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Purwakarta Pada Masa Bupati Dedi Mulyadi  

2008-2013 

 

Purwakarta adalah salah satu daerah yang berada di wilayah administratif 

Jawa Barat dengan mayoritas penduduknya beretnis Sunda. Kemajuan teknologi, 

transportasi dan komunikasi menyebabkan kebudayaan lokal tergeser dengan 

masuknya kebudayaan asing. Padahal dalam sebuah kebudayaan mengandung 

nilai-nilai luhur yang harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Di bawah 

kepemimpinan Bupati Dedi Mulyadi Kabupaten Purwakarta menetapkan budaya 

sebagai landasan pembangunan, kebudayaan bukan sebatas pelestarian tetapi 

dijadikan kebijakan pembangunan. Maka dari itu latar belakang penulisan skripsi 

ini untuk mengetahui upaya pemerintah Purwakarta dalam melestarikan 

kebudayaan Sunda. 

Penelitian ini diangkat dari beberapa permasalahan diantaranya gambaran 

umum masyarakat Purwakarta 2008-2013 dan bagaimana pelestarian nilai-niali 

kesundaan di Kabupaten Purwakarta pada masa Bupati Dedi Mulyadi 2008-2013. 

Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian sejarah meliputi empat tahapan diantaranya heuristik, kritik, interpretasi 

dan historiografi. 

Sebelum kita mengetahui bagaimana pelestarian nilai-nilai kesundaan di 

Kabupaten Purwakarta, kita juga harus mengetahui gamabaran umum masyarakat 

setempat seperti kondisi sosial masyarakat, kondisi ekonomi, kondisi politik, 

kondisi pendidikan, kondisi kebudayaan, dan kondisi keagamaan masyarakat 

Purwakarta serta memberikan penjelasan mengenai perubahan statistik yang 

terjadi pada masyarakat. Contohnya dalam bidang perekonomian terjadi 

penurunan pruduktifitas pertanian dan persawahan, tetapi justru mengalami 

peningkatan dalam hal industri/perusahaan. Hal ini apabila dibiarkan akan 

merubah pola pikir masyarakat dan budaya masyarakat setempat. 

Pelestarian nilai-nilai kesundaan di Kabupaten Purwakarta pada masa 

Bupati Dedi Mulyadi 2008-2013 diantaranya mewajibkan pegawai di lingkungan 

pemkab Purwakarta dan menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan 

pakaian adat sunda. Kemudian menyeragamkan arsitektur perkantoran 

pemerintahan yang mengacu kapada salah satu rumah adat Sunda yaitu tipe 

Julang Ngapak. Selanjutnya pemerintah mengangkat permaianan tradisional 

seperti salah satunya Egrang sebagai upaya untuk melawan permaianan import 

yang tidak sesuai dengan karakter budaya bangsa. Kemudian di Kabupaten 

Purwakarta terdapat sekolah yang berbasis alam dan budaya yaitu sekolah 

Kahuripan Pajajaran, memiliki nilai plus dengan sekolah lain pada umumnya, 

karena peserta didik diajarkan bagaimana kehidupan budaya leluhurnya, seperti 

hal nya dalam bidang pertanian yaitu menanam padi dan berkebun. Kemudian 

dalam bidang kesenian, pemerintah selalu menyelenggarakan festivali-festival 

yang berbasis budaya, selain itu pemerintah mengenalkan nilai-nilai budaya 

melalui pagelaran wayang dan pembangunan patung tokoh-tokoh pewayangan. 


