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MOTTO 

 

 

Langkah pertama yang sangat penting untuk mendapatkan apa yang kamu 

inginkan di dalam hidup ini adalah menentukan apa yang kamu inginkan 

(Ben Stein) 

 

 

Jika kita yakin dengan suatu cita-cita, harapan, keinginan dan impian, 

Kita hanya harus percaya dan terus berusaha bangkit dari kegagalan, 

Jangan pernah menyerah, dan taruh keyakinan itu 5 cm dari keningmu, 

Jangan menempel... Biarkan...!!! Dia mengambang... Menggantung... 

5 sentimeter di depan kening kamu...!! Jadi kita bisa bawa terus impian itu 

Kita lihat terus dan kita percaya bahwa kita bisa 

( Film 5 cm) 
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ABSTRAK 

 

Sejak beberapa tahun terakhir mesin penggerak utama pembangunan Jawa 

Timur telah bergeser dari sektor agraris ke sektor industri, salah satunya adalah 

berdirinya kawasan industri PIER di Pasuruan. Hal itu didasarkan pada peta 

peruntukan lahan yang sudah tertulis di Dinas Tata Ruang. PIER merupakan 

pengembangan lebih lanjut dari kawasan industri Surabaya Industrial Estate 

Rungkut (SIER) dan Sidoarjo Industrial Estate Berbek (SIEB). Masyarakat 

Pasuruan pun banyak yang berpindah kerja, dari yang dulu bekerja sebagai petani 

atau tukang kebun, sekarang berpindah menjadi pekerja pabrik. Berpindahnya 

mata pencaharian mereka itu didorong oleh faktor ekonomi. Bagi mereka dengan 

bekerja di pabrik, maka pendapatan mereka akan lebih baik daripada bekerja 

sebagai petani. Mereka beranggapan bahwa dengan meningkatnya pendapatan 

maka mereka tidak merasa bingung atau susah lagi untuk mencukupi kebutuhan 

keluarganya. Karena kebutuhan hidup semakin lama akan semakin meningkat dan 

membutuhkan kehidupan ekonomi yang lebih baik lagi. Selain berpenghasilan 

lebih baik dengan berpindahnya mata pencaharian ke pabrik-pabrik itu juga akan 

menyebabkan menarik investor besar terhadap income Pasuruan sendiri. 

Kata kunci: industrialisasi, perubahan, PIER. 

 

ABSTRACT 

 

Since last some years of especial activator machine of development of 

East Java have shifted from agrarian sector to industrial sector, one of them was 

the forming of industrial PIER area in Pasuruan. That thing was relied on map of 

allotment of farm which had been written On Plano logy duty. PIER represent 

furthermore development of industrial area in Surabaya Industrial Estate Rungkut 

(SIER) and of Sidoarjo Industrial Estate  Berbek ( SIEB). Society of Pasuruan 

even also a lot of make activities, from which first work as gardener or farmer, 

now make a move to become worker of factory. The migratory of their living that 

was pushed by economic factor. For them worked of factory, hence earnings of 

them will be better than working as farmer. They of opinion that was at the height 

of earnings hence   they don’t feel to confuse or hard again to answer the demand 

requirement of his family. Because requirement of life longer will be 

progressively mount and require life of better economics again. Besides had been 

better production by making a move living it was that factories also because to 

draw big investor to income of Pasuruan. 

Keywords: industrialization, changes, PIER. 
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RINGKASAN 

 

Industrialisasi Di Kabupaten Pasuruan 1992-2007 (Studi Kasus Pasuruan 

Industrial Estate Rembang); Tita Agustini ; 070110301031 ; 2013 ; 77 halaman 

; Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember. 

Industrialisasi di Kabupaten Pasuruan ditandai dengan mulai munculnya 

industri-industri, salah satunya adalah kawasan industri Pasuruan Industrial Estate 

Rembang (PIER). PIER merupakan tindak lanjut dari kawasan industri SIER dan 

secara tidak langsung telah menjadikan Pasuruan sebagai kota industri. 

Masyarakat yang dulunya merupakan corak masyarakat agraris, berubah menjadi 

masyarakat dengan corak industri. Hal itu disebabkan karena masyarakat 

Kabupaten Pasuruan yang dulunya bekerja sebagai petani dan buruh tani, setelah 

munculnya kawasan industri PIER di Kabupaten Pasuruan mereka berpindah 

kerja sebagai buruh pabrik. Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Untuk 

mengidentifikasi penyebab terjadinya kawasan industri PIER di Pasuruan, (2) 

Untuk mengkaji lebih mendalam tentang kondisi kawasan industri PIER yang 

mulai berkembang di Pasuruan, (3) Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan 

akibat adanya kawasan industri PIER. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan langkah-

langkah sebagai berikut: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Langkah 

pertama yang dilakukan penulis yaitu heuristik. Sumber yang digunakan dalam 

penulisan ini adalah sumber primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh 

dengan melakukan wawancara dengan orang-orang yang terlibat langsung dalam 

kawasan industri PIER, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari dokumen 

berupa buku, artikel, jurnal, laporan penelitian dan harian atau terbitan khusus. 

Langkah kedua yang dilakukan oleh penulis adalah kritik terhadap sumber data 

yang diperoleh baik lisan maupun tulisan. Selanjutnya yaitu interpretasi, dari 

beberapa fakta dirangkai dan dihubungkan sehingga menjadi rangkaian yang 

masuk akal dan sempurna. Langkah terakhir dalam metode sejarah adalah 
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historiografi, disini penulis menjabarkan tiga tahapan diatas menjadi sebuah 

tulisan peristiwa sejarah yang utuh, sistematis, kronologis dan ilmiah sesuai 

dengan alur peristiwa terjadi. 

Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya kenyataan bahwa sejarah 

berdirinya kawasan industri Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) berasal 

dari pembebasan milik petani. Pembebasan tersebut memunculkan sikap pro dan 

kontra diantara para petani dan pihak industri. Sikap tersebut diantaranya ada 

yang bersikap resistensi yaitu perlawanan terhadap pihak pengusaha, apatis yaitu 

menjauhkan diri dari pergaulan dan interaksi dengan industri dan adopsi/adaptasi 

yaitu menerima kehadiran kawasan industri PIER. Walaupun muncul ketiga sikap 

di atas, namun hal itu tidak menghambat para investor untuk menanamkan 

modalnya di kawasan ini. PIER merupakan sebuah kawasan industri yang mampu 

merubah Kabupaten Pasuruan menjadi kota Industri, yaitu dengan banyak 

menyediakan lapangan pekerjaan. Dampak adanya kawasan industri PIER ini 

adalah semakin meningkatnya penduduk Kabupaten Pasuruan karena banyaknya 

pendatang dari luar Kabupaten Pasuruan untuk mencari lapangan pekerjaan, 

meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Pasuruan dari segi 

pendapatan, pembangunan sarana dan prasarana, transportasi dan komunikasi 

semakin baik, serta munculnya pusat-pusat perdagangan. 

Kesimpulannya adalah hadirnya kawasan industri PIER mampu merubah 

Pasuruan dari kota yang bercorak agraris menjadi kota industri. Hal ini ditandai 

oleh perubahan masyarakat yang awalnya menggantungkan hidupnya pada sektor 

pertanian berubah kepada sektor industri, perkembangan kota yang bisa 

dibuktikan dari perkembangan sarana prasarana dan pendidikan, serta perubahan 

pola pikir masyarakat. 
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