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Abstract 
 

Reconstruction is defined as a planned process and is considered to be one of men’s ways to improve their degree and quality of 

life.The method obtained to recondition the sector is through developing the industrial areas. Developing the industrial sector is an 

attempt done by the government to improve the sector. One of the projects is the development of one of the biggest industrial region 

in East Java, which is Ngoro’s industrial region (Ngoro Industrial Park) that is located in Mojokerto district.Development of 

Ngoro’s industrial region would produce a multiplier effect that would rising affect the work force in Mojokerto district and the rise 

in the region’s and the surrounding population’s economical prosperity especially the Lolawang village as the multiplier effect 

changes the occupations of the people into industrial employees, the improving development of the new economical activities to the 

villagers, increasing competition between villages due to the government and private companies’ attempt in upgrading the human 

resources quality through training, incentives of capital, easier infrastructural access as well as the change of the people’s activities 

that leads to the industrial field.we can also conclude that the development of Ngoro’s industrial region really gives an impact to the 

improvement of the population’s living standard economically 

 

Keywords: Developing, Multiplier Effect, Developing The Industrial Areas, Ngoro’s Industrial Region, Population Economical 

Prosperity 

 

Pendahuluan 

Pembangunan  merupakan upaya manusia dalam 

meningkatkan kualitas dan taraf hidup, seiring 

melonjaknya tingkat konsumsi disertai dengan laju 

pertumbuhan penduduk realisasi konsep pembangunan 

menjadi sebuah tantangan besar yang dialukan melalui 

pembangunan nasional 

Sektor yang saat ini tengah diperbaiki pemerintah 

indonesia adalah sektor ekonomi. Dimana 

pembangunan tersebut lebih ditekankan pada sektor 

industri karena dianggap mampu menjadi leading 

sektor yang dapat memicu pembangunan pada sektor-

sektor lain yang dapat dilihat  pada diagram berikut 

Gambar I.1 

Kontribusi sektor tertinggi pada PDB 

 Nasiomal tahun 2013-2014 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS diolah Pusdatin Kemenperin 

Kontribusi terbesar pada PDB Nasional terletak 

pada sektor industri dimana industri pengolahan 

memiliki kontribusi sebesar 24 % pada PDB Nasional. 

Melonjaknya Kontribusi sektor industri pada PDB 

Nasional dikarenakan meningkatnya Investor asing/ 

dalam negeri yang menanamkan modal pada Kawasan 

Industri di Indonesia. 

Tabel I.1 

Perkembangan Penanaman Modal Asing 

Tahun 2014 Berdasarkan Lokasi. 

(US$ Juta) 

Sumber : BPKM diolah Kemenperin. 

Berdasarkan  lokasi yang ada di indonesia, 

penanaman modal asing terbesar terletak pada Pulau 

jawa karena terjadi peningkatan  pada triwulan II yang 

mencapai US$ 4.455,2  Juta.  Dimana pada Pulau Jawa, 

tersebar beberapa Kawasan Industri besar salah satunya 

adalah Ngoro Industrial Park yang terletak di 

No Lokasi  2014 

TW I TW II 

1 Sumatera 1,270.8 787.5 

2 Jawa 3,252.2 4,455.2 

3 Bali dan 

Nusa Tenggara 

266.9 286.0 

4 Kalimantan 1,494.1 1,298.9 

5 Sulawesi  171.5 209.5 

6 Maluku  37.2 17.6 

7 Papua  363.5 376.8 

 Junlah  6,856.2 7,431.6 
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Kabupaten Mojokerto dengan total lahan  mencapai 

450 Ha 

Kabupaten Mojokerto merupakan daerah  yang 

strategis  untuk tumbuh dan berkembangnya sektor 

industri.  Wujud dari pemerintah mojokerto untuk 

mengembangkan sektor industri melalui yaitu 

Pengembangan Kawasan Industri . Salah satunya 

adalah Ngoro Industrial Park. dikarenakan Kontribusi 

industri pengolahan pada PDRB di Kabupaten 

Mojokerto terus meiningkat. terlihat pada diagram 

berikut 

Gambar I.2 

Kontribusi Sektor Industri pada PDRB 

Kabupaten Mojokerto 2012-2014 

 
Sumber: Kab Mojokerto dalam Angka 2015 

Meningkatnya kontribusi sektor industri pada 

PDRB diKabupaten Mojokerto akan berpengaruh pada 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu 

