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Abstrak 

Fokus penelitian ini memprioritaskan hubungan antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat 

mengenai kasus konflik penutupan menggunakan Teori Triple Alliance. Disamping 

meningkatkan pendapatan daerah melalui investasi juga penting untuk membangun hubungan 

yang baik dan kepercayaan terhadap semua pihak yang terlibat dan melakukan analisa terhadap 

apa yang terjadi dalam ketiga relasi tersebut yaitu pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif 

deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan, meringkas kondisi, berbagai situasi dan 

variabel. Atau meringkas berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang 

menjadi objek penelitian, dan beruapaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, 

karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. 

Dalam penelitian ini bahwasanya pemerintah, pengusaha, dan masyarakat menjadi satu kesatuan 

yang saling berkaitan dan berpengaruh. Pemerintah memiliki hak legalitas dalam 

mempertahankan Pabrik Karet PT. Bumi Nusa Makmur agar tetap berproduksi. Hal ini telah 

dibahas dalam Teori Triple Alliance dikarenakan kedua belah pihak sama-sama merasa 

diuntungkan dan memiliki hubungan yang sangat baik. Dimana pemerintah menguntungkan 

Pabrik Karet PT. Bumi Nusa Makmur malalui kebijakan ekonomi politik yang diterapkan. 

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Ekonomi Politik, Kepentingan Publik. 

 

Abstrac 

The focus of this research is to prioritize the relationship between government, mutinational, and 

the society on the case of conflict closure using the Triple Alliance Theory. In addition to 

increasing local revenue through investment it is also important to build good relationships and 

trust in all parties involved and analyze what happens in the three relationships: government, 

employers and the society. In this study, the authors use descriptive qualitative research methods. 

Qualitative descriptive has the aim to describe, summarize conditions, various situations and 

variables. Or summarize the various social reality phenomena that exist in the society of the 

object of research, and attempt to draw that reality to the surface as a feature, character, nature, 

model, sign or picture of a particular condition, situation, or phenomenon. In this research, the 

government, multinational, and society become one related and influential entity. The 

government has the right to maintain the legality of Rubber Factory PT. Bumi Nusa Makmur to 

keep production. This has been discussed in the Triple Alliance Theory because both parties are 

both feeling disadvantaged and have a very good relationship. Where the government benefits 

the Rubber Factory PT. Bumi Nusa Makmur malalui political economy policy applied. 
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Pendahuluan 

 Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuan masyarakat perkembangan 

pembangunan di Daerah semakin hari semakan maju, terutama pembangunan secara fisik. Jika 

pertumbuhan penduduk meningkat akan membutuhkan tempat tinggal yang banyak dan juga 

harus dibarengi dengan lapangan kerja yang melimpah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah 

daerah membuka lapangan pekerjaan dengan cara mengajak investor untuk membangun 

perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Peran negara secara 

mikro akan tergambarkan pada Pemerintah Daerah. Hal ini juga diperkuat dengan adanya 

Otonomi Daerah yang dimana Pemerintah Daerah memiliki hak, wewenang, dan kekuasaan 

dalam mengatur dan mensehjaterakan daerahnya. 

 Yang dimaksud Penanaman modal menurut UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang 

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal 

dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik 

Indonesia. Dengan begitu Pemerintah Daerah harus bisa meningkatkan penghasilan daerah 

melalui investor dengan jaminan kepastian hukum. Manfaat dari adanya jaminan perlindungan 

hukum membuat investor tertarik untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Masing-

masing Pemerintah Daerah pasti memiliki visi misi dan strategi yang berbeda sesuai dengan 

kondisi daerahnya. 

Secara logika, pemerintah melihat investor sebagai korporasi swasta yang efisien dalam 

urusan modal untuk meningkatkan perekonomian daerah. Dimana pemerintah secara langsung 

cenderung membuat keputusan yang dapat melengkapi, mendukung, ataupun memperkuat peran 

investor atau swasta. Kondisi ini dimanfaatkan secara baik oleh swasta untuk mendapatkan 

legalitas politik dari pemerintah yang powerful. Dapat dikatakan pemegang kendali sebuah 

pemerintah dalam kondisi seperti ini adalah swasta. Kedua belah pihak bisa digambarkan 

