisasi Potensi Sulawesi Barat : Investasi Asing di 

Sulawesi Barat, Jurnal Politik Provetik, Vol, 3, No, 1 (Tahun 2014), Universitas Hasanudin. 
137  Wawancara Penulis dengan Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro, Erni, Bojonegoro : 

PERBUP nomor 15 tahun 2016, 23 Februari 2015 
138Ibid. 

http://www.kpu.go.id/


65 
 

Melalui PERBUP Nomor 15 Tahun 2015 Suyoto berusaha mempercepat 

realisasi investasi dengan memberikan insentif yang di dalamnya memuat 

kemudahan-kemudahan berinvestasi di Bojonegoro,  karena bagi pelaku investasi, 

ketiadaan hambatan usaha dan iklim investasi yang sehat dengan risiko lokal 

sangat kecil bahkan tidak ada merupakan hal mutlak standart suatu kawasan 

industri.139 

Dengan meruntut pada pasal 3 bab III nomor 15 tahun 2015 Peraturan 

Bupati Kabupaten Bojonegoro, pemberian kemudahan atau keringanan berupa 

insentif terhadap penanam modal asing berupa tujuh jenis insentif, sebagai 

berikut:140 

1 Menyediakan data dan informasi peluang penanaman modal (Investasi). 

2 Menyediakan Sarana Prasarana, antara lain : pembangunan jalan. 

3  Memfasilitasi penyediaan atau pengadaan lahan industri.  

4 Memberikan pelatihan dasar kurang lebih untuk 12.000 calon tenaga 

kerja. 

5 Memberikan diskon atau keringanan retribusi perizinan. 

6 Percepatan pemberian layanan perizinan atau non-perizinan, antara lain 

semua perizinanan dilayani dengan parallel. 

7  Standar pengupahan tenaga kerja mengacu pada UUP sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

Ke-tujuh jenis insentif diatas digunakan pemerintah daerah Bojonegoro 

dalam menarik investasi asing ditengah tantangan infrastruktur dan kondisi 

geografis. Suyoto optimis dengan insentif- insentif tersebut investor akan tertarik 

untuk berinvestasi di kabupaten Bojonegoro.141 

3.2.2 Pemberian Insentif 

Pemberian insentif dari pemerintah ke investor asing merupakan bentuk 

dukungan pemerintah terhadap penanam modal asing di kawasan industrinya. 

                                                           
139Ibid. 
140 Maksum dan fuad Ariyanto, Op.Cit., hal. 74-76 
141 Ibid., hal.74 
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Fungsi pemberian insentif untuk meningkatkan daya tarik investor dalam 

melakukan penanaman modal langsung disuatu wilayah kawasan industri. 

Pemberian insentif dapat berupa pengurangan pajak, kemudahan perizinan, 

penyediaan sarana prasarana yang di butuhkan penanam modal dan memberikan 

iklim investasi kondusif serta “feel like home”.  

Salah satu realisasi pemberian insentif oleh pemerintah daerah Bojonegoro 

dalam mendukung penanaman modal asing maupun lokal dengan membentuk tim 

promosi, pemburu dan penjemput investor atau yang sering disebut Tim Pemburu 

Investor.  

a. Pembentukan Tim Pemburu Investor  

Tim ini dibentuk melalui surat keputusan (SK) Bupati Bojonegoro No. 

188/ 217/KEP/412.11/2015. Bupati dan wakil Bupati masing- masing bertindak 

sebagai Pembina dan pengarah untuk memaksimalkan kinerja tim tersebut. 

Sedangkan devisi- devisi tertentu diisi dari beberapa dinas terkait dan dijadikan 

dalam satu tim. Tim pemburu investor dibentuk berdasarkan SK Bupati sebagai 

percepatan dalam mengatasi persoalan baru Bojonegoro yaitu pembukaan 

kawasan industri beserta regulasi-regulasi yang menaunginya.142 

                                                           
142Ibid.,hal. 71. 
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Bagan 3.1 Struktur Tim Pemburu Investor Kabupaten Bojonegoro. 143

Sumber : Bagan Dibuat Peneliti Berdasarkan Buku Bojonegoro Lumbung Pangan Dan 

Energi Negeri 

Tim pemburu investor dibekali dengan sejumlah kebijakan- kebijakan 

dalam menarik dan menangani investasi asing. Sejatinya, tim ini dibentuk untuk 

merealisasikan insentif berbentuk fasilitas pengadaan lahan maupun sarana 

pergudangan, penyediaan data informasi yang dibutuhkan untuk investasi baru, 

dan penyediaan pelatihan- pelatihan untuk spesifikasi keahlian yang dibutuhkan 

oleh investor. Tim pemburu investor juga bertugas memberikan kepastian 

terhadap calon investor baik investor asing maupun investor dalam negeri 

mengenai pemenuhan segala sesuatu yang dibutuhkan .144 

Berikut realisasi kinerja tim pemburu investor dalam memfasilitasi 

pengadaan lahan dan sarana pergudangan bagi investasi asing maupun investasi 

dalam negeri. Ketika investor membutuhkan lahan sebagai lokasi industri tim 

pemburu investasi akan mengantar investor memilih lahan yang sesuai dengan 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kebutuhan mereka. Umumnya 

investor akan bersifat rasional dalam mimilih tempat investasi tergantung produk 

                                                           
143 Maksum dan fuad Ariyanto, Op.Cit. 
144Ibid. 
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yang dihasilkan. Jika produk yang dihasilkan merupakan produk tertentu maka 

investor akan lebih memilih tempat investasi di dekat rel kereta api karena 

transportasi merupakan faktor utama. Sedangkan kalau pengolahan makanan yang 

high value, investor akan lebih memilih tempat investasi yang mendekati manusia. 

Karena jika tempatnya jauh akan memakan biaya lebih tinggi dan rawan 

mengalami stres.145 

Tim pemburu investor tidak hanya menunjukan lahan kepada investor, jika 

investor merasa sesuai dengan lahan yang dipilih maka tim pemburu investor akan 

mengamankan lahan tersebut dengan melakukan negosiasi mengenai harga tanah 

dengan pemilik lahan, karena umumnya lahan industri merupakan lahan milik 

masyarakat. Tim pemburu investor melakukan hal ini untuk menghindari 

penawaran tanah dari para spekulan yang menawarkan tanah dengan harga yang 

melambung tinggi kepada investor. Selanjutnya, selama tidak ada masalah maka 

proses investasi berjalan lancar dan penanam modal bisa langsung melakukan 

realisasi investasinya. Intinya pemerintah daerah Bojonegoro memberi jalan untuk 

penanam modal memenuhi kebutuhannya dalam realisasi investasi, sedangkan 

untuk hal-hal yang spesifik diambil alih oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah 

Bojonegoro (SKPD) terkait, sehingga investor tidak perlu menemui Bupati karena 

semua urusan bisa diselesaikan di tingkat dinas.146 

Selain itu, tim pemburu investor juga mengarahkan penanam modal asing 

baik berupa informasi seputar penanaman modal maupun informasi kepengurusan 

yang terkait dengan SKPD Bojonegoro. Pemerintah Bojonegoro melalui tim 

                                                           
145Ibid., hal. 72. 
146Ibid. 
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pemburu investor menyediakan data mengenai mapping area yang memuat 

potensi- potensi sumber daya lokal dan informasi- informasi lengkap lainnya yang 

diperlukan. Investor dapat melihat dengan mudah dan lengkap kondisi 

perekonomian Bojonegoro serta aspek- aspek lainnya melalui situs resmi 

Bojonegoro yaitu pemkabBojonegoro.go.id. Investor akan memperoleh gambaran 

mengenai kondisi kabupaten Bojonegoro dengan mudah sehingga tumbuh minat 

untuk berinvestasi. 147 

Selanjutnya, realisasi insentif pemerintah melalui tim pemburu investor 

yaitu menyediakan pelatihan- pelatihan untuk spesifikasi keahlian yang 

dibutuhkan oleh investor. Masuknya investasi asing maupun investasi dalam 

negeri harus menyerap minimal 200 tenaga kerja dari masyarakat Bojonegoro. 

