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Abstract 
 
Humans as social beings undergo the changes which is called society changes. Based on Marx's 
view that the mode of economic production is the driving force monofactor for societal changes. 
Community structure is divided into two: infrastructure and suprastructure. Infrastructure is the 
foundation of a society that is the mode of production in the economy. Suprastructure consists 
of: (1) social institutions and (2) Ideas and values. Infrastructure is the foundation that form the 
suprastructure. In this society, there are two main classes, namely the ruling class (the capitalist 
or the owners of the means of production) and the proletar class which had no means of 
production, workers / labors. The last class just sells power to the first class. Marx equalized the  
capitalist relationship in protelar industrial era similar to the slavery in ancient or feudal 
landlords-tenants in the agrarian era. Capitalists treated proletarian as a production tool. The 
conflict between the capitalist-proletarian rooted in the power allocation and welfare in only one 
class. Changes in society in line with Marx theory may happen in the agrarian society into an 
industrial society. Based on the data that researchers found from the local government, the 
community changes in the District Pringapus which can be seen from the changes in the 
employment status of residents in which farmers turned into laborers. This occurs due to the 
changes on the function of the farm land  into living areas . With the construction of factories in 
the Pringapus District, people rely their life on industry. The employers’ demands against labor 
result in the interest of most of the women in the area to become labors. Women labors 
dominate the employment. Problems arise when the position of women as the second sex is in 
the industrial environment. Talking about gender and the position of women in which women 
are positioned as the second sex than men is now creating their own class among women. In 
terms of socio-economics, rich women who have more knowledge will occupy higher positions 
than women with lower economic background and  uneducated one. 
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A. Pengantar 

Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia akan hidup 
bersama-sama dan membentuk komunitas yang selanjutnya disebut masyarakat. 
Meminjam istilah Horton dan Hunts bahwa pengertian masyarakat adalah suatu 
organisasi manusia yang saling berhubungan. Masyarakat menurut Gillin adalah 
kelompok manusia yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan 
yang diikat oleh kesamaan. Berdasarkan Selo Sumardjan bahwa Masyarakat adalah 
orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Sedangkan menurut 
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Karl Marx masyarakat ialah keseluruhan hubungan - hubungan ekonomis, baik produksi 
maupun konsumsi, yang berasal dari kekuatan-kekuatan produksi ekonomis, yakni 
teknik dan karya. berdasarkan beberapa pengertian masyarakat oleh para ahli tersebut di 
atas, dengan demikian masyarakat adalah bentukan manusia. Maka masyarakat sebagai 
bentukan manusia dimungkinkan akan  selalu mengalami perubahan.  

Perubahan- perubahan tersebut terjadi karena timbulnya kepentingan di antara 
anggotanya. Hal ini didasari keinginan masing-masing masyarakat untuk mempertahan-
kan ide-ide yang menjadi penggerak terciptanya suatu masyarakat. Tak bisa dipungkiri 
bahwa salah satu ide tersebut adalah globalisasi. Globalisasi merupakan proses 
penyebaran unsur-unsur baru atau hal-hal baru khususnya yang menyangkut informasi 
secara duniawi melalui media cetak dan elektronik. Dengan hadirnya globalisasi di 
tengah masyarakat, membawa dampak baik positif maupun negatif. Dampak positifnya 
di antaranya adalah mempercepat keberhasilan pembangunan di bidang sumber daya 
manusia serta pertumbuhan ekonomi antarnegara tanpa batas. Sedangkan dampak 
negatifnya jauh lebih banyak, yakni terjadinya goncangan budaya (culture shock), 
timbul pergeseran nilai-nilai budaya, bahkan mengakibatkan ketertinggalan budaya 
(cultural lag). Tuntutan tersebut menimbulkan perubahan besar-besaran pada 
masyarakat salah satunya adalah masyarakat di wilayah Kecamatan Pringapus 
Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang sebagai kota satelit Semarang, dikondisikan 
menjadi pusat perekonomian yang bergerak di bidang industri.  

Dalam analisis ini akan disampaikan proses perubahan sosial masyarakat yang 
terjadi di wilayah Kecamatan Pringapus beserta dampaknya, dalam hal ini posisi dan 
peran wanita sebagai penggerak terjadinya perubahan sosial masyarakat. Dalam analisis 
ini digunakan metode penelitian lapangan dengan menyertakan data dari sumber 
instansi terkait. 

