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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan Indonesia dalam swasembada pangan memang tidak meyakinkan

karena pada tahun 1980 peningkatan produksi besar semakin meyakinkan. Menurut

Bustanul Arifin, Kepala Bulog pada masa itu, dalam wawancaranya dengan TVRI

menyatakan bahwa jika dikurangi 10% untuk stok nasional, jumlah produksi beras

masih dapat mencukupi kebutuhan konsumsi. Selisih ini memang kecil pada tahun

itu, tapi perbedaannya mulai terlihat pada tahun 1983, ketika produksi beras hampir

mencapai 24 juta ton. Jika menggunakan rumusan Biro Pusat Statistik yang

melakukan survey kepada 65.000 keluarga dengan sampel di desa dan kota, yaitu

jika kebutuhan beras per kapita per tahun adalah 120 kg, maka konsumsi beras pada

tahun 1983 adalah 19 juta ton. Jadi setelah dikurangi 10% untuk stok nasional, sisa

produksi tahun 1983 sekitar 2,5 juta ton. Jumlah ini akan semakin bertambah ketika

jumlah produksi tahun 1985 meningkat hingga 26,3 juta ton dengan kebutuhan

konsumsi hanya 19,8 juta ton.1 Karawang berperan besar dalam swasembada beras,

karena kabupaten ini telah dikenal sebagai kota lumbung padi sejak Sultan Agung

melakukan penyerangan terhadap VOC di Batavia 1628-1629. Pada saat itu,

Karawang dijadikan sebagai pusat logistik bagi tentara-tentara Mataram. Hingga

sekarang pun masih tetap disebut dengan kota lumbung padi. Namun, pada saat itu

luas Karawang tidak sama dengan luas Karawang pada saat ini. Dulu luas

1 Arifin, Bustanil. Pangan dalam Orde Baru. Jakarta: Koperasi Jasa Informasi (KOPINFO),
1994. Hal. 9.
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Karawang mencakup Bekasi, Purwakarta, Subang, dan Karawang. Karawang

disebut sebagai lumbung padi karena beberapa hal, salah satunya adalah lahan

pertanian yang sangat luas. Pada tahun 1989, luas areal pertanian mencapai lebih

dari 99.000 hektar. Luas areal pertanian ini didukung oleh dua aliran sungai besar

yaitu sungai Citarum dan Cilamaya.2

Dari sebagian besar penduduk Indonesia, terutama Jawa dan Bali,

bermatapencaharian sebagai petani. Di pulau Jawa, masalah persediaan pangan

diperhatikan terus-menerus, hal yang sebenarnya hanya dapat dimengerti pada

masa-masa sulit atau kekurangan pangan.3

Petani lebih memilih tidak membuka baru atau menggunakan lahan teknologi

baru seperti bibit unggul untuk meningkatkan penghasilan karena membuka lahan

atau teknologi baru memiliki resiko kerugian besar. Itulah jawaban mengapa sedikit

sekali terjadi penambahan lahan pertanian di Jawa. Hal ini yang menyebabkan

petani tetap nyaman dengan ekonomi subsistennya dan tidak melakukan perubahan.

Padahal menurut Raffles, jika petani tidak berusaha keras untuk melakukan

perubahan, maka akan terjadi kritis pangan.4

2 Aniek Nurfitriani. (2012). Pengaruh Industrialisasi Terhadap Kehidupan Ekonomi dan
Sosial Masyarakat Petani di Kabupaten Karawang (1989-1997).Skripsi UI. Hal. 7.

3 Sajogyo dan William L. collier (Penyunting). Budidaya Padi di jawa. (Jakarta: PT. Gramedia,
1986), Hal. 2.

4 Aniek Nurfitriani. (2012). Pengaruh Industrialisasi Terhadap Kehidupan Ekonomi dan
Sosial Masyarakat Petani di Kabupaten Karawang (1989-1997).Skripsi UI. Hal. 2.



3

Akhir-akhir ini tampak adanya berbagai tanda kemerosotan daya beli penduduk

pribumi Pulau Jawa, dengan demikian harus diperhatikan pula penyebabnya, yaitu

kesukaran yang makin menimpa pertanian pribumi di banyak daerah pulau Jawa.

