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SARI 

 

 

 
Agis Yayana. 2011. Mobilitas Sosial Warga Pendatang di Kelurahan 
Karangjati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Jurusan Pendidikan 
Sosiologi dan Antropologi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri 
Semarang. Drs Moh.Solehatul Mustofa, M.A, Drs Apik Budi Santoso, 
M.Si. 95 hl. 
Kata Kunci: Mobilitas Sosial, Faktor Mobilitas, Dampak Mobilitas  

Mobilitas sosial dipandang sebagai suatu kegiatan perpindahan 

antar kelas sosial di dalam masyarakat yang bisa mengakibatkan kenaikan 

status atau penurunan status seseorang. Mobilitas sosial di Kelurahan 

Karangjati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang setiap tahun 

mengalami peningkatan. Kemampuan pengelolaan sektor industri, jasa, 

dan perdagangan, khususnya di Kelurahan Karangjati dalam menciptakan 

kesempatan kerja, telah menjadi daya tarik bagi tenaga kerja dari daerah 

lain untuk melakukan mobilitas sosial dalam upaya menaikan status sosial 

dari segi pekerjaan.   

Permasalahan dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimana ciri-ciri 

kehidupan sosial warga pendatang di Kelurahan Karangjati.(2) Bagaimana  

mobilitas sosial  di  Kelurahan Karangjati. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui ciri-ciri kehidupan sosial warga pendatang di Kelurahan 

Karangjati yang meliputi data demografi dan data sosial ekonomi, serta 

untuk mengetahui jenis mobilitas sosial warga  pendatang ke Kelurahan 

Karangjati. 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah warga pendatang di 

Kelurahan Karangjati, yang tersebar di 6 (enam) RW, yaitu RW 1 

(Lingkungan Karangjati, RW II (Congol), RW III (Ngimbun), RW IV 

(Gembongan), RW V (Lemabbang, dan RW VI (Rowosari. Sedangkan 

sumber data sekunder diperoleh dari data statistik warga pendatang di 

Kelurahan Karangjati tahun 2010. Penelitian ini  berjenis kualitatif . Data 

penelitian terdiri dari data wawancara, observasi dan angket. Analisis data 

dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif mobilitas sosial warga 

pendatang. Faktor-faktor mobilitas dan dampaknya dianalisis secara 

kualitatif  meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

verifikasi data.  

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan ciri-ciri 

kehidupan sosial warga pendatang sebagian besar adalah : (1) perempuan 

berumur antara 17-25 tahun.(2) Pendidikan menengah.(3) Bekerja di 

pabrik dengan pendapatan berkisar Rp 800.000,00 – Rp 1.000.000,00. 

Mobilitas sosial yang terjadi sebagai besar perpindahan status dari petani 

ke pekerja pabrik dan suaha kecil lainnya bisa dikategorikan mobilitas 

sosial horizontal. Pelaku mobilitas sosial kecenderungan orang yang 

berusia muda, berpendidikan menengah, dan belum berkeluarga. Faktor 

mendorong mobilitas sosial warga pendatang keadaan ekonomi daerah 
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asal yang kurang menguntungkan keinginan mencari pekerjaan dengan 

penghasilan yang lebih tinggi. Dampak yang dirasakan langsung pelaku 

mobilitas di Kelurahan Karangjati adalah perubahan kebiasaan untuk 

adaptasi dengan lingkungan baru serta meningkatnya pendapatan, 

sedangkan terhadap kualitas hidup mengalami peningkatan.  

Saran supaya warga  pendatang supaya meningkatkan potensi diri 

agar dapat bersaing bukan hanya sekedar meraka menimbulkan mobilitas 

sosial horizontal tetapi juga vertikal dengan menambah pengetahuan dan 

keterampilan hidup. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Permasalahan kependudukan di Indonesia tidak hanya terjadi dari 

jumlah penduduk yang besar, tetapi juga karena pertumbuhan penduduk yang 

semakin tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut diperparah 

dengan tingginya angkatan kerja dan terbatasnya kesempatan kerja. Pada sisi 

lain, permasalahan-permasalahan tersebut akan menimbulkan aktivitas 

kependudukan dalam upaya untuk  merebut kesempatan kerja yang tersedia. 