memiliki hubungan baik dan kesetiaan yang tinggi untuk saling menguntungkan.1 

Contoh serupa juga terjadi di Kabupaten Jombang yaitu mengenai pengolahan limbah 

Pabrik Gula Tjoekir yang merugikan warga sekitar diakibatkan manajemen pengolahan limbah 

yang buruk. Limbah yang dihasilkan dari aktivitas pabrik tersebut berupa limbah cair, padat dan 

gas. Lingkungan yang ada di sekitar pabrik pun ikut tercemar. Masyarakat mengeluhkan bahwa 
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limbah tersebut mencemari sumur mereka. Selain limbah cair, limbah udara yang dihasilkan dari 

pabrik tersebut membuat kotor lantai rumah warga. Ternyata hal tersebut dikarenakan adanya 

kerusakan mesin filter penyaringan yang tak kunjung diperbaiki oleh manajemen pabrik. 

Masyarakat berharap agar pengolahan limbah segera diperbaiki demi menciptakan kenyamanan 

masyarakat. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten 

Jombang harus menyikapi dengan tegas dengan membuat regulasi tentang pengolahan limbah 

pabrik dan bagaimana pabrik tersebut juga memberikan manfaat terhadap masyarakat sekitar, 

sehingga menciptakan komunikasi yang baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.2 

Seiring dengan peningkatan ekonomi yang berfokus pada pembangunan industri swasta 

yang berlokasi di daerah perkotaan maupun pedesaan. Bagi masyarakat, keberadaan industri 

tersebut bisa memberikan manfaat berupa peyerapan tenaga kerja. Namun disisi lain juga 

berdampak negatif dengan berkurangnya lahan pertanian atau penurunan kesehatan dikarenakan 

pembuangan limbah mengakibatkan kesehatan dan kebersihan lingkungan hidup menjadi 

terancam. 

Akibat dari kurangnya pengawasan Pemerintah Daerah menyangkut permasalahan 

limbah berdampak pada kenyamanan masyarakat sekitar yang juga  berhak untuk hidup dalam 

kenyamanan dan ketentraman. Hal ini telah terjamin pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 

28C yaitu setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara 

kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Maka, ketika pemerintah tidak 

bisa menjamin kenyamanan dan keamanan di masyarakat, tentu akan memunculkan konflik 

vertikal dan horizontal. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan menurun dan 

memunculkan konflik antar sesama penduduk yang pro dan kontra terhadap pembangunan 

industri. 

 

Metode Penelitian 

Fokus penelitian membahas tentang relasi antara pemerintah, pengusaha, dan juga 

masyarakat dalam penutupan Pabrik Karet PT. Bumi Nusa Makmur di Desa Medali, Kecamatan 

Puri, Kabupaten Mojokerto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi 
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kualitatif  adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, 

(lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti merupakan instrumen kunci melalui wawancara 

secara mendalam kepada informan yang ada ditemui dilokasi penelitian.3 Adapun dibagi 

menjadi dua data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 

didapatkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dalam konflik Pabrik 

Karet PT. Bumi Nusa Makmur. Sedangkan data sekunder didapat melalui jurnal, atau literatur, 

dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis 

hasil transkrip wawancara dengan informan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi 

yang tepat untuk menjawab permasalahan penelitian. Data sekunder digunakan untuk dasar 

dalam menganalisis dan menghubungkan hasil wawancara dengan teori maupun konsep dasar 

penelitian 

Penelitian berlokasi di Desa Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Desa ini 

terdiri dari 5 dusun, yaitu Dusun Medali, Dusun Pesantren, Dusun Sobontoro, Dusun Sumput, 

dan Dusun Kelampisan. Sebagian besar wilayah Desa Medali merupakan tanah pertanian dan 

pemukiman. Sesuai dengan keadaan geografisnya, masyarakat Desa Medali sebagian besar 

bekerja sebagai petani. Selain menjadi petani masyarakat desa banyak yang bekerja menjadi 

buruh pabrik. Desa ini dikatakan sebagai desa yang berkembang menuju desa tergolong maju 

yang banyak memiliki fasilitas pendidikan. 

 Desa Medali merupakan tempat didirikanya Pabrik Karet PT. Bumi Nusa Makmur 

dimana sangat dekat dengan permukiman penduduk. Bau yang menyengat akibat dari limbah 

gas pabrik selalu dirasakan oleh masyarakat Desa Medali maupun Desa disekitarnya. 