Terdapat berbagai cara yang telah dilakukan oleh pemerintah colonial untuk

melakukan perbaikan dalam petanian pangan. Cara-caranya yang hingga kini

ditempuh dengan berhasil adalah sebagai berikut: pengubahan tanah yang tidak

diolah menjadi tanah pertanian, pengubahan tanah kering menjadi tanah

persawahan, perbaikan penyediaan air dan pembauangan air dari tanah persawahan,

penambahan penanaman pada tanah yang sama, perluasan penanaman tanaman

perdagangan, baik secara keseluruhan di bawah pimpinan tenaga Eropa (budidaya

ekspor) maupun secara lebih berdikari. Sedangkan intensifikasi dengan metode

budidaya padi yang dilakukan petani tidak dapat diperhitungkan, karena metode ini

tidak membuahkan hasil yang positif, malah memperparah keadaan.5

Selaras dengan hal itu lahan pertanian di Jawa Barat juga semakin menyusut.

Termasuk di Karawang lahan pertaniannya telah berkurang. Karawang pada tahun

1990-an terkenal sebagai “Lumbung Padi”. Pada masa kini julukan untuk

Kabupaten Karawang telah berubah menjadi “Kota Kawasan Industri” dengan luas

lahan industri sebanyak 13.902,50 hektar. Penyusutan sawah di Karawang dalam

rentang tahun 1993-2013 mencapai 2.000, 56 hektar dengan rata-rata penyusutan

mencapai 181,87 hektar pertahun.6

5 Sajogyo dan William L. Collier (Penyunting). Op.cit., Hal. 143.
6 Lely Winarti, (2008). Kontribusi Lahan Industri Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah

Tangga Petani di Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, Skripsi Universitas Sebelas
Maret Surakarta. Hal. 2.
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Pada tahun 1990, dikeluarkan SK Gubernur Jawa Barat No. 593 yang berisikan

penetapan luas areal industri di Jawa Barat seluas 18.000 Ha. Karawang

mendapatkan jumlah terbesar untuk lahan industri, yaitu 5.500 Ha. Pada periode

1989-1995 lahan sawah beralih fungsi sekitar 1.328 Ha. Kemudian pada periode

1996-2000 konversi mencapai 548 Ha.7Kabupaten Karawang

Dinilai sebagai daerah yang memiliki potensi yang optimal untuk

dikembangkan sebagai kawasan industri yaitu di daerah Kecamatan Telukjambe,

Klari dan Cikampek. Pada tahun 1989, sektor industri hanya memanfaatkan lahan

340 hektar kemudian meningkat menjadi 1.504,5 hektar. Hingga bulan Mei 1993,

telah terdapat 67 perusahaan yang memperoleh izin lokasi dan pembebasan lahan

untuk zona industri dengan luas ± 822,2 hektar dan sebanyak 17

perusahaanmemperoleh izin lokasi dan pembebasan lahan untuk kawasan industri

dengan luas  5.500 hektar.8

Tujuan utama kebijakan perindustrian Pemerintah adalah menyeimbangkan

kegiatan ekonomi Indonesia, meningkatkan pendapatan nasional dan penduduk,

dan mengurangi angka pengangguran. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri

memang lebih besar dibandingkan dengan sektor pertanian. Setelah dikeluarkannya

Keppres No.53 Tahun 1989 dan SK Gubernur Jawa Barat No.593, kegiatan industri

di Kabupaten Karawang semakin meningkat.9

7 Aniek Nurfitriani. (2012). Pengaruh Industrialisasi Terhadap Kehidupan Ekonomi dan
Sosial Masyarakat Petani di Kabupaten Karawang (1989-1997).Skripsi UI. Hal. 2.

8 Edi Dharma Setiawan (1996). Pengaruh Konversi Lahan pda kualitas hisup Petani (Studi
Kasus: Petani Padi Sawah, Kecamatan: Telukjambe, Kabupaten Karawang). Tesis UI. Hal. 24.

9 Aniek Nurfitriani. (2012). Pengaruh Industrialisasi Terhadap Kehidupan Ekonomi dan
Sosial Masyarakat Petani di Kabupaten Karawang (1989-1997).Skripsi UI. Hal. 8.
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Peningkatan ini dapat dilihat dari ketertarikan masyarakat untuk bekerja di

bidang industri juga dari luas areal industri yang terus bertambah. Peningkatan-

peningkatan terus menerus terjadi hingga saat ini Karawang menjadi salah satu

kawasan industri terbesar di Indonesia.

