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Relasi Governing Elite dalam Pembangunan Pabrik Gula Kebun Tebu Mas 

Kabupaten Lamongan 

 

Auliya Fajrin Putriardini 

 

Abstrak 

 Istilah elite merupakan sekelompok masyarakat atau pemerintah yang 

memiliki kelebihan dari warga lainnya karena mempunyai kedudukan sosial, 

politik, dan ekonomi yang lebih tinggi atau dapat dikatakan kekuasaan. 

Keberadaan (kepentingan) elite selalu mewarnai setiap kebijakan pembangunan di 

masyarakat demikian juga dalam kasus pembangunan Pabrik Gula Kebun Tebu 

Mas (KTM), pabrik gula dengan kapasitas produksi terbesar di Pulau Jawa. 

Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, kajian ini menunjukan 

pengaruh elite yang memerintah (governing elite) dalam melancarkan proses 

pembangunan Pabrik Gula KTM. Relasi mereka dengan pengusaha dan governing 

elite di tingkat nasional menjadi kunci gagalnya upaya penolakan warga terhadap 

keberadaan Pabrik Gula KTM. Padahal secara administratif, perijinan 

pembangunan pabrik ini semenjak awal sudah bermasalah. Penelitian ini juga 

menunjukan bahwa kekuatan pengaruh dari governing elite dalam perencanaan 

dan implementasi kebijakan di daerah masih sangat dominan. 

Kata Kunci: governing elite, pembangunan, pabrik gula, Kabupaten Lamongan  
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Relation of Governing Elite in Kebun Tebu Mas Plant Development of 

Lamongan Regency 

 

Auliya Fajrin Putriardini 

 

 

Abstract 

 

 The terms elite is a group of people of the government that has adventages of 

people or other group, because it has a higher socio, political, and economic 

position or can be said as the power. The elite's existence always influences every 

development policy in society as well as in the case of the construction of 

Sugarcane Plantation of Sugarcane Mas (KTM), the sugar factory with the largest 

production capacity in Java Island. By using descriptive qualitative method, this 

study shows the influence of governing elite in launching the process of 

developing KTM Sugar Factory. Their relationship with entrepreneurs and 

governing elites at the national level has become the key to the failure of citizens' 

refusal to KTM Sugar Factory. Yet administratively, the permit for the 

construction of this factory since the beginning has been problematic. This 

research also shows that the influence power of governing elite in planning and 

implementation of policy in area still very dominant.  

 

Keywords: governing elite, development, sugar factory, Lamongan regency 
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PENDAHULUAN 

 

 Suatu kepentingan pastilah terdapat penerapan yang akan di lakukan untuk 

mencapai setiap tujuan, seperti halnya kepentingan pembangunan. Dari fenomena 

yang di ambil dari penelitian ini yang menarik untuk diteliti karena pertama, 

governing elite merasa mempunyai kuasaan atas strategi dimana melihat 

bahwasanya campur tangannya dalam hal pembangunan masih merupakan 

kesempatan sebagai sarana untuk memperlihatkan kepentingannya dan dituangkan 

didalam sebuah kebijakan pembangunan yang seakan-akan demi kebaikan 

bersama dan kebaikan rakyat dalam kata lain memerintah. Kedua adalah 

pengusaha yang juga memiliki pengaruh yang bisa dikatakan juga memberikan 

efek atau dampak pada proses pembangunan meskipun tidak sedominan para 

governing elit.  

 Menurut Pareto (1848) governing adalah elit yang memerintah pada suatu 

kelompok yang memiliki indeks kemampuan tertentu, sehingga elite ini bisa 

memegang kekuasaan dan memerintah. Selain itu, Pareto juga menegaskan 

bahwasannya “Pemegang kekuasaan dan menjalankan fungsi politik menikmati 

keuntungan yang memang dinikmati karena pengaruh kekuasaan dan memonopoli 

kekuasaan”. Pada penelitian sebelumnya yang di tulis oleh Awaludin Fahmi, 

Moch Arief, Menemukan berbagai jawaban atas keuntungan yang dirasakan dari 

berbagai elemen yaitu masyarakat, pemerintah, governing elite dan elite politik. 

