
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Purwakarta merupakan kawasan tatar Sunda di Jawa Barat ibu kota dari 

kabupaten Karawang sampai dengan tahun 1949. Pada tanggal 29 Januari 1949 

dengan Surat Keputusan Wali Negeri Pasundan Nomor 12, Kabupaten Karawang 

dipecah dua yakni Karawang Bagian Timur menjadi Kabupaten Subang yang 

beribu kota Purwakarta dan Karawang Bagian Barat menjadi Kabupaten 

Karawang.
1
 Pada tahun 1968, berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 1968 

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang SK Wali 

Negeri Pasundan dirubah dan ditetapkan Pembentukan Kabupaten Purwakarta 

dengan Wilayah Kewedanaan Purwakarta di tambah dengan masing-masing dua 

desa dari Kabupaten Karawang dan Cianjur. 

Setelah kabupaten Purwakarta diresmikan berkedudukan di Purwakarta 

dari tahun 1968 sampai sekarang. Bupati yang menjabat dan menjalankan otonomi 

daerah Purwakarta diantaranya adalah RH. Sunaryo Ronggowaluyo (Bupati 

Periode 1968-1969), Kol. Inf. RA. Muchtar (Bupati Periode 1969-19790), Kol. 

Inf. Rha. Abubakar (Bupati Periode 1979-1980 dan 1982-1983) , Letkol. AU. Drs. 

Mukdas Dasuki (Bupati Periode 1980-1982), Drs. H. Soedarna TM, S.H (Bupati 

Periode 1983-1988 dan 1988-1993), Drs. H. Bunyamin Dudih, S.H (Bupati 

Periode 1993-1998 dan 1998-2003), Drs. H. Lily Hambali Hasan, Msi (Bupati 

                                                           
1
A. Sobada Hardjasaputra, Sejarah Purwakarta, (Purwakarta: Badan Pariwisata 

Kabupaten Purwakarata bekerja sama dengan PT Kiblat Buku Utama, 2008), hlm 75. 
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Periode 2003-2008), dan yang terakhir H. Dedi Mulyadi, Sh. (Bupati Periode 

2008-2018).
2
 

Dedi Mulyadi merupakan bupati kesepuluh dan menjabat selama dua 

periode.  Sebelumnya pada tahun 2003 Dedi Mulyadi menjadi Wakil bupati pada 

masa bupati Drs. H. Lily Hambali Hasan. Dedi Mulyadi  kelahiran 11 April 1971 

merupakan sarjana hukum lulusan Sekolah Tinggi Hukum Purwakarta. Ia dilantik 

menjadi bupati pada 13 Maret 2008 dengan wakil bupati Dudung B. Supardi. 

Bupati purwakarta pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian pada 

pilkada 2013 terpilih kembali untuk periode 2013-2018 dengan wakilnya Dadan 

Koswara
3
. 

Dedi Mulyadi sosok yang memiliki pemikiran berbeda dari bupati yang 

sebelumnya memerintah, selain menjadi bupati ia juga seorang budayawan yang 

mencintai dan menerapkan budaya dalam kebijakannya. Pada masa pemerintahan 

sebelumnya Purwakarta tidak memiliki keistimewaan yang signifikan dari 

kabupaten lain, namun pada masa pemerintahan Dedi Mulyadi banyak kebijakan 

yang memiliki keistimewaan tersendiri dari kabupaten lain. Saat ini Purwakarta 

sudah terkenal di berbagai wilayah di Indonesia bahkan sampai luar negeri. 

Selama tujuh tahun terakhir masa pemerintahan. Dedi Mulyadi banyak 

menerapakan kebijakan yang berbasis budaya dalam berbagai kebijakannya, baik 

dalam sosial, politik, kesehatan, pendidikan dll. Budaya yang dijadikan acuan 

adalah budaya Sunda yang merupakan karakter masyarakat Sunda Purwakarta. 

                                                           
2
A. Sobada Hardjasaputra, Sejarah Purwakarta, (Purwakarta: Badan Pariwisata 

Kabupaten Purwakarata bekerja sama dengan PT Kiblat Buku Utama, 2008), hlm.90. 
3
 Dedi Mulyadi, Pemimpin Dengan Keteguhan Budaya, (Jakarta: Belas Sastra 

Pustaka,2016) hlm.5. 
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Pada tahun 2009  pembangunan tatanan infrasutruktur yang berhubungan dengan 

pemerintahan diseragamkan bentuk bangunannya yaitu dengan menggunakan 

Atap Julang Ngapak juga dilengkapi dengan Gapura Malati Sapasi dengan cet 

bangununan berwarna hitam putih yang memiliki arti filosofi tersendiri bagi Dedi 

Mulyadi yaitu hitam putih itu bukan perbedaan, tetapi satu warna yang diagi dua. 