Kegiatan industri di Kabupaten Karawang kini semakin meningkat.

Peningkatan ini dapat dilihat dari ketertarikan masyarakat untuk bekerja di bidang

industri juga dari luas areal industri yang terus bertambah. Peningkatan-

peningkatan terus menerus terjadi hingga saat ini Karawang menjadi salah satu

kawasan industri terbesar di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti perkembangan

kawasan industri di karawang, dan implikasinya pada masyarakat petani muslim di

kabupaten Karawang dengan judul. Perkembangan Industrialisasi dan

Perubahan Sosial Petani Muslim di Kabupaten Karawang (1983-2013).

Penelitian ini dimulai dari tahun 1983 karena terdapat 1 perusahaan menjadi 8

perusahaan pada tahun 1989, dan 14 perusahaan pada tahun 1990. Hingga pada

tahun 2013 telah berdiri 529 perusahaan Industri dengan tenaga sebanyak 187.100.

Sejak dikeluarkannya Keppres No.53 Tahun 1989 dan SK Gubernur Jawa Barat

No.593, kegiatan industri di Kabupaten Karawang semakin meningkat, diakhiri

pada tahun 2013 karena perubahan baru didapati sekitar tahun 2000-an, ketika

perekonomian nasional mulai stabil dan perindustrian kembali berjalan dengan baik

di Karawang dan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 tahun

2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-

2031.
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, Karawang

telah lama menjadi kota lumbung padi, munculnya industrialisasi tentu akan

berdampak banyak pada kegiatan pertanian dan kehidupan masyarakat. Maka

penulis merumuskan beberapa masalahnya yang diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana  Latar historis Kabupaten Karawang (1983-2013)?

2. Bagaimana perubahan sosial petani di Kabupaten Karawang pasca

Industrialisasi (1983-2013)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini secara umum

bertujuan untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan Perkembangan

Industrialisasi dan Perubahan Sosial Petani di Kabupaten Karawang (1983-2013).

Sementara itu secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban

atas pertayaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah.

1. Mengetahui Latar historis Kabupaten Karawang (1983-2013).

2. Mengetahui perubahan sosial petani di Kabupaten Karawang (1983-2013).

D. Kajian Pustaka

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa data yang dikelompokkan

dalam dua kategori. Pertama, penelitian kepustakaan yang meliputi dokumen

penting yang mendukung sebagai sumber primer, yaitu data statistik dari Badan

Pusat Statistik Kabupaten Karawang. Kedua, sumber sekunder yang berupa buku-

buku dan beberapa laporan penelitian seperti skripsi, tesis dan disertasi dan artikel-

artikel, yang berkaitan dengan topik penelitian.
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Mengenai tema pengaruh perindustrian terhadap masyarakat pertanian di

Kabupaten Karawang, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang sama

bahasannya, dan beberapa tulisan ataupun penelitian yang relevan untuk

mendukung penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Universitas Sebelas Maret yang berjudul “Kontribusi Lahan Industri

Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Petani di Kecamatan Telukjambe

Timur Kabupaten Karawang” oleh Lely Winarti. Skripsi ini membahas

tentang kontribusi lahan industri pada rumah tangga, tingkat kesejahteraan

rumah tangga petani, dan perspektif penggarapan lahan industri.

2. Skripsi UI yang berjudul “Pengaruh Industrialisasi terhadap Kehidupan

Ekonomi dan Sosial Masyarakat Petani di Kabupaten Karawang (1989-

1997)” oleh Aniek Nurfitriani, tahun 2012. Skripsi ini membahas mengenai

kehidupan ekonomi masyarakat petani kabupaten Karawang sebelum dan

sesudah Swasembada beras, perkembangan perindustrian di kabupaten

Karawang dan pengaruh perindustrian terhadap kehidupan masyarakat

petani kabupaten Karawang yang berfokus pada kecamatan Lemahabang.