Pembangunan di Kabupaten Lamongan memang tidak lepas dari elemen tersebut, 

dengan berbagai macam rencana jangka panjang demi memenuhi dan bersaing di 

pasar global. Namun disisi lain governing elite dapat memanfaatkan kesempatan 

dalam pembangunan ini untuk menjalin hubungan dengan para pengusaha dan 

investor yang sama-sama mempunyai tujuan dan pengaruh untuk diri sendiri. 

 Indonesia merupakan salah satu negara pengimpor gula terbesar dengan rata-

rata impor sekitar dua juta ton per tahun. Berbagai cara yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan produksi belum mampu mengimbangi pertumbuhan pesat 

permintaan untuk konsumsi langsung dan penggunaan industri. Banyak kendala 

yang menghadang di dalam upaya meningkatkan produksi antara lain keterbatasan 

bahan baku, kinerja pabrik yang kurang baik, keterbatasan modal investasi, dan 

keterbatasan lahan untuk perluasan perkebunan tebu. Kesulitan dalam 

mendapatkan lahan dengan luasan yang besar dalam satu hamparan menjadi 

faktor utama sulitnya peningkatan kapasitas atau penambahan pabrik gula baru. 

Kebijakan pemerintah dengan membangun sebuah pabrik dapat terlihat atau dapat 

menunjukkan kedudukan mereka sebagai elit yang kuat. Kebijakan pembangunan 

tersebut bertujuan dengan pertumbuhan ekonomi agar dapar meningkat secara 

cepat. Tetapi pembangunan yang berada di daerah dilakukan oleh pemerintah 

hanya dirasa menguntungkan sebagian pihak saja, dikarenakan kebijakan kepala 

yang memerintah, yaitu para governing elite yang memangku jabatan strategis 

adalah sebagai pihak yang berkuasa sehingga berkesempatan menyelipkan  

kepentingannya dialam suatu keijakan pembangunan daripada kepentingan 

pembangunan daerah untuk masyarakat. 

 Dalam penelitian yang di tulis oleh Tajuddin Bantacut (2013) pemecahan 

masalahnya adalah dengan menggunakan ketersediaan lahan yang ada dan lahan 
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yang terpencar untuk mendukung pabrik gula mini. Untuk tujuan itu, dilakukan 

analisis kelayakan pabrik gula mini dari aspek teknis dan ekonomi. Studi ini 

menemukan bahwa pengembangan pabrik gula mini bagus dan dapat dikatakan 

layak dilakukan dengan kapasitas 500 ton tebu per hari pada tingkat rendemen 

minimum 7%.  

 Dalam jurnal Triana Winni Astuty juga menyatakan “kesatuan masyarakat 

yang menetap dalam suatu wilayah yang secara administratif ada di bawah 

pemerintahan kabupaten/ kota dan saling mengenal atas dasar hubungan 

kekerabatan, kepentingan politik, sosial, ekonomi, atau keamanan”. Pemimpin 

yang dimaksud dalam hal ini adalah elite, yaitu orang-orang yang menduduki 

kekuasaan dalam pemerintahan dan kedudukan dominasi dalam masyarakat. 

 Dalam jurnal penelitian ini penulis menggunakan teori Vilvredo Pareto 

(1848-1943) yang menjelaskan tentang elit adalah salah satu cara untuk 

menjelaskan ketidaksetaraan kualitas individu dalam setiap kehidupan social. 

Governing elite yang terdiri dari setiap individunya yang secara langsung dan 

tidak langsung memainkan peranan yang besar dalam pemerintahan dalam asrtian 

elit yang memerintah. Pada setiap elite yang memerintah menurut pareto” hanya 

dapat bertahan apabila secara kontinuitas memperoleh dukungan dari masyarakat 

bawah. akan tetapi sirkulasi elite akan tetap berjalan karena secara individual baik 

elite keturunan maupun elite yang diangkat atau ditunjuk akan 

mengalamikemunduran sesuai dengan waktu dan sebab-sebab biologis” 

 Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif 

deskriptif untuk menganalisis perilaku dan sikap politik yang tidak dapat 

dikuantitatifkan (Lisa Harrison:2007). Penting kiranya untuk diketahui bagaimana 

peran politik terhadap relasi sehingga muncul kebijakan industri. Industri sendiri 

digunakan kebanyakan di negara maju untuk proses kemajuan ekonomi untuk 

menningkatkan produksi mereka dalam memenuhi permintaan pasar yang begitu 

tinggi. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan terhadap governing elite 

di Kabupaten Lamongan. Masyarakat juga memposisiskan dirinya dalam efek 

yang menerima pengaruh dari aktifitas pembangunan pabrik tersebut. Fokus dari 

jurnal ini bersal dari governing elit yang mendasari penguasa yang memerintah 

sebuah kepentingan untuk membuat kebijakan terhadap pembanguan pabrik gula 

 

Kepentingan Governing Elite Dalam Pembangunan Pabrik Kebun Tebu Mas 

 Yang kita tahu governing elite secara singkatnya ialah elit yang memerintah 

dan dapat mengontrol keadaan di sekitarnya. Dalam pembangunan pabrik Kebun 

Tebu Mas pastinya tidak luput dari sebuah kepentingan yang dapat menjadikan 

sebuah kebijakan tertentu seperti pepatah mengatakan gayung bersambut. Di balik 

sebuah kepentingan pastinya terdapat sebuah kepentingan juga yang ingin 

terselesaikan  

 Pembangunan industrialisasi yang sering menuai banyak kecaman seperti 

halnya pembangunan pabrik Kebun Tebu Mas, nampaknya sudah di 

pertimbangkan bagi governing elit pusat dan governing elit Lamongan. Tujuan 
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dari pembangunan pabrik adalah untuk menjadikan salah satu hal yang efektif 

mengenai kebutuhan ekonomi Kabupaten Lamongan serta kebutuhan gula 

nasional tanpa harus impor dari luar negeri. Pembangunan ini sesuai dengan 

kebijakan dan tujuan mengalami kontra dari fenomena yang terjadi. Kepentingan 

yang dilakukan oleh governing elit pusat salah satunya adalah belum ada pabrik 

gula dan bahan baku tebunya bisa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan. 

Sedianya, lahan tanam tebu untuk memasok Kebun Tebu Mas diarahkan di 

wilayah pesisir Pantai Utara Jawa timur yakni daerah Kabupaten Tuban, 

Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Lamongan. Namun governing elit pusat 

juga mempunyai kebijakan yang harus di sepakati dan di penuhi sebagai langkah 

awal administrasi pembangunan seperti ijin pengolahan usaha atau IUP.  

 Sedangkan kepentingan governing elite Lamongan dalam pembangunan 

Pabrik Kebun Tebu Mas diantaranya ialah adanya kepentingan untuk 

meningkatkan perkenomian Kabupaten Lamongan serta meningkatan pajak asli 

daerah Lamongan. Dengan nilai PAD Kabupaten Lmaongan yang mengalami 

peningkatan, pemerintah pada akhirnya dapat membangun proyek-proyek lainnya 

guna mendorong angka pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat agar 

Kabupaten Lamongan semakin berkembang. Dapat di tinjau dari keuntungan yang 

didapatkan oleh masyarakat hanyalah sebagian kecilnya saja, dimana kebijakan 

ini merupakan fakta di lapangan dari governing elit yang berkuasa untuk 

mempertahankan kekuasaanya, karena golongan governing elit atau penguasa ini 

memberi pengaruh besar dalam mengimplementasi kebijakan. Kebijakan yang 

dapat dibuat governing elite Lamongan pastinya tidak akan melangkahi dari 

kebijakan yang di buat oleh governing elite pusat yang bilamana akan meneruskan 

kebijakanya melalui prosedur pembangunan di Kabupaten Lamongan, seperti hak 

guna usaha atau HGU dan wajib juga memenuhi syarat badan penanaman modal 

dan perizinan atau BPMP Kabupaten Lamongan. 