B. Kondisi Masyarakat Kecataman Pringapus 

1.  Sebelum Menjadi Kawasan Industri  

Masyarakat tradisional hidup di daerah pedesaan yang secara geografis terletak 
di pedalaman yang jauh dari keramaian kota. Masyarakat ini dapat juga disebut 
masyarakat pedesaan atau masyarakat desa. Masyarakat desa adalah sekelompok orang 
yang hidup bersama, bekerja sama, dan berhubungan erat secara tahan lama, dengan 
sifat-sifat yang hampir seragam. Istilah desa dapat merujuk pada arti yang berbeda- 
beda bergantung pada sudut pandangnya. Secara umum desa memiliki 3 unsur, yaitu : 

a). Daerah dan letak, yang diartikan sebagai tanah yang meliputi luas, lokasi dan batas-
batasnya yang merupakan lingkungan geografis. 

b). Penduduk; meliputi jumlah, struktur umur, struktur mata pencaharian yang sebagian 
besar bertani, serta pertumbuhannya.  

c). Tata kehidupan; meliputi corak atau pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan warga 
desa. 

Ketiga unsur dari desa tersebut tidak lepas satu sama lain, melainkan merupakan 
satu kesatuan. Dilihat dari kondisi geografis, Kecamatan Pringapus terletak di wilayah 
Kabupaten Semarang. Wilayah Kabupaten Semarang merupakan wilayah Pembantu 
Gubernur Wilayah Semarang, dengan Ibukota Ungaran. Jarak Pringapus dari pusat 
pemerintahan kabupaten adalah 9 km ke arah selatan menuju Solo atau Yogyakarta. 
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Pada tahun 2001, Pringapus menjadi kecamatan yang sebelumnya wilayah Pringapus 
termasuk dalam Kecamatan Klepu. Dengan batas wilayahnya, sebagai berikut: 

a). Sebelah Barat : Kecamatan Bergas 
b). Sebelah Timur : Kecamatan Ungaran 
c). Sebelah Utara : Kecamatan Ungaran 
d). Sebelah Selatan : Kecamatan Tuntang 

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran peneliti, pada awalnya penduduk 
Pringapus merupakan petani. Dengan ciri sesuai dengan penggolongan jenis bercocok 
tanam mayarakat menetap yang disampaikan Koentjaraningrat bahwa sistem bercocok 
tanam dengan bajak. Pada sistem ini petani–petani mengolah tanah sebelum ditanam 
dengan bajak yang ditarik oleh binatang atau manusia (Koentjaraningrat, 1992: 63). 
Penduduk Pringapus juga masih mempergunakan sistem perhitungan jawa untuk 
memutuskan kapan mulai dan jenis tanaman apa yang akan ditanam, meski sudah tidak 
lagi sesuaia dengan pernyataan Kontjaraningrat bahwa cara bercocok tanam pada orang 
Jawa masih terpengaruh oleh perhitungan–perhitungan lama berdasarkan ilmu dukun 
yang termaktub dalam buku–buku yanga disebut primbon (Koentjaraningrat, 1992: 69). 

Dalam hal ini wilayah Pringapus sebelum menjadi wilayah industri merupakan 
wilayah dengan karakter masyarakat tradisional yang diwakili dengan masyarakat 
agraris. Masyarakat agraris dicirikan kegiatan cocok tanam berskala besar. Sebagian 
besar warga wilayah Pringapus memiliki lahan pertanian yang digunakan untuk 
bercocok tanam dengan jenis tanaman seperti palawija.  

2.  Situasi Masyarakat Pringapus Sebagai Kawasan Industri 

Wilayah Pringapus merupakan daerah yang potensial dijadikan wilayah industri. 
Pada tahun 1990 wilayah pertanian Pringapus dialihfungsikan yang sebelumnya 
merupakan lahan pertanian menjadi kawasan industri. Proses awal dilakukan dengan 
cara mengubah status dari tanah pertanian (satus tanah basah) menjadi tanah pekarangan 
(status tanah kering).  