3. Tesis UI yang salah satunya berjudul “Pengaruh Konversi Lahan pada

kualitas hidup Petani (Studi Kasus: Petani Padi Sawah, Kecamatan:

Telukjambe, Kabupaten Karawang)”oleh Edi Dharma Setiawan. Tesis ini

membahas tentang kebijakan pembangunan dan pegembangan daerah

industri karawang, indikator kualitas hidup petani, dan faktor-faktor yang

mempengaruhi kualitas hidup.
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4. Disertasi UI berjudul “Bertani di Kota, Berumah di Desa: Studi Kasus

Pertanian Kota di Jakarta Timur” oleh Seminarto Aji Purwanto. Disertasi

ini menjelaskan mengenai pertanian kota yang dilakukan oleh komunitas

petani kota migran dari Karawang. Menariknya disertasi tersebut adalah

membahas bagaimana perindustrian berakibat sangat besar bagi kegiatan

pertanian, dalam disertasi ini jugamenguatkan bahwa sebagian besar petani

Karawang hanyalah buruh tani atau petani penggarap.

5. Budidaya padi di Jawa oleh Sajogyo dan William L. Collier. Buku ini

berisikan kumpulan karangan mengenai budidaya padi sawah di Jawa yang

mencakup masa tujuh puuh tahunan, yang di mulai dari tahun 1870-an

hingga tahun 1950-an. Yang dipaparkan dalam buku ini adalah mengenai

budidaya padi yang bukan hanya merupakan masalah lahan, namun

merupakan masalah penggunaan bibit dan teknologi modern, masalah

kelembagaan, khususnya hubungan antara petani-pemilik tanah dan buruh

tani. Faktor politik dan kepadatan penduduk juga ikut menentukan

pengembangan budidaya padi tersebut.

E. MetodePenelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sejarah. Menurut Louis

Gottschalk metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis

rekaman, dokumen-dokumen dan peninggalan masa lampau yang otentik dan

terpercaya, serta membuat interpretasi dan sintesis atas fakta-fakta tersebut menjadi
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kisah sejarah yang dapat dipercaya.10 Sebagaimana kami ketahui Metode penelitian

sejarah terdiri dari empat tahapan, yaitu tahap heuristik, kritik, interprestasi dan

historiografi.

1. Heuristik

Heuristik merupakan proses atau usaha untuk mendapatkan dan

mengumpulkan sumber-sumber sejarah atau berbagai macam informasi yang

tentunya berkenaan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Sumber-sumber

itu sendiri terbagi ke dalam dua macam sumber, yaitu sumber tertulis dan sumber

tidak tertulis atau dokumen dan artifact. Sumber tertulis berupa dokumen-dokumen

tertulis, sedangkan sumber tidak tertulis atau artifact berupa foto-bangunan atau

alat-alat. Sumber tertulis menurut Kuntowijoyo dalam urutan penyampainnya

terbagi dua, yaitu Sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah

sumber yang disampaikan oleh saksi mata. Sedangkan yang kedua adalah sumber

sekunder yaitu sumber yang berupa berbagai ungkapan tentang peristiwa bukan

pelaku dan saksi mata langsung pada saat peristiwa berlangsung.11

Pada tahapan ini penulis berusaha mencari dan mengumpulkan sumber-sumber

dalam bentuk tulisan maupun lisan, baik itu dalam bentuk buku maupun dokumen-

dokumen tertulis. Sumber yang didapatkan diantaranya sebagai berikut:

a. Sumber Primer

1) Arsip atau Dokumen:

a) Keppres Nomor 53 Tahun 1989.

10 Prof. A. Daliman, M.Pd. Metode Penelitian Sejarah, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012),
Hal. 28.

11 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta:Tiara Wacana, 2013). Hal. 75-76.
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b) Keppres Nomor 98  Tahun 1993.

c) Keppres Nomor 41 Tahun 1996.

d) Data statistik dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang,

Dalam Angka 1988-1994. Pemerintah Kabupaten Daerah

Tingkat II Karawang.

e) Data statistik dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang,

Dalam Angka 1997-2000. Pemerintah Kabupaten Daerah

Tingkat II Karawang.