Tahun 2010 Dedi Mulyadi menghias tatanan kota dengan lampu hias yang dibalut 

dengan hiasan berbahan dasar bambu seperti cetok. Namun hiasan lampu itu 

mendapat hujatan dari kaum Muslim karena tidak hanya cetok yang digunakan, 

lampion Cina juga digunakan. Bahkan lampion Cina dipasang disetiap Kecamatan 

di Purwakarta, selain itu pada tahun 2010 di setiap perempatan jalan kota mulai 

dibangun patung-patung tokoh seperti Semar dibangun di perempatan Comro, 

yang dihancurkan oleh Masyarakat Muslim Purwakarta pada tahun 2011 karena 

dianggap merusak identitas Islam masyarakat Purwakarta.
4
 

Salah satu usaha untuk melestarikan budaya, pada tahun 2012 Purwakarta 

menggelar Festival Ngarak Tumpeng terbanyak. Tahun yang sama dalam bidang 

pendidikan bupati mengeluarkan kebijakan yaitu setiap guru sekolah baik SD, 

SMP, SMA wajib menggunakan kebaya bagi perempuan dan baju pengsi bagi 

laki-laki dengan warna hitam putih.
5
 

Pada tahun 2012 untuk kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat 

melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik Dedi Mulyadi 

melakukan program dengan metode ”Gempungan di Buruan Urang Lembur”,  

                                                           
4
Vidio Demo dan Penghancuran Patung Semar yang Dipelopori FPI Pada Tahun 2013, 

Youtobe.com Diakses pada Tanggal 27 April 2016 
5
Yusuf Adji, Taufik Ilyas, Batik Purwakarta, Batik Kahirupan, Pikiran Rakyat, 3 Mei 

2012, Yang Di Fosting Dalam Web Resmi Bappedapurwakarta.Net pada hari Kamis 31 Mei 2012 

Pukul 15:19, Diakeses Tanggal 25 April 2016  
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selain itu mengadakan festival 1000 Egrang yang merupakan mainan tradisional 

mayarakat Sunda agar tetap terjaga kelestariannya, pada bulan puasa Dedi 

Mulyadi juga menggelar festival 1001 Bedug kegiatan ini dilakukan dalam rangka 

memperingati hari jadi Purwakarta ke 181 dan hari jadi Kabupaten Purwakarta ke 

44. Kemudian dalam kesehatan mengadakan operasi Katarak terbanyak dengan 

jumlah peserta sebanyak 198 peserta.
6
 

Pada tahun 2013 yaitu pertengahan pemerintahan Dedi Mulyadi antara 

periode pertama dan periode kedua. Pada tahun ini menggelar festival lampion 

terbanyak dan festival budaya ASEAN selain itu juga memperkenalkan kesenian 

baru Purwakarta yaitu seni Genye yang dikenalkan melalui festival.
7
 Diawal 

periode kedua tahun ini seluruh masyarakat yang bekerja dibawah naungan 

pemerintah kabupaten Purwakarta termasuk anak sekolah wajib menggunakan 

baju hitam putih. 

Pada periode awal Dedi mulyadi melestarikan budaya melalui 

pembangunan infrastruktur kota, bangunan pemerintahan, festival-fetival budaya 

dan pakaian Sunda.  

Pada periode kedua Dedi Mulyadi dalam kebijakan melestarikan budaya 

selama dua tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan 2015 mencapai perkembangan 

yang signifikan, diantaranya menerapkan kebijakan melalui Desa Berbudaya, 

Pendidikan Berkarakter, Tokoh Sunda yang dilestarikan menjadi nama sekolah. 

                                                           
6
Daftar Prestasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2008-2015, BAPPEDA Kabupaten 

Purwakarta 
7
Daftar Prestasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2008-2015, BAPPEDA Kabupaten 