Salah satu aspek kependudukan yang tampak semakin tinggi intensitasnya 

dewasa ini adalah mobilitas penduduk. Ketimpangan pertumbuhan antar 

wilayah ekonomi membawa dampak pada ketimpangan kesempatan kerja dan 

pendapatan, sehingga timbul arus migrasi penduduk dari daerah-daerah miskin 

ke daerah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. 

Menurut  Horton dan Hunt (1999), mobilitas sosial adalah suatu gerak 

perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya atau gerak pindah 

dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Mobilitas sosial juga dapat 

diartikan perpindahan status dalam stratifikasi sosial. Mobillitas sosial 

menyebabkan terjadinya perubahan, pergeseran, peningkatan, atau penurunan 

tingkat sosial seseorang atau sekelompok orang. Dalam dunia modern seperti 

sekarang ini, banyak orang berupaya melakukan mobilitas sosial. Mereka 

yakin bahwa hal tersebut akan membuat orang menjadi lebih bahagia dan 

1 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_B._Horton&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelas_sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Strata_sosial
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memungkinkan melakukan jenis pekerjaan yang paling cocok bagi diri 

mereka. Jika tingkat mobilitas sosial tinggi, meskipun latar belakang sosial 

berbeda, maka mereka tetap dapat merasa mempunyai hak yang sama dalam 

mencapai kedudukan sosial yang lebih tinggi. Mobilitas sosial lebih mudah 

terjadi pada masyarakat terbuka karena lebih memungkinkan untuk berpindah 

strata. Sebaliknya, pada masyarakat yang sifatnya tertutup kemungkinan untuk 

perpindahan strata lebih sulit.  

Mobilitas antar wilayah di Indonesia semakin meningkat frekuensinya 

disebabakan oleh adanya perkembangan masyarakat yang semakin pesat baik 

regional, nasional, maupun internasional. Hal ini dapat dimengerti karena 

mobilitas penduduk dipandang sebagai suatu kegiatan untuk dapat 

meningkatkan kehidupan yang layak bagi  penduduk dari daerah yang tingkat 

ekonominya rendah. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 

Tahun 1999 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga pasal  33 ayat (1) menyebutkan Pemerintah menetapkan kebijakan 

pengarahan mobilitas peduduk untuk mencapai persebaran penduduk yang 

optimal, didasarkan pada keseimbangan antara  penduduk dengan daya 

dukung alam dan daya tamping lingkungan. Kemudiaan pada pasal 34 

menyebutkan Kebijakan mobilitas penduduk sebagaimana yang dimaksud 

pasal 33 dilaksanakan dengan menghormati hak penduduk yang bebas 

bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik 

Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada 

Hakekatnya pemerintah memberikan jaminan hukum kepada setiap warga 
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negara untuk bergerak, berpindah sesuai dengan keinginan dan kemampuan 

setiap individu maupun kelompok. 

Pada dasarnya, setiap warga dalam suatu masyarakat mempunyai 

kesempatan yang sama untuk menaikkan kelas sosial mereka dalam struktur 

sosial masyarakat yang bersangkutan. Banyak faktor yang mendorong 

masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial. Minat masyarakat di bidang 

pertanian yang semakin berkurang menjadi salah satu penyebab pergeseran 

kehidupan masyarakat, dari bidang pertanian ke bidang industri. Sempitnya 

lahan pertanian dan perubahan fungsi lahan pertanian, juga memaksa sebagian 

penduduk untuk mencari pekerjaan ke luar Kelurahan dalam sektor nonformal 

di luar sektor pertanian. Tersedianya lapangan pekerjaan dan kesempatan 

untuk bekerja di daerah tujuan yang dapat meningkatkan pendapatan adalah 

faktor pendorong yang kuat untuk melakukan  mobilitas sosial.  

Faktor lain yang ikut memengaruhi terjadinya mobilitas sosial adalah 

perubahan standar hidup. Kebutuhan hidup yang semakin tinggi seperti 

sekarang ini, mengakibatkan terjadinya perubahan standar hidup. Harapan 

untuk dapat hidup secara layak dan terpenuhinya kebutuhan hidup ditandai 

dengan kenaikan penghasilan yang diperoleh di tempat bekerja yang baru. 

