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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan dalam bidang industri 

merupakan salah satu pelaksanaan pembangunan 

nasional Indonesia dalam rangka mewujudkan struktur 

ekonomi yang berimbang dan merata antara industri 

dengan pertanian. Perkembangan industrialisasi di 

Indonesia mulai berkembang pada Masa Orde Baru. 

Hal tersebut ditunjukan dengan adanya pembangunan 

pabrik-pabrik diseluruh Indonesia. Pada awalnya 

kawasan industri hanya dikembangkan oleh 

pemerintah melalui BUMN (Badan Usaha Milik 

Negara) sebagai reaksi terhadap meningkatnya jumlah 

industri. Namun seiring dengan meningkatnya 

investasi baik dari dalam negeri maupun dari luar 

negeri, maka pemerintah melalui Keppres No. 53 

tanggal 27 Oktober tahun 1989 mengijinkan usaha 

kawasan industri dikembangkan oleh pihak swasta 

(Kwanda, 2000, hlm. 54). 

Pembangunan industri merupakan hal yang 

sangat penting dalam meningkatkan kesempatan kerja 

serta memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi. 

Perkembangan industri dapat berlangsung baik apabila 

didukung oleh beberapa faktor teknologi industri dan 

peranan masyarakat setempat. Kawasan industri yang 

merupakan sektor penting dalam pembangunan 

ekonomi Indonesia, tentunya memerlukan tenaga 

kerja. Dengan berdatangannya modal asing yang 

ditanamkan di Indonesia, maka hal tersebut membuka 

lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. 

Agar terciptanya tenaga kerja yang kreatif dan inovatif 

maka masyarakat disekitar kawasan industri harus 
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dibina dan dipersiapkan menjadi masyarakat industri 

yang dapat bersaing dalam perkembangan yang terjadi 

dilingkungannya.  

Keberadaan kawasan industri dapat dikatakan 

sebagai salah satu ciri dari masyarakat modern, karena 

dalam industri sudah ada perkembangan dalam hal 

teknologi. Pertumbuhan kawasan industri di Indonesia 

tidak hanya dirasakan di kota-kota besar saja, dalam 

kurun waktu yang relatif cepat perkembangan tersebut 

juga merambah ke daerah-daerah pinggiran. Kawasan 

pinggiran yang umumnya masih lahan pertanian dapat 

beralih fungsi menjadi kawasan industri (Hayati, 2007, 

hlm. 106). Terlepas dari hal tersebut, kehadiran 

kawasan industri pada masyarakat agraris membawa 

perubahan-perubahan pada pola kehidupan masyarakat 

setempat. Perkembangan industri yang merambah 

kedaerah pinggiran, kini mulai berkembang ke daerah 

kabupaten-kabupaten salah satunya Kabupaten 

Purwakarta. Dalam pembangunan industri, di 

Purwakarta banyak dibangun pabrik-pabrik industri 

yang tergolong dalam industri besar. Dearah 

penyebaran pabrik industri terbagi dalam beberapa 

kecamatan yaitu, Kecamatan Bungursari, Cibatu, 

Jatiluhur, Babakancikao dan Campaka (Sutisna, 2015, 

hlm. 1). Penelitian yang dilakukan penulis dilakukan 

di Kecamatan Campaka yang merupakan salah satu 

lokasi dari kawasan industri di Purwakarta. 

Pada tahun 1995 Kecamatan Campaka mulai 

dijadikan sebagai kawasan industri di Kabupaten 

Purwakarta. Sebelum dijadikan sebagai kawasan 

industri, Campaka merupakan kawasan pertanian yang 

luas dengan lahan tanah yang produktif. Sama seperti 

masyarakat agraris lainnya mayoritas penduduknya 

bermatapencaharian sebagai petani dan buruh tani 

yang menggantungkan hidupnya dengan mengolah 
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tanah. Sebagian besar tanah di Campaka cukup subur. 

