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BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan deskripsi wilayah yang menjelaskan

tentang data dan informasi-informasi yang berhubungan dengan gambaran secara

umum mengenai lokasi penelitian, hal-hal yang akan di bahas adalah mengenai

deskripsi wilayah kabupaten lamongan & arti lambang kabupaten, Kondisi

geografis dan bencana Kabupaten Lamongan, dan regulasi dalam tanggap darurat

penanggulangan bencana di kabupaten Lamongan.

A. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan

1. Sejarah Singkat Kabupaten Lamongan

Gambar 3.1 : Peta Kabupaten lamongan
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Keberadaan komunitas masyarakat di kawasan yang sekarang disebut

Lamongan1, telah ada sejak masa Praaksara. Bahkan kelompok ini telah mengenal

cara bercocok tanam dan kehidupan religius-magis yang dibuktikan dengan

ditemukannya peninggalan berupa perhiasan, benda-benda besi, gerabah dan

nekara. Kawasan Lamongan pada masa tersebut juga memiliki geografis yang

cukup strategis yang diidentifikasikan dari lokasi penemuan benda-benda

praaksara di wilayah utara dan wilayah selatan. Wilayah utara yang terdapat aliran

Bengawan Solo dan selatan yang terdapat aliran Kali Lamong. Kebudayaan

masyarakat tersebut berlanjut pada masa Hindu-Budha yang dibuktikan dengan

adanya sejumlah prasasti Airlangga dan prasasti Bluluk yang dikeluarkan Hayam

Wuruk. Penyebutan status Sima pada wilayah Bluluk dan Tenggulunan yang

memiliki jarak sekitar 38 km dari pusat kota Lamongan saat ini.

Kawasan Lamongan Tahun 1569-1942, Pada masa Islam telah

berkembang kebudayaan lisan-tulis yang dibuktikan dengan adanya naskah badu

wanar dan serat yusuf yang tersimpan di museum Sunan Drajad. Selain itu, cerita

lisan mengenai Sunan Drajad juga sudah cukup dikenal. Pada masa Mataram,

Lamongan berkedudukan sebagai vasal yang dibuktikan sebutan cacah pada

Amangkurat II. Pada masa VOC, lamongan menjadi wilayah kekuasaannya, yang

dibuktikan dengan adanya perjanjian giyanti. Pada saat itu Lamongan menjadi

sebuah kabupaten menengah, hal tersebut dibuktikan dengan gelar Raden

Tumenggung pada pemimpin wilayah tersebut. Faktor yang menjadikan

Lamongan berkembang selain karena adanya Bengawan Solo, juga karena

memiliki pelabuhan di pantai utara yang memudahkan untuk melakukan

1http://jurnalonline.um.ac.id/data/artikel/artikelBC2C52B7365AD674D9801A638AA4BBEA.pdf ,
diakses pada tanggal  27 Maret 2017 pukul 15.19
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perdagangan dan wilayah selatan yang memiliki lahan pertanian yang

menghasilkan padi dan tebu yang merupakan hasil pertanian yang dibutuhkan

orang-orang Belanda.

2. Arti Lambang Kabupaten Lamongan

Gambar 3.2 Lambang Kabupaten Lamongan
Sumber : lamongankab.go.id/

Makna lambang daerah :

1. Bentuk segilima sama sisi pada lambang Kabupaten Lamongan

tersebut dan gambar Undak bertingkat lima melambangkan DASAR

NEGARA PANCASILA

2. Bintang bersudut lima memancarkan sinar kearah penjuru

melambangkan KETUHANAN YANG MAHA ESA

3. Keris yang melambangkan Kewaspadaan dan bahwa kabupaten

Lamongan mempunyai latar belakang sejarah kuno yang panjang

4. Bukit atau gunung yang tidak berapi melambangkan Bahwa kabupaten

Lamongan memiliki pula daerah pegunungan yang di dalamnya

terkandung bahan-bahan yang penting untuk pembangunan
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5. Ikan Lele melambangkan Sikap hidup yang ulet tahan menderita,

sabar tetapi ulet, bila diganggu ia berani menyerang dengan senjata

patilnya yang ampuh

6. Ikan Bandeng melambangkan Potensi komoditi baru bagi Kabupaten

Lamongan yang penuh harapan dimasa depan

7. Air beriak di dalam tempayan melambangkan Bahwa air selalu

menjadi masalah di daerah ini, dimusim hujan terlalu banyak air

dimusim kemarau kekurangan air

8. Tempayan Batu melambangkan Tempat air bersih yang dapat diambil

oleh siapapun yang memerlukan dan bahwa Daerah Lamongan

memiliki latar belakang sejarah yang panjang

9. Padi dan Kapas melambangkan Kemakmuran rakyat dalam arti

kecukupan pangan, sandang dan lain-lainnya

B. VISI DAN MISI KABUPATEN LAMONGAN

V I S I :

"Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Sejahtera, Berkeadilan,

Beretika dan Berdaya Saing"

M I S I :

1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat; serta menjamin

ketersediaan sarana dan prasarana dasar (infrastruktur dan utilitas),

2. Memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi,

prodiktifitas sektor-sektor andalan, dan pendayagunaan sumber daya alam,
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3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Govermance)

menuju pemerintahan yang bersih (Clean Goverment)

4. Memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang tentram tertib danaman

dengan menjunjung tinggi kearifan nilai-nilai budaya lokal & kesetaraan

gender

C. Profil Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lamongan

Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan dalam

penyelenggaraan pemilihan umum di Lamongan diatur bahwa susunan organisasi

KPU terdiri atas :

1. Ketua KPU

2. Sekretaris

3.  Anggota

D. Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Lamongan

1. Gambaran umum pasangan calon

Pada pemilihan umum kepala daerah di kabupaten Lamongan yang

dilakukan serentak pada tanggal 9 Desember 2015 merupakan pemilihan umum

kepala daerah serentak yang dilakukan di Kabupaten Lamongan, dalam pemilihan

umum kepala daerah ini diikuti oleh tiga (3) peserta pasangan calon Bupati dan

Wakil Bupati.

Pasangan dengan nomor urut 1 (satu) atau yang di kenal dengan sebutan

JOS atau pasangan Mujianto dan Sueb.
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Pasangan Nomor Urut 2 (dua) dengan sebutan FAKTA atau pasangan

H.Fadeli dan HJ. Kartika Hidayati merupakan pasangan urut Incumbent, dimana

Fadeli sebelumnya menjabat sebagai Bupati pada periode 2010-2015 dan

mencalonkan kembali pada tahun 2015-2020.

Pasangan nomor urut 3 (tiga) yang populer dengan sebutan SAE atau

pasangan Nursalim – Edi Wijaya.

E. Gambaran Umum Hasil Pilkada Pasangan Incumbent Kabupaten

Lamongan Tahun 2015

Pada hasil perhitungan Pemilihan Bupati Kabupaten Lamongan yang di

lakukan KPUD Kabupaten Lamongan, pasangan incumbent Fadli  dan Kartika

Hidayati yang di sebut dengan pasangan FAKTA memperoleh suara sebanyak

448.833 suara dan mengalahkan dua pasangan lainnya diantaranya pasangan

Mujianto-Sueb dengan perolehan 16.191 suara, serta pasangan Nursalim-Edi

Wijaya memperoleh 165.877 suara.

Hasil penghitungan pilkada yang di lakukan oleh KPUD ini menggunakan

penghitungan Quick Count perhitungan Suara Cepat Secara Riil (Real Quick

Count) atau juga dikenal sebagai Tabulasi Suara Paralel (Parallel Vote

Tabulation) merupakan salah satu metode yang berguna untuk memantau proses

pemungutan suara. Real Quick Count merupakan sebuah proses pengumpulan

informasi oleh ratusan bahkan ribuan relawan melalui pemantauan langsung saat

pemungutan dan perhitungan suara di seluruh tempat pemungutan suara (TPS)

yang ada. Pemantau mencatat informasi, termasuk hasil perhitungan suara yang
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ada, dan melaporkan hasil tersebut ke pusat pengumpulan data (Server) melalui

SMS.

Dalam kesempatan ini KPUD memberikan renggang waktu bagi pasangan

yang merasa tidak puas dengan perolehan hasil suara untuk melaporkan ke

Mahkamah Konstitusi (MK). Apabila pasangan lain tidak ada yang menggugat

maka hasil dari penghitungan suara ini akan di sampaikan kepada pimpinan

DPRD Kabupaten Lamongan agar segera di laksanakannya pelantikan untuk

Pasangan calon bupati dan Wakil bupati yang terpilih. 2

2 MH. Fatchur Rohman SH.I Divisisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPUD Kabupaten
Lamongan