 Dalam kesempatan seperti ini dapat dimanfaatkan oleh segelintir elit politik 

yang bekerjasama dengan pengusaha atau menggandeng investor yang sudah 

ternama untuk mendirikan sebuah pabrik atau bangunan, salah satunya ialah 

pabrik gula Kebun Tebu Mas. Kemudian dalam kesempatan tersebut para 

governing elit serta pengusaha mempunyai celah untuk menyalonkan menjadi 

calon legeslatif dalam pemilihan bupati dengan alasan teruat mereka mempunyai 

modal yang besar serta kekayaan untuk membangun Kabupaten Lamongan jadi 

lebih maju. Seperti contoh yang terjadi pada era bupati sebelumnya berada pada 

tangan investor atau mempunyai latar belakang pengusaha yaitu bapak Masfuk 

dan berhubung di pengujung jabatannya sebagai bupati Lamongan terdapat sebuah 

hubungan antara pejabat politik seperti halnya bapak Fadeli selaku sekretaris 

daerah pada waktu itu. Dengan pemberian sebuah ijin yang berimbas pada 

keberlangsungan pembangunan dan memperoleh kemenangan karena dapat 

dijadikan sebuah tempat untuk berorasi, turun lapangan, dan berkampanye serta 

sosialisasi dengan pihak pabrik yang di bangun khususnya pabrik Kebun Tebu 

Mas maupun masyarakat sekitar yang berada di daerah tanah perindustrian. 
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Profil Singkat Pabrik Kebun Tebu Mas 

 Data sekunder beserta isi mengenai segala kebutuhan, kebijakan, undang-

undang, luas lahan, dan lain-lain dituliskan sebagai berikut 

 Jumlah SDM pada Kebun tebu mas sendiri berjumlah 900 orang. Luas lahan 

pabrik 85 HA sedangkan lahan riset 43 HA. Area lahan tebu masyarakat 

mempunyai luas 15.999 HA, sedangkan pada luas lahan perhutani 1.009 HA. 

Perkebunan komoditas tebu sasaran tanam 2017/2018 adalah 5.370 Ha Produksi 

402.750 Ton, Tembakau sasaran tanam 5.500 Ha produksi 6.050 ton, Kenaf 1.000 

Ha; 

 Luas Hutan Negara (Perhutani KPH Mojokero, Tuban dan Jombang) 

33.444,2 Ha, dan Hutan Rakyat 6.705 Ha. Pertambangan terutama lahan tambang 

pedel urug dan phospat yang ditambang seluas 630.793 Ha. Pabrik Gula Kebun 

Tebu Mas sendiri di bangun pada tahun 2011, yang berada pada wilayah selatan 

Kabupaten Lamongan. Akte pendirian KTM no:86 tanggal 28 maret 2011 yang 

telah di sahkan oleh notaris atas nama H. Bambang Suprayitno, SH. MH. Ijin 

prinsip penanaman modal no: 283/1/IP/I/PMA/2011 dan ijin industri usaha no: 

966/1/UI/PMA/2015 serta kapasitas pabrik 12.000 TCD.  

 Secara singkatnya tujuan pembangunan pabrik ialah menjadikan salah satu 

hal yang bertujuan untuk menigkatkan serta memenuhi kebutuhan ekonomi 

Kabupaten Lamongan serta kebutuhan gula nasional tanpa harus impor dari luar 

negeri. Pabrik Kebun Tebu Mas sendiri mempunyai visi yaitu berperan aktif dan 

berkontribusi maksimal dalam insutri gula nasional serta aktif menjadi perusahaan 

gula terdepan yang berbasis kualitas, dan misi seperti menjadi perusahan industri 

gula dan seluruh tim pabrik Kebun Tebu Mas membangun karya dalam pergulaan 

nasional. Di samping visi dan misinya, pabrik gula Kebun Tebu Mas Juga 

menjunjung nilai-nilai perusahaan yang harus di lakukan dengan baik dengan 

mengutamakan kejujuran, melakukan kegiatan sosialisasi kebersihan, dan 

mengutamakan kualitas dari gula yang di tawarkan serta pelayanan pelanggan  

 