Pada musim hujan, sawahnya tergenang air disertai 

tekstur tanah yang bagus hingga panen dapat 

dilakukan setahun dua kali. Jenis tanah seperti ini, 

digunakan para petani untuk ditanami padi, palawija 

dan tebu. Selain karena tanahnya yang subur dan 

iklimnya yang baik bagi pertanian, juga karena tingkat 

pendidikan masyarakat setempat masih sangat rendah 

sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja di bidang 

lainnya. 

Pembangunan pabrik industri di Campaka ini, 

selain sebagai perwujudan kebijakan ekonomi makro, 

juga adanya dukungan kondisi fisik lingkungan yang 

bagus, lahan datar yang luas, harga tanah yang masih 

relatif lebih murah dibandingkan di daerah lainnya, 

serta insfrastruktur jalan yang baik sebagai akses 

menuju kota besar lebih dekat sehingga mobilitas 

industri lebih efektif dan efesien. Dengan demikian, 

keadaan tersebut dianggap oleh para pemilik modal 

sebagai hal yang menguntungkan bila menanamkan 

modalnya di Kecamatan Campaka. Hampir sebagian 

besar pabrik-pabrik dibangun di Kabupaten 

Purwakarta. Salah satu investasi yang tergolong besar 

dibangun di Campaka diantaranya pabrik garmen, 

pabrik pemintalan, pabrik cat dan pabrik elektronik. 

Tidak hanya pabrik-pabrik industri, pembangunan 

yang menunjang kebutuhan masyarakat sekitar juga 

mulai dibangun seperti gedung perkantoran, rumah 

sakit, sekolah-sekolah, rumah-rumah kost, dan 

kompleks perumahan. 

Berubahnya penggunaan tanah sejak 

masuknya industri dan pemukiman baru menyebabkan 

areal pesawahan semakin menyempit bahkan 

cenderung hilang. Bahkan areal pesawahan yang 

tersisapun sudah direncanakan untuk kompleks 
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perumahan, sehingga mau tidak mau masyarakat yang 

berada di sekitar kawasan industri harus bisa 

beradaptasi dengan adanya perubahan di 

lingkungannya. Selain itu juga masyarakat Campaka 

umumnya beralih mata penaharian secara berangsur-

angsur dari petani dan buruh tani menjadi buruh pabrik 

dan bidang jasa lainnya.  

Bersamaan dengan tumbuhnya industri di 

lingkungan tempat tinggalnya, mereka yang memiliki 

modal dari hasil penjualan tanah membuat rumah-

rumah kost dan warung-warung makanan siap saji 

maupun warung sembako. Selain karena lahan 

pertanian yang semakin menyempit, berubahnya mata 

pencaharian pada masyarakat setempat juga karena 

upah yang ditawarkan industri lebih menggiurkan 

dibandingkan menjadi petani maupun buruh tani. 

Selain faktor tersebut, menjadi buruh pabrik 

memberikan keuntungan diantaranya, penghasilannya 

lebih jelas, waktu bekerjanya lebih jelas, bentuk 

pekerjaannya yang lebih nyaman, dan mendapat 

jaminan kesehatan. Namun untuk menjadi buruh 

pabrik tidak semata-mata dilihat dari keterampilannya 

saja, dalam hal pendidikan juga pabrik industri akan 

menilai kualitas pendidikannya.  

Seiiring berjalannya waktu, masyarakat 

sekitar kawasan industri Campaka mulai menyadari 

akan perlunya peningkatan kualitas pendidikan. 

Karena untuk bekerja sebagai buruh pabrik, tentunya 

harus memiliki pendidikan yang tinggi dan berkualitas. 

Kesadaran akan pentingnya pendidikan tersebut 

dirasakan semenjak dibangunnya pabrik-pabrik 

industri di Kecamatan Campaka, yang berpendidikan 

tinggi semakin meningkat dibandingkan dengan orang 

tua mereka yang hanya lulusan pendidikan rendah saja 

sebelum adanya pembangunan kawasan industri di 
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Campaka. Faktor pendidikan juga telah mendorong 

masyarakat setempat untuk beralih mata pencaharian. 