pembangunan sektor industri di Kabupaten Mojokerto 

akan terus dilakukan. Ngoro industrial Park merupakan 

salah satu kawasan industri besar yang tersebar di 

Kabupaten Mojokerto. Dengan berkembangnya sektor 

industri di Kabupaten Mojokerto, memicu pemerintah 

untuk mengembangkan Ngoro Industrial Park dimana 

Perngembangan NIP dipengaruhi oleh Lonjakan 

investor asing dan dalam negeri yang menanamkan 

modal di Ngoro.Pengembangan Ngoro Industrial Park 

akan memberikan dampak pada Masyarakat sekitar 

terutama pada masyarakat desa di sekitar kawasan. 

Dikarenakan sebagian besar area di kawasan industri 

ngoro merupakan bagian dari wilayah Desa Lolawang-

Desa Ngoro- dan Desa Jedong. Terutama adalah Desa 

Lolawang karena sebagian  besar lahan yang dimiliki 

desa lolawang telah berubah menjadi area kawasan 

industri Ngoro, Sehingga pengembangan  Ngoro 

Industrial Park akan memberikan efek bagi masyarakat  

Kabupaten Mojokerto, khususnya masyarakat Desa 

Lolawang. 

Dalam membangun sektor industri di Kabupaten 

Mojokerto, pemerintah daerah membangun sebuah 

kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan 

perindustrian. Ngoro merupakan salah satu daerah yang 

berada di Kabupaten Mojokerto dimana pada daerah 

tersebut pemerintah telah bekerja sama dengan 

pengembang swasta PT. Dharmala RSEA dengan 

membangun sebuah kawasan industri.  Kawasan 

industri tersebut bernama kawasan industri Ngoro atau 

lebih dikenal dengan Ngoro Industrial Park (NIP). 

Ngoro Industrial Park adalah salah satu kawasan 

industri terbesar yang tersebar di Kabupaten 

Mojokerto. Sehingga dengan adanya kawasan industri 

tersebut sangat berpengaruh pada peningkatan taraf 

hidup dan tingkat penyerapan tenaga kerja di 

Kabupaten Mojokerto.  

Sebuah pembangunan atau pengembangan 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakatnya. Desa lolawang merupakan salah satu 

Desa yang berada di area kawasan industri Ngoro, 

dikarenakan sebagian area desa lolawang telah berubah 

menjadi Kawasan Industri Ngoro sehingga 

Pengembangan dari kawasan industri tersebut akan 

memberikan dampak pada masyarakat sekitarnyanya, 

khususnya masyarakat Desa Lolawang Kecamatan 

Ngoro Kabupaten Mojokerto. 

Upaya dalam meningkatkan ekonomi daerah, 

dilakukan pemerintah adalah melalui pengembangan 

kawasan industri. Pentingnya pengembangan kawasan 

sektor industri di Provinsi Jawa Timur khususnya di 

Kabupaten Mojokerto didukung oleh beberapa alasan. 

Pertama, sektor pertanian primer memiliki jumlah 

permintaan yang rendah terhadap pendapatan. Hal ini 

ditunjukkan dengan relatif bertahannya kinerja 

pertumbuhan sektor pertanian di masa krisis, namun 

ketika situasi ekonomi membaik dan pendapatan 

masyarakat meningkat permintaan terhadap komoditas 

pertanian tidak meningkat Berbeda halnya dengan 

permintaan terhadap produk manufaktur, yang sangat 

elastis terhadap peningkatan pendapatan. 