Memenuhi Stabilitas Gula Nasional, Perijinan Administrasi, Konflik Lahan 

 Pembangunan pabrik gula Kebun Tebu Mas di dasari oleh salah satu faktor 

penting, diantaranya adalah meningkatkan faktor ekonomi Kabupaten Lamongan 

serta memenuhi stabilitas gula nasional dan mengurangi impor gula. Untuk 

menutupi kekurangan kebutuhan gula nasional, pemerintah memilih jalan pintas 

dengan impor, ketimbang cara yang berkesinambungan dengan menambah jumlah 

produksi gula dalam negeri. Cara pintas dengan mengimpor gula merupakan 

warisan yang di lakukan oleh orde baru pada tahun 1967. “Pada tahun 1967, 

Indonesia mulai menjadi benar-benar pengimpor gula,” sebut Mubyarto dalam 

“Masalah Industri Gula di Indonesia” (1967). Sejak itu pula Indonesia menjadi 

negeri agraris yang bergantung pada impor gula. Kebijakan ini berlanjut di setiap 

pemerintahan pascareformasi, termasuk di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Pada 2014 lalu, misalnya, Indonesia mengimpor 65,8 ribu ton gula dengan nilai 

sekitar 35,7 juta dolar AS atau setara Rp428 miliar, demikian data Comtrade 2014 
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menyebut, bila dibandingkan data pabrik gula di era Hindia Belanda, jumlah 

pabrik gula Indonesia saat ini menurun drastis.  

 Maka dari itu pabrik Kebun Tebu Mas melakukan pembagunan untuk 

memenuhi stabilitas gula nasional dengan membantu menyumbangkan gula kristal 

putih dalam negeri sebanyak 30% serta membantu industri gula swasta dengan 

memberikan dukungan dan meminta bantuan untuk mencairkan gula padat atau 

RAW sugar menjadi gula kristal putih atau tak kalah juga membantu 

industrialisasi pabrik gula nasional agar dapat menurunkan harga dari 14 ribu 

menjadi 9 ribu lalu membuat harga sembako jadi mudah. Maka dari itu dapat di 

katakana bahwa adanya pabrik swasta Kebun Tebu Mas mendapat dukungan dari 

berbahai pihak elit politik.  

 Namun perijinan akan pembangunan pabrik Kebun Tebu Mas sendiri terkesan 

sulit dirasa karena perlu memakan waktu kurang lebih dari 4 tahun di mulai sejak 

2011 sampai dengan 2015. Pegumpulan berkas atau dokumen yang wajib di 

penuhi untuk mewujudkan proses industrialisasi gula serta terdapat kepentingan 

dari governing elit yang ikut campur tangan dalam menangani proses ini. Salah 

satunya dengan memanfaatkan untuk mendapatkan pemungutan suara yang lebih 

dalam pemilu. Dalam proses perijinan yang terasa sulit karena mereka belum 

mempunyai IUP serta nasalah bahan baku yang kurang memenuhi syarat. Akan 

tetapi dalam IUP, maka sampai tahun 2015 belum bisa beroperasi. Sebelumnya 

pernah ada persetujuan dari gubernur akan pembangunan pabrik gula namun akan 

masuk dalam masa perizinan produksi gubernur menolak perizinan tersebut, 

karena pabrik Kebun Tebu Mas menggunakan PMA (penanaman modal asing) 

maka perijin tidak lagi ke gubernur tapi harus ke BKPM (badan Koordinasi 

Penanaman Modal). Penolakan tersebut bukan karena persyaratan administrasinya 

yang salah, tapi karena pabrik gula Kebun Tebu Mas juga dianggapnya belum siap 

dari aspek bahan bakunya.  

 Seperti diketahui, sedianya elite mampu menggandeng petani sebagai mitra 

untuk memasok tebu untuk memenuhi persyaratan, dimana Kebun Tebu Mas 

tidak memiliki ijin lahan hak guna usaha (HGU). Sehingga pabrik gula Kebun 

Tebu Mas akan bermitra dengan petani unutk mendapat pasokan tebu sebagai 

bahan gula kristal putih. Namun kini juga sudah mengajukan izjn lahan HGU 

untuk memiliki kebun sendiri. Dengan cara bermitra seperti ini antara lain dapat 

penyediaan bibit unggul dan bantuan teknis guna memperkenalkan teknologi 

terbaru penanaman tebu. Tidak berhenti sampai di situ aja, terdapat sebuah 

masalah administrasi yang sebaiknya harus di selesaikan untuk dapat melakukan 

pembangunan yang berada pada Kabupaten Lamongan, karena kita tahu dalam 

sebuah ijin pasti memerlukan tahapan dan pertimbangan berbagai aspek. BPMP 

(Badan Penanaman Modal dan Perizinan) yang harus di lengkapi sebelum 

membangun perindustrian di Kabupaten Lamongan diantaranya ada syarat 

landasan hukum, ketentuan perizinan, syarat permohonan ijin, retribusi biaya, dan 

masa berlaku ijin. 

