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Abstrak 

Rahmat Marsaoly: Karawang: Dari Lumbung Padi ke Lumbung Pabrik 

Sumber-sumber penghidupan orang kampung terancam, akibat dari kepentingan modal dan 
kekuasaan segelintir golongan. Lahan-lahan pertanian berubah wajah menjadi lahan industri. 
Alas hidup orang kampung, sejarah dan budaya, tersingkir jauh dari realitas. Pengembangan 
dunia industri hanya menenggelamkan dunia pertanian. Kebijakan-kebijakan yang hadir hanya 
mementingkan mereka yang kaya, dan memarjinalkan masyarakat kecil. Industrialisasi yang 
merajalela menyeret nasib rakyat kecil di lumbung kehancuran. Pabrik-pabrik yang berdiri 
kokoh membunuh mati padi-padi kaum petani. Akibatnya, rakyat kecil hanya mampu 
menyesuaikan diri dengan dunia baru yang mengancam keselamatan hidup. Hal itulah yang 
terjadi di desa Sukaluyu. Orang Sukaluyu yang tak tahu apa-apa tentang dunia industri harus 
menjual lahan pertaniannya kepada perusahaan dan pengusaha kaya, karena didukung dengan 
pemerintah yang memberikan iming-iming lapangan pekerjaan yang luas dan dunia usaha baru. 
Akibatnya, orang Sukaluyu kehilangan tanah sebagai tempat tinggal asalnya, hanya karena 
mengejar-ngejar sesuatu bernama uang. 

Kata Kunci: Industri, peralihan lahan, kebijakan pemerintah, krisis, petani, uang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Isi 

PENDAHULUAN ....................................................................................................................................... 1 

SEJARAH SINGKAT KARAWANG ............................................................................................................... 1 

KARAWANG PADA MASA LUMBUNG PADI ............................................................................................. 2 

PERUBAHAN DESA SUKALUYU ................................................................................................................ 4 

SISTEM PERTANIAN DESA SUKALUYU ..................................................................................................... 5 

ALIHFUNGSI LAHAN PETANI KE INDUSTRI (1970-AN) ............................................................................. 5 

Alihfungsi Lahan Petani ke Industri (1980-an) .............................................................................. 7 

Alihfungsi Lahan Petani (1990-an) ................................................................................................ 8 

Alihfungsi Lahan Petani ke Industri Tahun 2000-an ................................................................... 10 

 

 

 

 

 

 

 



  

1 
 

PENDAHULUAN 

Laporan ini ditulis di sebuah desa, yakni Desa Sukaluyu Kecamatan Telukjambe Timur 
Kabupaten Karawang yang berada dekat di pinggir irigasi persawahan. Sebuah irigasi yang 
diberi nama Irigasi Kalimalang. Irigasi ini melewati berbagai desa di Kabupaten Karawang dan 
mengairi persawahan para petani hingga melewati Bekasi dan Jakarta. Dari irigasi ini pula 
orang-orang Bekasi dan Jakarta mengambil kebutuhan air minum dan mandi. Irigasi Kalimalang 
telah menghidupkan orang-orang Karawang, Bekasi dan Jakarta berlangsung sudah berpuluh-
puluh tahun lamanya.  

Bila dahulu desa Sukaluyu, terkenal sebagai lumbung padi se-pulau Jawa, kini tiba-tiba berubah 
menjadi lumbung industri. Suatu perampasan ruang hidup yang telah didesain jauh-jauh hari 
melalui suatu “sistem baru” yang merubah produktifitas orang kampung. Dengan idiom suci 
perubahannya, yakni “pembangunan” dan “kemajuan”, membentuk ruang-ruang spasial baru 
yang justru menindas hidup orang kampung demi untuk kepentingan modal dan kekuasaan. Tak 
pelak lagi, sekarang ini, sistem dan budaya orang Sukaluyu seperti tercampak dari realitas 
sosialnya sendiri. Melalui riset ini juga didapat kecenderungan paham masyarakat saat ini lebih 
bergantung pada dunia industri dan tidak lagi pada dunia pertanian. 

Secara umum, dahulu Karawang menempati urutan pertama penghasil beras se pulau Jawa. 
Tapi, sekarang Kabupaten Karawang telah kehilangan predikat tersebut. Karawang kini berubah 
menjadi kawasan industri. Konsentrasi ekonomi di Jakarta makin besar, hingga semua 
pergerakan industri dialihkan ke Karawang.1  

Bila awalnya dari keseluruhan luas lahan di Karawang; 80 % di antaranya dipenuhi dengan 
lahan sawah. Memasuki era 1970-an lahan sawah mulai beralihfungsi menjadi lahan industri. 
Sekarang, lahan industri lebih besar menguasai lahan sawah. Hampir 60-70-% bentang lahan di 
Karawang adalah lahan industri. Dari sekian banyak pabrik yang berada di Karawang, sebagian 
besar di kuasai oleh investor luar negeri salah satunya Jepang. 

SEJARAH SINGKAT KARAWANG 

Menurut cerita masyarakat, nama Karawang diambil dari bahasa Sunda yaitu “karawaan” yang 
berarti “penuh lubang”. Adapun versi sejarah yang lain menyebutkan bahwa nama Karawang 
sudah muncul di abad ke-15 atau awal abad ke-16, yang di temukan dalam syair buku Bujangga 
Manik sebagai berikut: 

Leteng karang ti Karawang, 
Leteng susuh ti Malayu, 
Pamuat aki puhawang. 
Dipinangan pinang tiwi, 
Pinang tiwi ngubu cai, 

Adapula yang menyebutkan bahwa nama Karawang juga pernah ditemukan dalam buku harian 
Cornelius de Houtman seorang pemimpin armada dari Belanda pada tahun 1596 saat 
pertamakali menginjakkan kakinya di pulau Jawa, sebagai berikut: “Di tengah jalan antara 
Pamanukan dan Jayakarta, pada sebuah tanjung terletak Karawang”. Meskipun banyak sejarah 
yang menyebutkan nama Karawang ini, tapi kebanyakan masyarakat Karawang percaya bahwa 
Karawang adalah negeri yang penuh rawa dan banyak lubang.2 

Wilayah Karawang sudah sejak lama dihuni manusia. Peninggalan Situs Batujaya dan Situs 
Cibuaya (sekarang situs Batujaya dan Cibuaya dijadikan sebagai tempat pariwisata) yang luas 
menunjukkan pemukiman pada awal masa modern yang mungkin mendahului masa 

                                                           
1 Sumber:m..detik.com/finance/read/2013/12/13/134646/2441281/4/, di akses pada tanggal 10 februari 2014 
2 Sumber: http://fakarunsoed.blogspot.com, di akses pada tanggal 09 februari 2014 

http://fakarunsoed.blogspot.com/
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Kerajaan Tarumanegara. Penduduk Karawang semula beragama Hindu dan Budha dan wilayah 
ini berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. 