Tim pemburu investor bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnakertransos) 

bekerjasama menyediakan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan investasi 

yang masuk di Bojonegoro. Pelatihan ini sebagai pengantar agar pekerja memiliki 

kemampuan dasar sebelum praktik langsung di pabrik investor. Selanjutnya, 

pekerja akan memperoleh pelatihan kembali dari pihak perusahaan sesuai dengan 

metode kerja perusahaan.148 

Realisasi insentif pemerintah daerah Bojonegoro lainnya adalah pemberian 

keringanan pajak dan retribusi daerah terhadap penanam modal asing di 

Bojonegoro.  Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi 

secara ekspansif dengan menciptakan iklim investasi daerah yang ramah investasi. 

                                                           
147 Penghargaan dan Prestasi Pemkab Bojonegoro 2016, Pemkab Bojonegoro, diakses dalam 

http://www.bojonegorokab.go.id/prestasi (14/02/2017, 23:48 WIB) 
148 Wawancara penulis dengan Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro, Erni,Bojonegoro, 23 

Februari 2017.  

http://www.bojonegorokab.go.id/prestasi
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Kebijakan ini terus mengalami pembaruan disesuaikan dengan kondisi dan 

kebutuhan masyarakat Bojonegoro. Perubahan terakhir yaitu tahun 2016, 

pemerintah daerah Bojonegoro melahirkan peraturan Bupati nomor 21 tahun 2016 

tentang pedoman pemberian keringanan pajak daerah dan retribusi daerah dalam 

pelaksanaan investasi di kabupaten Bojonegoro. Tim pemburu investor 

memanfaatkan kebijakan pemerintah daerah terkait keringanan retribusi di 

Bojonegoro sebagai daya tarik bagi investasi asing untuk berinvestasi di 

Bojonegoro.149 

b.  Pemberlakukan Pengupahan “ Upah Umum Pedesaan (UUP)” 

 Pemberlakukan UUP ini merupakan salah satu upaya utama yang 

diciptakan pemerintah Bojonegoro dari tujuh insentif yang diberikan dalam 

menarik investasi asing adalah kebijakan upah pekerja yang murah dengan 

memberlakukan sistem pengupahan upah umum pedesaan (UUP). Pemerintah 

daerah Bojonegoro meyakini jika investasi asing sebagai pelaku ekonomi 

berusaha untuk menekan biaya produksi serendah- rendahnya dan memperoleh 

keuntungan sebesar- besarnya. Melalui upah pekerja yang murah di bandingkan 

daerah- daerah lain di provinsi Jawa Timur, pemerintah daerah Bojonegoro 

optimis dapat mendorong minat investasi asing untuk berinvestasi di kabupaten 

Bojonegoro karena investasi asing dapat menekan biaya produksi lebih rendah,150 

                                                           
149  Wawancara penulis dengan Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro : PERBUP nomor 21 

tahun 2016, 23 Februari 2017. 
150  Maksum dan fuad Ariyanto, 2015,  Bojonegoro Lumbung Pangan dan Energi Negeri, 

Bojonegoro : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bojonegoro, hal.69. 
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(lihat tabel 3.1: Daftar Besaran UMK Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 

2015).151 

PERBUP Bojonegoro nomor 13 tahun 2015  menimbang : bahwa dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyerapan angkatan kerja 

khususnya masyarakat yang tinggal di pedesaan, perlu mendorong perluasan 

kesempatan kerja dengan mendorong investasi pembukaan perusahaan- 

perusahaan baru di wilayah pedesaan.152 

 

PERBUP Bojonegoro nomor 13 tahun 2015 menetapkan : peraturan 

Bupati tentang Upah umum pedesaan industri padat karya tertentu di 

kabupaten Bojonegoro.153 

 

Pemerintah Bojonegoro juga melahirkan peraturan Bupati nomor 14 tahun 

2015 tentang besaran dan wilayah pemberlakuan upah umum pendesaan (UUP) 

industri padat karya tertentu di kabupaten Bojonegoro sebagai tindak lanjut dari 

perbup nomor 13 tahun 2015. Kedua peraturan Bupati melahirkan kebijakan upah 

umum pedesaan (UUP) sebesar Rp.1.005.000 perbulan yang berlaku untuk 17 

kecamatan dari 28 kecamatan di Bojonegoro. 17 kecamatan yang memberlakukan 

UUP adalah Kecamatan Gondang, Kepohbaru, Kanor, Kasiman, Kadewan, 

Kedungadem, Trucuk, Sukosewu, Dander, Bubulan, Ngraho, Ngambon, Malo, 

Sekar, Sugihwaras, Temayang, Tambakrejo.154 

Pemerintah daerah Bojonegoro memberlakukan sistem pengupahan UUP 

karena wilayah kabupaten Bojonegoro masih di dominasi oleh pedesaan. 

Pemerintah menetapkan upah umum pedesaan sebesar Rp. 1.005.000 per bulan 

                                                           
151Peraturan Gubernur Jawa Timur No 72 Tahun 2014 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota 

di Jawa Timur Tahun 2015 Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, diakses dalam 

http://jdih.jatimprov.go.id/?wpfb_dl=13695  (05/12/2015, 08.12 WIB). 
152  Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015, Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bojonegoro, diakses dalam http://kabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/?page_id=838 (02/01/2017, 

18:16 WIB) 
153Ibid. 
154 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015, diakses dalam 

kabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id  (15/02/2017. 16:57 WIB) 

http://jdih.jatimprov.go.id/?wpfb_dl=13695
http://kabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/?page_id=838
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berdasarkan biaya akomodasi yang tidak  perlu dikeluarkan oleh pekerja seperti 

untuk kos dan transportasi. Selain itu, berdasarkan survey tim pengupahan yang 

terdiri atas disnakertransos, serikat pekerja seluruh Indonesia (SPSI),  asosiasi 

pengusaha Indonesia (Aspindo)  melalui empat pasar tradisional di Bojonegoro 

menilai jika besaran UUP yang berlaku di 17 kecamatan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat Bojonegoro baik dari aspek pangan, sandang, rumah, pendidikan, 

kesehatan, rekreasi dan tabungan.155 

 Perusahaan yang berlokasi di pedesaan tidak berada di dekat jalan raya, 

jalan besar nasional ataupun provinsi. Pemerintah bermaksud untuk mendorong 

kegiatan industri yang berlokasi di pedesaan dengan memberikan kemudahan bagi 

pengusaha investasi padat karya tertentu. Industri padat karya tertentu meliputi 

industri makanan dan minuman, industri plastik, industri alumunium, industri 

tekstil dan pakaian jadi, industri alas kaki, industri mainan anak, industri kulita 

dan kulit, industri furniture, dan industri elektronik. Sedangkan industri padat 

karya tertentu dipedesaan adalah perusahaan yang baru berdiri maupun industri 

yang sudah ada namun memperluas usahanya di pedesaan dengan tetap mengikuti 

syarat untuk mempekerjakan karyawan sekitar desa sehingga tidak memidahkan 

karyawan diperusahaan sebelumnya baik secara keseluruhan maupun 

sebagaian.156 

Jelas, tujuan  peraturan Bupati nomor 13 tahun 2015 mengenai upah 

umum pedesaan industri padat karya agar perusahaan yang mendirikan 

perusahaannya di tengah pedesaan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