Kedua, sektor industri  sangat potensial dalam 

menciptakan nilai tambah, mendorong perkembangan 

sektor-sektor lain (multiplier effect), dan menciptakan 

lapangan kerja. Selama periode 2010-2014, sektor 

industri mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru 

yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan 

ekonomi yang ada di Kabupaten Mojokerto. Namun 

demikian, adanya pengembangan kawasan industri 

Ngoro juga berpotensi pada masalah dan perubahan 

sosial, baik itu sosial eknomi, politik maupun budaya. 

karena pada dasarnya pengembangan kawasan industri 

mempunyai pengaruh yang dapat memberikan 

pengaruh dalam masyarakat khususnya pada 

masyarakat Desa Lolawang kecamatan Ngoro 

Kabupaten Mojokerto 

Pengembangan Kawasan industri ditengah 

masyarakat merupakan suatu penghubung bagi 

masyarakat untuk mengalami perubahan ke arah yang 

lebih maju dikarenakan pengembangan kawasan 

industri akan ememberikan multiplier effect yang dapat 

mengubah taraf hidup masyarakat dengan adanya 

penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan 

asli daerah, maupun peingkatan kesejahtraan ekonomi 

masyarakat 

 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambaran 

best practices dari pengembangan kawasan industri 

ngoro dimana memberikan multiplier effect yang 

dilihat dari indikator tingkat kesejahteraan ekonomi 

masyarakat sekitar kawasan khusunya desa lolawang. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  
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Bagaimana multiplier effect dari 

Pengembangan Kawasan Industri Ngoro 

padaTingkat Kesejahteraan Ekonomi 

masyarakat Desa Lolawang, Kecamatan 

Ngoro,Kabupaten  Mojokerto ? 
Dan berdasarkan permasalahan yang dirumuskan 

di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: 

Menggambarkan bagaimana multiplier effect dari 

pengembangan kawasan industri Ngoro pada tingkat 

kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat terutama 

pada masyarakat Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, 

Kabupaten Mojokerto 

Adapun penelitian ini diharapkan mempunyai 

manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun 

manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis hasil data dari penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk 

pengembangan Ilmu Admnistrasi Negara dalam 

konsentrasi pembangunan mengenai 

pengembangan kawasan industri mengingat saat 

ini pengembangan kawasan industri sedang 

gencar-gencarnya dilakukan di Indonesia. 

2. Manfaat praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi berupa informasi best 

practices mengenai multiplier effect dari 

pengembangan kawasan industri Ngoro pada 

tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa 

Lolawang Kecamatan Ngoro, Kabupaten 

Mojokerto. Untuk dapat digunakan sebagai 

informasi atau inspirasi untuk kawasan-kawasan 

industri lain di Pulau Jawa maupun daerah lainnya 

agar dapat digunakan sebagai acuan dalam 

pengembangan kawasan industri. 

 

Landasan Teori 

Pengembangan Kawasan Industri 

Zen dalam Alkadri menggambarkan tentang 

pengembangan wilayah sebagai hubungan yang 

harmonis antara sumber daya alam, manusia, dan 

teknologi dengan memperhitungkan daya tampung 

lingkungan dalam memberdayakan masyarakat. 

Pengembangan kawasan/wilayah jangka panjang lebih 

ditekankan pada pengenalan potensi sumber daya alam 

dan potensi pengembangan lokal wilayah  melalui 

sektor industri yang mampu mendukung pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.  

Multiplier Effect dalam Pembangunan Sektor 

Industri 

Dalam menggunakan konsep multiplier effect  

Domanski &Gwosdz , menyatakan bahwa ada dua 

basis yang digunakan untukmengukur multiplier effect 

seperti jumlah lapangan pekerjaan, tingkatpendapatan 

yang diterima dan beberapa riset lain mengukurnya 

melalui PDRB.1Namun, pengukuran tersebut tidak 

                                                           
 

mutlak karena beberapa pendapat jugamemasukkan 

pengukuran multiplier effect diluar bidang ekonomi. 

Hal inidisebabkan karena dampak dibidang ekonomi 

sendiri pada akhirnya akanberakibat pada bidang lain 

apabila adanya suatu peningkatan atau penurunandalam 

kegiatan ekonomi.Multiplier effect dalam 

pembangunan sektor industri merupakan konsep dari 

dampak akibat pembangunan sektor industri dimana 

dapat memicu pertumbuhan sektor-sektor lain. 

 

Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat 

Menurut Undang-undang No 11 tahun 2009 tentang 

kesejahteraan sosial  

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya 

kebutuhan material,spiritual, dan sosial warga negara 

agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan 

diri sehingga dapat elaksanakan fungsi sosialnya” 

Menurut Midgley menjelaskan bahwa  

Kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan sejahtera 

secara sosial tersusun dari tiga unsur sebagai berikut. 