Masyarakat merasakan manfaat dengan adanya Pabrik Karet PT. Bumi Nusa Makmur dalam hal 

penyerapan tenaga kerja. Disisi lain masyarakat juga merasa dirugikan dengan keberadaan 

pabrik tersebut. Terhitung sejak Tanggal 22 Juni 2017 Pabrik Karet PT. Bumi Nusa Makmur 

sudah ditutup secara permanen berdasar hasil putusan PTUN. 
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Konflik Masyarakat dan  PT. Bumi Nusa Makmur 

 

Pabrik Karet PT. Bumi Nusa Makmur didirikan pada Tahun 2008 di Desa Medali, 

Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto yang terletak diatas lahan pertanian seluas 2,8 ha. Pabrik 

ini memperoduksi bahan karet mentah alami yang diolah menjadi barang setengah jadi 

kemudian di ekspor ke berbegai negara. Konflik berawal dari masyarakat yang merasa tidak 

nyaman dengan adanya Pabrik Karet PT. Bumi Nusa Makmur yang menimbulkan bau tidak 

sedap. Bau ini biasanya semakin kuat pada saat musim penghujan. Awalnya bau tersebut hanya 

berdampak di masyarakat Desa Medali, namun seiring dengan kuatnya angina yang berhembus 

maka bau terebut menyebar hingga ke 17 desa sekitar. Bau yang tidak sedap tersebut disinyalir 

berasal dari rendahnya kualitas bahan penguarai dan jeleknya penyaringan limbah. Masyarakat 

melakukan protes pertama kali terhadap pabrik dengan melakukan demo pada tahun 2010 

dengan menutup gorong-gorong pabrik agar proses produksi terganggu. Masyarakat berhadap 

ada upaya pabrik untuk melakukan mediasi namun hal tersebut tidak dilakukan, yang membuat 

konflik semakin berkepanjangan.  

 Pemerintah turun tangan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melakukan 

peninjauan secara langsung terhadap Pabrik Karet PT. Bumi Nusa Makmur mengenai alat 

pengolahan limbah yang digunakan. DLH menemukan adanya mesin pengolahan limbah yang 

tidak memenuhi standar. Yang kemudian dilakukan himbauan kepada Pabrik Karet PT. Bumi 

Nusa Makmur untuk memperbaiki alat pengolahan limbah. Pemerintah juga telah melakukan uji 

kelayakan limbah di Laboratorium DLH yang menyatakan bahwa limbah pabrik memenuhi 

standar. Hasil ini berbeda ketika masyarakat melakukan dua uji laboratorium berbeda, yakni 

Laboratorium sucofindo dan Laboratorium DLH Provinsi Jawa Timur.  Hasil kedua 

Laboratorium tersebut menunjukan hasil bahwa limbah yang dihasilkan oleh Pabrik Karet PT. 

Bumi Nusa Makmur tidak memenuhi standar . Juga dilakukan survei terhadap masyarakat oleh 

DLH Kabupaten Mojokerto dengan cara menanyakan apakah bau limbah masih tercium. Hal ini 

dilakukan pemerintah selama 8 tahun, cara ini dinilai sangat tidak efektif. bau tidak sedap tetap 

dirasakan oleh masyarakat sekitar Desa Medali. Sehingga masyarakat tetap melakukan protes 

terhadap pabrik.  

 Disatu sisi masyarakat juga menginkan adanya peningkatan bantuan sosial. Masyarakat 

menilai bahwa bantuan yang diberikan oleh Pabrik Karet PT. Bumi Nusa Makmur untuk 

pembangunan infrastruktur desa dinilai tidak cukup. Besaran uang yang disumbangkan sebagai 



bantuan sosial hanya bernilai Rp. 150.000 sedangkan masyarakat menginginkan peningkatan 

sebesar Rp. 350.000. Namun hal ini tidak dikabulkan oleh pihak Pabrik Karet PT. Bumi Nusa 

Makmur. Sehingga mediasi yang dilakukan oleh pemerintah dinilai gagal dan berujung pada 

keinginan masyarakat untuk menutup permanen pabrik tersebut. 