Agama Islam mulai dipeluk masyarakat setempat, pada masa Kerajaan Sunda, setelah 
seorang tokoh  bernama Syeik Hasanudin bin Yusuf Idofi, konon dari Makkah (ada pula yang 
menyebutnya dari Champa, India), yang terkenal dengan sebutan "Syekh Quro", menyampaikan 
ajaran; yang kemudian dilanjutkan oleh murid-murid Wali Songo. Berjalannya waktu, Kerajaan 
Sunda ditundukkan oleh Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung, maka Karawang 
terbagi menjadi dua. Menurut cerita orang-orang Karawang, oleh Sunan Gunung Jati membagi 
Karawang menjadi dua bagian; sebelah timur masuk wilayah Cirebon dan sebelah barat menjadi 
wilayah Kesultanan Banten.3 

Sebagai suatu daerah berpemerintahan sendiri tampaknya dimulai semenjak Karawang 
diduduki oleh Kesultanan Mataram, di bawah pimpinan Wiraperbangsa dari Sumedanglarang 
tahun 1632. Kesuksesannya menempatkannya sebagai Wedana (Bupati) pertama dengan gelar 
Adipati Kertabumi III. Semenjak masa ini, sistem pertanian melalui pengairan irigasi mulai 
dikembangkan di Karawang dan perlahan-lahan daerah ini menjadi daerah pusat 
penghasil beras utama di Pulau Jawa hingga akhir abad ke-20. Selanjutnya, Karawang menjadi 
kabupaten dengan bupati pertama Raden Adipati Singaperbangsa bergelar Kertabumi IV yang 
dilantik 14 September 1633. Tanggal ini dinobatkan menjadi hari jadi Kabupaten Karawang. 
Hingga masuk pada tahun 1752-1786 terjadi peralihan penguasa dari Kerajaan Mataram kepada 
Belanda (VOC). Dari situ pula VOC melanjutkan sistem pertanian sawah dengan pengairan 
irigasi.4 

Pada masa menjelang kemerdekaan Indonesia, Kabupatem Karawang menyimpan banyak 
catatan sejarah. Rengas Dengklok merupakan tempat disembunyikan Soekarno Hatta oleh 
pemuda Indonesia untuk secepatnya merumuskan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 
pada tanggal 16 Agustus 1945. Dan masih banyak lagi peninggalan-peninggalan sejarah di sini 
(Karawang). Tempat-tempat bersejarah itu masih dapat kita saksikan hingga kini. 

KARAWANG PADA MASA LUMBUNG PADI 

Karawang selalu dikenal sebagai kota lumbung padi. Ini bermula dari masa Kerajaan Mataram di 
bawah pimpinan Wiraperbangsa dari Sumedanglarang tahun 1632. Kemudian pada masa 
pemerintahan militer Soeharto (Orde Baru), Karawang kembali dijadikan sebagai Kota Lumbung 
Padi sepulau Jawa. Menurut cerita orang asli Karawang, bahwa sebelum Soeharto meresmikan 
Karawang sebagai kota lumbung padi, pada dasarnya Karawang memang sudah mempunyai 
banyak sawah dan terkenal dengan penghasil padi  sejak masa Sultan Agung. 

Pada masa-masa pesatnya pertanian (masa Wiraperbangsa), orang Karawang menjadikan 
sawah sebagai moda produksi utama. Sebagian besar masyarakat mempunyai lahan sawah yang 
luas, adapula yang hanya beberapa petak lahan saja, sesuai dengan warisan para leluhur atau 
orang tua mereka secara turun-temurun. Daerah Karawang memang dikenal di belahan bumi 
Indonesia dengan predikat yang di sandangnya, karena sesuai dengan hasil alamnya yang ada. Di 
setiap keluarga memiliki lahan sawah. Yang menjadi buruh tani hanya sebagian kecil orang. 
Kebanyakan yang menjadi buruh tani adalah mereka yang datang dari luar daerah Karawang 
(pendatang). 

Orang Karawang juga memiliki adat dan budaya sebagai warisan leluhur mereka. Yang paling 
terkenal adalah budaya Nyi Pohaci dan Dewi Sri . Kebiasaan (budaya) ini mereka lakukan ketika 
akan memulai penanaman padi, saat dan setelah panen. Sebagai wujud syukur mereka terhadap 
Alam yang telah memberikan mereka penghidupan.  

                                                           
3 Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karawang, di akses tanggal 09 februari 2014 
4 Ibid: http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karawang, di akses tanggal 09 februari 2014 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tarumanagara
http://id.wikipedia.org/wiki/Makkah
http://id.wikipedia.org/wiki/Sunan_Gunung_Jati
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karawang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karawang
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Setiap daerah di Karawang tanpa terkecuali, tanpa memandang perbedaan suku, ras dan agama 
semua merayakannya. Bahkan mereka mengatakan perayaan ini sebagai kewajiban. Para petani 
sudah menganggap Dewi Sri sebagai makhluk bernyawa seperti manusia sehingga amat 
dihormati dan diperlakukan agar ia tidak marah, tidak berpenyakit, dan perlu di-ninabobokan 
agar menghasilkan padi dan bibit yang berkualitas. Sekarang, orang-orang Karawang mengenal 
Sri Pohaci yang dalam bahasa Sunda berarti, padi. Dahulu, bibit padi petani itu diambil dari bibit 
padi yang disimpan dari hasil tani tahun lalu. 

Bila sesekali gagal panen, maka mereka percaya bahwa ini semua karena kelalaian manusia. 
Tidak merawatnya dengan baik, atau karena menanam tidak pada musim atau hari yang sesuai. 
Kala itu sawah-sawah di Karawang jarang sekali terjadi serangan hama atau binatang-binatang 
lainnya. Sawah mereka di jaga dengan baik, proses panen dirayakan secara gotong royong, dan 
hasil panen mereka disimpan (tidak di jual). Hubungan sosial orang Karawang pun demikian. 
Fenomena sosial itu dapat dilihat ketika datang musim panen, mereka saling membantu dan 
berbagi hasilnya. Masyarakat mengatakan bahwa hampir semua simbol-simbol pertanian juga 
menjadi simbol kehidupan. Misalnya pada saat proses pernikahan, Alu (penumbuk padi) 
dijadikan sebagai simbol yang melambangkan laki-laki. Dan lesung (wadah dari kayu dengan 
lubang untuk menumbuk padi) menjadi simbol perempuan. Karena itu sangat mereka percaya 
bahwa alam dan manusia mempunyai relasi yang erat mengikat. Bila satu diantaranya 
ditiadakan, hilanglah yang lain. 

Masyarakat Karawang memang hanya mengenal dunia pertanian dan perkebunan. Ruang hidup 
itulah yang dijaga bersama secara turun-temurun. Keseimbangan antara manusia dan alam. 
Antara petani dan ladangnya. Di dalam cerita orang-orang Karawang, bahwa karawang adalah 
sebuah negeri yang termasuk berjasa menyumbangkan banyak tenaga untuk memperjuangkan 
kemerdekaan Indonesia dan eksistensi Karawang itu sendiri. Salah satunya adalah sebagai 
daerah yang memberikan sumbangsih ketahanan pangan. Memberi makan para pejuang ketika 
pangan di semua daerah di wilayah Pulau Jawa telah direbut habis oleh kolonial. Atau misalnya 
pada tahun 1624, ketika Karawang akan digempur oleh Kerajaan Banten, Sultan Agung yang saat 
itu telah menguasai Kerajaan Sunda menyuruh masyarakat Karawang untuk mempersiapkan 
logistik dengan membangun gudang-gudang beras.  