2) Sumber Lisan

a) Suswanti, 40 Tahun selaku Staf Administrasi HRD dan GA di

PT.ENVICON EKATAMA.

b) Joko Sunaryo, 55 Tahun, Kepala Seksi Industri Logam Mesin

Alat Angkut Telematika Tekstil dan Elektronik (ILMATTE) di

Dinas Perindustrian

c) Muhammad Syaefulloh, 41 Tahun, selaku Seksi Penanganan

Program di Dinas Perindustrian

d) Yuyu Yudaswara, 56 Tahun, Kasi perlindungan Tanaman Padi

dan Palawija di Dinas Pertanian

e) Usman, 50 Tahun, Petani

f) Surahaya, 76 Tahun, Petani

g) Wahyu Hidayat, 35 Tahun, Staf Accounting di PT Pindo Deli

Pulp and Paper Mills

b. Sumber Sekunder



11

1) Skripsi Universitas Sebelas Maret yang berjudul “Kontribusi Lahan

Industri Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Petani di Kecamatan

Telukjambe Timur Kabupaten Karawang” oleh Lely Winarti, tahun

2008. Skripsi ini membahas mengenai kontribusi lahan industri pada

rumah tangga, tingkat kesejahteraan rumah tangga petani, dan

perspektif penggarapan lahan industri.

2) Skripsi UI yang berjudul “Pengaruh Industrialisasi terhadap

Kehidupan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Petani di Kabupaten

Karawang (1989-1997)” oleh Aniek Nurfitriani, tahun 2012. Skripsi

ini membahas mengenai kehidupan ekonomi masyarakat petani

kabupaten Karawangsebelum dan sesudah swasembada beras,

perkembangan perindustian di kabupaten karawang dan pengaruh

perindustian terhadap kehidupan masyarakat petani kabupaten

karawang.

3) Tesis UI yang berjudul “Pengaruh Konversi Lahan pada kualitas hidup

Petani (Studi Kasus: Petani Padi Sawah, Kecamatan: Telukjambe,

Kabupaten Karawang)”oleh Edi Dharma Setiawan, tahun 1996. Tesis

ini membahas mengenai kebijakan pembangunan dan pegembangan

daerah industri karawang, indikator kualitas hidup petani, dan faktor-

faktor yang mempengaruhi kualitas hidup.

4) Tesis UI berjudul “Pengaruh Industrialisasi terhadap Lingkungan

Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Telukjambe,
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Kabupaten Karawang)” oleh Maturidi Satar, tahun 2002. Tesis ini

membahas mengenai faktor-faktor yang menentukan dalam

pengaturan ruang, seperti faktor sosial, ekonomi, dan lahan. Tesis ini

juga membahas mengenai persepsi masyarakat terhadap

industrialisasi, kesempatan kerja dan urbanisasi.

5) Disertasi UI berjudul “Bertani di Kota, Berumah di Desa: Studi Kasus

Pertanian Kota di Jakarta Timur” oleh Seminarto Aji Purwanto.

Disertasi ini menjelaskan mengenai pertanian kota yang dilakukan

oleh komunitas petani kota migran dari Karawang. Menariknya

disertasi tersebut adalah membahas bagaimana perindustrian

berakibat sangat besar bagi kegiatan pertanian, dalam disertasi ini

jugamenguatkan bahwa sebagian besar petani Karawang hanyalah

buruh tani atau petani penggarap.

6) Budidaya padi di Jawa oleh Sajogyo dan William L. Collier, PT.

Gramedia, Jakarta 1986. Buku ini berisikan kumpulan karangan

mengenai budidaya padi sawah di Jawa yang mencakup masa tujuh

puluh tahunan, yang di mulai dari tahun 1870-an hingga tahun 1950-

an, yang dipaparkan dalam buku ini adalah mengenai budidaya padi

yang bukan hanya merupakan masalah lahan, namun merupakan

masalah penggunaan bibit dan teknologi modern, masalah

kelembagaan, khususnya hubungan antara petani-pemilik tanah dan

buruh tani. Faktor politik dan kepadatan penduduk juga ikut

menentukan pengembangan budidaya padi tersebut.
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7) Sosiologi Industri, oleh S.H, Parker dkk, Pt. Rineka Cipta, Jakarta,

1990. Buku ini membahas tentang lembaga dan sistem

kemasyarakatan, industri dan stratifikasi sosial, industri masyarakat

dan politik, struktur dan perubahan ekonomi.

8) Transformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja oleh M.

Dawam Rahardjo, UI Press, 1984. Dalam buku ini menjelaskan

mengenai sektor pertanian dalam proses tranformasi structural,

revolusi hijau, industri kecil dan industrialisasi dan kesempatan kerja

dan pengembangan swadaya masyarakat.

