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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi untuk pengelolaan 

marmer. Dikatakan demikian karena batu marmer tersebar di hampir seluruh 

wilayah Indonesia. Daerah tersebut antara lain Tulungagung (Jawa Timur), 

Lampung, Jawa Tengah, Sulawesi, Kalimantan, Bangka, dan Kupang. Produksi 

batu marmer Indonesia di ekspor hingga ke berbagai Negara di dunia. Salah satu 

wilayah di Indonesia yang merupakan penghasil marmer terbesar adalah kabupaten 

Tulungagung. Marmer merupakan salah satu deposit galian bahan tambang yang 

cukup melimpah di Kabupaten Tulungagung dan dapat dipastikan mempunyai 

prospek pasar yang amat menjajikan. Berdasarkan dokumen ESDM dalam angka 

2012 yang diterbitkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa 

Timur, potensi batuan marmer Jawa Timur sebanyak 1.049.670.364,00 ton dengan 

luas 1.247,25 Ha. 

Tulungagung merupakan salah satu kebupaten yang ada di Jawa Timur, 

tepatnya berada pada koordinat (111o 431 – 112o 071) Bujur Timur dan (7o 511 – 8o 

181) Lintang Selatan dengan titik nol dihitung dari Greenwich Inggris.  Secara 

topografi, tulungagung terletak pada ketinggian 85 m diatas permukaan laut (dpl) 

bagian barat Kabupaten Tulungagung Merupakan daerah pegunungan yang 

merupakan bagian dari pegunungan Willis-Liman. Bagian tengah adalah dataran 

rendah, sedangkan bagian selatan adalah pegunungan yang merupakan rangkaian 
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dari pegunungan Kidul. Secara administrasi Kabupaten Tulungagung terbagi dalam 

19 kecamatan, 257 desa, dan 14 kelurahan, dengan luas  wilayah secara keseluruhan 

sebesar 1.150,50 km2 atau sekitar 2,2% dari seluruh wilayah propinsi Jawa Timur. 

Penduduk Tulungagung menurut Registrasi tahun 2006 mengalami kenaikan 

sebesar 0.59 persen dibanding akhir tahun 2005, yaitu dari 996.962 jiwa menjadi 

1.002.807 jiwa, terbagi atas laki-laki 498.533 jiwa dan perempuan 504.274 jiwa, 

dengan tigkat kepadatan penduduk rata-rata 872 jiwa/km2. 

Potensi marmer Tulungagung berpusat di wilayah bagian selatan, terutama 

di kecamatan Campurdarat dengan cadangan marmer sebesar 1.663.500 ton dengan 

luas 14,45 Ha pada tahun 2012. Aset marmer dari Tulungagung juga telah 

menembus pasar internasional. Dari struktur dan keadaan geografis yang 

menunjukkan besarnya potensi kerajinan marmer, sehingga kabupaten 

Tulungagung sering disebut dengan “KOTA MARMER”. Bukan hanya marmer, di 

Tulungagung juga terdapat struktur batuan yang beragam sehingga dikategorikan 

jenis bahan galian golongan C (Peraturan Presiden No. 27 Tahun 1980). 

Berdasarkan pengembangannya kerajinan marmer tidak hanya berada di 

kecamatan Campurdarat, tetapi juga ada di kecamatan Besuki. Campurdarat, 

letaknya kurang lebih 14 km sebelah selatan dari pusat kota Tulungagung. 

Campurdarat adalah sentral terbesar usaha marmer dan pusat kerajinan marmer 

diproduksi, mulai dari produk lantai sampai pernak-pernik kecil sebagai hiasan. 

Kecamatan Campurdarat ini terdapat 9 desa dengan 3 desa yang bergerak dalam 

bidang industri kerajinan marmer yaitu desa Campurdarat, desa Gamping dan desa 

Ngentrong. Di ketiga desa ini selain produksi juga merupakan titik pertambangan 
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marmer. Di Campurdarat ini terdapat showroom-showroom besar dan kecil yang 

berjajar di sepanjang jalan. 

Sedangkan industri yang ada di kecamatan Besuki tidak sebanyak yang ada 

di kecamatan Campurdarat, namun Besuki adalah pusat pertambangan marmer asli 

Tulungagung yaitu berada di desa Besole dimana desa Besole merupakan tempat 

tambang marmer asli Tulungagung yang terbesar. Namun saat ini ketersediaan 

bahan baku kerajinan marmer mulai berkurang mengingat batuan marmer adalah 

termasuk sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui, selain itu pertambangan 

marmer juga sudah dimulai sejak lama yaitu pada tahun 1934 oleh perusahaan 

Belanda. Saat ini untuk meningatkan produksi kerajinan marmer dan juga 

memenuhi permintaan pasar, bahan baku juga didatangkan dari luar kabupaten dan 

dari luar pulau seperti dari Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Sumatera (Aceh). 