Untuk sebagian masyarakat Indonesia, khususnya di kota-kota besar, masyarakat 
industrial sudah atau paling tidak mulai terbentuk. Kendati masih terlokalisir di wilayah 
sentra pabrik dan kegiatan perdagangan, masyarakat industrial Indonesia nyata 
menampakkan wujudnya. Hingga kini pun telah dilihat, bahwa dalam alur pikir Lenski 
ternyata masyarakat Indonesia ditengarai beragam jenis masyarakat, tidak satu jenis. 
Hal ini sama dengan yang terjadi di wilayah Kecamatan Pringapus yang saat ini telah 
berubah menjadi masyarakat industri. Wilayah Kecamatan Pringapus mengalami satu 
kondisi dengan terjadinya perpindahan sosial yang awalnya berasal dari perubahan mata 
pencaharian sebagian besar penduduknya. Berdasarkan data Kecamatan Pringapus 
tahun 2012, perubahan mata pencaharian penduduk di wilayah cukup signifikan. 
Perbedaan presentase antara bidang industri dengan bidang yang lain sangat jauh.  

Mobilitas sosial merupakan perpindahan seseorang atau kelompok orang dari 
suatu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial yang lain, baik yang sederajat 
maupun tidak sederajat. Mobilitas sosial mengandung pengertian tentang perubahan 
atau proses yang terjadi dalam masyarakat. jika perubahan itu diikuti dengan 
pernyesuaian terhadap kondisi baru, individu yang mengalami perubahan tidak 
menghadapi masalah. Namun, apabila penyesuaian terhadap kondisi baru tersebut tidak 
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dapat berlangsung, akan timbul persoalan sebagai konsekuensi adanya perubahan. 
Konsekuensi itu berupa proses sosial yang disosiatif, misalnya konflik.  

 
Tenaga Kerja Menurut Desa/ Kelurahan Tahun 2011  

(Dalam Persen) 

Kelurahan 
Jumlah 

Penduduk 

Rasio 
Pekerja 

Terhadap 
Penduduk 

Pertanian Industri Perdagangan Jasa Lainnya 

Derekan 1889 52,89 24,49 47,37 10,83 6,88 10,43 
Klepu 8700 56,96 14,65 52,17 9,95 8,18 15,04 
Pringapus 8669 65,32 7,50 60,20 12,99 9,71 9,59 
Pringsari 3454 54,49 23,13 43,12 8,40 9,80 15,55 
Jatirunggo 7127 56,69 35,90 28,55 13,74 5,03 16,78 
Wonoyoso 5930 54,75 25,87 46,96 8,90 6,21 12,06 
Wonorejo 7166 56,20 30,41 37,70 9,14 6,27 16,48 
Candirejo 4234 57,67 66,02 14,23 8,04 3,88 7,84 
Penawangan 3247 60,99 69,97 5,50 5,14 2,70 16,69 
JUMLAH 50416 57,99 28,54 40,81 10,28 6,89 13,48 

Sumber: Data Kecamatan Pringapus Tahun 2011 
 

Sebagai konsekuensi mobilitas sosial, konflik sebenarnya merupakan sarana 
untuk mencapai suatu keseimbangan antara berbagai kekuatan yang ada dalam 
masyarakat setelah keseimbangan lama terganggu oleh adanya perubahan kedudukan 
akibat mobilitas sosial. Jadi, walaupun konflik merupakan suatu proses yang diasosiatif, 
mobilitas tetap saja merupakan satu bentuk proses sosial yang mempunyai  
fungsi dan akibat positif bagi masyarakat. 

C. Perubahan Masyarakat Pringapus  

Perubahan sosial menurut Selo Soemardjan adalah perubahan pada lembaga-
lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosial-
nya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-
kelompok dalam masyarakat. 

Perubahan sosial terjadi dalam masyarakat memiliki beberapa ciri, antara lain 
sebagai berikut: 

1). Setiap masyarakat mengalami perubahan baik secara lambat maupun cepat sehingga 
tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya. 

2). Perubahan yang terjadi pada suatu lembaga kemasyarakatan akan diikuti oleh 
perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Hal ini disebabkan 
oleh lembaga-lembaga sosial bersifat interdependen akan saling memengaruhi 
sehingga sulit sekali untuk mengisolir perubahan pada lembaga-lembaga sosial 
tertentu, proses yang dimulai dari proses selanjutnya merupakan suatu mata rantai. 