Terutama bagi masyarakat yang berusia produktif yang 

memiliki pendidikan tinggi, mereka cenderung tidak 

tertarik untuk bekerja sebagai buruh tani karena 

penghasilan sebagai buruh tani tidak menjajikan 

dibandingkan menjadi buruh pabrik yang memberikan 

berbagai keuntungan bagi kelangsungan hidupnya. 

Tercatat dalam data Badan Pusat Satistik Kecamatan 

Campaka tahun 2014, masyarakat yang menamatkan 

jenjang pendidikan SD (Sekolah Dasar) hingga SLTA 

(Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) mencapai 32.734 

orang (Kuspriadi, 2016, hlm. 8). 

Keberadaan industri di Kecamatan Campaka 

telah memberikan dampak positif, hal tersebut dapat 

dilihat dari masyarakat yang mampu menyesuaikan 

diri terhadap perubahan lingkungannya, mereka akan 

diuntungkan karena dapat memanfaatkan situasi 

dengan keberadaan perindustrian di Campaka. Namun, 

dampak negatif bagi masyarakat yang belum mampu 

beradaptasi dengan baik terhadap perubahan tersebut 

akan mengalami kesulitan, baik itu karena tidak 

memiliki modal yang memadai secara materil, ilmu 

pengetahuan, keahlian maupun mental masyarakat 

yang belum siap mengoptimalkan kesempatan yang 

ada untuk merubah hidunya menjadi lebih maju. 

Akibatnya masyarakat yang kurang bisa 

memanfaatkan keberadaan industri tersebut akan 

cenderung dirugikan, karena lahan pertanian yang 

merupakan tempat mereka menggantungkan hidup 

mulai menyempit atau bahkan mungkin habis akibat 

kehadiran pembangunan industri. Pada akhirnya 

peluang dan kesempatan yang ada pun lebih 

dimanfaatkan oleh para pendatang dari luar Kecamatan 

Campaka. 
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Masuknya para pendatang dari luar Campaka, 

telah mengubah masyarakat Campaka yang awalnya 

merupakan masyarakat yang homogen (sama) menjadi 

heterogen (beragam). Para pendatang yang datang ke 

Campaka mayoritas bekerja di pabrik-pabrik industri. 

Namun, ada juga dari mereka yang datang untuk 

berdagang dan memanfaatkan berbagai peluang di 

sekitar kawasan industri. Diantara mereka juga ada 

yang membeli sebidang tanah yang kemudian 

membuka mini market dan toko-toko, seperti toko 

peralatan rumah tangga, elektronik, dan bangunan. 

Interaksi antara para pendatang dengan masyarakat 

Campaka pun berlangsung dalam proses adaptasi, 

karena datangnya beragam adat dan kebiasaan yang 

berbeda. Sehingga perubahan situasi dari masyarakat 

homogen ke heterogen tersebut menyebabkan 

terjadinya perubahan sosial ekonomi dalam 

masyarakat Campaka. Bagi masyarakat sekitar yang 

belum bisa beradaptasi terhadap perubahan tersebut, 

mereka hanya menjadi penonton dari perubahan sosial 

ekonomi dilingkungannya.  

Perubahan kondisi sosial ekonomi yang 

terjadi di Kecamatan Campaka tersebut menumbuhkan 

ketertarikan kepada penulis. Hal pertama yang 

menumbuhkan ketertarikan penulis untuk mengkaji 

perkembangan kawasan industri di Kecamatan 

Campaka adalah dampak yang ditimbulkan dari 

adanya pabrik industri terhadap kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat Campaka yang sebelumnya 

adalah wilayah pertanian kemudian berubah menjadi 

wilayah perindustrian. Perkembangan kawasan 

industri di Campaka juga menimbulkan berbagai 

macam masalah dan persaingan antara para pendatang 

dengan masyarakat yang tinggal disekitar industri, 

sehingga penulis ingin mengkaji lebih jauh lagi 
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bagaimana perubahan sosial ekonomi yang terjadi 

pada masyarakat sekitar kawasan industri di Campaka 

yang menimbulkan perubahan-perubahan, termasuk 

didalamnya perubahan sosial ekonomi.  