9) Industrialisasi di Indonesia Beberapa Kajian oleh Thee Kian Wie, PT

Pustaka LP3ES, Jakarta 1994. Di dalam buku membahas tentang

berbagai aspek yaitu kinerja sektor industri manufaktur Indonesia

sebagai keseluruhan sejak pertengahan desawarsa 1980-an, peranan

industri kecil dan menengah dalam industrialisasi Indonesia,

penanaman modal asing, dan peranan teknologi.

2. Kritik

Kritik sumber merupakan tahap penilaian atau pengujian terhadap bahan-bahan

sumber yang telah penulis peroleh dari sudut pandang kebenarannya. Dalam

tahapan ini peneliti mencari sumber informasi yang dapat dipercaya dari sumber-

sumber sejarah. Setelah didapat berbagai sumber kemudian penulis mengkritik atau

memilah dan menyaring sumber yang tepat untuk digunakan sebagai penelitian ini.

Dalam tahapan ini, kritik sumber ada dua macam metode yang meliputi kritik

ekstern dan intern.
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a. Kritik Ekstern

Kritik ekstern adalah mengkaji sumber sejarah dari luar, mengenai keaslian

dari kertas yang dipakai, ejaan, gaya tulisan dan semua penampilan luarnya untuk

mengetahui keotensitasnya.

1) Sumber Tertulis

Penulis mengambil contoh sumber tulisan dari Arsip Badan Pusat

Statistik “Karawang dalam Angka Tahun 1988-1994”. Jika dilihat dari

segi fisik data statistik pada tahun 1989 sampai 1994 tertulis dengan

mesin tik dan kondisi fisiknya sudah mulai terlihat rapuh. Sedangkan

“Karawang dalam Angka Tahun 1997-2000”. Tulisan arsip ini sudah

menggunakan pengetikan dengan komputer, jadi mudah untuk di baca

dan kondisi fisiknya masih terlihat rapih. Dari kedua arsip ini

menunjukkan keotentikannya karena sezaman dengan judul peneliitian

yang diangkat oleh penulis. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa

arsip ini layak untuk dijadikan sumber.

2) Sumber Lisan

Dalam sumber lisan penulis mewawancarai Joko Sunaryo selaku Kepala

Seksi Industri Logam Mesin Alat Angkut Telematika Tekstil dan

Elektronik (ILMATTE) di Dinas Perindustrian. Dalam penyampaian

gestur tubuhnya yang cukup dan umur yang cukup sehingga penulis

menentukan bahwa beliau layak untuk diwawancarai.

Yuyu Yudaswara, selaku Kasi perlindungan Tanaman Padi dan Palawija

di Dinas Pertanian. Dalam penyampaian gestur tubuhnya yang cukup
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dan umur yang cukup sehingga penulis menentukan bahwa beliau layak

untuk diwawancarai.

Suswanti selaku pekerja dibidang industri sebagai Staf Administrasi

HRD (Human Resources Departement) sekaligus GA (General Affair)

di PT.ENVICON EKATAMA. Dalam penyampaian gestur tubuhnya

yang cukup dan umur yang cukup sehingga penulis menentukan bahwa

beliau layak untuk diwawancarai.

b. Kritik Intern

Kritik intern, adalah penilaian terhadap sumber sejarah dari isi sumber

dokumen tersebut, maka keaslian dokumen dianalisis berdasarkan isinya. Kritik

Sumber sangat diperlukan dalam penulisan sejarah karena semakin kritis dalam

menilai suatu sumber sejarah, maka semakin autentik penelitian sejarah yang

dilakukan.12

Kritik intern ini berhubungan dengan masalah kredibelitas suatu sumber

apakah dapat dipercaya atau tidak.

1) Sumber Tertulis

Dalam tahapan Kritik Intern ini salah satunya penulis mengkritik secara

mendalam arsip data statistik “Karawang dalam Angka Tahun 1988-

1994”. Dan “Karawang dalam Angka Tahun 1988-1994”. Di dalam

arsip ini sesuai dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten

Karawang. Sehingga layak untuk dijadikan sumber.

2) Sumber Lisan

12 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 1999), Hal. 99.
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Untuk sumber lisan, penulis mewawancarai Dalam sumber lisan penulis

mewawancarai Joko Sunaryo selaku Kepala Seksi Industri Logam

Mesin Alat Angkut Telematika Tekstil dan Elektronik (ILMATTE) di

Dinas Perindustrian. Pengamatan beliau mengenai Industrialisasi di

Karawang cukup akurat, kemauan dan kemampuan narasumber dapat

diandalkan. Beliau menyampaikan Pengaruh Industrialisasi yang

dirasakan pada masyarakat Karawang terutama pada masyarakat petani.