Pertama, setinggi apa masalah-masalah sosial 

dikendalikan, kedua, seluas apa kebutuhan-kebutuhan 

dipenuhi, dan ketiga,setinggi apa kesempatan-

kesempatan untuk maju tersedia.”  

Tiga unsur ini berlaku bagi individu, keluarga , 

komunitas bahkan seluruh masyarakat. Kesejahteraan 

masyarakat yaitu terpenuhinya semua kebutuhan 

indvidu , kelompok atau orang banyak. Masyarakat 

dikatakan sejahtera apabila semua kebutuhan nya 

terpenuhi misalnya kebutuhan sandang, papan, pangan, 

pendidikan, kesehatan, pekerjaan, keamanan, 

kebahagiaan dan lain-lain. 

Armatya sen mengemukakan bahwa welfare 

economic merupakan  

Suatu proses rasional kearah melepaskan masyarakat 

dari hambatan untuk mempeoleh kemajuan. 

Kesejahteraan sosial dapat dilihat dari berbagai 

ukuran, seperti tingkat kehidupan (level of living), 

pemenuhan kebutuhan pokok (basic needs 

fullfillment) dan kualitas hidup (quality of life)  

Kesejahteraanmasyarakat juga dikemukakan oleh  

Badan Pusat Statistik yang menyebutkan 8 indikator 

kesejahteraan masyarakat yaitu: 

1. Pendapatan 

2. Konsumsi atau pengeluaran keluarga 

3. Keadaan tempat tinggal 

4. Fasilitas tempat tinggal 

5. Kesehatan anggota keluarga 

6. Kemudahan mendapatkan pelayanan 

kesehatan 

7. Kemudahan memasukkan anak kejenjang 

pendidikan 

8. Kemudahan mendapatkan faslitas transportasi 

 

Multiplier effect Pengembangan Kawasan Industri 

pada Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat 
Pembangunan selalu identik dengan kesejahteraan 

masyarakat. Karena pada dasarnya tujuan utama suatu 

pembangunan adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Karena dengan adanya 
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pembangunan diharapkan dapat memberikan 

masyarakat kualitas hidup yang lebih baik serta 

perbaikan ekonomi masyarakat serta perluasan 

lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi tingkat 

kemiskinan suatu daerah.  

Peranan industri dalam pertumbuhan wilayah secara 

jelas dikemukakan oleh Yeates dan Gardner bahwa 

kegiatan industri merupakan salah satu faktor penting 

dalam mekanisme perkembangan dan pertumbuhan 

wilayah. Hal ini disebakan adanya efek multiplier dan 

inovasi yang ditimbulkan  oleh kegiatan industri. 

Konsep multiplier effect merupakan konsep yang 

mengkaji tentang dampak baik sosial maupun ekonomi 

pada pembangunan yang saling berkaitan satu dengan 

yang lain nya. Komponen penting yang harus diketahui 

adalah sebagai berikut: 

1. Pola perkembangan penduduk 

2. Pola perpindahan penduduk 

3. Pola perkembangan ekonomi 

4. Pola penyerapan tenaga kerja 

5. Berkembangnya struktur ekonomi 

6. Meningkatnya pendapatan masyarakat 

7. Perluasan lapangan pekerjaan 

8. Kesehatan masyarakat2 

Pengembangan kawasan industri yang dijalankan 

oleh pemerintah melalui berbagai kerjasama dengan 

berbagai stakeholder dan swasta akan menimbulkan 

multiplier effect pada kehidupan masyarakat pada suatu 

daerah sebagai sasaran kebijakan 

 

Metode Penelitian 

Tipepenelitian 

Tipepenelitianiniadalahkualitatif deskriptifKarena 

berusaha untuk memaparkan sejauh mana  suatu 

program atau kegiatan mencapai hasil atau tujuan yang 

telah ditetapkan awalnya 

 

Teknik Penentuan Informan  

Penelitian ini menggunakan teknik non random 

sampling, yaitu cara pengambilan sampel yang tidak 

semua anggota populasi diberi kesempatan untuk 

dipilih menjadi sampel. Dengan mengambil teknik non 

random sampling yaitu Purposive Sampling. dimana 

informan yang dipilih merupakan pihak yang dianggap 

paling mengetahui dan memahami tentang 

permasalahan dalam penelitian ini 

 

TeknikPengumpulanData 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

melalui observasi secara terus menerus, kemudian 

dilakukan indept interview sebagai teknik utama 

pengumpulan data. Indept interview atau wawancara 

mendalam akan dilakukan dengan narasumber yang 

mengetahui secara mendetail tentang objek penelitian. 