 Puncaknya pada Tahun 2016 elemen masyarakat dari 17 Desa dan mahasiswa melakukan 

demo di depan Pabrik Karet PT. Bumi Nusa Makmur. Dengan adanya demo tersebut pemerintah 

dan beberapa tokoh masyarakat berhasil masuk ke dalam pabrik. Pemerintah dan masyarakat 

menemukan bukti lain bahwa pabrik ini telah melanggar peraturan yang ada, dimana pabrik 

melakukan perluasan lahan sebasar 7 ha secara diam-diam tanpa melaporkan kepada Badan 

Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto (BPTPM). Pada hari itu juga 

pemerintah melakukan pensegelan terhadap seluruh bangunan di kawasan perluasan lahan yang 

tidak berijin. Yang menjadi kekecewaan masyarakat adalah tidak dilakukanya penutupan secara 

permanen oleh pemerintah. 

 Menurut biro hukum masyarakat, seharusnya penutupan bisa dilakukan secara permanen. 

Hal ini dikarenakan tidak mengacu pada peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2011. Di dalam 

peraturan tersebut dijelaskan, perusahaan diberikan Surat Peringatan 1(SP) terlebih dahulu 

selama 14 hari pertama dan SP 2 setelah 14 hari kedua. Namun seharusnya Peraturan Bupati 

Nomor 43 Tahun 2011 tidak bisa menjadi dasar, dikarenakan ada peraturan yang lebih tinggi 

yaitu Permendagri Nomor 27 Tahun 2009. Di dalam ilmu hukum ada hierarki dimana peraturan 

yang lebih tinggi bisa menggugurkan peraturan yang lebih rendah.  

 Pendapat dari Biro Hukum Pemerintah mengenai konflik yang terjadi adalah Pemerintah 

Daerah melakukan pembinaan secara terus menerus terhadap Pabrik Karet PT. Bumi Nusa 

Makmur. Hal ini dikarenakan sesuai peraturan yang berlaku, perusahaan yang terkena masalah 

akan diberikan bimbingan. Namun hal ini juga kurang efektif karena pabrik tersebut tetap saja 

tidak juga memperbaiki permasalahan tersebut dengan alasan dapat mengurangi pedapatan 

perusahaan. Terhitung sejak Tanggal 22 Juni 2017 Pabrik Karet PT. Bumi Nusa Makmur sudah 

ditutup secara permanen berdasar hasil putusan PTUN. 

 Terlihat disini bahwa Teori Triple Alliance dapat menggambarkan fenomena secara jelas 

yaitu mengenai hubungan antara pemerintah dan swasta. Pemerintah dan swasta memiliki 

hubungan yang saling menguntungkan. Pemerintah  Bahwa Pemerintah dalam hal ini tidak bisa 

berbuat banyak dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat dan pengusaha.  

http://ptsp.bkpm.go.id/ptsp2014/index.php?r=profilptsp/view&id_ptsp=451
http://ptsp.bkpm.go.id/ptsp2014/index.php?r=profilptsp/view&id_ptsp=451


  

 

 

Relasi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat  

 

 Dalam kasus yang menimpa Pabrik Karet PT. Bumi Nusa Makmur di Kabupaten 

Mojokerto, masyarakat menginginkan adanya tindakan yang dilakukan pemerintah untuk 

memberikan sanksi terhadap pabrik tersebut agar segera memperbaiki sistem pengolahan limbah 

kalau tidak masyarakat akan membawa kejalur hukum untuk ditutup. Pemerintah juga 

melakuakn standarisasi kepada investor sesuai dengan undang-udnang yang berlaku agar tidak 

menimbulkan masalah. Jika menggunakan pandagan Peter Evans, manfaat yang di dapat dari 

investor yang menanamkan modal berupa Pabrik Karet PT. Bumi Nusa Makmur akan 

memberikan pemasukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dan juga meningkatkan 

kesehjateraan masyarakat sekitar. Adanya peningkatan pendapatan daerah dikarenakan investor 

yang menanamkan modal di Daerah Kabupaten Mojokerto wajib dikenakan pajak sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Kemudian dalam meningkatkan kesehjateraan masyarakat sekitar, 