Tentang sistem pertanian di Karawang, menggunakan sistem irigasi (sawah) dan bedengan 
(kebun). Salah satu sungai mengaliri sawah-sawah para petani yakni sungai Citarum. Hulu 
sungai Citarum berada di Bandung. ketika pada tahun 1990-an, oleh Pemerintah Karawang 
membagi aliran Citarum menjadi dua bagian, yaitu pengairan irigasi yang disebut dengan irigasi 
KW, dan yang satu disebut dengan irigasi BTB. Untuk pengairan irigasi-KW dialiri di bagian 
Karawang Barat, sedang BTB mengalir ke Karawang Timur hingga menuju wilayah Jakarta dan 
Bekasi. Dari kedua aliran irigasi ini selalu membantu masyarakat Karawang dalam hal pertanian.  

Orang-orang Karawang juga percaya bahwa leluhur mereka telah menitipkan lahan sawah dan 
kebun kepada mereka untuk dijaga dan dijadikan sebagai kebutuhan hidup. Itulah mengapa, 
ketika seorang petani tidak pernah merawat sawahnya maka disebut sebagai orang yang tidak 
mengenal siapa Dewi Sri dan Nyi Pohaci. Keyakinan itu terus berlanjut hingga bertahun-tahun, 
bahkan berabad-abad lamanya.  

Sistem tenurial orang Karawang pada awalnya tidak pernah memutuskan hubungan manusia 
dengan alam, begitu sebaliknya. Masyarakat mempercayai alam sebagai sesuatu yang hidup 
layaknya seperti manusia. Alam yang hidup, itulah yang di sebut Dewi Sri dan Nyi Pohaci. 
Kepercayaan-kepercayaan ini telah terbangun sejak dahulu, pada masa Kerajaan Sunda masih 
berjaya. Hingga setelah Kerajaan Mataram menundukkan Kerajaan Sunda, masyarakat 
Karawang masih mempercayai itu.  

Namun berjalannya waktu, orang-orang mulai melupakan ajaran leluhurnya dan berganti 
dengan ajaran-ajaran yang lain. Ini disebabkan karena berbagai macam pengetahuan yang 
masuk kedalam keseharian orang karawang, dan pengaruh-pengaruh yang mudah mengikis alas 
budaya dan sejarah orang Karawang. Salah satunya adalah ketika para pengusaha kaya datang 
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membeli berhektar-hektar lahan sawah di Karawang, dan berbagai pabrik yang 
mengalihfungsikan lahan petani menjadi industri. 

Dalam kurun waktu yang begitu lama, Karawang menempatkan posisi utama dalam bidang 
pertanian pulau Jawa, kini berubah wajahnya dan predikatnya menjadi Karawang sebagai 
Lumbung Industri. 

PERUBAHAN DESA SUKALUYU 

Desa Sukaluyu adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten 
Karawang. Sejak dulu di masa-masa Kerajaan Sunda, Mataram, hingga 1970-an basis 
ekonominya adalah pertanian dan perkebunan.  

Desa ini juga merupakan salah satu desa dengan penduduk terbanyak di Kecamatan Telukjambe 
Timur. Luas sekitar 5,59 Km2. Kepadatannya berkisar 3.533, 09/km2.  Berdasarkan sensus 
Jumlah penduduk pada tahun 2001 berkisar sekitar 12.700 jiwa. Dan hampir setiap tahun 
penduduk di desa Sukaluyu senantiasa bertambah 3,8 persen. Bertambahnya jumlah penduduk 
ini disebabkan karena peningkatan urbanisasi. Terakhir data sensus penduduk pada tahun 2013 
adalah sekitar 19.750 jiwa5.  

Bila dahulu masyarakat di desa ini hidup dengan pertanian dan perkebunan. Maka, ketika 
bercokolnya berbagai macam industri, ia menjadi desa yang termasuk menampung banyak 
industri dari desa-desa lainnya. Desa Sukaluyu termasuk salah satu desa di Kecamatan 
Telukjambe Timur yang dimasuki berbagai perusahaan.  

Daftar Perusahaan di Desa Sukaluyu: 

Nama Perusahaan Pemilik Asal Produksi 

Pt. Mortar City  Jepang Semen instan 

Pt. Subur Jaya Teguh  Jepang Suku cadang motor 

Pt. Gas Negara Hendi Prio Santoso BUMN Gas 

Pt. Harum Jaya  BUMN Kardus (bungkusan 
minuman, seperti 
bungkusan teh kotak 
dsb) 

Pt. Hanjaya Mandala 
sampoerna Tbk 

 Jepang Rokok 

 

Karena berdiri di sana-sini sektor perindustrian, maka di desa ini pula berdiri berbagai 
perumahan. 

Daftar Perumahan di Desa Sukaluyu: 

Nama Perumahan Asal Pengembang 

Perumahan Perumnas Bumi Telukjambe Pemerintah Kabupaten 

Perumahan Karawang Grand Village Jepang 

Perumahan Galuh Mas (masih dalam proses) Jepang 

 

                                                           
5 Sumber: BPS Karawang 2013, eprints.uns.ac.id/7229/1/78151607200904531.pdf  di akses tanggal 10 februari 2014, di 
akses pada Tgl 10 februari 2014 
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SISTEM PERTANIAN DESA SUKALUYU 

Seperti yang disebutkan semula bahwa dahulu sebelum mengenal dunia industri, orang 
Sukaluyu hanya mengenal pertanian dan perkebunan dalam sejarah panjang berabad-abad. Oleh 
karena itu, tentu mereka mempunyai sebuah sistem bertani dan berkebun. 

Dahulu, ketika mereka ingin membuat sebuah lahan tani atau kebun, terlebih dahulu mereka 
merambah hutan. Setelah hutan selesai dirambah, mereka membakar kayu-kayu yang telah 
ditebang untuk diambil abu kayu itu dan ditaburi di atas ladang. Ini bertujuan untuk membuat 
tanah menjadi semakin subur dan tanaman yang akan ditanam berkualitas baik. Hal semacam 
ini sering berlaku untuk para petani kebun yang akan menanam sayur-sayuran dan tanaman-
tanaman lainnya. Model sistem seperti ini bertahan cukup lama. 

Setiap kali setelah selesai memanen hasil kebun, mereka mencari kayu di hutan untuk dibakar 
dan ditaburi di atas ladang. Begitu seterusnya. Pupuk dari hasil pabrik tak pernah mereka kenali. 
Model pemupukan mereka saat itu adalah dengan menggunakan pupuk alami seperti kotoran 
binatang, dedaunan, dan sejenisnya yang bersifat organik. 

Berbeda dengan ladang kebun, dalam sistem pengairan sawah orang Sukaluyu menggunakan 
sistem irigasi. Kebanyakan pengairan irigasi di Karawang pada umumnya diambil dari sungai 
Citarum. Desa Sukaluyu adalah desa yang irigasinya diambil dari sungai Citarum, yang sekarang 
ditandai (dikenal) dengan kode BTB. 