Beliau juga sudah cukup lama bekerja di Dinas Perindustrian Kabupaten

Karawang yaitu sejak tahun 2000. Dalam hal ini pernyataannya dapat

dipercaya karena sesuai dengan fakta yang ada.

Yuyu Yudaswara, selaku Kasi perlindungan Tanaman Padi dan Palawija

di Dinas Pertanian. Pengamatan beliau mengenai Pertanian di

Kabupaten Karawang cukup akurat, kemauan dan kemampuan

narasumber dapat diandalan. Beliau juga menyampaian adanya

pengaruh industrialisasi bagi masyarakat petani. Dalam hal ini

pernyataannya dapat diperaya arena sesuai dengan fata yang ada.

Suswanti selaku pekerja dibidang industri sebagai Staf Administrasi

HRD (Human Resources Departement) sekaligus GA (General Affair)

di PT.ENVICON EKATAMA. Pengamatan beliau mengenai

Industrialisasi di Karawang cukup akurat, kemauan dan kemampuan

narasumber dapat diandalkan. Beliau menyampaikan Pengaruh

Industrialisasi yang dirasakan pada masyarakat Karawang terutama
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pada masyarakat petani. Dalam hal ini pernyataannya dapat dipercaya

karena sesuai dengan fakta yang ada.

3. Interpretasi

Pada tahapan interpretasi dilakukan penafsiran terhadap sumber-sumber yang

sudah mengalami kritik internal dan eksternal dari data-data yang diperoleh. Setelah

fakta untuk mengungkapkan dan membahas masalah yang diteliti cukup memadai,

kemudian penulis melakukan penafsiran akan makna fakta dan hubungan antara

satu fakta dengan fakta lain. Penafsiran atas fakta harus dilandasi oleh sikap

objektif. Apabila dalam hal tertentu bersifat subjektif, harus subjektif rasional,

bukan subjektif emosional. Rekonstruksi peristiwa sejarah harus menghasilkan

sejarah yang benar atau mendekati kebenaran.13

Interpretasi, bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu sintesis dan analisis.

Interpretasi sering disebut biangnya subjektivitas karena dalam proses ini masuk

pemikiran-pemikiran penulis atau suatu fakta sejarah. Fakta-fakta tersebut

kemudian dirangkai menjadi suatu rentetan tak terputus daru suatu peristiwa. Dalam

penulisan sejarah subjektifitas itu diakui, namun subjektifitas itu tetap harus

dihindari.14

Interpretasi atau penafsiran sering juga disebut analisis sejarah. Dalam tahapan

Interpretasi ini penulis berusaha mengkaji dan manfsirkan bagaimana

Perkembangan Industrialisasi dan Perubahan Sosial Petani Muslim di Kabupaten

13 Nugroho Notosusanto, Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer, (Jakarta: Idayu, 1978),
Hal. 36.

14 Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu…,Hal.78.
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Karawang pada tahun 1983 sampai 2013. Proses interpretasi ini berdasarkan data

dan fakta yang ditemukan oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini menggunakan teori perkembangan

pranata sosial, yang dimana pranata sosial itu adalah menurut koentjarningrat

(1979) menyatakan bahwa pranata sosial adalah sistem-sistem yang menjadi

wahana yang memungkinkan warga masyarakat untuk berinteraksi menurut pola-

pola atau sistem tatakelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas

untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan

masyarakat.15

Teori Perkembangan yang menunjuk pada suatu proses kearah yang lebih

sempurna dan tidak dapat diulang kembali. Perkembangan juga diartikan sebagai

proses yang kekal dan tetap yang menuju kearah suatu organisasi pada tingkat

integrasi yang kebih tinggi, berdasarkan pertumbuhan pematangan dan belajar.16

Selain itu penulis juga menggunakan Teori perubahan sosial menurut Selo

Soemardjan, yang menjelasan perubahan sosial adalah segala perubahan pada

lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi

sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilau dan pola

pikir masyarakat.17 Menggunakan perubahan sosial; Evolusi yang menjelaskan

perubahan sosial memiliki arah tetap dan dialami setiap masyarakat. Maksudnya

15 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
16 www.kumpulandefinisi.com/2015/06/pengertian-dan-definisi-perkembangan.html, diakses

pada taggal 09 Mei 2017 Pukul 22.30.
17 www.kumpulandefinisi.com/2015/06/pengertian-dan-definisi-perkembangan.html, diakses

pada taggal 09 Mei 2017 Pukul 22.30.
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adalah perubahan sosial yang terjadi secara bertahap.18 Emite Durkheim (1858-