 Konflik permasalahan tentang perijinan pun dirasa kurang dalam 

permasalahan yang ada dalam penelitian ini, karena terdapat juga konflik dengan 

pihak governing elite serta LSM yang membuat banyaknya kerugian dan 
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berdampak negatif bagi proses pembangunan sampai berjalannya proses 

pengolahan. Dimulai dari konflik lahan yang terjadi, pada awalnya lokasi lahan 

pembangunan tidak di Ngimbang tetapi di Mantup, mereka berpindah karena lebih 

menguntungkan di Ngimbang. Dari  segi jarak Mantup ke pabrik gula Gempol 

Kerep, Mojokerto yang hanyaa berjaraj 20km saja tetapi dikhawatirkan akan 

terjadi perebutan tebu antara pabrik gula Kebun Tebu Mas dan pabrik gula 

Gempol Kerep. Sebenarnya terdapat konflik yang terjadi sehingga pabrik Kebun 

Tebu Mas pindah lokasi pembangunan bukan karena lahan yang lebih 

menguntungkan. Dirasa lebih menimbulkan konflik berkepanjangan apa bila 

sampai terdapat perebutan lahan antara tiap pabrik. Jika di lihat dari nilai 

sejarahnya dulu daerah Mantup merupakan daerah pusat perekonomian atau 

pemutaran uang yang berpusat dari Kabupaten Lamongan serta masyarakat ingin 

menjaga ekosistem lingkunganya agar tidak ingin tercemar dengan limbah pabrik. 

Elit lokal atau di sebut juga LSM yang berperan penting dalam mendoktrin 

masyarakat sekitar untuk enggan dan siap menolak pembangunan pabrik di 

wilayah mantup dikarenakan dampak dari kerusakan serta kegagalan yang sudah 

di siasati kedepanya oleh LSM Mantup.  

 Dengan adanya konflik lahan yang terjadi maka terdapat hubungan dan 

adanya kepentingan governing elite lamongan dan governing elite pusat untuk 

memanfaatkan kesempatan tersebut serta membuat sebuah kebijakan yang harus 

di penuhi persyaratannya seperti membentuk sebuah kesepakatan kebijakan pusat 

yang harus dipenuhi oleh pabrik Kebun Tebu Mas sebelum mereka memulai 

alokasi pembangunannya. Maka dari itu rencana pembangunan yang berlokasi di 

daerah setidaknya mempunyai unsur dasar, jika dikaitkan dengan hubungan elit 

politik dan governing elite dapat terjadi apa bila rencana tersebut dikutip dari 

persyaratan perijinan pembangunan pabrik atau perindustrian Kabupaten 

Lamongan yang harus dilakukan dengan syarat; (1) melalui perencanaan 

pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan pemahaman tentang 

hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional di mana daerah tersebut 

merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara dan konsekuensi 

akhir dari interaksi tersebut; (2) Sesuatu yang tampaknya baik secara nasional 

belum tentu baik untuk daerah. sebaliknya, yang baik bagi daerah belum tentu 

baik secara nasional; (3) Perangkat kelembangan yang tersedia untuk 

pembangunan daerah, misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, dan 

otoritas biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada 

tingkat pusat. Jadi, perencanaan daerah yang baik harus kita bedakan serta dilihat 

dari berbagai aspek dimulai dari adanya sengketa sampai dengan keputusan 

kebijakan oleh governing elite Lamongan maupun dari governing elite pusat.  

 

Kepentingan Relasi Elit Lamongan Dengan Pengusaha dan Sebuah 

Keuntungan 

 Governing elite Lamongan secara singkat yang perlu diketahui mempunyai 

sebuah struktur jabatan dan juga dapat berkuasa serta memerintah yang dirasa 

mempunyai kekuasaan sendiri sehingga dengan mudah memutuskan sebuah hak 

beserta membuat kebijakan yang berlaku di daerah Lamongan. Pembahasan 
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pabrik gula Kebun Tebu Mas ini mendorong adanya banyak pengusaha yang 

menanamkan modal semakin besar. Sudut pandang dari berbagai pihak yang dapat 

tersalurkan, bagaimana tanpa merugikan salah satu pihak sehingga kebijakan 

indsutrialisasi ini dapat memberikan dampak yang mencolok. 