Seperti tradisi Karawang pada umumnya, orang Sukaluyu juga selalu melakukan perayaan Nyi 
Pohaci dan Dewi Sri. Tradisi ini dilakukan ketika memulai penanaman padi, hingga tiba saat, dan 
selesai panen. Yaitu dengan cara membaca beberapa ayat suci al Qur’an atau yang lain 
menggunakan bahasa Sunda. Menurut orang Sukaluyu, kebiasaan ini dilakukan untuk 
menghormati alam demi mendapatkan hasil yang baik ketika padi tumbuh dan di kala panen 
nanti. 

Tujuan lain dari kebiasaan ini dilakukan yakni untuk mendapatkan bibit padi yang unggul. 
Adapun proses pemupukan padi dilakukan dengan cara mengambil kembali sekam, jerami, dan 
dedak padi ketika selesai memanen, kemudian menaburi sekam, jerami dan dedak di atas ladang 
sawah. 

Ketika tiba waktu panen, orang Sukaluyu mempunyai tradisi saling membantu antara sesama. 
Bersama-sama mereka menjaga perairan irigasi jangan sampai terjadi kerusakan. Pengelolaan 
pertanian di Sukaluyu terjalin baik. Pola pengelolaan irigasi menjadi tanggungjawab bersama. 
Pola gotong royong dan tanggung renteng (pekerjaan memanen sawah yang dilakukan bersama-
sama tanpa mengharapkan imbalan) menjadi tradisi warga. 

Berjalan waktu, ketika memasuki zaman Orde Baru, orang Sukaluyu mulai didesak oleh 
kehadiran industri. Demi kepentingan modal dan kekuasaan segelintir orang, sumber-sumber 
penghidupan orang Sukaluyu mulai diambil. Dunia pertanian yang selama itu menjadi 
kebutuhan orang Sukaluyu dan dijaga dengan baik, mengalami ketersingkiran. Pengalihan lahan 
petani ke industri mulai terjadi. Dan dunia pertanian orang Sukaluyu perlahan diasingkan. 
Segala yang menyangkut dengan sistem pertanian asli orang Sukaluyu pun mulai dilupakan. 

ALIHFUNGSI LAHAN PETANI KE INDUSTRI (1970-AN) 

Menurut cerita orang Sukaluyu, pada tahun 1970-an, hampir di setiap rumah orang-orang 
bekerja sebagai petani di ladang sawah dan kebun. Sekalipun ada yang tidak memiliki lahan 
pribadi, dan hanya menjadi buruh tani, masih dapat mereka bertahan hidup dengan itu.  

Misalnya sebuah ungkapan dari seorang mantan buruh tani warga Sukaluyu:  

“Dahulu kami bisa makan dan minum dari pekerjaan kita sebagai tani. Bahkan kami sangat 
senang bekerja di sana, sekalipun kami hanya sebagai buruh tani”. 
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Dunia pertanian sebagai kebutuhan dan sahabat hidup orang Sukaluyu mulai mengalami 
keburaman. Masih Pada era yang sama (1970-an) di masa pemerintahan militer Soeharto (Orde 
Baru), roda pertanian Desa Sukaluyu berjalan timpang. Tidak seperti biasanya. Wajah asli 
pertanian mulai berubah. Perubahan itu terjadi di berbagai sisi. Mulai dari sistem pemupukan 
tanaman, pengupahan buruh tani, hingga mulai minimnya perayaan-perayaan budaya 
tradisional. Dunia pertanian yang sudah sejak lama dinikmati oleh orang Sukaluyu, mulai 
digantikan dengan dunia baru. Dari sanalah, ruang hidup dan kebutuhan hidup orang Sukaluyu 
pun mulai berubah. 

Sekalipun pada era itu (1970-an), oleh pemerintah militer Soeharto memberinya predikat 
penghasil pangan terbesar se-Pulau Jawa, namun predikat itu tak lain dan tak bukan, seperti 
tuturan seorang warga Desa Sukaluyu: 

“Pemerintah Orde Baru hanya mau mempercepat modal dan keuntungan pribadi”. 

Dengan berbagai macam bentuk dan pola yang dimainkan oleh sistem baru tersebut, Orang 
Sukaluyu mulai kehilangan budaya dan sistem mereka sendiri. Hal itu terjadi ketika para 
pengusaha besar Jakarta mulai gemar membeli lahan di daerah Sukaluyu dan Karawang pada 
umumnya. Warga desa yang telah mengenal sebuah alat tukar yang bernama uang pun mulai 
terbiasa menjual lahannya. Kebiasaan-kebiasaan warga menyimpan hasil panennya, kini 
terbiasa untuk menjual hasil panennya sebagian dan sebagiannya di jual untuk mendapatkan 
uang. Dengan alasan kebutuhan ekonomi yang meningkat: membayar biaya sekolah anak-anak, 
membeli sepeda motor, merenovasi rumah, pergi naik haji, dan sebagainya.  

Bahkan dengan alasan kebutuhan ekonomi yang meningkat itu, warga desa rela mengorbankan 
sepetak lahan, bahkan berhektar-hektar lahan (sawah dan kebun) kepada para pengusaha kaya 
Jakarta. Keinginan membeli motor, merenovasi rumah dan keinginan-keinginan lainnya itu hadir 
tanpa mempertimbangkan sistem dan budaya tempatan. Hampir setiap tahun kala itu para 
pengusaha Jakarta berbondong-bondong membeli lahan warga. Kisah seorang Ibu di desa 
Sukaluyu membuktikan bahwa pada era itu, berdatangan pengusaha Jakarta membeli lahan 
warga.  

“Awalnya, lahan yang saya garap itu adalah milik warga desa, tapi pada tahun 1970-an, 
lahan itu dijual lagi kepada kepada seorang pengusaha kaya Jakarta”. 

Di sanalah, petani mulai kehilangan sistem lama mereka dan perlahan beralih kepada sistem 
baru tersebut. Pemandangan sosial seperti gotong royong dalam memanen sawah, saling 
membantu antara sesama, seperti tereduksi oleh sebuah gaya baru yang justru membawa 
pemandangan lain, yakni mencari keuntungan pribadi yang individualistik, atau mementingkan 
diri sendiri. Jumlah buruh tani yang berasal dari warga kampung sendiri pun semakin 
bertambah. Salah satu faktor bertambahnya buruh tani dikarenakan banyak lahan yang dijual 
kepada pengusaha-pengusaha kaya. Dan  upah buruh tani yang mulanya dalam bentuk sekarung 
padi itu, ikut berubah bentuk menjadi sesuatu yang lain, yakni uang. Semua kesadaran warga 
tentang ekonomi yang meningkat itu tidak terjadi secara alamiah, ia merupakan sebuah 
kesadaran lain yang didesain oleh segelintir orang, demi mencapai akumulasi modal dan 
kekuasaan. 