Selain perubahan sosial ekonomi 

perkembangan kawasan industri juga merubah 

lingkungan fisik. Kawasan industri yang 

membutuhkan lahan untuk membangun pabrik-pabrik 

tersebut menyebabkan lahan-lahan hijau yang ada 

diwilayah Campaka menjadi menyempit. Namun, 

perubahan tersebut bisa berdampak negatif dan positif 

bagi masyarakat sekitar kawasan industri. Dampak 

negatif yang ditimbulkan yaitu adanya kerusakan 

lingkungan seperti limbah yang tidak diolah secara 

baik, polusi, asap, dan udara yang sangat gersang dan 

panas, serta mobilitas masyarakat yang bertambah 

menyebabkan kemacetan diwilayah tersebut. 

Sedangkan dampak positif dari adanya kawasan 

industri adalah banyaknya bangunan sarana dan 

prasana yang memadai bagi masyarakat sekitar 

Campaka. 

Kurun waktu yang dipilih oleh penulis dalam 

kajian ini adalah tahun 2000-2015. Pada tahun 1995 

hanya ada enam pabrik industri di Kecamatan 

Campaka, namun pada tahun 2000an kawasan industri 

tersebut berkembang dan merambah pembangunannya 

ke dearah-daerah perkampungan. Menurut Badan 

Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta pada tahun 2015 

luas lahan pertanian sawah Kecamatan Campaka 

sekitar 852 Ha, sedangkan luas lahan bukan pertanian 

seluas 1110 Ha (Kuspriadi, 2016, hlm. 22). Tidak 

semua lahan pertanian yang tersisa besifat produktif. 

Hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap hasil 

panen para petani, sehingga mempengaruhi 

masyarakat yang awalnya sebagai petani dan buruh 
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tani berganti mata pencaharian sebagai buruh pabrik 

dengan penghasilan dan jaminan ketenagakerjaan yang 

terjamin oleh pihak industri. Faktor lain dari adanya 

kawasan industri adalah tingkat pendidikan 

masyarakat Campaka yang dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan. Selain itu, sektor utama 

penyumbang Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) Kabupaten Purwakarta semakin meningkat 

dari sektor industri pada setiap tahunnya, terlihat dari 

kenaikan pendapatan tahun 2009-2013, dari 

3.345.240,00 juta rupiah hingga 4.218.244,12 juta 

rupiah (Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, 

tahun 2008).  

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis 

berkeinginan untuk mengkaji lebih jelas mengenai 

perkembangan kawasan industri di Kecamatan 

Campaka dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat Purwakarta, dalam sebuah skripsi 

yang berjudul “Perubahan Sosial Ekonomi 

Masyarakat Kecamatan Campaka Kabupaten 

Purwakarta: Kajian Historis tahun 2000-2015”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, 

permasalah utama yang menjadi pokok kajian yaitu 

“bagaimana perubahan sosial ekonomi masyarakat 

Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta tahun 

2000-2015?”. Agar pembahasan lebih terfokus, maka 

penulis mengembangkannya dalam beberapa 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana kehidupan masyarakat di 

Kecamatan Campaka sebelum adanya 

kawasan industri? 



9 
 

Ririn Rindu Nugraha, 2017 
PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT 
KECAMATAN CAMPAKA KABUPATEN PURWAKARTA: 
Kajian Historis Tahun 2000-2015Universitas 
Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

2. Bagaimana perkembangan kawasan industri 

di Kecamatan Campaka Kabupaten 

Purwakarta tahun 2000-2015? 

3. Bagaimana upaya masyarakat Kecamatan 

Campaka dalam menghadapi perkembangan 

industri di daerahnya? 

4. Bagaimana dampak keberadaan kawasan 

industri terhadap kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat Kecamatan Campaka Kabupaten 

Purwakarta tahun 2000-2015? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh 

penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan gambaran umum kondisi 

masyarakat Kecamatan Campaka sebelum 

tahun 2000. Gambaran umum Kecamatan 

Campaka yang meliputi: kondisi geografis, 

keadaan administratif serta keadaan sosial 

ekonomi masyarakat sebelum adanya 

perluasan industri tahun 2000. 