Purwakarta 
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Pemikiran Dedi Mulyadi menjadi kebijakan yang merubah aspek sosial 

budaya masyarakat di Purwakarta. Beberapa kegiatan budaya sering digelar di 

Purwakarta. Selain itu, Bupati Dedi Mulyadi juga terkenal di kalangan seniman 

nasional dan di Jawa Barat karena setiap Sabtu menggelar acara Safari Budaya, 

keliling Jawa Barat.
8
 

Kebijakan yang diterapkan oleh Dedi Mulyadi dalam pemerintahannya 

merupakan aplikasi dari pemikiran berbasis budaya kesundaannya. Menurut Dedi 

Mulyadi bahwa dalam memimpin harus seperti mengayuh sepedah dengan cinta, 

kerena mengurus negeri tidak seperti mengurus benda mati. Arti mengayuh 

menurut Dedi “seperti mengayuh sepeda menyusuri jalan kota dan desa bertemu 

dengan banyak orang, mengobrol di tengah keringat tipis di kening, dan 

menikmati semilir angin yang melawan arah gerak sepeda”.
9
 Gerak sepeda 

bergantung pada upaya pribadi, kecepatan laju sepeda berbanding lurus dengan 

upaya mengayuh. Memerintahpun sama seperti mengayuh sepeda. Mengayuh 

negeri adalah menggerakan warga agar sanggup menempuh jarak membawa 

negeri menuju cita-cita dan menghasilkan perubahan secara terus menerus. 

Pemikiran Dedi Mulyadi dalam menjalankan pemerintahan banyak 

mendapat penghargaan dan apresiasi karena budaya yang diterapkan dalam 

pemerintahan dikemas dengan cara yang unik berbeda dari pemerintahan yang 

lainnya di Jawa Barat. 

                                                           
8
 Admin. Mengembangkan Masyarakat Melalui Kearifan Lokal. Bappeda.Net. Jumat, 05 

Juni 2015. Diaskses tanggal 18 April 2016 
9
 Dedi Mulyadi, Mengayuh Negeri Dengan Cinta (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 

2014) hlm.vii. 
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Respon positif berdatangan dari berbagai kalangan namun tidak sedikit 

respon negatif yang ditujukan pada Dedi Mulyadi karena sebagian pemikirannya 

yang tidak selaras dengan pemikiran para ulama di Purwakarta. Seperti respon 

yang menyebutkan Purwakarta menjadi kota Hindu lengkap dengan simbol-

simbol Hindu, Dedi Mulyadi dianggap menikah dengan Nyi Roro Kidul, Dedi 

Mulyadi dianggap menistakan agama di Purwakarta,
10

 FPI tuding Purwakarta 

darurat akidah, 
11

 Ulama Purwakarta beri gelar bupati Dedi raja syirik,
12

 patung 

Arjuna dan Semar di Purwakarta sengaja dihancurkan,
13

 dan berbagai respon 

negatif lainnya dari masyarakat yang menolak kebijakan Dedi Mulyadi dan 

menganggap hal itu melenceng dari syariat agama Islam. Masyarakat Purwakarta 

yang mayoritas penduduknya Islam Pesantren, bahkan salah satu pondok pesanten 

pada abad ke 19 dan 20 turut berperan penting dalam menyebarkan agama Islam 

di Parahiyangan terdapat di Purwakarta merasa tercoreng nama baik Islamnya 

karena dianggap Purwakarta masa Dedi Mulyadi terutama pada periode kedua 

dalam kurun waktu dua tahuan Purwakarta sebagai kota Hindu bukan kota 

Pesantren Lagi. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tentang apa saja pemikiran 

Dedi Mulyadi yang diterapkan dalam kebijakannya yang berbasis budaya di 

Purwakarta, serta respon positif dan negatif dari masrarakat terhadap kebijakan 

                                                           
10

 Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Andi Nur Aminah. “Massa Desak Kasus Penistaan 

Agama Bupati Purwakarta Diproses . Republika.com. Senin, 07 Desembe 2015, Diakses Tanggal 

24 April 2016 
11

Rep: Ita Nina Winarsih/ Red: Andi Nur Aminah. FPI tuding Purwakarta darurat 

akidah. Republika.com  Jumat, 04 Desember 2015.  
12

 Admin. Ulama Purwakarta beri gelar bupati Dedi raja syirik. Republika.com. Senin, 

21 Desember 2015. Jumat, 04 Desember 2015. 
13

 Red: Andi Nur Aminah. Patung Arjuna di Purwakarta sengaja dibakar. 

Republika.com. Kamis, 11 Februari 2016. Jumat, 04 Desember 2015. 
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budaya dalam berbagai aspek yang dilakuakn Dedi Mulyadi. Pemilihan 

periodisasi tahun dalam judul penelitian ini yaitu tahun 2008, di lihat dari awal 

masa jabatan pemerintahan Dedi Mulyadi, dan pada tahun 2015 merupakan 

kondisi dimana pemikiran Dedi Mulyadi mendapat respon dari berbagai kalangan 

baik dari ulama, nasional maupun Dunia. Adapun mengenai pemilihan lokasi 

Purwakarta yaitu karena pemikiran kebudayaan sunda yang diterapkan oleh Dedi 

Mulyadi diterapkan di Purwakarta.  