Saat itu, masih di zaman Orde Baru, pemerintah mulai memberikan berbagai bantuan, berupa 
pupuk dan obat-obatan untuk para petani. Sebuah bantuan yang datang tiba-tiba tanpa 
diundang atau diminta oleh para petani. Bantuan pupuk dan obat-obatan kala itu dilakukan 
setiap satu tahun dua kali. Semua bantuan itu bukannya membawa keuntungan bagi para petani, 
tetapi malah merugikan kaum petani. Akibat dari itu adalah tanaman para petani mengalami 
penurunan kualitas. Semakin para petani sawah membunuh hama di sawah dengan obat kimia, 
semakin banyak hama yang berdatangan. Semakin para petani kebun merawat tanaman-
tanamannya dengan obat-obatan yang diberikan itu, semakin banyak tanaman-tanamannya 
tidak subur dan tidak berkualitas.  
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“Padahal saat kita pakai pupuk yang dikasih pemerintah itu semakin banyak hama 
membuat rusak padi. Begitu juga dengan petani kebun dengan tanaman-tanamannya”. 

Begitu ungkap seorang petani di Sukaluyu tentang akibat penggunaan pupuk kimia itu. 

Akibat lain dari itu adalah para petani mulai kehilangan budaya pemupukan dengan 
menggunakan pupuk alami yang dilakukan dengan usaha sendiri, dan beralih kepada pupuk 
yang berasal dari industri/pabrik (Pupuk Kujang, Pestisida, dan lainnya). 

Sekalipun sebagian cara-cara lama bertani mereka tinggalkan (seperti: tidak lagi memakai 
pupuk alami), namun beberapa kebiasaan mereka masih tetap berlangsung, seperti perayaan 
Nyi Pohaci dan Dewi Sri ketika memulai penanaman, akan dan setelah melakukan panen. 
Namun, kebiasaan ini juga mulai goyah karena semakin minimnya perhatian masyarakat 
terhadap budaya setempat. 

Bantuan pemerintah ini berlangsung senantiasa. Dan karena begitu kuat pengaruhnya terhadap 
petani, sehingga membuat para petani merasa sangat di manja. Seorang warga mengatakan: 

‘‘Kalau pakai cara lama, sangat menguras tenaga dan ribet”.  

Akhirnya banyak dari para petani mulai menggantungkan nasib pertaniannya kepada pupuk  
kimia yang datang dari bantuan pemerintah. Pupuk kimia menjadi seperti sebuah ‘pusaka’ bagi 
para petani dan tanaman-tanamannya. 

Ragam macam cara dan mekanisme dimainkan oleh pemerintah kala itu untuk 
mengalihfungsikan lahan petani menjadi lahan industri. Selain melalui mekanisme bantuan 
pupuk, salah satu mekanisme yang dimainkan pada tahun-tahun ini (1970an) adalah dengan 
cara melakukan sosialisasi penjualan lahan melalui para tokoh masyarakat dan Pemerintah 
Desa. Saat itu, hampir di setiap minggu terdapat dua kali pertemuan. Dalam tiap pertemuan, 
yang dibahas selalu saja tentang penjualan lahan sawah. Pemerintah desa dan para tokoh 
masyarakat dan tokoh agama menyemangati masyarakat dengan iming-iming usaha baru dan 
rumah yang bagus, jalan yang bagus, bersih tidak becek dan tidak berdebu. Sedangkan dari 
tokoh agama selalu yang mereka bicarakan untuk mengajak warga menjual lahan adalah agar 
cepat naik haji ke tanah suci. Hampir di setiap hari obrolan yang berputar di tengah masyarakat 
adalah tentang pembebasan lahan. Obrolan ini dituturkan dengan gembira dan semangat penuh. 
Orang Sukaluyu disihir oleh kata-kata dan janji-janji yang handal dan tangguh. Seakan-akan yang 
mendominasi tiap ruang kesadaran orang Sukaluyu adalah gaya hidup baru di dunia yang juga 
seakan-akan baru. Dan kesadaran seperti ini melekat erat dan terbangun dalam jiwa orang 
Sukaluyu.  

Segala yang menyangkut dengan dunia pertanian mulai redup. Dunia baru yang bernama 
industri memberi warna baru bagi masyarakat Desa Sukaluyu. Tak pelak, orang Sukaluyu 
menerima dunia baru tersebut (industri). 

Alihfungsi Lahan Petani ke Industri (1980-an) 

Sampai era 1980-an pertanian di Sukaluyu masih tetap bertahan. Sekalipun alihfungsi lahan 
petani senantiasa berlangsung. Mereka sebagian masih tetap bertani. Namun, sungguh sayang, 
bila pada tahun-tahun sebelumnya mereka menggarap lahan milik sendiri, pada tahun-tahun ini 
(1980-an), mayoritas petani di Sukaluyu lebih banyak yang menjadi buruh tani. Sebagian besar 
lahan sawah dan kebun telah dikuasai oleh para pengusaha kaya Jakarta. Pelepasan lahan yang 
dilakukan Orang Sukaluyu menjadi minat bersama. Permeter tanah dijual seharga 1500 rupiah. 
Banyak dari mereka yang beralih profesi, membuka warung-warung kecil, menjadi kuli 
bangunan di berbagai proyek pemerintah, dan sebagian lain yang menjadi buruh tani. Sebagian 
besar lahan petani yang telah dikuasai oleh pengusaha kaya Jakarta mulai dibangun perumahan-
perumahan, pom bensin, dan berbagai pertokoan besar. Kondisi pertanian warga mengalami 
penurunan. Lahan pertanian di desa Sukaluyu semakin berkurang. 
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Bantuan pupuk dari Pemerintah masih saja berlangsung. Tanah-tanah petani semakin tidak 
produktif. Nasib tanaman di kebun dan padi di sawah semakin buruk pertumbuhannya. Dan 
hasil panen padi tak seperti dahulu lagi. Bila di tahun sebelumnya hasil panen sawah mencapai 
7-8 ton dalam sekali panen, pada tahun-tahun ini hasil panen hanya mencapai 5-6 ton dalam 
sekali panen padi. Begitupun dengan petani kebun mengalami penurunan hasil panen. Seorang 
mantan petani desa Sukaluyu mengatakan: 

“Padahal dulu waktu saya masih bekerja di sawah milik seorang pengusaha Jakarta, hasil 
panen masih bisa 7-8 ton dalam sekali panen. Tapi, sekarang kami hanya bisa 
mengahasilkan 5-6 ton padi. Makin banyak hama yang menyerang padi dan tanaman-
tanaman di kebun. Dan tanahnya sudah tidak subur lagi. Ini akibat dari pemakaian pupuk 
kimia itu”. 

Saat itu, hampir sebagian besar petani di Sukaluyu yang telah menjual lahannya, keluar dari 
kampung (pergi ke desa lain) untuk membuka usaha-usaha baru di sana. Adapula yang 
membuka usaha-usahanya di dalam kampungnya sendiri. Pertanian makin minim. Adapun 
sebagian petani yang tersisa, kebanyakan mereka berasal dari kaum buruh tani. Bila di tahun 70-
an, jumlah buruh tani hanya sedikit, maka sekarang jumlahnya semakin banyak. Bahkan buruh 
tani itu sendiri adalah orang kampung yang awalnya mempunyai lahan pertanian dan 
menjualnya kepada orang lain. 