2. Mendeskripsikan perubahan-perubahan yang 

terjadi dalam kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat Kecamatan Campaka Kabupaten 

Purwakarta tahun 2000-2015 dengan adanya 

peralihan dari bidang pertanian ke bidang 

industri yang mencakup aspek pendidikan, 

mata pencaharian dan perkembangan 

penduduk.  

3. Menjelaskan usaha-usaha yang dilakukan 

oleh masyarakat Kecamatan Campaka tahun 

2000-2015 dalam menghadapi pergeseran 

yang terjadi di daerahnya. 

4. Mendeskripsikan tentang kontribusi industri 

di Kecamatan Campaka terhadap masyarakat 
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setempat seperti pendidikan, mata 

pencaharian, jumlah pendapatan dan gaya 

hidup. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian menengenai perubahan sosial 

ekonomi masyarakat di Kecamatan Campaka pada 

tahun 2000-2015 ini, diharapkan dapat memberikan 

maanfaat, sebagai berikut: 

1. Menambah khazanah dalam penulisan sejarah 

lokal kabupaten Purwakarta mengenai 

kawasan industri yang berdampak terhadap 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat 

Kecamatan Campaka tahun 2000-2015. 

2. Hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan masukan kepada masyarakat dan 

pemerintah Kabupaten Purwakarta mengenai 

perkembangan pembangunan kawasan 

industri di Purwakarta agar tidak terjadi krisis 

lahan pertanian. 

3. Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi 

referensi baik bagi dunia ilmu pengetahuan 

maupun bagi pihak yang menaruh perhatian 

terhadap peralihan bidang pertanian ke 

bidang industri khususnya di Kecamatan 

Campaka Kabupaten Purwakarta serta 

menjadi bahan yang akan menambah 

pengetahuan mengenai pengaruh 

perkembangan industri pada masyarakat 

petani. 

 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi, mengacu pada 

teknik penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh 

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Dari hasil 
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yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan dan 

wawancara dikumpulkan kemudian akan disusun 

dalam sebuah laporan dengan sistematika penulisan 

skripsi. Adapun mengenai penjelasan sistematika 

penulisan skripsi tersebut, adalah sebagai berikut: 

Bab I merupakan pendahuluan dari penulisan 

penelitian yang menjelaskan mengenai latar belakang 

masalah, yang memuat penjelasan mengapa masalah 

yang diteliti timbul dan penting untuk dikaji, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penelitian. 

Bab II membahas mengenai kajian pustaka 

yang berisi tentang berbagai pendapat yang bersumber 

pada literatur yang berkaitan dengan permasalahan 

yang akan dikaji yaitu mengenai “Perubahan Sosial 

Ekonomi Masyarakat Kecamatan Campaka Kabupaten 

Purwakarta: Kajian Historis tahun 2000-2015”. 

Bab III berisi metode penelitian yang 

menguraikan tentang metode penelitian yang 

digunakan penulis dalam mencari sumber dan cara 

pengolahan sumber yang dianggap relevan dengan 

permasalahan yang dikaji. Adapun metode yang 

digunakan terdiri dari heuristik, kritik sumber, 

interpretasi dan historiografi. 

Bab IV merupakan pembahasan mengenai 

hal-hal yang berhubungan dengan seluruh hasil 

penelitian yang dilakukan oleh penulis. Uraian tersebut 

berdasarkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan 

pada bab satu. 

Bab V adalah simpulan, implikasi dan 

rekomendasi yang merupakan bab terakhir dalam 

rangkaian penulisan karya ilmiah yang berisi tentang 

kesimpulan jawaban dari pertanyaan penelitian yang 

diajukan dalam rumusan masalah. Penelitian yang 

dilakukan ini diharapkan dapat memberikan 
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rekomendasi untuk peneliti lain dan menjadi bacaan 

masyarakat umum mengenai perkembangan industri 

terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di 

Kecamatan Campaka. 

 

 

 

 

 

 

 