Selama proses-proses penelitian, peneliti juga 

mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif. 

Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (koran, 

                                                           
 

makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat 

(seperti, buku harian, surat maupun e-mail).  

 

Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknikpengolahan dananalisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif 

yang dipopulerkan oleh miles and Analisis akan 

dilakukan secara terus menerus sampai data jenuh , 

yaitu ketika tidak diperolehnya lagi data/informasi 

baru. dimana terdiri dari reduksi data, penyajian data, 

dan verifikasi data serta penarikan kesimpulan 

 

Hasil Penelitian 

Pengembangan kawasan industri dapat berjalan dengan 

baik apabila terdapat koordinasi yang baik antara 

pemerintah, swasta dan masyarakat agar mampu 

menciptakan iklim industri yang kondusif serta 

multiplier effect yang positf bagi kesejahteraan 

masyarakat sekitar kawasan. Sehingga dengan adanya 

Pengembangan Kawasan Industri Ngoro di Kabupaten 

Mojokerto dapat memberikan feedback yang baik bagi 

masyarakat serta dapat mencapai tujuannya. 

Pengembangan kawasan industri ngoro dilakukan 

melalui upaya perluasan kawasan industri, 

memaksimalkan peran pelaku produksi dalam 

mengembangkan sektor industri, dan mengembangkan 

nilai produki. Kemudian kontribusi sektor industri 

dalam meningkatkan PAD agar memicu multiplier 

effect pembangunan industri di Kabupaten Mojokerto. 

Selain itu pemerintah daerah juga melakukan perbaikan 

dan pembangunan infrastruktur mencakup 

(jalan,jembatan, fasilitas umum dan sosial) serta upaya 

pemberdayaan bagi masyarakat. karena beberapa aspek 

tersebut akan menyebabkanmultiplier effect terhadap 

kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar kawasan 

industri. khususnya Masyarakat Desa Lolawang 

Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. Multiplier 

effect tersebut adalah adanya pergeseran okupasi 

masyarakat menjadi pegawai industri, perkembangan 

akitivitas ekonomi baru, peningkatan daya saing desa, 

dan perubahan pusat kegiatan ekonomi masyarakat 

menuju kawasan industri. Multiplier effect tersebut 

mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

masyarakat di sekitar kawasan industri yang ditandai 

dengan peningkatan pendapatan yang diikuti oleh 

peningkatan kepemilikan aset dan peningkatan 

pengeluaran (konsumsi) masyarakat 

 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penyajian data dan analisis data 

yang telah dijelaskan, maka kesimpulan dari penelitian 

ini yaitu: 

Pengembangan kawasan industri Ngoro ditengah 

masyarakat memberikan multiplier effect pada 

pergeseran okupasi masyarakat menjadi pegawai 

industri, perkembangan akitivitas ekonomi baru, 

peningkatan daya saing desa, dan perubahan pusat 

kegiatan ekonomi masyarakat menuju kawasan industri 

pergeseran okupasi masyarakat menjadi pegawai 



Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X 

Volume 4, Nomor 1,  Januari-April 2016 

 

 
5 

industri telah terjadi setelah adanya pengembangan 

kawasan industri. berikut ini merupakan uraian dari 

multiplier effect yang disebabkan oleh Pengembangan 

Ngoro Industrial Park 

 