Pabrik Karet PT. Bumi Nusa Makmur memiliki kewajiban untuk menyerap tenaga kerja yang 

berasal dari Desa Medali. Akan sangat merugikan ketika pabrik tersebut tidak bisa beroperasi 

lagi, hal ini bisa terjadi jika terjadi konflik antara masyarakat dengan pabrik. Tentu saja 

pemerintah harus turun tangan untuk menangani kasus ini, dimana nantinya akan bisa 

mengakibatkan rengganya hubungan antara pemerintah dan pengusaha. Terutama pemerintah 

memberikan surat rekomendasi kepada Pabrik Karet PT. Bumi Nusa Makmur agar segera 

diperbaiki permasalahan yang ada khususnya dalam persoalan limbah hingga melakukan survei 

atau peninjauan langsung ke pabrik yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintah 

tidak serta merta langsung mencabut ijin HO, tetapi memberi peringatan terlebih dahulu 

terhadap pabrik Karet PT. Bumi Nusa Makmur. Yang jelas bahwa pemerintah juga harus sesuai 

prosedur dalam menangani kasus ini. Tentu saja yang merasa sangat dirugikan disini adalah 

investor karena uang yang digunakan dalam menanamkan modal jumlahnya tidak sedikit. 

Pemerintah tidak mengalami kerugian yang signifikan, namun perlu untuk memberikan 

sosialisasi terhadap pabrik-pabrik atau investor yang ingin menanamkan modal di Kabupaten 

Mojokerto agar tidak terjadi hal seperti ini lagi. 



 Hubungan antara Pabrik Karet PT. Bumi Nusa Makmur dan masyarakat pun juga 

mengalami hal yang kurang baik. Pabrik tersebut dinilai banyak merugikan masyarakat daripada 

manfaat yang diberikan hingga terjadi konflik. Hubungan yang kurang harmonis ini sudah 

terjadi sejak awal beroperasinya Pabrik Karet PT. Bumi Nusa Makmur. Hal ini dikarenakan bau 

menyengat yang dihasilkan dari pengolahan pabrik tersebut yang berdampak pada masyarakat 

sekitar. Bau yang tak kunjung usai ini membuat masyarakat melakukan protes terhadap Pabrik 

Karet PT. Bumi Nusa Makmur. Salah satunya adalah dengan melakukan demo yang pada 

puncaknya pada tahun 2016 terdapat 17 Desa yang mengecam pabrik untuk ditutup. Kepala 

Desa Medali sudah melakukan demo tersebut sudah sejak awal berdirinya Pabrik tersebut. 

Sampai Pemerintah Desa Medali melakukan tes uji kelayakan limbah ke laboratorium swasta 

dan laboratorium DLH Provinsi. Dalam tes tersebut ternyata limbah yang dihasilkan dari Pabrik 

Karet PT. Bumi Nusa Makmur dinilai tidak memenuhi standar. Masyarakat juga membangun 

pos-pos jaga di area pabrik agar pabrik tersebut tidak beroperasi dan sempat terjadi 

pengerusakan kontainer yang keluar masuk dari pabrik. Masyarakat yang telah bekerja di pabrik 

tersebut terpaksa diliburkan karena permalasahan ini. Pabrik yang sudah beroperasi selama 8 

Tahun tersebut akhirnya tutup pada tahun 2017 setelah adanya putusan PTUN. Kemudian 

adanya ketidaksepakatan mengenai peningkatan uang bulanan pada setiap dusun, malah 

memperkeruh suasana dan membulatkan tekad masyarakat untuk menutup pabrik karet PT. 

Bumi Nusa Makmur.  

 Hubungan yang sama juga terjadi antara masyarakat dengan pemerintah. Karena jika ada 

problem yang menyangkut masyarakat pasti pemerintahlah yang menjadi sasaran utama untuk 

disalahkan oleh masyarakat. Masyarakat menginginkan adanya penutupan dari tahun ke tahun 

tapi tidak terealisasikan. Masyarakat menuding bahwa pemerintah melindungi perusahaan 

tersebut atau juga dengan tudingan bahwa pemerintah mendapatkan uang suap dari pabrik agar 

tidak ditutup. Tentu hal ini merugikan pemerintah karena mendapat perlawanan dari masyarakat. 

Pemerintah kehilangan dukungan dari masyarakat yang tidak setuju dengan pabrik tersebut. 

Peran pemerintah pada saat itu adalah mencoba melakukan mediasi dengan masyarakat agar 

konflik tersebut tidak berkepanjangan. Meskipun pemerintah sudah melakukan mediasi, 

masyarakat tetap melakukan protes untuk melakukan penutupan terhadap pabrik. Pemerintah 

menjelaskan bahwa harus sesuai prosedur untuk bisa melakukan penutupan kepada Pabrik Karet 

PT. Bumi Nusa Makmur. Masyarakat seakan kehilangan kesabaran karena sudah delapan tahun 



Pabrik Karet PT. Bumi Nusa Makmur beridiri tetapi tidak ada tindakan nyata dari Pemerintah 

Daerah Untuk mencabut ijin HO. Karena jika ijin HO sudah di cabut maka pabrik tidak bisa 

beroperasi karena ijin tersebut merupakan salah satu syarat utama untuk mendirikan pabrik. 

