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Pembangunan di Kecamatan Jepara berjalan maju, karena berbagai 
pembangunan fasilitas infrastruktur perkembangan sosial dan ekonomi 
masyarakatnya. Pada periode tahun 1995-2000 perkembangan Kabupaten Jepara 
memberi dampak yang positif terhadap kehidupan sosial-ekonomj masyarakat 
Kecamatan Jepara. Pesatnya perkembangan industry mebel dan ukir pada awal 
1990-an menjadi magnet yang menyedot perhatian warga asing untuk mencari 
keuntungan di Jepara. Puncak kejayaan ini justru terjadi di seputar tahun 1999 saat 
Indonesia diguncang krisis moneter. Kepadatan penduduk terdapat berada di 
Kecamatan Jepara (3.039 jiwa per Km2). Pertumbuhan penduduk di Kecamatan 
Jepara semakin pesat, sehingga kepadatan penduduk sudah tidak sebanding 
dengan lahan yang tersedia dan kemakmuran yang meningkat di wilayah tersebut. 

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana 
kondisi sosial ekonomi Kecamatan Jepara pada tahun 1995-2000? (2) Bagaimana 
perkembangan indutri kerajinan di Kecamatan Jepara pada tahun 1995-2000?    
(3) Bagaimana perkembangan pariwisata di Kecamatan Jepara pada tahun 1995-
2000? 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
sejarah. Langkah-langkah penelitian meliputi : heuristik, kritik sumber, inter 
prestasi dan historiografi. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik 
observasi, wawancara, dan studi pustaka. Data dari penelitian ini diperoleh dari 
hasil teknik observasi, wawancara,dan studi pustaka.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi masyarakat Kecamatan 
Jepara semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan adanya perkembangan 
Kecamatan Jepara. Pertumbuhan masyarakat Kecamatan Jepara pada tahun 1995-
2000 meliputi aspek sosial dan ekonomi. Pada aspek sosial seperti peningkatan 
pendidikan, pertambahan penduduk, dan peningkatan kesehatan. Pada aspek 
ekonomi peningkatan pendapatan dari berbagai sektor seperti industri, pasar, dan 
jasa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