                                                           
155 Maksum dan fuad Ariyanto, 2015,  Op.Cit, hal. 70. 
156Ibid. 
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warga desa. Keberadaan investasi asing padat karya di desa yang memiliki tingkat 

kemiskinan tinggi dapat memperluas kesempatan kerja, karena industri tersebut 

harus mempekerjakan minimal 200 karyawan dari warga sekitar dan mimiliki 

presentase biaya pekerja (biaya produksi) minimal 15 persen.  Sejauh ini 

masyarakat yang berminat untuk bekerja di industri investasi asing didominasi 

oleh ibu-ibu rumah tangga, dan masyarakat lulusan SD sampai SMA.157 

Investor yang bersedia membuka industrinya di pedesaan dapat membayar 

pekerja dengan sistem UUP yang nominalnya antara Rp.1 juta – Rp. 1.200 ribu 

per bulan dan berlaku selama 5 tahun. Upah pekerja dengan sistem UUP relatif 

lebih rendah dari UMK kabupaten Bojonegoro meningingat UMK kabupaten 

Bojonegoro tahun 2015 sebesar Rp.1.311,000 per bulan.158  

Tabel 3.1: Luas Lahan yang disediakan untuk Industri.159 

No Kecamatan Luas Lahan (ha) 

1 Padangan 33 

2 Gayaman  95 

3 Kapas (dua desa) 188 

4 Sugihwaras (dua desa) 483 

5 Sumberejo 149 

6 Baureno (lima desa) 616 

7 Kalitudu - 

8 Bojonegoro - 

Jumlah/ Volume 1.564 ha 

Sumber : Buku Bojonegoro Lumbung Pangan dan Energi Negeri 

Sejauh ini kabupaten Bojonegoro tidak memiliki komplek industri yang 

terintegrasi. Seperti Ngoro industrial park (NIP) Mojokerto, Surabaya Industrial 

Estate Rungkut (SIER) Surabaya, dan Pasuruan Industrial Estate Rembang 

(PIER). Namun pemerintah daerah Bojonegoro telah menyediakan areal lahan 

                                                           
157 Ibid 
158Ibid. 
159Ibid.,hal. 82. 
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industri kurang lebih 500 hektare yang tersebar di delapan kecamatan yang tertera 

dalam tabel diatas dengan luas lahan yang bervariasi.160 

c.  Kemudahan Prosedur Perijinan Investasi 

 Perijinan adalah dokumen atau bukti legalitas yang membolehkan 

kekuatan hukum oleh seseorang maupun sekelompok orang dalam ranah hukum 

administrasi negara atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan 

perundang- undangan. Bertujuan untuk mengatur tindakan agar tetap berada pada 

landasan hukum. Perijinan merupakan gerbang utama dalam menyambut 

kehadiran investasi asing maupun investasi dalam negeri untuk memulai 

kerjasama investasi di suatu wilayah.  

Kinerja pelayanan perijinan mempengaruhi minat investasi asing untuk 

berinvestasi di suatu negara atau daerah. Birokrasi perijinan yang berbelit- belit 

dan alur perijinan yang relative lama menurunkan minat investor asing untuk 

melakukan investasi. Mengingat investasi asing melakukan kegiatan penanaman 

modal di negara lain untuk mempercepat siklus produk dari produsen hingga 

konsumen. Alur perijinan yang berbelit- belit atau sederhana akan mempengaruhi 

secara langsung penanam modal memulai proses produksi di industrinya.161 

Sejak 2013 kabupaten Bojonegoro membuka kawasan industri dengan 

menarik investasi asing maupun lokal untuk berinvestasi di wilayahnya. Sebagai 

upaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah 

Bojonegoro melahirkan peraturan Bupati nomor 33 tahun 2014 tentang 

                                                           
160 Maksum dan fuad Ariyanto, Op.Cit.,hal.98. 
161  Wawancara penulis dengan Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro, Erni, Bojonegoro, 23 

Februari 2017. 
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penyelenggaraan perijinan dan non perijinan di kabupaten Bojonegoro.162 Suyoto 

selaku Bupati Bojonegoro juga mengeluarkan peraturaan Bupati nomor 63 tahun 

2014 tentang pelimpahan kewenangan Bupati di bidang perijinan dan non 

perijinan kepada kepala satuan kerja perangkat daerah dan camat.163 

PERBUP nomor 63 tahun 2014 menimbang : bahwa guna 

mengoptimalkan penyelenggaraan dan percepatan pelayanan 

perijinan dan non perijinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi 

melalui peningkatan investasi, maka perlu adanya pelimpahan 

kewenangan Bupati di bidang perijinan dan non perijinan kepada 

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Camat di kabupaten 

Bojonegoro.164 

 

PERBUP nomor 63 tahun 2014 memutuskan : Peraturan bupati 

mengenai pelimpahan kewenangan Bupati di bidang perijinan dan 

non perijinan kepada kepala satuan kerja perangkat daerah dan 

camat. 

 

Pemerintah daerah Bojonegoro mengeluarkan undang- undang mengenai perijinan 

guna mengoptimalkan penyelenggaraan dan percepatan alur perijinan terhadap 

masuknya investasi asing maupun lokal dengan memberikan landasan hukum 

pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupaten Bojonegoro.165 

Badan perijinan kabupaten Bojonegoro berkomitmen siap melayani proses 

perijinan dengan mudah sesuai slogan pemerintah daerah Bojonegoro “ Kalau 

ada masalah datang ke saya, kalau anda untung tinggalkan saya”.166 Komitmen 

ini merupakan wujud dukungan pemerintah Bojonegoro dalam mendorong 

percepatan investasi asing dan salah satu upaya pemerintah Bojonegoro dalam 

                                                           
162  Wawancara penulis dengan Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro, Erni, Bojonegoro : 

PERBUP nomor  33 tahun 2014, 23 Februari 2017. 
163  Wawancara penulis dengan Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro, Erni, Bojonegoro : 

PERBUP nomor  63 tahun 2014, 23 Februari 2017. 
164Ibid. 
165 Wawancara penulis dengan Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro : Peraturan Bupati Nomor 

63 Tahun 2014, Bojonegoro, 23 Februari 2017. 
166  Maksum dan fuad Ariyanto, 2015,  Bojonegoro Lumbung Pangan dan Energi Negeri, 

Bojonegoro : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bojonegoro, hal.73. 
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menciptakan  kawasan industri yang ramah investasi asing. Berbagai hambatan 

birokratis dihapuskan dan regulative di hapus, dan sebagai gantinya dibuat 

sejumlah peraturan yang memudahkan investor.167 

 Pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro melalui Badan Perijinan 

Kabupaten Bojonegoro dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sudah 

menerapkan proses perijinan sistem daring (online) dan mengimplementasikan 

tiga mekanisme proses perijinan langsung, yaitu : mekanisme proses perijinan 

dengan rekomendasi (Non Usaha), mekanisme proses perijinan tanpa rekomendasi 

dan tinjauan lapangan, dan mekanisme proses perijinan dengan rekomendasi dan 

tinjauan lapangan (Usaha).168 

Gambar 3.2: Mekanisme Perijinan Daring (Online).169 

 

 

       

    

 

 

 

 

Sumber : Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro 

Sejak Oktober 2014 Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro telah 

menerapkan proses pengajuan perijinan melalui sistem daring (online). Sistem ini 

                                                           
167Ibid.,hal. 117. 
168 Maksum dan fuad Ariyanto, Op.Cit., hal. 77- 83. 
169Sistem Registrasi Online Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro, Badan Perijinan Kabupaten 

Bojonegoro, diakses dalam e.reg.perijinanbojonegorokab.net.  
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akan memudahkan investor dalam melakukan proses perijinan karena investor 

tidak perlu ke kantor badan perijinan kabupaten Bojonegoro, cukup unduh 

formulir pengajuan perijinan dan melengkapi berkas- berkas persyaratan sesui 

tujuan perijinan di website resmi Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro 

perijinanbojonegorokab.net.  