Peristiwa dapat dikatakan sebagai sejarah dengan sumber sebagai bukti 

dari peristiwa. Maka dari itu penulis memilih judul skripsi pemikiran Dedi 

Mulyadi untuk menjelaskan pada masyarakat kondisi Purwakarta pada masa 

pemerintahannya berdasarkan sumber bukti yang terdapat di lapangan. 

Berdasarakan uraian di atas, objek kajian yang akan penulis angkat yaitu 

KEBIJAKAN PEMERINTAH BERBASIS BUDAYA (ANALISIS 

TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK BUDAYA BUPATI DEDI MULYADI 

DI PURWAKARTA) TAHUN 2008-2015 

B. Rumusan Masalah  

Skripsi ini akan mengkaji tentang kebijakan bupati dalam melastarikan 

budaya di Purwakarta pada masa pemerintahan Bupati Dedi Mulyadi dari tahun 

2008 sampai tahun 2015, dengan rumusan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kebijakan-kebijakan Dedi Muliyadi berdasarkan pemikirannya 

terkait kebudayaan Sunda dari tahun 2008-2015? 
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2. Bagaiman Respon dari masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan 

Dedi Mulyadi berdasarkan pemikirannya terkait budaya Sunda dari tahun 

2008-2015? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan Dedi Mulyadi berdasarkan 

pemikirannya terkait kebudayaan Sunda dari tahun 2008-2015. 

2. Untuk mengetahui Respon dari masyarakat terhadap kebijakan yang 

diterapkan Dedi Mulyadi berdasarkan pemikirannya terkait budaya 

Sunda dari tahun 2008-2015. 

D. Tinjauan Pustaka  

Sebagai salah satu usaha untuk menghindari kerancuan, pelebaran pokok 

pembahasan dan mencegah terjadinya plagiasi objek studi, maka penulis 

melakukan tinjauan pustaka dengan buku atau karya ilmiah yang berhubungan 

dengan objek studi yang akan penulis bahas. Penulis menemukan skripsi yang 

membahas materi terkait pemerintah di Purwakarta yaitu skripsi Gugun Rohmat 

Tul Hidayat mahasiswa Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung pada tahun 2014 yang berjudul Perkembangan Kehidupan Keagamaan 

Masyarakat Purwakarta : Studi Kasus Atas Kebijakan Bupati Purwakarta Tahun 

1993-2013. Dalam skripsi Gugun dijelaskan kehidupan sosial keagamaan melalui 

kebijakan-kebijkan yang ditetapkan oleh Bupati yang menjabat di Purwakarta 

selama kurun waktu 20 tahun terakhir. Berkaitan dengan tema  kajian yang 
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penulis angkat yaitu “Kebijakan Pemerintah Berbasis Budaya (Analisis Terhadap 

Kebijakan Politik Budaya Bupati Dedi Mulyadi Di Purwakarta) Tahun 2008-

2015”, yaitu penulis akan mejelaskan lebih terfokus pada kebijakan berbasis 

Budaya masa Bupati Dedi Mulyadi, pandangan atau pemikiran-pemikiran Dedi 

Mulyadi yang berhubungan dengan Budaya Sunda, kebijakan-kebijakan 

pemerintah masa Dedi Mulyadi diantaranya yaitu Desa Berbudaya, peralihan 

nama lembaga pendidikan menjadi nama tokoh sunda dan Pendidikan 

Berkarakter, ketiga kebijakan ini merupakan Berita Acara Bupati merangkum 

seluruh kebijakan berbasis budaya yang diatur dengan sah dalam hukum 

pemerintahan selama beliau menjabat dari tahun 2008-2015, selanjutnya penulis 

akan menjelaskan tentang bagaimana respon atau tanggapan dari masyarakat 

terhadap kebijakan berbasis Budaya yang diterapkan pada masyarakat Purwakarta 

oleh Bupati Dedi Mulyadi. Seluruh pembahasan yang akan penulis angkat 

tersebut belum di bahas oleh Gugun kalaupun ada hanya sebagian kecil yang 

berhubungan dengan keagamaan dan tidak dijelaskan dengan rinci atau dibahas 

sekilas. Maka dari itu penulis akan mengambil kajian ini untuk dikaji lebih lanjut. 