Warung-warung makan di jalanan mulai berjejeran, aktifitas perkebunan mulai menurun, nasib 
petani goyah. Buruh tani yang bekerja di lahan orang lain, bentuk upahnya berubah total. Dari 
sekarung padi menjadi beberapa lembar uang, 200 ribu rupiah dalam tiap sekali panen. 
Perubahan yang signifikan ini pun perlahan merubah segala bentuk pola pertanian dan 
kebutuhan hidup orang Sukaluyu. 

Sekalipun bentuk pengupahan kepada buruh tani di tahun-tahun sebelumnya sudah dalam 
bentuk uang, tapi nilai upah itu lebih banyak di tahun-tahun sebelumnya.  

Pola pertanian dari yang tradisional menjadi modern. Seperti alat-alat yang dipakai saat mulai 
menanam padi, dan saat panen. Seperti bantuan pupuk, alat-alat baru yang hadir ini pun tak 
pernah diminta dan diundang oleh para petani sendiri. Mesin-mesin panen padi dan penggarap 
sawah mulai berdatangan. Petani harus berusaha menyesuaikan dirinya dengan mesin baru 
tersebut. alat-alat baru yang berdatangan ini berasal dari bantuan pemerintah, dan sebagian lain 
milik pengusaha Jakarta yang telah memiliki lahan sawah.  

Di sana, ada sebuah ironi. Mesin-mesin baru yang disumbangkan pemerintah tak merata di 
setiap petani. Mesin-mesin ini tidak diberikan langsung kepada tiap-tiap petani, tapi melalui 
pemerintah desa. Dan untuk memakai alat baru tersebut harus melalui sistem sewa, atau 
dibayar kepada pemerintah desa. Dalam satu kali menyewa mesin ini dalam sekali panen atau 
penggarapan berkisar 10 ribu rupiah untuk mesin dari pemerintah desa. Sedangkan untuk 
menyewa mesin yang dari pemilikan pribadi, dalam sekali sewa berkisar 15-20 ribu rupiah.  

Padahal dahulu, saat sebelum menanam padi para petani melakukan penggarapan dengan 
memakai kerbau, dan alat untuk memotong padi saat panen dengan memakai arit. Kemudian, 
dari kerbau ke mesin, dan dari arit6 ke mesin panen. Dalam setiap melakukan penggarapan 
sawah, para petani mulai terbiasa memakai mesin penggarap, demikian juga saat melakukan 
panen, maka banyak dari para petani yang tak sedikit harus menyewa alat-alat baru tersebut 
kepada para pemilik sehingga harus mengeluarkan anggaran berupa uang. Hal ini juga yang 
mendorong para petani meninggalkan alat-alat tradisional mereka. 

Alihfungsi Lahan Petani (1990-an) 

Di desa Sukaluyu para investor makin berdatangan. Pada tahun 1990 masuklah sebuah 
perusahaan besar di Sukaluyu, PT. Gas Negara. Luas lahan yang diperlukan sekitar 5-10 ha. 

                                                           
6 Pisau bergagang yang bentuknya melengkung, dipakai untuk memotong padi, rumput dan sebagainya. 
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Permeter tanah seharga 12 ribu rupiah. Kawasan perusahaan yang satu ini berada tepat di lahan 
Perhutani dan sebagian lagi di lahan-lahan perkebunan masyarakat desa Sukaluyu, masyarakat 
desa Sirnabaya dan masyarakat desa Wadas.  

Biasanya masyarakat desa Sukaluyu mengetahui akan masuknya perusahaan dari warga yang 
berkedudukan di pemerintahan. Kemudian masih pada tahun sama, setelah PT.Gas Negara, 
masuk pula sebuah perusahaan dari luar negeri yaitu dari Jepang,  PT. Mortar City, dengan luas 
lahan yang diperlukan sekitar 50-100 ha. Seperti perusahaan PT. Gas Negara, kawasan 
perusahaan yang kedua ini juga berada tepat di tengah-tengah lahan Perhutani dan juga 
perkebunan masyarakat. PT. Gas Negara dan PT. Mortar City masuk dalam Kawasan 
Internasional Industrial City (KIIC). KIIC merupakan salah satu kawasan industri dari PT. Sinar 
Mas. Di dalam kawasan industri terdapat berbagai pabrik yang juga beragam produksi. 
Pengembang Kawasan Internasional Industrial City (KIIC) ini hampir menguasai seluruh lahan 
pertanian di desa Sukaluyu dan desa lainnya. Dan penjualan lahan warga kepada perusahaan 
semakin meningkat.  

Mekanisme peralihan lahan petani ke industri semakin meningkat dan berbeda. Dari pihak 
perusahaan dan pemerintah desa menggunakan cara yang sedikit berbeda dengan sebelum-
sebelumnya. Misalnya, dengan menggunakan beberapa orang kampung untuk menyuap warga 
yang mempunyai lahan dengan uang yang banyak. Tuturan seorang warga tentang mekanisme 
yang terjadi saat itu sebagai berikut:  

“Saat menghadap ke perusahaan kami diberi uang masing-masing 500 ribu rupiah. Dan 
saat itu perusahaan mengambil mediatornya dari orang desa sendiri untuk mendukung 
perusahaan dan merayu masyarakat dengan menyuapkan mereka uang. Saat itu salah 
seorang warga yang ikut terlibat dalam merayu masyarakat untuk menjual lahannya 
adalah Pak “...”7 dan beberapa teman-temannya. Pak “...” adalah teman baik saya sendiri. 
Uang yang diberikan itu di luar harga lahan kebun yang akan dibayar. Dan pada saat itu 
semua warga termasuk saya menerima uang itu. Keesokan harinya, pemerintah desa 
mengundang seluruh masyarakat desa untuk mengadakan pertemuan membahas soal 
pembebasan lahan itu”.  

Bantuan pemerintah berupa alat-alat modern (mesin-mesin panen dan garap) semakin banyak. 
Dan sistem sewa-menyewa masih tetap berjalan, bahkan semakin meningkat. Harga sewa pun 
ikut naik. Dari harga sewa 10-20 ribu rupiah menjadi 20-30 ribu rupiah. Petani makin banyak 
mengeluarkan biaya sewa mesin-mesin. Bantuan pupuk juga semakin meningkat. Beriring 
ketergantungan yang semakin mendalam. Sehingga semakin membunuh daya kreasi petani, juga 
membunuh unsur hara tanah dan tanaman nya sendiri.  

Nasib petani semakin miris. Orang-orang kampung yang telah menjual lahannya belakangan 
merasa jemu dan menyesal dengan tindakan penjualan lahan. Misalnya kisah seorang warga, 
dari menjual lahan, ia hanya membeli satu buah unit sepeda motor, membeli perabot-perabot 
rumah tangga, dan tambahan biaya menyekolahkan anaknya. Saat itu aktifitasnya hanya bekerja 
di sebuah proyek bangunan Perumahan Galuh Mas di desa Sirnabaya. Ia merasa sangat menyesal 
menjual lahan kebunnya kepada perusahaan, terlebih semenjak ia jemu bekerja sebagai kuli 
bangunan. Kedua anaknya tak bisa bekerja di perusahaan, karena tak punya uang untuk masuk 
perusahaan. Sekarang, warga satu ini terpaksa terus bertahan menjadi buruh bangunan di 
berbagai proyek yang ada. Dengan upah hanya berkisar 300 ribu perbulan. Uang segitu 
bagaimana bisa membiayai kebutuhan keluarga dalam sebulan. 