Disisi lain Bappenas mengklaim bahwa lahan yang digunakan sesuai dengan undang-undang 

dimana lahan tersebut termasuk lahan merah yang bisa digunakan untuk membangun industri, 

tetapi masyarakat menyangkal bahwa lahan tersebut sebenarnya masuk kategori hijau yang 

bukan kawasan industri. Disini sudah terjadi kesalahpahaman dan akan memperburuk citra 

Pemerintah Daerah terhadap masyarakat Desa Medali. Maka dari itu masyarakat mengklaim 

bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto tidak pro terhadap masyarakat. 

 

Kesimpulan 

 Pemerintah mempunyai otoritas dalam menentukan kebijakan ekonomi mereka untuk 

mensehjaterakan masyarakatnya dengan cara menarik para investor. Pemerintah secara langsung 

mempunyai perlindungan hukum terhadap investor-investor yang ingin menanamkan modalnya 

di daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah mendapatkan pemasukan dari perusahaan tersebut 

dengan maksud mensehjaterakan masyarakat. Antara lain dengan cara penyerapan tenaga kerja, 

pajak daerah, ataupun CSR. Sehingga, adanya konflik yang ada ditengah masyarakat merupakan 

sebuah akibat dari pemerintah yang tetap mempertahankan pabrik tersebut dilihat dari sudut 

pandang Teori Triple Alliance. Peter Evans mengatakan bahwa keuntungan yang di dapat 

dengan mengikutsertakan perusahaan multinasional untuk menunjang perekonomian yang ada di 

negara berkembang. Pemerintah atau negara membutuhkan teknologi, modal yang besar, dan 

pemasaran internasional yang hanya bisa di dapat melalui perusahaan multinasional. 

Dalam teori yang di kemukakan oleh Peter Evans, hubungan interelit yang menjadi fokus 

dari Teori Triple Alliance yaitu antara negara dengsan swasta. Seperti pada kasus Penutupan 

Pabrik Karet PT. Bumi Nusa Makmur di Kabupaten Mojokerto peran negara yakni pemerintah 

seharusnya memberikan pengawasan yang ketat dan secara tegas menindaklanjuti pelanggaran 

yang dilakukan oleh Pabrik, namun yang dilakukan Pemerintah seperti mengabaikan 

kepentingan masyarakat Pemerintah memberikan kelonggaran Pabrik Karet PT. Bumi Nusa 

Makmur. Peter Evans menjelaskan bahwa fenomena tersebut wajar dilakukan oleh negara 

sebagai bagian dari stimulus untuk perusahaan. Negara dan swasta memiliki hubungan yang 

sangat baik, dikarenakan perusahaan memiliki manfaat yang besar dalam menunjang 

perekonomian daerah. Negara atau pemerintah melihat perusahaan sebagai organisasi yang 



efisien dalam urasan modal. Kekuatan Pemerintah sebagai pemegang legalitas di manfaatkan 

sebaik mungkin dalam kasus ini, seperti tidak memberikan sanksi penutupan permanen terhadap 

Pabrik Karet PT. Bumi Nusa Makmur padahal telah terbukti bersalah tidak melaporkan 

perluasan lahan seluas 7 hektar.  

 Adanya permasalahan yang seperti ini bisa menimbulkan dampak negatif terhadap 

komunikasi di antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Pemerintah bisa kehilangan 

kepercayaan dari masyarakat karena dinilai tidak pro terhadap rakyat yang tidak melakukan 

secara tegas pencabutan ijin gangguan. Disisi lain pemerintah juga harus melakukanya sesuai 

prosedur atau undang-undang yang berlaku sehingga membutuhkan tahapan-tahapan dalam 

mencabut ijin gangguan sebuah perusahaan. Pemerintah disini juga berkewajiban melindungi 

investor sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Karena jika pemerintah berhasil 

meyakinkan investor, maka pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto mendapatkan tambahan 

pendapatan daerah. 
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