E. Langkah-langkah Penelitian 

1. Heuristik 

Dalam tahapan ini, peneliti berupaya mencari dan mengumpulkan 

beberapa sumber yang menjadi bukti sejarah pada kurun waktu 2008-2015, 

peneliti menggunakan sumber primer dalam penelitian ini berupa sumber berita 

dan studi pustaka. 
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Dilihat dari jenisnya bahwa sumber sejarah terdiri dari tiga jenis, yaitu 

sumber lisan, sumber tulisan dan sumber visual. sumber Lisan adalah sumber 

yang di dapat dari tangan pertama sebagai pelaku/saksi sejarah itu yang dituturkan 

secara lisan dari narasumber kepada sejarawan.
14

 Peneliti dalam menelusuri 

sumber dan informasi yang berkaitan dengan pemikiran Bupati Dedi Mulyadi dan 

kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan pemikiran budayanya. Langkah 

pertama yang dilakukan adalah melukan wawancara dengan pihak yang berada di 

Dinas Kebudayaan terkait dengan pemikira budaya Dedi Mulyadi dan dimana saja 

dapat menemukan Sumber. Pihak Dinas Kebudayaan kemudian merujuk ke Dinas 

Pendidikan, Humas setda, Museum, Perpustakaan daerah, BAPPEDA Purwakarta. 

Dari rujukan tersebut penulis akhirnya menemukan sumber-sumber yang 

berkaitan diantaranya adalah Buku, peraturan Bupati, Foto, wawancara.  

a. Sumber Primer 

1) Buku  

a) Dedi Mulyadi. 2013. Kang Dedi Menyapa Kumpulan Pemikiran. 

Jilid I. Purwakarta: Bagian Humas Dan Protokol Setda Kabupaten 

Purwakrta 

b) Dedi Mulyadi. 2015. Kang Dedi Menyapa, Kumpulan Pemikiran. 

Jilid II. Purwakarta: Bagian Humas Dan Protokol Setda 

Kabupaten Purwakrta 

c) Dedi Mulyadi. 2015. Spirit Budaya Kang Dedi. Purwakarta: 

Bagian Humas Dan Protokol Setda Kabupaten Purwakrta 

                                                           
14

Helius Sjamsuddin, Metodologi Sejarah. (Yogyakart: Ombak,2007) hlm.102. 
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d) Dedi Mulyadi. 2014. Mengayuh Negeri Dengan Cinta. Bandung: 

Simbiosa Rekatama Media 

e) Dedi Mulyadi. 2012. Pembanguna Berkarakter (Sebuah Pilihan 

Untuk Indonesia). Purwakarta: Badan Perencanaan Dan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta. 

f) Dedi Mulyadi. 2015. Sejarah Dan Budaya Purwakarta. 

Purwakarta: Pemerintah Daerah Purwakarta 

g) Dedi Mulyadi. Dangiang Ki Sunda. Purwakarta: Kompedium 

Pembangunan Kabupaten Purwakarta. 

h) Dedi Mulyadi. 2011. Gagasan Pembangunan Purwakarta 

Berkarakter. Purwakarta: Badan Perencanaan Dan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Purwakarta. 

i) Dedi Mulyadi. 2012. Pembangunan Berkarakter Sebuah Pilihan 

Untuk Indonesia. Purwakarta: Badan Perencana Dan Bangunan 

Daerah Kabupaten Purwakarta 

j) Dedi Mulyadi. 2014. Berguru Pada Kearifan Siliwangi. Depok: 

Koekoesan 

k) Ending Kasupardi, Dudung Sudradjat. Cing Caringcing Pageuh 

Kancing Set Saringset Pageuh Iket Buah Pemikiran Kang Dedi 

Mulyadi. Purwakarta: Bagian Humas Dan Protokol Setda 

Kabupaten Purwakrta 
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l) Nina Herlina Lubis, Undang Ahmad Darsa, Miftahul Falah. 2015. 

Daftar Nama Pengganti Nama Sman/Smkn/Smpn/Sdn Di 

Kabupaten Purwakarta. Tidak Di Terbitkan  

m) Nina Herlina Lubis, Dkk. 2013Sejarah Kerajaan Sunda. Bandung: 