Sejauh ini sampai Mei 2015 dari 47 perijinan yang dikeluarkan baru lima 

jenis  perijinan yang diajukan lewat online. Hal ini dikarenakan masih banyak 

pemohon perijinan yang masih asing dengan sistem online sehingga pihak Badan 

Perijinan Kabupaten Bojonegoro terus melakukan sosialisasi. 170  Selain sistem 

online, proses perijinan langsung di kabupaten Bojonegoro juga sangat sederhana. 

Para pemohon bisa mengetahui mekanisme alur perizinan karena terpampang di 

depan ruang tunggu kantor bagian perijinan kabupaten Bojonegoro.171 

Gambar 3.3 : Mekanisme/ Alur Proses Perijinan Dengan Rekomendasi (Non 

Usaha).172 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Perijinan Bojonegoro 

                                                           
170 Maksum dan fuad Ariyanto, Op.Cit., hal.77 
171Ibid. 
172 Mekanisme/ Alur Perijinan Kabupaten Bojonegoro, Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro, 

diakses dalam http://perijinanbojonegorokab.net/#alur-ijin. 

http://perijinanbojonegorokab.net/#alur-ijin
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Mekanisme  proses perijinan dengan rekomendasi (non usaha), untuk perijinan ini 

surat keputusan (SK) ijin bisa rampung sekitar tiga hari, tidak termasuk 

rekomendasi dari dinas maupun instansi terkait. Pemohon mengajukan berkas 

permohonan lewat online maupun langsung datang kekantor perijinan kabuptaen 

Bojonegoro. Berkas akan diserahkan ke bagian penerimaan untuk diteliti 

kelengkapannya.  

Selanjutnya, berkas yang sudah lengkap akan langsung diproses dan 

dikirim ke dinas atau instansi terkait untuk memperoleh rekomendasi, sedangkan 

berkas yang kurang lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapai 

terlebih dahulu. Proses memperoleh rekomendasi dari dinas atau instansi terkait 

membutuhkan waktu kurang lebih sepuluh hari. Setelah memperoleh rekomendasi 

berkas dikembalikan ke bagian penerimaan berkas untuk di cek ulang 

kelengkapannya sebelum diserahkan ke kepala bidang. Dari kepala bidang, berkas 

dilanjutkan ke sekertaris untuk dicek ulang lalu diserahkan ke kepala bidang 

perijinaan. Setelah berkas di tanda tangani oleh kepala bidang perijinan surat 

keputusan (SK) izin telah jadi dan dapat diambil.173 

 

 

 

 

 

                                                           
173 Maksum dan fuad Ariyanto, Op.Cit., hal.77. 
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Gambar 3.4 : Mekanisme/ Alur Perijinan Tanpa Rekomendasi Dan Tinjauan 

Lapangan.174 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro 

Mekanisme proses perijinan tanpa rekomendasi dan tinjauan lapangan, proses 

perijinan ini relative lebih cepat daripada perijinan dengan rekomendasi (Non 

Usaha). Perijinan ini bisa langsung jadi dalam sehari, pemohon melakukan 

pengajuan izin melalui online atau datang langsung ke kantor Badan Pusat 

Perijinan Kabupaten Bojonegoro lalu menyerahkan berkas pada bagian 

penerimaan berkas. Berkas yang sudah lengkap langsung diproses oleh petugas 

sedangkan berkas yang kurang lengkap dikembalikan ke pemohon untuk 

dilengkapi terlebih dahulu. Selanjutnya, berkas diserahkan ke kepala bidang untuk 

di tanda tangani setelah dilakukan pengecekan oleh sekertaris.175 

 

 

                                                           
174Mekanisme/ Alur Perijinan Kabupaten Bojonegoro, Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro, 

diakses dalam http://perijinanbojonegorokab.net/#alur-ijin. 
175 Maksum dan fuad Ariyanto, 2015,  Op.Cit., hal. 80 

http://perijinanbojonegorokab.net/#alur-ijin
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Gambar 3.5 : Mekanisme/ Alur Proses Perijinan  Dengan Rekomendasi dan 

Tinjauan Lapangan (Usaha).176 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Perijinan Daerah Bojonegoro 

Mekanisme proses perijinan dengan rekomendasi dan tinjauan Lapangan (Usaha), 

proses perijinan ini lebih lama ketimbang dua proses sebelumnya. Pemohon 

melakukan pengajuan izin melalui online atau datang langsung ke kantor Badan 

Perijinan Kabupaten Bojonegoro lalu menyerahkan berkas pada bagian 

penerimaan berkas. Berkas yang yang kurang lengkap dikembalikan ke pemohon 

untuk dilengkapi terlebih dahulu sedangkan berkas yang sudah lengkap langsung 

diproses oleh petugas. Lama surat keputusan (SK) izin jadi kurang lebih lima hari 

tanpa rekomendasi tata ruang dan tata lingkungan.177 

 Pemohon akan meminta rekomendasi tata ruang dan rekomendasi tata 

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan 

(UPL), dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).  Menyediakan 

                                                           
176Mekanisme/ Alur Perijinan Kabupaten Bojonegoro, Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro, 

diakses dalam http://perijinanbojonegorokab.net/#alur-ijin. 
177 Maksum dan fuad Ariyanto, Op.Cit., hal. 82 

http://perijinanbojonegorokab.net/#alur-ijin


81 
 

semua itu petugas membutuhkan waktu lebih lama karena petugas harus 

berkoordinasi dengan instansi- instansi terkait, melakukan tinjauan lapangan, 

membuat berita acara, menghitung retribusi dan membuat SK izin. Lalu 

dilanjutkan ke sekertaris untuk dilakukan pengecekan sebelum di tanda tangani 

kepala bidang. Setelah ditanda tangani izin sudah bisa di ambil.178 

3.2.3 Bergaining Position Pemerintah Bojonegoro  

 Bergaining Position atau suatu posi penawaran kini tidak hanya dilakukan 

oleh pemerintah pusat dari suatu negara melainkan juga dilakukan oleh 

pemerintah daerah, salah satunya dalam urusan kerjasama investasi dengan luar 

negeri. Adanya undang- undang tentang otonomi daerah, dimana pemerintah pusat 

memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mandiri dalam urusan 

rumah tangga daerahnya salah satunya dengan melakukan kerjasama investasi 

asing. Hal ini mampu menjadikan posisi pemerintah daerah sebagai bargaining 

position dalam melakukan kerjasama investasi asing atau paradiplomacy. 

 Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang membuka wilayah sebagai 

kawasan industri, dalam rangka upaya pemerintah daerah menarik investasi asing 

di sektor industri Non- Migas pemerintah Bojonegoro melahirkan berbagai 

regulasi tambahan di daerahnya untuk menyesuaikan dengan kondisi daerah dan 

melengkapi regulasi yang ada baik dari pusat maupun dari regulasi Bojonegoro 

sendiri. Pemerintah Bojonegoro melahirkan berbagai regulasi tambahan seperti: 

PERBUP nomor 15 tahun 2015 tentang pemberian insentif dan pemberian 

kemudahan penanaman modal di kabupaten Bojonegoro,  PERBUP nomor 14 

                                                           
178Ibid. 
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Tahun 2015 tentang besaran dan wilayah pemberlakuan upah umum pedesaaan, 

dan PERBUP nomor 63 tahun 2014 tentang pelimpahan kewenangan Bupati di 

bidang perizinan dan non perizinan kepada kepala satuan kerja perangkat daerah 

dan camat.179 

 Berbagai PERBUP yang dilahirkan ini sejatinya sudah diatur oleh UU RI 

nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, lahirnya PERBUP Bojonegoro 

merupakan upaya pemerintah daerah dalam lebih memudahkan investor 

melakukan penanaman modal. Terkait urusan insentif dan perizinan dapat 

langsung diperoleh investor asing di tingkat daerah sehingga penanam modal akan 

lebih merasakan kemudahan dan penawaran dari pemerintah daerah tanpa harus 

ke pemerintah pusat.180 

 Pemerintah daerah Bojonegoro dalam melahirkan berbagai PERBUP juga 

diikuti dengan tata cara dan penawaran yang mengikat bagi investor asing dalam 

berinvestasi di Bojonegoro, ini merupakan wujud Bergaining position pemerintah 

Bojonegoro dalam mengatur pendanaan investasi asing terkait tata cara regulasi 

pemberlakuan UUP di Bojonegoro dan pemberlakuan regulasi terkait CSR 

(Cooperate Sustainable Responsible) terhadap perusahaan-perusahaan asing dan 

domestic yang memberi dampak lingkungan di Bojonegoro.181 

 Terkait PERBUP nomor 13 tahun 2015 tentang besaran UUP yang lebih 

rendah dari UMK daerah yaitu Rp. 1.005.000 per bulan merupakan penawaran 

                                                           
179 Wawancara Peneliti Dengan Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro, Erni, Bojonegoro, 23 

Februari 2017 
180Undang undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun, 2007, Bank Indonesia diakses dalam 

www.bi.go.id (23/10/2016. 13:35 WIB) 
181 Wawancara Peneliti dengan Ketua Bidang Ekonomi Kabupaten Bojonegoro, Ika Widya, 

Bojonegoro. 25  Februari 2017. 
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dari pemerintah Bojonegoro untuk industri padat karya agar tertarik berinvestasi 

di Bojonegoro. Pemerintah Bojonegoro memberi penawaran tersebut sebagai 

upaya mengikat investor untuk mengikuti tata cara dalam memperoleh insentif 

terkait UUP (upah umum pedesaan). Penanam modal asing harus bersedia 

mendirikan industrinya di salah satu dari 17 kecamatan yang masuk dalam daftar 

kawasan yang memberlakukan upah umum pedesaan dengan lokasi pendirian 

industri di pedesaan. Selain itu industri penanam modal harus minimal 

mempekerjakan 200 orang pekerja asli Bojonegoro.182 

 Sedangkan terkait pendanaan CSR sebelum tahun 2013 pemerintah 

Bojonegoro lebih berorientasi mengalokasikan dana CSR untuk membangun 

infrastruktur baik jalan, jembatan, maupun tempat- tempat umum seperti : 

Puskesmas dan pos keamanan. 183  Sedangkan setelah tahun 2013 pemerintah 

Bojonegoro melalui Ketua Bidang Ekonomi memetakan jika orientasi dana CSR 

dari perusahaan di Bojonegoro akan dimanfaatkan pemerintah Daerah  dan 

perusahaan terkait untuk memberdayakan masyarakat melalui berbagai pelatihan, 

pemberdayaan usaha rakyat atau Industri Kecil Menengah (IKM) serta sarana 

prasarana pemberdayaan lainnya.184 

Sejauh ini menurut kabid ekonomi kabupaten Bojonegoro, terkait masalah 

csr masih mengadopsi PERDA (Peraturan Daerah) dan PERMEN (Peraturan 

Mentri) karena  Bojonegoro sendiri masih belum ada perbup terkait masalah 

tersebut. Berikut Undang- Undang yang menjadi acuan pemerintah Bojonegoro 

                                                           
182Wawancara peneliti dengan Badan Perizinan Daerah Kabupaten Bojonegoro, Erni,  Bojonegoro. 

24 Februari 2017. 
183Ibid. 
184 Wawancara Peneliti dengan Ketua Bidang Ekonomi Kabupaten Bojonegoro, Ika Widya, 

Bojonegoro. 25  Februari 2017. 
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terkait dana CSR (Corporate Sustainable Responsibility) baik dari sektor migas 

maupun non-migas.185 

 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2012 tentang 

transparansi tata kelola pendapatan, lingkungan dan tanggung jawab sosial 

perusahaan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Pasal ini memuat tentang 

kewajiban perusahaan dalam melaksanakan dan mensinergikan program tanggung 

jawab perusahaan dengan rencana pembangunan daerah. 186 Kemudian kembali 

melahirkan Undang- undang Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2015 

tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Undang- undang ini memuat 

pengelolaan sumberdaya alam baik oleh orang perseorangan, korporasi maupun 

badan hukum lainnya harus dipergunakan sebesar besarnya untuk meningkatkan 

kesejahteraan lingkungan hidup yang merupakan hak konstitusi setiap warga 

negara. Tanggung jawab perusahaan merupakan kewajiban hukum atas kegiatan 

yang sedang dilakukan oleh  perusahaan dan berdampak pada sosial budaya, 

ekonomi, dan kesehatan masyrakat sehingga perlu memperhatikan dan mengatasi 

permasalahan yang ditimbulkan tersebut.187 

Selain mengacu pada peraturan daerah, pemerintah Bojonegoro dalam 

mangatur CSR juga mengacu pada peraturan menteri nomor 5 tahun 2007 tentang 

program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil dan program 

                                                           
185  Wawancara peneliti dengan Ketua Bidang Ekonomi, Kantor Pemerintahan Kabupaten 

Bojonegoro 
186 Perda Transparansi Tata Kelola Migas, diakes dalam 

http://ppid.bojonegorokab.go.id/data/Regulasi/Perda%20Transparansi%20Tata%20Kelola%20Mig

as.pdf (15/06/2017: 23: 50 WIB) 
187 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2015, diakses dalam 

http://kabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/?p=1204 (16/06/2017 , 09:40 WIB) 
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bina lingkungan. 188  Pemerintah Bojonegoro sejauh ini masih belum memiliki 

Peraturan Bupati (PERBUP) sebagai payung hukum yang menaungi tentang 

pendanaan CSR dan tata kelolanya.189 

Sejauh ini kontribusi perusahaan asing bagi masyarakat Bojonegoro 

sifatnya lebih ke arah persuasif dengan tidak mendoktrinisasi atau mewajibkan 

perusahaan melakukan kemauan  pemerntah daerah dan jika tidak melakukan 

akan memperoleh sanksi. Pemerintah daerah Bojonegoro lebih mengarahkan 

perusahaan asing untuk melakukan kepeduliaan sebagai kesadarannya sendiri 

sehingga akan tumbuh istilah pemberdayaan dari kedua belah pihak baik dari 

perusahaan maupun dari masyarakatnya. 190  Untuk perusahaan migas secara 

regulasi sebenarnya memiliki ketentuan baik dari pihak perusahaan maupun dari 

pihak pemerintah Bojonegoro, hal ini dilakukan agar tidak terjadi overate.191 

Sedangkan dalam ranah ketentuan, perusahaan migas dalam pendanaan CSR 

melihat batasan range yakni batasan range 1 dan batasan range 2 yang merupakan 

daerah penghasil dari ekplorasi migas. Sekitar lokasi proyek, pendanaan 

perusahaan melakukan pendanaan untuk perbaikan infrastruktur.192 

 Sedangkan untuk orientasi tahun 2013 keatas lebih diorientasikan ke 

pemberdayaan masyarakat sehingga untuk perbaikan infrastruktur secara fisik 

tetap ada meskipun bukan lagi prioritas utama. Salah satu pemberdayaan yang 

                                                           
188Salinan Peraturan Negeri Badan Usaha milik Negara Negara Nomor Per-05/MBU/2007, diakses 

dalam http://jdih.bumn.go.id/baca/PER-05/MBU/2007.pdf (16/06/2017, 08:55 WIB) 
189Wawancara Peneiti dengan Ketua Bidang Ekonomi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Ika 

Widya, Bojonegoro, 24 Februari. 
190Ibid. 
191Ibid. 
192Wawancara Peneliti dengan Ketua Bidang Ekonomi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Ika 

Widya, Bojonegoro, 24 Februari. 
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telah dilakukan adalah pelatihan yang dilakukan antara pemerintah daerah, tim 

pemburu investor dan Disperintransos (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)   

dalam megatasi pengangguran dari berakhirnya proyek EP 1 yang kurang lebih 

sekitar 7000 orang akan mencari pekerjaan baru.  Mengatasi hal ini bidang 

ekonomi dan badan perizinan serta perusahaan yang memberikan pendanaan 

untuk mengarahkan CSR tersebut ke fasilitas pelatihan kembali setelah 

sebelumnya dilakukan pelatihan bagi 12.000 orang dengan anggaran 9 Milliar. 