Perusahaan yang telah berdiri di desa Sukaluyu sangat jarang menerima pekerja buruh pabrik 
yang berasal dari warga desa sendiri. Kebanyakan para pekerja buruh pabrik adalah orang dari 
luar daerah (pendatang). Iming-iming pemerintah tentang lapangan pekerjaan yang luas tak 
pernah dinikmati warga desa sendiri. Alasan perusahaan tak menerima pekerja (buruh pabrik) 
dari masyarakat pribumi karena tidak mempunyai uang untuk masuk, tidak mempunyai bekal 

                                                           
7 Nama disamarkan. 
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pengalaman dan pengetahuan di pabrik (tidak mempunyai skill). Saat itu, sekitar tahun 1999 
uang yang diperlukan untuk masuk bekerja di perusahaan sekitar 1,5 juta.  

Untuk mendapatkan peluang kerja di pabrik memerlukan berbagai cara seperti dengan meminta 
bantu kepada pihak tokoh masyarakat, atau meminta bantuan kepada pihak Polri untuk 
meloloskan ‘si pelamar’ kerja ini kepada perusahaan. Salah satu warga desa pernah 
menceritakan hal itu dengan nada kesal:  

“Kalau mau masuk perusahaan harus siapkan uang 1,5 juta. Kalau sudah punya uang tapi 
nggak punya skill dan pengetahuan, yah, sama saja. Kita harus punya kedua-duanya. Kita 
harus punya ijazah SMK. Sedangkan kita ini sekolah hanya sampai SD aja”. 

Padahal sebelumnya daerah mereka menjadi tujuan bagi buruh-buruh tani dari daerah lain, 
ketika masa-masa padi sawah berjaya. Namun, sejak 1990-an banyak warga kampung yang 
keluar mencari kerja, ke Bandung, Bogor dan Jakarta. Di sana, kebanyakan mereka bekerja di 
warung-warung, ada pula yang menjadi tukang service di kantor-kantor dan di mall-mall besar 
di Jakarta, Bandung dan Bogor. Sedangkan warga yang tak keluar kampung, akhirnya kembali 
menjadi buruh tani, buruh cuci pakaian, dan ada pula yang menjadi pekerja kuli bangunan di 
berbagai perumahan di daerah Karawang lainnya. Bahkan ada sebagian warga yang karena 
menjual semua lahannya, akhirnya kembali membeli sepetak tanah  di tanah yang telah dimiliki 
perusahaan dan para pengusaha kaya itu, untuk membangun rumah. Status tanah yang 
dibangun rumah hanyalah hak guna bukan hak milik. 

Alihfungsi Lahan Petani ke Industri Tahun 2000-an 

Melewati panjang perjalanan dalam pengalihfungsian lahan petani ke industri, masih tetap 
berlangsung hingga pada tahun 2000-an. Kala itu semua masyarakat Desa Sukaluyu telah 
kehilangan bentang alam tanah yang besar. Perusahaan-perusahaan yang bermukim di dalam 
Kawasan Internasional Industrial City (KIIC) menguasai seluruh lahan di sawah maupun kebun 
di daerah Sukaluyu. Seperti PT. Subur Jaya Teguh, PT. Sampoerna, PT. Harum Jaya, dan 
seterusnya. 

Alihfungsi lahan yang berlangsung memasuki tahun 2000-an ini semakin tragis dan terbuka. 
Karena perusahaan dan pemerintah telah menjalin hubungan yang sangat intim, maka 
mekanisme yang dimainkan pada saat itu selain membuat sosialisasi dengan masyarakat, juga 
dengan cara menaikkan harga tanah dari harga 50 ribu permeter menjadi 100-200 ribu 
permeter. Cara pemerintah menaikkan harga tanah yakni mengadakan pertemuan dengan 
masyarakat, lalu membuat kesepakatan dengan warga untuk menaikkan harga tanah tersebut. 
Jika ada warga yang tidak berkenan, bisajadi akan ada pemaksaan bagi warga yang masih 
mempertahankan tanahnya. Pemaksaan berlangsung dengan menggunakan jasa beberapa 
preman kampung untuk memaksa warga menjual lahannya. Misalnya pada tahun 2001 seorang 
warga desa Wadas yang akhirnya menjadi korban pemaksaan oleh sekelompok preman, akibat 
mempertahankan lahan miliknya untuk dijual kepada perusahaan. Seorang warga mengisahkan 
dirinya: 

“Waktu itu saya dipaksa oleh sekelompok preman kampung untuk menjual lahan kebun 
saya, berada di lahan yang akan dibangun lapangan golf milik PT. Gas Negara. Akhirnya 
saya harus menjualnya karena saya dituduh melanggar peraturan”.  

Tuduhan-tuduhan tersebut (melanggar peraturan) seperti senjata yang menakutkan bagi orang 
kampung yang tak mau menjual lahannya. Peraturan yang dimaksud tak pernah diketahui 
warga. Hanya sebuah ungkapan sekelompok preman untuk menakut-nakuti warga. 

Waktu berjalan, masyarakat mulai terbiasa dengan kehidupan industri tersebut. Ruang produksi 
masyarakat di bidang pertanian semakin mengalami penyempitan. Sedang ruang produksi di 
bidang industri semakin mendapatkan tempatnya yang luas. Masyarakat desa Sukaluyu –yang 
dahulunya mempunyai lahan sawah milik sendiri– yang bertahan di desa Sukaluyu, sekarang 
mereka menjadi buruh tani atau pekerja bangunan. Dan banyak dari mereka yang tinggal di 
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rumah-rumah perairan. Sedangkan rumah perairan itu status tanahnya bukanlah hak milik 
tetapi hanya sebatas hak guna. Sebab lahan atau tanah itu sudah menjadi milik perusahaan. 
Hampir semua orang yang tinggal di perairan itu adalah masyarakat pribumi, ada yang dari desa 
Sukaluyu sendiri, desa Sirnabaya, desa Telukjambe, dan desa Wadas.  

Setelah proses pengalihan lahan itu berlangsung hingga kini, kebanyakan keluhan dari 
masyarakat setempat bahwa iming-iming itu jauh dari kenyataan. Rumah yang bagus tak pernah 
ada. Jalanan bagus dan tak berdebu tak kunjung dilihat. Yang dilihat adalah jalanan berdebu dan 
becek, bahkan lebih becek dari sebelumnya. Dan ada yang naik haji tapi setelah naik haji, ia 
tinggal di rumah yang tanahnya bukan hak miliknya lagi. 