3). Perubahan sosial yang cepat biasanya menimbulkan disorganisasi yang bersifat 
sementara karena berada dalam proses penyesuaian diri. Disorganisasi tersebut akan 
diikuti oleh reorganisasi yang mencakup pemantapan dari kaidah-kaidah dan nilai-
nilai yang baru. 
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4). Perubahan sosial terjadi dalam bidang material dan immaterial karena keduanya 
memiliki hubungan timbal balik. 

5). Secara tipologis, perubahan sosial dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk, 
yaitu sebagai berikut: 
 Proses sosial, yaitu pergantian beragam pengahargaan, fasilitas, dan anggota dari 

suatu struktur. 
 Segmentasi atau pembagian, yaitu pemekaran unit-unit struktural yang tidak 

terlalu berbeda dengan unit-unit yang telah ada. 
 Perubahan struktur, yaitu timbulnya peran dan organisasi yang baru. 
 Perubahan struktur kelompok, yaitu pergantian komposisi kelompok, tingkat 

kesadaran kelompok, dan hubungan antarkelompok dalam masyarakat. 

Ciri perubahan masyarakat di atas dialami pula oleh masyarakat di wilayah 
Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Sebelumnya, sebagian besar masyarakat 
Pringapus adalah petani. Namun, wilayah Pringapus pada dua puluh tahun terakhir telah 
mengalami perubahan dalam bidang mata pencaharian penduduknya. Kondisi masya-
rakat di wilayah kecamatan Pringapus diakibatkan berubahnya status tanah yang 
seblumnya adalah lahan pertanian menjadi kawasan industri. 

D.  Posisi Wanita Dalam Perubahan Masyarakat Pringapus 

Seperti yang disebut dalam teori Marxis tentang sifat manusia, Marxis melihat 
perempuan sama dengan laki-laki dalam menciptakan masyarakat yang ”membentuk” 
mereka seperti sekarang, artinya Marxis tidak melihat bahwa perempuan adalah bagian 
dari masyarakat yang ”dibentuk” oleh laki-laki dan masyarakat patriakal yang 
menyebabkan perempuan teropresi dari dunia kerja dan di dalam keluarga. Masyarakat 
patriakal menjadikan perempuan sebagai alat produksi, laki-laki sebagai pemilik  atau 
pengguna alat. Kapitalis adalah laki-laki, yang memiliki cara pandang maskulin. 
Sehingga menyebabkan perempuan dalam masyarakat kapital hanya sebagai objek 
pekerja, laki-laki sebagai majikan melihat hasil produksi perempuan di luar rumah 
(publik) dan di dalam rumah sebagai barang yang tidak bernilai guna. Secara sosial, 
ekonomi dan pilitik, laki-laki menyebabkan perempuan teropresi. Dalam teori ekonomi 
Marxis, feminis Marxis percaya bahwa pekerjaan perempuan membentuk pemikiran 
perempuan dan karena itu membentuk juga sifat-sifat alamiah perempuan. Mereka juga 
percaya bahwa kapitalisme adalah suatu sistem hubungan kekuasaan yang eksploitatif 
(majikan mempunyai kekuasaan yang lebih besar, mengkoersi pekerja untuk bekerja 
lebih keras) dan hubungan pertukaran (bekerja untuk upah, hubungan yang diperjual-
belikan).  

Bertolak dari pikiran Marxis, bahwa yang penting adalah materi (infrastruktur) 
yang akan mengendalikan sistem (suprastruktur) maka Perubahan situasi Pringapus 
mulai bergeser dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri merupakan salah 
satu penyebab berubahnya posisi yang dialami oleh para wanita yang tinggal di wilayah 
Kecamatan Pringapus. Perubahan tersebut di awali dengan dibukanya kawasan industri 
berikat yang berasal dari lahan – lahan pertanian, khususnya persawahan. 