Pelatihan ulang dilakukan sebagai tindak lanjut atas pelatihan tersebut dengan 

melakukan pelatihan IT yang bersertifikasi sehingga setelah selesai pelatihan bisa 

benar- benar di implementasikan. Kondisi ini menjadikan program sasaran CSR 

benar- benar ke target dan dampak yang tepat.193 

3.2.4 Melakukan Promosi Di Event- Event Internasional 

  Kegiatan promosi merupakan salah satu hal yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah Bojonegoro dalam menarik investasi asing.  Pemerintah 

Daerah melakukan promosi di dalam negeri dan luar negeri. Promosi di dalam 

negeri di lakukan oleh Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro, baik di acara yang 

diadakan pemerintah Bojonegoro maupun diadakan oleh daerah lain. Sedangkan 

untuk promosi di luar negeri dilakukan oleh Suyoto sendiri selaku Bupati daerah 

kabupaten Bojonegoro.194 

 Aktifnya pemerintah daerah Bojonegoro khususnya Badan Perizinan dan 

Bupati dalam melakukan promosi di event- event internasional merupakan praktik 

                                                           
193Ibid. 
194  Wawancara penulis dengan Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro, Erni, Bojonegoro, 23 

Februari 2017. 
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paradiplomacy pemerintah daerah dalam melakukan kerjasama luar negeri 

dibidang ekonomi khusunya investasi asing. Kerjasama yang dilakukan tanpa 

perantara pemerintah pusat sehingga segala kewenangan berada ditangan 

pemerintah daerah, berikut promosi yang dilakukan oleh Suyoto selaku Bupati 

Bojonegoro: 

a. Bojonegoro Expo-Investman Day 

Gambar 3.6 : Bojonegoro Investment Day.195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Bojonegorokab.go.id  

 Badan Perijinan daerah kabupaten Bojonegoro melakukan promosi di 

berbagai acara yang di gelar pemerintah daerah. Promosi untuk area Bojonegoro 

biasanya dilakukan ketika ada acara hari jadi Bojonegoro atau yang sering disebut 

Bojonegoro expo dan acara investment day yang merupakan hasil kerjasama 

                                                           
195 Bojonegoro Investment Day, Pemerintah Daerah Bojonegoro  diakses dalam 

Bojonegorokab.go.id (08/06/2017 : 17:60 ) 
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dengan instansi lain. Sedangkan untuk promosi diluar daerah biasanya dilakukan 

sesuai undangan yang diterima. Seperti pertengahan tahun 2016, badan perijinan 

kabupaten Bojonegoro memperoleh undangan promosi investasi dari pemerintah 

daerah kabupaten Probolinggo. Tentunya, ini merupakan kesempatan baik untuk 

mempromosikan Bojonegoro sebagai kawasan industri ramah investasi asing bagi 

para investor yang menghadiri pameran tersebut.196  

Gambar 3.7: Bojonegoro Investment Day.197 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Pemkab Bojonegoro. 

  Selain itu Bupati Bojonegoro juga membentuk pola kemitraan untuk 

menarik minat investasi  dengan Bank Nasional yaitu Bank Negara Indonesia 

(BNI) dalam acara Investment day di Bojonegoro, dengan mengundang investor 

asing agar melihat potensi lain kabupaten Bojonegoro sebagai kawasan industri di 

tengah tantangan infrastruktur maupun geografis.198 Bojonegoro investment day 

merupakan sebuah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten 

Bojonegoro dalam menjaring investor agar dapat menanamkan modalnya di 

                                                           
196Ibid. 
197Ibid. 
198  Wawancara penulis dengan Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro, Erni, Bojonegoro, 23 

Februari 2017. 
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wilayah kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini menghadirkan 30 investor yang 

berpotensi tinggi untuk berinvestasi di Bojonegoro baik dari luar negeri maupun 

domestic. Dari ke-30 Investor yang hadir, investor berasal dari luar negeri yaitu 

dari Taiwan sedangkan investor domestic berasal dari Jakarta dan Surabaya.199 

 Acara yang dilakukan oleh pemerintah Bojonegoro merupakan bentuk 

paradiplomacy pemerintah daerah dalam menarik investasi asing  yang ditangani 

langsung oleh PEMDA tanpa campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah 

Bojonegoro dapat langsung melakukan kebijakan luar negeri sebagai aktor negara 

ditingkat daerah. Aktifnya peran aktor sub-state memberi keuntungan bagi 

investor untuk melihat potensi investasi lebih dekat dan realisasi investasi lebih 

mudah/cepat. 

 Setibanya di Bojonegoro para investor akan diajak berkeliling  sekitar 

Bojonegoro untuk melihat lebih dekat potensi investasi dan usaha yang telah 

berjalan di kota maupun di desa. Hal ini dilakukan karena pemerintah daerah tidak 

ingin terus bergantung pada industri migas,  meskipun produksi migas 

dibojonegoro dapat meng-cover 20% kebutuhan minyak nasional dalam jangka 

waktu 20-25 tahun kedepan. Sehingga sebagai antisipasinya pemerintah dan 

SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) terkait kabupaten Bojonegoro  

melakukan promosi dalam rangka menarik investasi sektor non-migas. 

 

 

 

                                                           
199  Investment Day 2016, Pemeintah Bojonegoro, diakses dalam Bojonegorokab.go.id 

(08/06/2017, 19:56) 
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b. Galang Investor di World Islamic Economic Forum (WIEF) 

Gambar 3.8 : Suyoto Menghadiri WIEF di Kuala Lumpur, Malaysia.200 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Suara Bojonegoro, Kabar Lokal Untuk Nasional. 

 Gambar 3.9 : Suyoto Menhadiri WIEF di Kuala Lumpur, Malaysia.201 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Suara Bojonegoro, Kabar Lokal Untuk Nasional. 