Dalam ranah governing elite didalam kasus Pabrik Gula Kebun Tebu Mas ini 

terdapat inti sari atau jabatan kekuasaan Kabupaten Lamongan yang dirasa terkait 

sehingga dirasa mempunyai kepentingan, di antaranya ialah Bupati, DPRD, dan 

SEKDA. Kepentingan dari Bupati sendiri meliputi masa periode saat itu 

Lamongan di pimpin oleh seorang bupati yang mempunyai latar belakang sebagai 

pengusaha dan Bupati yang sekarang pada periode sebelum ada pemilu pergantian 

Bupati, beliau sebelumnya menjabat sebagai SEKDA. Kemudian terdapat 

kepentingan dari nggota DPR yang pada saat sedang menjabat memiliki saham di 

Kebun Tebu Mas. Dan yang terahir ada kepentingan dari SEKDA dengan alasan, 

pembangunan pabrik yang tidak kunjung selesai dan secara kebetulan SEKDA 

waktu itu yang sedang menjabat, sekarang terpilih menjadi Bupati Lamongan dan 

sudah menjabat selama 2 periode yang meneuruskan proses pembangunan 

sehingga pabrik belum bisa berproduksi di karenakan faktor administrasi yang 

menjadi permasalahan utama sehingga terjadilah tenggang waktu antara tahun 

2011-2015 

Dalam penelitian ini yang terjadi seakan-akan terjadi hubungan seimbang dan 

harmonis dari pihak pengusaha dan governing elite karena pihak manajemen 

pabrik gula Kebun Tebu Mas mampu menutupi kekurangan persyaratan dengan 

membayar pajak nasional terbesar pada 2016. Tidak sampai pada titik tersebut, 

pihak Kebun Tebu Mas memenuhi persyaratan dan selalu menurut apa yang di 

katakana oleh governing elite oleh karena itu tidak tampak celah yang terjadi dan 

Nampak hubungan anatara elit tersebut baik. Namun jika di kaji lebih dalam 

governing elite dirasa menggunakan cara yang istimewakan dalam 

mempertahankan kekuasaannya atau golongannya, yang berarti dengan cara 

mereka menutupi lingkungan elit termasuk kecurangan dan kesalahan yang 

mungkin memang terekspose sampai ke media massa tetapi secara tidak sadar 

kesalahan tersebut lambat laun memulai pudar dan hilang begitu saja. Masyarakat 

tentunya dibuat terpaku dan terhipnoti, hasilnya elit masih mendapatkan dukungan 

dari masyarakat. Sifat saling menguntungkan antara governing elite dan 

pengusaha ini mampu mendapatkan hasil yang besar, industrialisasi bagi 

pemerintah sendiri dengan banyak kekuatan pengusaha maka dapat membuat 

kerjasama jangka panjang dengan dukungan pemilik saham atau investor terkait. 

Dengan nilai PAD yang terus saja meningkat pemerintah dapat membangun 

pabrik yang lebih banyak lagi, guna mendorong angka pertumbuhan ekonomi 

yang semakin cepat. Disatu sisi hal ini sangat menguntungkan pihak elit politik 

yang melakukan kegitan dan mampu memanfaatkan kondisi pembangunan untuk 

memperkaya diri walaupun pembangunan tersebut sangat di butuhkan oleh 

masyarakat.  
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KESIMPULAN 

 Terlihat jelas bahwasanya kebanyakan pengaruh elit yang memerintah atau 

governing elite lebih mendukung kelompok politiknya yang hanya dalam ruang 

lingkup kecil dari pada kepentingan masyarakat atau orang banyak. Kepentingan 

elit Kabupaten Lamongan didalam pembangunan Pabrik Gula Kebun Tebu Mas 

mempunyai kepentingan yang mendasari pabrik tetap dibangun seperti adanya 

indikasi berpengaruh didalam pemungutan suara mengingat ditahun 2011 adanya 

peralihan dari Bupati yang dulu menjabat yang masanya telah habis kemudian di 

teruskan kepada Bupati yang sekarang yang pada saat itu masih menjabat menjadi 

sekretaris daerah yang pada akhirnya terpilih menjadi Bupati Lamongan. 