Yayasan Masyarakat Sejrah Indonesia Cabang Jawa Barat 

2) Dokumen 

a) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70. A Tahun 2015. Tentang 

Desa Berbudaya. Purwakarta: Setda Kabupaten Purwakrta 

b) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69.  Tahun 2015. Tentang 

Pendidikan Berkarakter. Purwakarta: Setda Kabupaten Purwakrta 

c) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 42/Kep. 406 

Disdikpora/2015. Tentang Penetapan Nama Pada Setiap Satuan 

Pendidikan Negeri di Kabupaten Purwakarta. Purwakarta; Dinas 

Pendidikan Dan Olah Raga Purwakara 

3) Wawancara  

a) Heri Anwar (41 Tahun). Kasi Dokumentasi & Analisis 

Kebudayaan. Tanggal Di Dinas  

b) Abi Jawahir (50 Tahun). Kasi Konservasi Kebudayaan 

c) Dra. Nenden Naeni Kurniati (43 Tahun). Kasi Pengembangan 

Kebudayaan 

d) Tuti Hartati (43 tahun). Kasi Dinas Pendidikan 

e) Kiai Badar (55 tahun). Tokoh Ulama NU 

f) Ustadt Alfan (40 tahun). Tokoh Persis 
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4) Sumber foto 

a) Foto-foto kegiatan yang dilaksanakan Dedi Mulyadi dalam 

mengaplikasikannya dimasyarakat 

5) Sumber Web 

a) Ita Nina Winarsih (Rep) Dan Andi Nur Aminah (Red). FPI Tuding 

Purwakarta Darurat Akidah, Ini Kata Bupatinya. 

Newsrepublika.co.id. Jum’at 04 Desember 2015. Diakses 18 April 

2016 

b) Arie Lukihardianti (Rep) dan Andi Nur Aminah (Red). Masa 

Desak Kasus Penistaan Agama Bupati Purwakarta Diproses. 

Newsrepublika.co.id. Senin 07 Desember 2015. Diakses 18 April 

2016 

c) Reni Susanti. Di Tuduh Ganti Salam IsLam Jadi “Sampurasun” 

Ini Jawaban Dedi. Kompas.com. Kamis 26 November 2015. 

Diakses 18 April 2016 

d) Tri Wohono. Ini Jawaban Bupati Purwakarta Soal “Menikahi Nyi 

Roro Kidul”. Kompas.com. Kamis 26 November 2015. Diakses 

18 April 2016 

2. Kritik 

Dalam Tahap ini, sumber-sumber yang di peroleh dikumpulkan kemudian 

melalui proses kritik dengan tujuan untuk menyeleksi sebuah data dengan 

mengahasilkan beberapa fakta, disamping itu bahwa keritik merupakan sebuah 
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proses pengujian dengan menganalisa sumber untuk memperoleh otensitas dan 

kreadibilitas sumber dengan kritik ekstern dan intern. 

a. Ekstern 

Pada tahapan ini penulis mencoba mengkrtik sumber primer yang di dapat. 

Pertama, untuk buku sumber yang penulis dapat seluruhnya merupakan buku asli 

hasil cetakan penerbit dan dalam keadaan utuh, kecuali satu buku yang sudah 

tidak teredian dipasaran harus di foto copy. Kedua, adalah dokumen yang penulis 

dapatkan berita acara bupati yang berhubungan dengan peraturan bupati satu foto 

copy dan dua hasil prinan. Dalam setiap dokumen yang didapatkan bukan 

dokumen asli yang di tandatangani bupati melainkan turunan dan print tanpa tanda 

tangan karena dokumen asli miliki pemerintah. Ketiga, adalah artikel-artikel yang 

membahas tentang Dedi Mulyadi dan masa pemerintahannya, artikel ini 

keseluruhan berupa artikel online yang diterbitkan oleh webset resmi koran seperti 

Kompas.com, newsrepublika.co.id, detiknew.com. keempat, adalah sumber foto 

yang berupa file yang berhubungan dengan Dedi Mulyadi dan kebijakannya. 

b. Intern 

Dalam tahapan ini dilakukan proses pengujian sumber pada isi dan 

substansi menyangkut kredibilitas dari sumber yang telah terkumpul. Pertama, 

sumber buku yang didapatkan oleh penulis seperti buku Spirit Budaya, Kang Dedi 

Menyapa, Berguru Kepada Kearifan Siliwangi, Gagasan Pembangunan 

Purwakarta Berkarakter merupakan buku-buku yang menjelaskan pemikiran Dedi 

Mulyadi tentang bagaimana cara memimpin pemerintahan dengan menggunakan 

pemikiran budaya agar dapat diterima oleh myarakat dan tidak terlepas dari 
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identitas asli sebagai orang yang memiliki karakter budaya tersendiri yaitu budaya 

Sunda. 

Kedua, sumber dokumen berita acara bupati berisi tentang kebijakan Dedi 

Mulyadi dalam pemerintahannya sesuai dengan nomor dan tahun ditetapkan dan 

harus diikuti oleh seluruh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan aturan 

hukum yang berlaku dalam pemerintahan daerah.  