                                                           
200Upaya Terus Bupati Bojonegoro Hadirkan Investor, Suara Bojonegoro : Kabar Lokal Untuk 

Nasional, diakses dalam http://www.suarabojonegoro.com/2015/11/upaya-terus-bupati-

bojonegoro-hadirkan, (06/06/2016, 19:25) 
201 Ibid. 

http://www.suarabojonegoro.com/2015/11/upaya-terus-bupati-bojonegoro-hadirkan
http://www.suarabojonegoro.com/2015/11/upaya-terus-bupati-bojonegoro-hadirkan
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 World Islamic Economic Forum merupakan sarana untuk memberdayakan 

bisnis dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.  Bupati Bojonegoro, 

Suyoto menghadiri acara internasional 11th World Islamic Economic Forum di 

Kuala Lumpur Malaysia pada tahun 2015. Kehadiran Bupati Bojonegoro dalam 

forum tersebut pun dimanfaatkan sekaligus sebagai ajang promosi yang tepat 

untuk mengajak para investor datang ke Bojonegoro menanamkan investasinya di 

wilayah Kabupaten Bojonegoro. Kesempatan ikut dalam forum semacam itu  

tentu sangat membantu pemerintah Bojonegoro dalam memperluas jaringan 

promosi ke dunia internasional dalam melakukan peranan paradiplomacy yang 

dilakukan oleh aktor sub state negara/ pemerintah daerah202 

 Forum ini dihadiri beberapa pelaku bisnis besar baik dari Indonesia maupun 

dari luar negeri. Beberapa tokoh bisnis asing meliputi : Datuk Suhaidi Sukaiman 

dari Malaysia yang merupakan advisor investor management, Jean Wong  dari 

Singapura merupakan senior advisor, Dato Dzulkifli dari Malaysia yang 

merupakan External Trade Development Cooperation. Selain itu, acara ini juga 

dihadiri oleh beberapa ketua asosiasi dan beberapa tokoh bisnis.203 

 Dalam melakukan paradiplomacy, pemerintah Bojonegoro menempatkan 

dirinya sebagai branding position daerah Bojonegoro, yakni pemerintah daerah 

memberikan tawaran untuk berinvestasi di wilayahnya namun juga memiliki 

prosedur yang diberlakukan untuk investor penanam modal agar setiap kegiatan 

industrinya mengutamakan tenaga kerja Bojonegoro sehingga masyarakat 

                                                           
202Ibid. 
203 Ibid. 
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Bojonegoro bisa merasakan dampak positif dari keberadaan industri asing bukan 

hanya sebagai penonton. 

3.2.5 Tantangan Dan Hambatan PEMDA Bojonegoro Dalam Upaya 

Menarik Investasi Asing  

A. Tantangan 

a. Regulatif 

Harmonisasi kebijakan atau regulasi yang mendukung pelaku 

usaha dalam meningkatkan daya saing dan pengembangan bisnisnya masih 

terdapat kesenjangan. Sebelum tahun 2013 orentasi dari regulasi pemeritah 

daerah Bojonegoro lebih berorientasi ke sektor migas sehingga usaha kecil 

menengah yang juga memiliki potensi sebagai sektor ekonomi Bojonegoro 

tersisihkan. Disamping itu, pemerintah daerah menekan  pendapatan 

daerah melalui berbagai regulasi yang dilahirkan terkait DBH (Dana Bagi 

Hasil) migas dan CSR perusahaan seperti : Peraturan Daerah Kabupaten 

Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2012 tentang transparansi tata kelola 

pendapatan, lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan pada 

kegiatan usaha minyak dan gas bumi.204 Lalu kembali melahirkan undang- 

undang Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2015 tentang 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.205 

                                                           
204 Perda Transparansi Tata Kelola Migas, diakses dalam 

http://ppid.bojonegorokab.go.id/data/Regulasi/Perda%20Transparansi%20Tata%20Kelola%20Mig

as.pdf (15/06/2017: 23: 50 WIB) 
205 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2015, diakses dalam 

http://kabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/?p=1204 (16/06/2017 , 09:40 WIB) 
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Sedangkan untuk sektor non-migas kurang diperhatikan, baru 

sekarang ini kabupaten Bojonegoro sedang dalam transisi ke model 

ekonomi “Develop With” atau tumbuh bersama dengan mengoptimalkan 

seluruh potensi. Sejak periode pemerintahan tahun 201, pemerintah 

Bojonegoro mensinkronkan potensi desa dan potensi kota untuk saling 

mendukung sehingga tidak hanya memperhatikan pelaku usaha besar dan 

mengabaikan yang kecil,namun juga memperhatikan yang kecil tanpa 

mengabaikan yang besar. Sehingga keduanya bisa tumbuh secara 

bersamaan. Transisi model ekonomi ini memberikan tantangan baru bagi 

pemerintah Bojonegoro karena fokus orientasi bidang perekonomian 

meluas tidak hanya mengembangkan yang besar tetapi juga yang kecil.206 

Selain itu model ekonomi ini akhirnya mendorong untuk melahirkan 

regulasi tambahan untuk mensukseskan rencana tersebut. 

Keseriusan dalam menggarap potensi non-migas bisa dilihat 

melalui berbagai perbup yang telah dilahirkan. Perhatian pemerintah 

Bojonegoro di sektor ekonomi yang baru ini memberikan tantangan bagi 

masyarakat dan pemerintah. Transisi pengembangan ekonomi ini 

menuntut masyarakat untuk dapat beradaptasi dalam mengembangkan dan 

bersaing di bidang ekonomi non-migas. 

b. Modal

Pada awal tahun 2008, APBD kabupaten Bojonegoro sangatlah 

minim, Tercatat APBD saat itu hanya sebesar 800 Milliar. Dana tersebut 

206 Membangun Strategi Bisnis Menghadapi Pelemahan Ekonomi Dunia Tahun  2017 : perspektif 

Pembangunan Lkal, Suyoto, 2015, diakses dalam http://www.uc.ac.id/wp-

content/uploads/2015/11/Materi-Bapak-Drs.-H.-Suyoto-M.Si_..pdf (15/06/2017, 11: 30 WIB) 
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habis untuk biaya pegawai sehingga harus cermat dalam melakukan 

belanja daerah. Selain mental pegawai pemerintah daerah yang cenderung 

minta dilayani terhadap rakyat bukan melayani, menyebabkan tingkat 

kepercayaan masyarakat menurun hingga akhirnya banyak korupsi di 

kalangan pemerintah daerah.207 

 Disamping kondisi pemerintahan Bojonegoro yang rendah 

kepercayaan dengan modal dana yang ditinggalkan untuk pembangunan 

sangat sedikit, pemerintah Bojonegoro juga mengalami pengurangan DBH 

(Dana bagi Hasil) migas yang merupakan kontributor utama penyumbang 

APBD migas. Kondisi ini memperparah terbatasnya modal yang dimiliki 

pemerintah Bojonegoro.208 

 Pertumbuhan ekonomi kabupaten Bojonegoro memang dari tahun 

ketahun terus meningkat kearah positif, namun dana yang dimiliki masih 

kurang mendukung semua program pembangunan dan kebijakan 

pemerintah secara seluruhnya. Mengatasi kondisi ini pemerintah 

Bojonegoro menggunakan dana anggaran yang dimiliki untuk 

menghidupkan sektor- sektor yang mampu mendukung dalam menarik 

investasi asing. Pemerintah Bojonegoro mengalokasikan modal yang 

dimiliki untuk mebangun dan memperbaiki infrastruktur, menurunkan 

kemiskinan, mengurangi keterbatasan SDM (tingkat pendidikan & 

kesehatan Rendah).209 

                                                           
207Ibid. 
208Ibid. 
209Ibid. 
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Dana Anggaran Umum (DAU) maupun Dana Anggaran Khusus 

(DAK) tidak dispesifikasikan secara khusus dalam upaya pemerintah 

daerah Bojonegoro dalam emnarik investasi asing. Pemerintah Bojonegoro 

hanya menngamankan dana APBD untuk dana abadi kabupaten 

Bojonegoro. Sejauh ini dana tabungan abadi pemerintah Bojonegoro sudah 

mencapai Rp. 10 Trilliun.210 

Salah satu contoh nyata tantangan pemerintah Bojonegoro dalam 

menarik investasi asing adalah kurangnya promosi yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah melalui Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro. Hal 

ini dikarenakan minimnya dana untuk melakukan kegiatan promosi terkait 

kebijakan- kebijakan yang tawarkan oleh pemerintah daerah Bojonegoro 

dalam menarik investasi asing.211 

 Mengatasi kondisi demikian, Badan Perizinan Kabupaten 

Bojonegoro seringkali hadir dalam event- event promosi dengan 

menggabungkan diri ke dinas pariwisata Bojonegoro sehingga dapat 

meminimalsir biaya yang dikeluarkan. Badan perizinan hanya akan 

membutuhkan Banner dan beberapa brosur promosi terkait potensi dan 

peluang investasi di kabupaten Bojonegoro.212 

c. Kemampuan Sumber Daya Manusia  

Secara umum masyarakat kabupaten Bojonegoro memiliki kultur/ 

mental negatif seperti : tidak tanggung jawab, meremehkan/ menganggap 

                                                           
210Maksum dan Fuad. Op.Cit 
211Wawancara Peneliti Dengan Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro, Erni, Bojonegoro, 23 

Februari 2017. 
212Ibid. 
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hidup itu mudah, tidak sabar, iri hati, percaya gosip dan suka meminta. 