1. Pergeseran Okupasi Masyarakat Menjadi 

Pegawai Industri 

 Pasca pengembangan kawasan industri telah 

memberikan dampak pada pergeseran okupasi 

masyarakat, setelah pengembangan kawasan 

industri ngoro, terjadi perubahan penghasilan 

masyarakat yang relatif pasti. dikarenakan 

bergesernya mata pencaharian masyarakat yang 

semula adalah petani yang berubah menjadi 

pegawai pabrik sehingga memiliki penghasilan 

yang pasti. Selan itu masyarakat juga dapat 

bermitra dengan peusahaan sebagai penyedia 

permintaan perusahaan meliputi permintaan 

catering dan layanan jasa antar jemput karyawan. 

pergeseran okupasi masyarakat menjadi pegawai 

industri yang merupakan multiplier effect dari 

pengembangan kawasan industri ngoro di Desa 

Lolawang yang akan memberikan efek dari segi 

peningkatan taraf hidup masyarakat ke arah yang 

lebih baik 

2. Perkembangan Aktivitas Ekonomi Baru 

 Pasca pengembnagan kawasan industri 

masyarakat desa lolawang tidak hanya bekerja 

sebagai pegawai pabrik, namun banyak 

masyarakat yang memanfaatkan peluang dari 

adanya pengembangan kawasan tersebut. Seperti 

muncul pedagang-pedagang di sekitaran kawasan 

industri selain itu berkembangnya ngoro industrial 

park akan menimbulkan iklim industri yang akan 

memicu warga menjadi pelaku produksi dengan 

mengembangkan UKM.  

3.  Peningkatan Daya Saing Desa 

Pemerintah dan swasta untuk meningkatkan 

daya saing desa melalui peningkatan kualitas 

sumber daya manusianya dengan pengadaan 

pelatihan dan penyuluhan berupa kegiatan 

seminar kewirausahaan, pemasaran produk, 

pelatihan terkait menjahit dan komputer. selain 

pelatihan, pemberian modal usaha dan peluang 

usaha juga diberikan guna meningkatkan daya 

saing di desa lolawang, dari pemerintah berupa 

mesin jahit, komputer , dan alat bantu 

pengemasan, kemudian dari pihak swasta berupa 

memberikan modal usaha dalam bentuk 

pemberian limbah/mou penjualan limbah dengan 

harga yang sangat ekonomis yang dapat diolah 

kembali oleh masyarakat sehingga dapat 

membuka peluang usaha bagi masyarakat. 

Berkembangnya kawasan industri di tengah 

masyarakat mendorong pemerintah daerah untuk 

memberikan akses kemudahan infrastruktur untuk 

penunjang mobilitas masyarakat desa lolawang.  

4. Perubahan Pusat Kegiatan Ekonomi 

Masyarakat Menuju Kawasan Industri 

Perubahan  mata pencaharian penduduk setempat 

menuju sektor industri dan jasa/perdagangan 

secara langsung akan merubah pusat kegiatan 

masyarakat. pasca pengembangan kawasan 

industri ngoro, terjadi perubahan pusat kegiatan 

masyarakat meliputi aktivitas kerja masyarakat 

dimana sebelum adanya pengembangan kawasan 

industri, mayoritas aktivitas kerja masayrakat 

dilakukan di sawah karena bekerja sebagai petani, 

pasca berkembangnya kawasan industri 

masyarakat banyak yang terserap sebagai tenaga 

kerja pabrik yang akan merubah aktivitas kerja 

mereka menuju kawasan industri. Selain aktivitas 

kerja, pengembangan kawasan industri ngoro 

memicu berkembangnya aktivitas perdagangan 

secara langsung meningkatkan mobilitas 

konsumen untuk memenuhi kebutuhan barang dan 

jasa berkembangnya kawasan industri juga 

memberikan pengaruh pada kegiatan ekonomi 

masyarakat sekitar berupa perubahan kegiatan 

distribusi yang dilakukan disekitaran kawasan 

industri baik secara langsung maupun melalui 

perantara 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, 

Pengembangan Kawasan Industri Ngoro di Kabupaten 

Mojokerto lebih dominan memberikan efek yang 

positif kepada masayrakat Desa Lolawang Kecamatan 

Ngoro Kabupaten Mojokerto. Untuk lebih 

meningkatkan efek positif yang ada dan memperbaiki 

efek negatif yang ditimbulkan , ada beberapa saran 

yang diberikan oleh peneliti agar dampak dari efek 

pengembangan kawasan industri dapat dilihat secara 

luas oleh para peneliti selanjutnya. 