Ketiga, sumber artikel berisi tentang informasi yang ditanggapi oleh 

masyarakat mengenai Dedi Mulyadi dan kebijakannya dalam memerintah di 

Purwakarta baik dalam bentuk tanggapan positif atau tanggapan negatif terhadap 

pemerintahannya. 

Keempat. Sumber foto berisi tentang informasi yang dilakukan oleh Dedi 

Mulyadi yang berhubungan dengan setiap acara atau kegiatannya dalam 

memerintah kab. Purwakarta 

3. Interpretasi 

Interpretasi adalah tahapan ketiga dalam penelitian sejarah. Interpretasi 

merupakan tahapan menjelaskan atau menafsirkan sumber data. Dalam penelitian 

ini penulis akan menafsirkan sumber data yang berkaitan dengan pemikiran Dedi 

Mulyadi yang diterapkan dalam kebijakannya di Purwakarta. Dedi Mulyadi 

menjadi bupati dan memerintah dari tahun 2008-2015 telah menjadikan 

Purwakarta menjadi kabupaten yang memiliki keunikan tersendiri. Dedi Mulyadi 

memandang jangan meninggalkan identitas budaya Sunda ditengah perkembangan 

zaman. Jika menjaga dan melestarikan budaya asli dalam kehidupan 
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bermasyarakat dan dikemas dengan modernitas maka akan menjadikan 

kebanggaan tersendiri tanpa merasa malu apa lagi tidak mengakui budaya sendiri. 

Robert M. Mac lver mengemukakan Negara adalah asosiasi yang 

menyelenggarakan penertiban di dalam suatu wilayah dengan berdasarkan system 

hokum yangdiselenggrakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud diberi 

kekuasaan memaksa. Sedangkan menurut Socrates “negara adalah sepahamnya 

anggota masyarakat atau zoon politicon. Negara sebagai sebagai bagai wadah 

bangsa menggambarkan cita-cita kehidupan banysanya.”
15

 Thomas Hobes dalam 

teorinya yang dikenal dengan teori Perjanjian Masyarakat, menurutnya “Negara 

terbentuk karena kelompok manusia yang tadinya hidup sendiri-sendiri diadakan 

perjanjian untuk mengadakan suatu organisasi untuk dapat menyelenggarakan 

hidup bersama.”
16

 Terbentuknya Negara menurut Oppenheim-Lauterpacht ada 

tiga unsur diantaranya yaitu adalah wilayah, rakyat, pemerintah dan 

kedaulatan.
17

Apabila salah satu unsur tidak ada maka belum dapat dikatakan 

ebuah Negara. Pemerintah yaitu setiap Negara mempunyai organisasi yang 

berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang 

mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayah. Keputusan ini anatara lain 

berbentuk undang-undang dan peraturan. Pemerintah bertindak atas nama Negara 

dan menyelenggarakan kekuasaan dari Negara. Bermacam-macam kebijakan ke 

arah tercapainya tujuan masyarakat dilaksanakan sambil menertibkan hubungan-

                                                           
15

H. Rustam E. Tamburaka. Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah 

Filsafat Dan Iptek. (Jakarta: PT Rineka Cipta Jakarta), hlm.88. 
16

H. Rustam E. Tamburaka, hlm 87 
17

H. Rustam E. Tamburaka, hlm 87 
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hubungan manusia dalam masyarakat. Negara mencakup semua penduduk, 

sedangkan pemerintah hanya mencangkup sebagian kecil daripadanya.  

Pemerintah sering berubah sedangkan Negara terus bertahan (kecuali ada 

perebukatan Negara dari Negara lain). Kekuasaan pemerintah berdasarkan atas 

kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dedi Mulyadi memiliki tanggung 

kepemimpinan seperti pemimpin pada umumnya dalam mengatur wilayah atau 

kawasan yang menjadi haknya secara pemerintahan. Hal ini Dedi Mulyadi 

memilki kekuasan yang sah selama menjadi pemimpin di Kabupaten purwakarta. 

Menurut G.R Tery kepemimpinan terbagi kedalam Sembilan teori
18

 diantaranya 

adalah Teori Sosiologis merupakan kepemimpinan dianggap sebagai usaha untuk 

melancarkan antar relasi dalam organisasi; dan sebagai usaha untuk 

menyelesaikan setiap konflik organisatoris antara para pengikutnya, agar tercapai 

kerja sama yang baik. Max Weber berpendapat ada dua tipe kepemimpinan, yaitu: 

pertama kepemimpinan tradisional yang timbul sebagai warian turun temrun. 