Pengrajin marmer yang ada di kecamatan Campurdarat banyak terdiri dari 

laki-laki dengan berbagai tingkatan usia dan pendidikan, pengrajin ini pada 

umumnya adalah sebagai kepala keluarga yang berkewajiban memenuhi setiap 

kebutuhan rumah tangga. Dalam pekerjaannya sebagai pengrajin marmer, 

pendapatan yang diperoleh akan sangat menentukan kesejahteraan mereka dalam 

memenuhi kebutuhan. Namun tingkat pendapatan yang diperoleh para pengrajin 

marmer tidaklah merata, disebabkan oleh perusahaan/pabrik tempat mereka bekerja 

sepenuhnya adalah milik swasta sehingga gaji yang diterima ditetapkan oleh 

perusahaan tersebut serta berdasarkan penempatan pekerjaan mereka. Bahkan dari 

keseluruhan perusahaan/pabrik yang ada terdapat banyak perusahaan/pabrik yang 

tidak terdaftar dalam dinas perindustrian. Selain dari pendapatan, faktor 
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kepemilikan aset atau modal seperti pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan 

juga akan dapat mempengaruhi kesejahteraan pengrajin marmer. 

Dengan adanya potensi ekonomi yaitu kerajinan marmer yang 

pemasarannya hingga pasar internasional dan komposisi penduduk yang banyak 

bekerja di bidang kerajinan marmer serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kesejahteraan, maka penelitian ini merujuk pada analisis tingkat kesejahteraan 

pengrajin marmer di kabupaten Tulungagung dengan daerah studi penelitian 

kecamatan Campurdarat. Yakni untuk mengetahui bahwa dengan adanya potensi 

ekonomi kerajinan marmer yang sangat besar tersebut apakah pengrajin marmer 

yang ada di kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung sudah sejahtera. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian dimana Tulungagung merupakan 

salah satu penghasil marmer terbesar di Indonesia maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik pengrajin marmer di kecamatan Campurdarat 

kabupaten Tulungagung? 

2. Seberapa besar tingkat kesejahteraan pengrajin marmer di kecamatan 

Campurdarat kabupaten Tulungagung? 

3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan pengrajin marmer di kecamatan Campurdarat kabupaten 

Tulungagung? 
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C. Batasan Masalah 

Batasan masalah berfungsi untuk membatasi objek masalah yang diteliti 

agar ruang lingkup penelitian tidak meluas. Adapun batasan dari penelitian ini 

adalah objek penelitian yaitu pengrajin marmer, dengan status pekerjaan yaitu 

sebagai pegawai tetap tahun 2015. Kesejahteraan pengrajin marmer diukur dari 

pendapatan yang dibandingkan dengan UMK kabupaten tulungagung, serta dilihat 

dari empat modal (Pendekatan sustainable livelihood) yaitu modal keuangan (akses 

kredit bank dan akses kredit non bank), modal manusia (pendidikan dan kesehatan), 

modal fisik (aset fisik tetap dan aset fisik bergerak), dan modal sosial (kekerabatan 

di tempat kerja dan di lingkungan masyarakat). 

D. Tujuan Penelitian 

Secara khusus, tujuan akhir penelitian ini adalah: 

1. Menguraikan karakteristik pengrajin marmer yang ada di kecamatan 

Campurdarat kabupaten Tulungagung. 

2. Mengetahui seberapa besar tingkat kesejahteraan pengrajin marmer di 

kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung. 

3. Mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan perngrajin marmer di kecamatan Campurdarat kabupaten 

Tulungagung. 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan tersedianya bukti empiris tentang kondisi ekonomi dan tingkat 

kesejahteraan pengrajin marmer di kabupaten Tulunggung diharapkan penelitian ini 

bermanfaat bagi: 
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1. Pemerintah 

Sebagi acuan pengambilan kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, khususnya masyarakat pengrajin marmer. 

2. Masyarakat 

Sebagai dasar pemikiran untuk mendukung perkembangan sektor 

industri. 

3. Peneliti lain 

Sebagai acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya yang berkaitan 

dengan kesejahteraan atau kerajinan marmer. 