Saran yang diberikan antara lain adalah: 

1. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti 

dapat melanjutkan penelitian terkait kendala pada 

Ngoro Industrial Park, dimana memfokuskan 

pada faktor-faktor apa sajakah yang 

mempengaruhi tidak berjalannya CSR (corporate 

social responsibility), dimana CSR memiliki 

peran penting pada peningkatan taraf hidup 

masyarakat sekitar. 

2. Pengembangan kawasan industri ditengah 

masyarakat akan menimbulkan berbagai dampak 

yang berpengaruh bagi masyarakat, untuk itu, 

peneliti menyarankan pada penelitian selanjutnya 

agar dapat melihat dampak dari pengembangan 

kawasan industri secara luas tidak hanya dari 

bidang ekonomi saja, namun juga sosial. 

 

Rekomendasi Kebijakan 

 Pengembangan kawasan industri sebagai salah satu 

upaya pembangunan pada sektor industri telah 

memberikan multiplier effect baik yang sifatnya positif, 

maupun yang bersifat negatif yang dapat 

mempengaruhi tingkat kesejahteraan ekonomi 

masyarakat desa. Meskipun pengembangan kawasan 

industri lebih dominan memberikan efek positif pada 

kesejahteraan ekonomi dan peningkatan taraf hidup 
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masyarakat, nyatanya juga terdapat efek negatif dari 

pengembangan kawasan industri. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan Ilmu Administrasi Negara, terutama 

pada konsentrasi kajian pembangunan serta sumbangan 

masukan bagi para pembuat kebijakan. Atas dasar 

tersebut, peneliti berusaha memberikan rekomendasi 

kebijakan yang dapat diterapkan dalam 

menyempurnakan serta meningkatkan mutu dan 

kualitas pengembangan kawasan industri di Kabupaten 

Mojokerto. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi 

kebijakan yang diberikan oleh peneliti:  

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Mojokerto bersama Dinas Pekerjaan Umum Bina 

Marga perlu untuk segera merealisasikan 

kebijakan tentang pembangunan dan perbaikan 

jembatan. Karena jembatan merupakan sarana 

penghubung untuk memperlancar aktivitas 

industri yang ada di Kawasan industri. disebabkan 

pengembangan kawasan industri saat ini kurang 

didukung dengan pembangunan dan perbaikan 

jembatan yang ada di Kabupaten Mojokerto 

2. Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Mojokerto terkait dengan 

pengembangan ketrampilan masyarakat harus 

lebih inovatif dan persuasif  dengan pemilihan 

narasumber yang lebih kompeten agar dapat 

menarik minat semua kalangan masyarakat untuk 

dapat mengembangkan ketrampilannya 

3. Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Dinas 

Kependudukan Kabupaten Mojokerto perlu 

menyusun kebijakan tentang izin menetap yang 

diperuntukkan bagi para pendatang. Terkait 

pendatang baru yang datang dan menetap di 

sekitaran Kawasan Industri Ngoro, pemerintah 

Kabupaten Mojokerto harus bekerjasama dengan 

berbagai pihak seperti camat dan kepala desa 

untuk melakukan pendataan pendatang. 

4. Pemerintah Daerah perlu memperbaiki kebijakan 

pembangunan dan pengembangan kawasan 

industri agar dapat menarik investor asing agar 

dapat meningkatkan investasi di Kabupaten 

Mojokerto 

5. Pemerintah daerah perlu mengeluarkan kebijakan 

terkait penyediaan sumber daya manusia pada 

kawasan industri. dimana kebijakan penyediaan 

sumber daya manusia tersebut lebih 

mengutamakan warga sekitar kawasan. sehingga 

dapat meminimalisir lembaga-lembaga 

outsourching dari pihak swasta yang dapat 

mengurangi kesempatan kerja bagi masyarakat 

sekitar kawasan. 

6. Pemerintah daerah perlu memperbaiki atau 

menambah kebijakan terkait CSR pada 

perusahaan-perusahaan di kawasan industri agar 

tidak ada lagi perusahaan yang tidak melakukan 

kewajiban CSR sesuai tanggung jawab mereka 

dalam upaya memberdayakan masyarakat sekitar 
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