 Kepentingan yang didasari oleh sebuah kepentingan maka akan menghasilkan 

sebuah kepentingan juga seperti adanya proses pembangunan pabrik ini 

bahwasanya proses pembangunan ini merupakan gayung bersambut dimana para 

governing elite yang saat itu menjabat mempunyai kepentingan di balik proses 

pembangunan pabrik ini. Governing elite Lamongan punya kerjasama dengan 

governing elite pusat untuk membuat tindakan melalui terbentuknya sebuah 

kebijakan untuk melakukan proses pembangunan meskipun dalam setiap 

governing elit masing-masing mempunyai kebijakanya tersendiri yang harus di 

penuhi atau syarat administrasi tersendiri. 

 Namun pada dasarnya memang sejak awal pengusaha pabrik sudah 

mengalami banyak masalah administrasi yang yang belum terpenuhi dalam proses 

pembangunan seperti contoh IUP, HGU, dan sebagainya. Dari sini terdapat 

sebuah celah dan keuntungan governing elite serta pengusaha tersebut mampu 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari proses industrialisasi. Bagi 

pemerintah dengan banyaknya kekuatan pengusaha maka dapat membuat sebuah 

kontrak kerja jangka panjang dengan dukungan pemilik saham atau investor 

terkait. Sehingga pasti kedua hubungan tersebut mempunyai tujuan sama yaitu 

utuk memperkaya diri sendiri selain untuk negara 

 

REFRENSI 

Aminah, Siti. 2014. Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal, Edisi Pertama. PT 

Fajar Interpratama Mandiri, Kencana Jakarta 

Anselm, Strauss dan Juliet Corbin. 2003. Dasar-Dasar Peneliteian Kualitatif. 

Yogyakarta:  Pustaka Pelajar 

Awaludin Fahmi, Moch Arief. Skripsi. Elit Lokal Dan Pembangunan Industri Di 

Kabupaten Lamongan Tahun 2014-2015. Perpustakaan universitas 

Airlangga 

Haryanto ,e-jurnal. Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik. Volume 

13, Nomor 2, November 2009 (131-148). portalgaruda.org/article. php. 

pdf Di akses pada 7 Juni 2018 

Herdiansyah, Haris. 2010. Metodologi Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu. Jakarta: 

Salemba Humanika. 



11 
 

Sidharta Arisandi, Rachman. Skripsi. Konflik Elite Politik Lokal “Studi Kasus 

Pembangunan Terminal Rajekwesi Bojonegoro”. 

http://repository.unair.ac.id. Diakses pada 12 Juni 2018 

Sumartono Karim, 1991, Kelompok Elite Dalam Implementasi Pembangunan, 

CV.Rajawali Press Jakarta. 

Syafi’ie, Mohammad. Skripsi. Peran Elite Politik Dalam Pemekaran Wilayah Di 

Kabupaten Sumenep. http://digilib.uinsby.ac.id/18403. Diakses pada 8 

juni 201 

Triana Winni Astuty, e-jurnal. Pengaruh Elit Berkuasa terhadap Pembangunan 

Desa. http://skpm.ipb.ac.id/karyailmiah/index.php/studipustaka/article/ 

view/1598. Diakses pada 25 Juli 2018 

Tajuddin Bantacut 2013, e-jurnal. Pengembangan Pabrik Gula Mini untuk 

Mencapai Swasembada Gula. http://www.jurnalpangan.com/ 

index.php/pangan/article/view/126. Di akses pada 27 Juli 2018 

 

http://repository.unair.ac.id/
http://digilib.uinsby.ac.id/18403
http://skpm.ipb.ac.id/karyailmiah/index.php/studipustaka/article/%20view/1598
http://skpm.ipb.ac.id/karyailmiah/index.php/studipustaka/article/%20view/1598
http://www.jurnalpangan.com/%20index.php/pangan/article/view/126
http://www.jurnalpangan.com/%20index.php/pangan/article/view/126