Kedua, kepemimpinan rasional, yaitu pemimpin yan diangkat karena kemampuan 

individu dan dapat diterima secara rasional (karena sifat pribadinya yang jujur 

kebapaan, cerdas dan sifat terpuji lainnya) sehingga dihormati oleh rakyatnya. 

Pemimpin menetapkan tujuan-tujuan dengan menyertakan para pengikut 

dalam mengambil keputusan terakhir, mengidentifikasi tujuan, memberikan 

petunjuk bagi para pengikutnya untuk melakukan setiap tindakan yang berkaitan 

dengan kelompoknya. Dalam kebijakan pemerintah Dedi Mulyadi menerapkan 

peraturan yang disepakati bersama dan harus di lakukan.  

                                                           
18

Kartini Kartono, Pemimpin Dan Kepemimpinan, Edisi Baru, (Jakarta: PT Raja 

Grahafindo Persada, 2001). 
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Terlepas dari pendapat teori tokoh Sejarah dalam pemerintahan. Penulis 

menafsirkan Dedi Mulyadi menjadi bupati yang memerintah di Purwakara 

memiliki tipe developer (membangun) yang memiliki sifat kreatif, dinamis, 

inovatif, memberikan atau melimpahkan wewenang denfgan baik, menaruh 

kepercayaan pada bawahan dan tipe eksekutif dapat memerikan motivasi, 

berpandanfan jau dan tekun eperti yang tertuli dalam buku Sprit Budaya 

karangannya. Dalam hal ini terbukti dari perkembangan kabupaten yang 

signifikan. Namun menerapkan kebijakan berbasis budaya Sunda tidak harus di 

identikan dengan warna hitam putih dalam berbagai aspek baik dalam 

infrastruktur bangunan ataupun paikaian. selain dari itu setiap kegiatan tidak harus 

menggunakan hal-hal yang berbau mistik dan gaib hal ini menjadikan kesan yang 

tidak baik bagi budaya Sunda dan identisa Islam . Namun Dedi Mulyadi 

membuktikan ia mampu menerintah dan mebjadikan Purwakarta berbeda dari 

kabupaten lain. Disisi lain pemerintahan Dedi Mulyadi menjadi bumerang karena 

respon ulama yang tidak sepaham dengan pemikirannya. Hal ini melahirkan 

konflik. Menurut teori konflik Karl Marx, masyarakat lama tidak menynangi 

perubahan-perubahan, Karena situasi yang diengaja oleh oleh golongan yang 

berkuasa gar kekuasaan mereka lama pada dasarnya menghendaki situasi status 

quo. Usaha untuk mengubah situasi tatu quo tersebut berarti kepentingan 

golongan yang berkuasa akan terganggu. 

4. Historiografi  

Historiografi merupakan proses akhir yang dilakukan setelah melakukan 

beberapa proses di atas, yang dimulai dari pengumpulan sumber atau heuristik, 
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kemudian kritik dan interpretasi maka setelah tersusun bahan maka kemudian 

hasilnya dituliskan.  

Pada tahapan ini, peneliti menggunakan penulisan historis, jenis penulisan 

ini mengungkapkan fakta-fakta guna menjawab pertanyan.Sistematika penulisan 

ini disistematiskan ke dalam beberapa bagian, yaitu:  

Bab I pendahuluan yang didalamnya menguraikan beberapa kelompok 

mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan 

langkah-langkah penelitian.  

BAB II membahas pertama, gambaran umum Purwakarta kedua, Biografi 

Dedi Mulyadi ketiga, karya-karya Dedi Mulyadi dan keempat pemikiran Dedi 

Mulyadi 

BAB III Kebijakan masa Bupati Dedi Mulyadi di Purwakarta tahun 2008-

2015. Di bab ketiga ini penulis akan membahas inti dari permaslahan yang 

diangkat. Pertama, kebijakan-kebijakan yang di terapkan hasil dari pemikiran 

Dedi Mulyadi berbasis budaya yaitu diantarnya kebijakan Desa Berbudaya, 

Pendidikan Berkarakter dan peralihan nama Sekolah menjadi nama tokoh 

peraturan berbasis Budaya kedua, respon fositif dan negatif dari kalangan umat 

Islam, lembaga masyarakat dan masyarakat umum terhadap kebijakan yang di 

terapkan di Purwakarta oleh Bupati Dedi Mulyadi.  

BAB IV berisi simpulan, saran, lampiran dan daftar sumber. 