Pada pembahasan selanjutnya, ditemukan beberapa hal yang menjadi penyebab 
terjadinya perubahan posisi masyarakat Pringapus. Berdasarkan pengamatan penulis, 
salah satunya adalah minimnya lahan pekerjaan bagi kaum pria di wilayah Pringapus 
yang diakibatkan sempitnya lahan pertanian akibat dibangun perusahaan dan pabrik. 
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Hal ini menjadikan para pria kurang produktif. Sebagian besar perusahaan atau pabrik 
yang dibangun di kawasan berikat di Kecamatan Pringapus adalah perusahaan tekstil 
atau garment. Oleh karena itu, tuntutan para investor menghendaki para pekerjanya 
adalah mayoritas kaum wanita. Maka posisi wanita di sini menjadi penting. Namun 
demikian, penting dalam hal sebagai pihak yang teroperasi. Karena tetap saja kaum 
yang berpengaruh dan memliki kekuasaan adalah para pemilik modal atau pemilik 
perusahaan. Wanita sebagai subjek sekaligus objek industrialisasi. Di sisi lain wanita 
sebagai penghasil materi yang dibutuhkan dalam keluarga, dalam hal ini pencari nafkah. 
Namun di sisi lain pula, wanita tak ubahnya sebagai alat barter, tenaga ditukar dengan 
gaji atau upah dari pemilik modal. Maka tidaklah mengherankan dalam lingkungan 
sosial para pekerja terdapat adanya kelas, yakni pekerja biasa, atasan pekerja dan 
pemilik perusahaan. Sehingga setidaknya ada tiga kelas baru yang terbentuk yakni kelas 
pertama (atas) adalah pemilik perusaahaan, kelas kedua (tengah) adalah para petinggi 
bagian–bagian dalam perusahaan atau pabrik sebagai wakil pemilik perusahaan, 
sementara kelas terkhir atau kelas ketiga adalah para pekerja yang dalam hal ini adalah 
wanita pekerja. 

Beberapa hal yang belum ditemukan dalam penelitian ini adalah peran dan 
pengaruh industri pada masyarakat di tingkat rumah tangga. Peran wanita sebagai 
pencari nafkah, pemenuh kebutuhan rumah tangga sekaligus sebagai objek industriali-
sasi. Di sisi lain, wanita juga berposisi sebagai ibu rumah tangga dengan segala 
aktivitasnya sebagai pembimbing anak sekaligus pentransfer budaya. Dalam satu kasus, 
peneliti menemukan satu fenomena yang menarik. Peran wanita sebagai ibu dalam satu 
kesempatan terabaikan karena perannya sebagai pencari nafkah. Posisi ekonomi lebih 
mendominasi dari posisi sosial budaya.  

E. Simpulan  

Hasil analisis pada penelitian ini bertolak dari kondisi Pringapus sebelum dan 
sesudah menjadi kawasan industri. Kemudian berarah pada terjadinya perubahan 
masyarakat sesuai dengan ciri perubahan masyarakat dengan berubahnya sistem mata 
pencaharian penduduk. Ciri perubahan masyarakat tersebut dialami pula oleh masya-
rakat di wilayah Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Sebelumnya, sebagian 
besar masyarakat Pringapus adalah petani. Namun, wilayah Pringapus pada duapuluh 
tahun terakhir telah mengalami perubahan dalam bidang mata pencaharian penduduk-
nya. Kondisi masyarakat di wilayah kecamatan Pringapus diakibatkan berubahnya 
status tanah yang seblumnya adalah lahan pertanian menjadi kawasan industri pada 
tahun 1990. Wilayah Pringapus yang sebagian besar merupakan lahan pertanian 
dialihfungsikan menjadi kawasan industri. Proses awal dilakukan dengan cara 
mengubah status dari tanah pertanian (satus tanah basah) menjadi tanah pekarangan 
(status tanah kering). 

Karena tuntutan para investor menghendaki para pekerjanya adalah mayoritas 
kaum wanita. Maka posisi wanita di sini menjadi penting. Wanita sebagai subjek 
sekaligus objek industrialisasi. Di sisi lain wanita sebagai penghasil materi yang 
dibutuhkan dalam keluarga, dalam hal ini pencari nafkah. Namun di sisi lain pula, 
wanita tak ubahnya sebagai alat barter, tenaga ditukar dengan gaji atau upah dari 
pemilik modal. Maka tidaklah mengherankan dalam lingkungan sosial para pekerja 
terdapat adanya kelas, yakni pekerja biasa, atasan pekerja dan pemilik perusahaan. 
Sehingga setidaknya ada tiga kelas baru yang terbentuk yakni kelas pertama (atas) 
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adalah pemilik perusaahaan, kelas kedua (tengah) adalah para petinggi bagian – bagian 
dalam perusahaan atau pabrik sebagai wakil pemilik perusahaan, sementara kelas 
terkhir atau kelas ketiga adalah para pekerja yang dalam hal ini adalah wanita pekerja. 
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