Adapula masyarakat yang karena tidak lagi mendapatkan tanah untuk membuat rumah, atau 
yang telah kehilangan ruang kerjanya (karena lahan di jual) akhirnya mereka keluar mencari 
pekerjaan di tempat lain. Ada yang pergi ke Bandung, Jakarta, dan bahkan ada yang sampai 
keluar pulau Jawa. Tapi setelah bertahun-tahun mereka keluar dari desa, ada juga yang balik lagi 
ke desa dan menjadi buruh di perusahaan atau menjadi pekerja kuli bangunan. Rata-rata 
masyarakat desa Sukaluyu yang menjadi Buruh tani adalah tahun 1980-an, tapi pada saat itu, 
penghasilan para buruh tani masih sangat cukup. Namun sekarang sudah sangat menurun 
dikarenakan sawah yang semakin habis dan tersisa hanya sedikit. Kemudian ditambah dengan 
serangan hama yang semakin banyak membuat hasil panen semakin menurun. 

Serangan hama ini semakin pesat dikarenakan lahan sawah yang semakin sedikit dan 
pembangunan pabrik yang berdiri di mana-mana. Akhirnya hama-hama berpindah hanya 
berada pada sawah yang tersisa. Menurut keterangan warga, dulu serangan hama tak seperti 
sekarang ini. Anehnya, semakin banyak penyemprotan justru hama semakin banyak 
berdatangan. 

Mekanisme pelepasan lahan yang pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya (1970-an-
1980-an) sudah jarang terjadi, bahkan hampir tidak ada lagi. Sebab sebagian besar lahan telah 
dikuasai oleh perusahaan. Bahkan harga tanah semakin melonjak jauh dari 100-200 ribu 
permeter menjadi, 500 ribu bahkan sampai 1 juta permeter tanah.  

Arah kebijakan pemerintah Karawang dalam mendorong berkembangnya sektor industri, 
membuat pertanian kehilangan tempat.  Semakin hari gerak industri semakin merusak wajah 
pertanian di Sukaluyu dan Karawang pada umumnya. Pada masa kini, julukan untuk Kabupaten 
Karawang sebagai lumbung padi sepulau Jawa tak dapat dipertahankan lagi, sebab lahan petani 
telah banyak dialihfungsikan menjadi lahan industri. Dengan luas lahan industri sebanyak 
13.902,50 hektar. Penyusutan rentang lahan sawah dalam 1993 sampai 2003 mencapai 
20.000,56 hektar dengan rata-rata penyusutan mencapai 181, 87 hektar pertahun.8 

Dari tabel data9 pertanian dan industri di bawah ini terlihat jelas bahwa semakin tergesernya 
ruang hidup pertanian orang Karawang dibandingkan dengan industri. 

No Tahun Pertanian Industri 

1 2001 13, 96% 46,11% 

2 2002 11,80% 51,45% 

3 2003 10,92% 53,62% 

4 2004 10,35% 53,34% 

5 2005 9,38% 52,91% 

6 2006 6,48% 52,84% 

 
Tabel di atas jelas menunjukkan bahwa lahan pertanian semakin menurun dari tahun ke tahun. 
Lahan pertanian di kampung makin tergusur untuk dijadikan wilayah pemukiman dan industri. 
Orang kampung menjadi korban (terutama kaum petani) dari konversi lahan yang merajalela 

                                                           
8 Sumber : eprints.uns.ac.id/7229/1/78151607200904531.pdf  di akses tanggal 10 februari 2014 
9 Sumber data di ambil dari: Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Karwang dalam www.Karawangkab.co.id 
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yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai banyak uang (perusahaan dan pengusaha), untuk 
dijadikan pabrik, perumahan dan pertokoan besar. Menurut catatan Provinsi Jawa Barat, 
umumnya di Kabupaten Karawang 300 ha lahan pertanian hilang pertahun. 

Tabel Peralihan Lahan Petani ke Industri 

Tahun Cara Pelepasan Lahan   Sawah/Kebun 

 Tahun 1970-an  

 

 

 

 

 

 

 Mulai tahun 1980-an  

 

 

 

  Mulai tahun 1990-an 

 

 

 

 

 Mulai tahun 2000-an  

 

 

 

 Melalui bantuan pupuk kepada warga desa , dan 
pembelian lahan petani oleh pengusaha kaya 
Jakarta. Dibantu dengan musyawarah oleh 
pemerintah desa dengan warga. 

 Bantuan pupuk semakin bertambah 

 Melalui musyawarah pemerintah desa dengan 
masyarakat, dengan memberikan iming-iming 
lapangan kerja 

 Sekarang, jarang terjadi 

 

 Melalui penyuapan uang kepada masyarakat yang 
mempunyai lahan 

 Sekarang, tidak ada lagi penyuapan kepada warga, 
karena sebagian besar lahan sawah/kebun di 
kuasai perusahaan 

 

 Dengan teror kepada masyarakat oleh para Jawara 
atau preman di masing-masing desa 

 Sekarang, tidak ada lagi 

 Menaikkan harga tanah warga yang keberatan 
menjual lahan dari 50 ribu/meter menjadi 100 -
200 ribu/meter 

 Sekarang, tidak ada lagi mekanisme menaikkan 
harga tanah, karena harga tanah semakin naik (per 
meter tanah 500 ribu rupiah – 1 juta rupiah) 

 Memainkan peran beberapa warga untuk merayu 
warga masyarakat 
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Tabel: Moda Produksi 

Periode Sumber Penghidupan Sistem Produksi Kondisi Sosial 

 

 

 

1970-an 

 

 

 

Pertanian 

Menggarap lahan milik 
sendiri dan memakai 
buruh tani, menerima 
bantuan pupuk kimia 
dari pemerintah, 
menyimpan sedikit 
hasil di rumah (padi, 
dan sayur-sayuran), 
dan sebagian di jual di 
pasar 

 

 

 

--------- 

1980-an  

 

 

 

Pertanian, usaha 
warung kecil, dan kuli 
bangunan 

Menggarap lahan milik 
sendiri dan memakai 
buruh tani. 

Menggunakan mesin 
penggarap dan panen. 

Menerima bantuan 
pupuk obat-obatan 
kimia dari pemerintah 
dan bantuan mesin-
mesin panen dan 
garap. 

Menjual hasil panen 
ke pasar dan di 
warung. 

 

 

 

 

----- 

 

 

 

 

1990-an 

 

 

 

 

Pertanian, usaha 
warung, kuli 
bangunan, buruh 
pabrik. 

Menggarap lahan milik 
sendiri, dibantu 
dengan buruh tani. 

Menggunakan mesin 
penggarap, dan 
menggunakan mesin 
penggarap dan panen 
padi. 

Menerima bantuan 
pupuk kimia untuk 
petani dan mesin 
panen dab garap. 

Rata-rata menjual hasil 

 

 

 

Beberapa golongan 
(mazhab) sesama 

muslim saling 
mengkafirkan. 

Menjadi sebab penting 
dari perpecahan sosial.  
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tani ke pasar dan 
warung-warung. 

 

 

 

2000-an 

 

 

 

Buruh pabrik, usaha 
warung, pertanian, 
kuli bangunan, buruh 
cuci, dan pemulung 
sampah 

Menggarap lahan milik 
sendiri. Menggarap 
sawah milik orang lain. 

Menerima bantuan 
pupuk kimia dari 
pemerintah. 

Menjual semua hasil 
pertanian. 

 

 

 

 

 

 

 

 