1917) berpendapat bahwa perubahan karena evolusi memengaruhi cara

pengorganisasian masyarakat, terutama yang berhubungan dengan kerja.19

Menggunakan teori industri. Menurut Departemen Perindustrian (2006),

industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku,

barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih

tinggi untuk penggunaanya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan

industri. Serta menggunakan teori modernisasi Menurut Abdul Syam. Modernisasi

adalah suatu proses transformasi sari suatu perubahan ke arah yang lebih maju atau

meningkat dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat.20

Dalam tahapan ini penulis melakukan penafsiran terhadap fakta-fakta yang

saling berhubungan setelah lolos pada kritik sumber. Melalui data-data dan fakta

yang didapat tentang industrialisasi di Karawang. Ditambah dengan sumber yang

didapat penulis mencoba untuk menafsirkan dan mengambil sikap terhadap data

tersebut agar dapat dipahami.

4. Historiografi

Historiografi yaitu penyajian yang berupa sebuah cerita sejarah. Dalam

penelitian ini akan disajikan dalam bentuk cerita sejarah yang tersusun secara

18 www.artikelsiana.com/2015/08/pengertian-sosial-teori-bentuk-dampak.html, diakses pada
tanggal 01 November 2017 Pukul 14.00

19 www.perpusku.com/2016/05/teori-teori-perubahan-sosial.html, diakses pada tanggal 09
Desember 2017 Pukul 22.30

20 www.pelajaran.co.id/2017/24/pengertian-modernisasi-menurut-para-ahli.html, diakses pada
tanggal 09 Desember 2017 Pukul 22.30
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sistematis dan kronologis. Tujuan Historiografi adalah merangkaikan kata-kata

menjadi kisah sejarah.21

Tahapan historiografi adalah penyampaian sintesis yang melalui penelitian,

setelah melalui tahapan-tahapan di atas dalam bentuk karya sejarah. Kegiatan

menghimpun jejak-jejak masa lampau dapat dilakukan dengan heuristik literatur,

yang tidak berbeda hakikatnya dengan kegiatan bibliografis yang lain, sejauh

menyangkut buku-buku tercetak. Proses penulisan kembali peristiwa sejarah, dalam

tahap ini fakta yang sudah disentesiskan dan dianalisis dipaparkan dalam bentuk

tulisan.

Historiografi adalah tahap akhir dari langkah-langkah penelitian yang dilakukan

penulis, yaitu dengan menyajikan keseluruhan isi permasalahan dalam uraian

dengan bahasa yang sederhana dan tidak lepas dari EYD. Dalam tahap penulisan

ini, penulis menggunakan model penulisan evolusi.

Penulis membagi empat bab dari penulisan ini yaitu sebagai berikut:

BAB I : Berupa bab pendahuluan yang dalamnya terdiri dari

latar belakang masalah, yang menguraikan pondasi awal penelitian yang kemudian

dibahas didalam bab-bab selanjutnya, untuk membahas pokok-pokok

permasalahnya maka dibuatlah perumusan masalah, dan tujuan penelitian adalah

jawaban dari semua pokok-pokok permasalahan, kemudian kajian pustaka yang

merupakan beberapa data yang akan dipakai dan beberapa hasil penelitian yang

sama, dan untuk menjelaskan tahapan penelitian maka dibuat langkah-langkah

penelitian yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

21 Nugroho Notosusanto, Op.cit., Hal. 10-12.
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BAB II : Membahas mengenai Latar Historis Kabupaten Karawang

(1983-2013).

BAB III : Membahas mengenai Perubahan Sosial Petani Muslim di

Kabupaten Karawang pasca Industrialisasi (1983-2013).

BAB IV : Merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang tercantum

dalam I-III. Bab ini juga menyimpulkan bagaimana dampak industrialisasi terhadap

masyarakat petani di Kabupaten Karawang, dan selanjutnya pada akhir penelitian

di lengkapi dengan daftar sumber dan lampiran-lampiran.