Yakni setiap ada investor yang menanamkan modalnya di Bojonegoro 

maka  image masyarakat akan berfikiran kalau pengusaha tersebut harus 

memenuhi kebutuhan masyrakat setempat (CSR) baru bisa mendirikan 

industrinya.213 

Sejauh ini mayoritas masyarakat Bojonegoro hanya mampu 

mengenyam pendidikan hingga sekolah menengah Atas (SMA).  Tercatat 

42.000 anak di Bojonegoro mengalami putus sekolah dan tidak 

mengenyam pendidikan hingga lulus sekolah dasar.214 Selain itu jumlah 

pengangguran juga relativ tinggi yaitu sebanyak 22.000 orang dan 

cenderung mengalami kenaikan ketika terjadi periode kelulusan SMP dan 

SMA.215 

Bojonegoro tidak hanya menghadapi tatantangan dari SDM secara 

umum melainkan dalam pemerintahan sendiri pegawai pemerintahan 

Bojonegoro juga masih  belum menggunakan informasi dan teknologi 

sebagai bagian dasar penyelenggaraan dan pemerintahan. Selain itu mental 

orang- orang dalam pemerintahnya juga masih selfish. Upaya mengubah 

pola pikir dan kemampuan TIK (teknologi informatika dan komunikasi) 

pegawai bukanlah hal mudah sehingga ini merupakan tantangan dalam 

                                                           
213Membangun Strategi Bisnis Menghadapi Pelemahan Ekonomi Dunia Tahun  2017 : perspektif 

Pembangunan Lkal, Suyoto, 2015, diakses dalam http://www.uc.ac.id/wp-

content/uploads/2015/11/Materi-Bapak-Drs.-H.-Suyoto-M.Si_..pdf (15/06/2017. 11: 30 WIB) 
214 42.000 Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Bojonegoro dalam http:// 

www.beritasatu.com/nasional/273236-42000-anak-putus-sekolah-di-bojonegoro.html (16/02/2016. 

21.05 WIB) 
215  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://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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pemerintahan Bojonegoro untuk lebih meningkatkan SDM pegawainya 

agar siap menghadapi kerjasama luar negeri dan memajukan sumber daya 

manusia kabupaten Bojonegoro secara umum.216 

Lahirnya regulasi tambahan dari bupati Bojonegoro, menjadikan 

pegawai dan masyarakat Bojonegoro masih dalam tahap transisi sehingga 

masih penyesuaian terhadap istilah- istilah yang berbau IT. Selain itu 

pegawai pemerintahan juga ditutut untuk lebih aktif dalam berperan di 

media massa dalam melakukan branding daerah Bojonegoro. 

Kesimpulannya pemerintah Bojonegoro masih dihadapkan dengan 

lemahnya SDM baik dari masyarakatnya secara umum maupun orang-

orang dalam pemerintahanya yang juga sedang berupaya untuk 

membentuk masyarakat dan pegawai  Human Productivity Approach 

sebagai solusi meningkatkan produktifitas sumber daya manusia 

Bojonegoro.217 

B. Hambatan  

 Terkait upaya pemerintah daerah Bojonegoro dalam menarik investasi 

asing non-migas, kabupaten Bojonegoro membuka diri untuk mengembangkan 

potensi lokal sebagai peluang investasi di Bojonegoro. Adapun hambatan yang 

dialami oleh pelaku industri Bojonegoro yang memanfaatkan potensi lokal adalah 

kurangnya peluang secara langsung untuk melakukan ekspor komoditi yang 

dihasilkan. Pelaku industri masih cenderung menjual hasil produknya ke 

                                                           
216Membangun Strategi Bisnis Menghadapi Pelemahan Ekonomi Dunia Tahun  2017 : perspektif 

Pembangunan Lkal, Suyoto, 2015, diakses dalam http://www.uc.ac.id/wp-

content/uploads/2015/11/Materi-Bapak-Drs.-H.-Suyoto-M.Si_..pdf (15/06/2017, 11: 30 WIB) 
217Ibid. 
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pengusaha daerah lain yang telah memiliki pansa  pasar di luar negeri. Hal ini 

mengakibatkan kondisi stagnan pada pelaku industri Bojonegoro karena tidak bisa 

melakukan ekspor secara langsung sehingga orientasi dan pansa pasar tidak 

mengalami peningkatan.218 

 Potensi ekonomi kabupaten Bojonegoro yang telah diterima oleh pasar 

internasional adalah industri-industri makanan olahan dari bekicot dam sarang 

burung walet, selain itu industri hasil hutan seperti kerajinan jati dan furniture, 

hasil perkebunan berupa tebakau Virginia juga telah diterima oleh pasar 

internasional. Tembakau dibeli oleh pengusaha dari Bali yang dijual kembali ke 

negara Jerman, Hongkong dan Brunai. Bekicot dan sarang burung walet dibeli 

oleh pengusaha Jepara untuk diekspor ke beberapa negara. Sejauh ini, ketidak 

mampuan UMKM  Bojonegoro sebagai mitra kerjasama usaha dengan pelaku 

usaha asing maupun MNC yang berada di daerahnya merupakan hal yang menjadi 

hambatan bagi pemerintah dan masyarakat Bojonegoro dalam meningkatkan  

pertumbuhan ekonomi melalui sektor non-migas.219  Tantangan UMKM terutama 

yang skala mikro, Bojonegoro menghadapi persoalan tentang penyediaan bahan 

baku, kreatifitas dan invasi (SDM), performance product, manajemen permodalan  

tidak bankable dan Peguasaan IT.220 

 Selain itu Enterpreneur Development Bojonegoro belum menjalankan 

konsep OVOP (One Village One Product) secara keseluruhan di wilayah Desa 

                                                           
218Maksum dan Fuad Ariyanto, Op.Cit. 
219Ibid. 
220Membangun Strategi Bisnis Menghadapi Pelemahan Ekonomi Dunia Tahun  2017 : perspektif 

Pembangunan Lkal, Suyoto, 2015, diakses dalam http://www.uc.ac.id/wp-

content/uploads/2015/11/Materi-Bapak-Drs.-H.-Suyoto-M.Si_..pdf (15/06/2017, 11: 30 WIB) 
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kabupaten Bojonegoro. Sehingga konsep tersebut masih dalam proses 

menumbuhkan dan mengarahkan agar tatanan sektor ekonomi di setiap desa 

Bojonegoro bisa di eksplorasi secara merata dan tertata. Menghadapi hal ini 

pelaku UMKM harus mempunyai pekerja dan kapasitas untuk meningkatkan daya 

saing produk dalam pemanfaatan sumber daya yang ada secara inovatif dan 

kreatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