Kenaikan penghasilan tidak menaikan status secara otomatis, melainkan akan 

mereflesikan suatu standar hidup yang lebih tinggi dan hal ini akan 

mempengaruhi peningkatan status. Untuk meningkatkan status sosial, maka 

seseorang berpindah tempat tinggal dari tempat tinggal yang lama ke tempat 

tinggal yang baru atau melakukan mobilitas sosial. 
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Pada umumnya, tenaga kerja yang melakukan mobilitas sosial dan 

bekerja di sektor non pertanian, seperti buruh dan pekerja pabrik memiliki 

latar belakang pendidikan yang terbatas. Sehingga, sebagian besar dari mereka 

bekerja di tempat yang tidak membutuhkan persyaratan pendidikan dan 

keterampilan khusus.  Mobilitas sosial juga menyebabkan terjadinya interaksi 

sosial, yaitu penyesuaian hidup antar unsur-unsur yang berbeda dalam 

kehidupan sosial, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi. 

Individu-individu dari berbagai latar belakang yang berbeda akan hidup 

selaras dalam hal kepentingan hidup.  

Fenomena mobilitas penduduk tersebut, juga terjadi di Kelurahan 

Karangjati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Mobilitas penduduk yang 

terjadi di Kelurahan Karangjati terbilang cukup tinggi. Hampir setiap tahun 

terjadi perpindahan penduduk dari kabupaten lain di luar kabupaten Semarang, 

baik yang dilakukan secara individu maupun secara kelompok. Mobilitas 

terbesar terjadi pada tenaga kerja di bidang industri, karena Kelurahan 

Karangjati merupakan salah satu sentra industri di Kabupaten Semarang. 

Sebagian lainnya, mobilitas dilakukan oleh penduduk yang bergerak di bidang 

informal (jasa dan perdagangan) dan sektor formal pemerintahan.    

Kemampuan pengelolaan sektor industri, jasa, dan perdagangan, 

khususnya di Kelurahan Karangjati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang 

dalam menciptakan kesempatan kerja, telah menjadi daya tarik bagi tenaga 

kerja dari kabupaten sekitarnya, bahkan dari luar propinsi untuk datang dan 

bekerja di wilayah ini. Perpindahan penduduk yang terjadi di Kelurahan 
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Bergas, terutama bagi mereka yang masih dalam usia kerja membawa dampak 

positif, baik bagi daerah asal maupun daerah penerima. Bagi daerah penerima, 

kedatangan para pekerja ini telah memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja di 

bidang industri. Pendapatan asli daerah juga meningkat dengan 

berkembangnya sektor industri   di daerah tersebut. Berjalannya kegiatan di 

sektor industri ini, juga berimplikasi positif pada sektor informal lainnya, yaitu 

jasa dan perdagangan. Selain berdampak positif, mobilitas sosial juga dapat 

berpengaruh negatif terhadap kehidupan sosial di daerah penerima, mulai dari 

munculnya kebisingan, polusi, dan limbah industri yang berbahaya bagi 

lingkungan dan juga persentuhan budaya yang dapat menimbulkan masalah 

sosial. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengungkap 

lebih dalam tentang mobilitas penduduk yang secara langsung menimbulkan 

mobilitas sosial yang terjadi di Kelurahan Karangjati Kecamatan Bergas 

Kabupaten Semarang. Penulis menganggap perlu mengadakan penelitian 

tentang mobilitas sosial di Kelurahan Bergas ini, karena penulis memandang 

tingkat mobilitas yang terjadi di daerah tersebut cukup tinggi, sehingga perlu 

diketahui mobilitas sosial yang terjadi, ciri kehidupan sosial warga pendatang, 

faktor-faktor pendorong mobilitas, dan juga dampak mobilitas terhadap 

kehidupan sosial masyarakat setempat.   
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B. Identifikasi Masalah 

          Mobilitas sosial warga pendatang yang terjadi di Kelurahan 

karangjati terbilang cukup tinggi. Hampir tiap tahun  terjadi mobilitas 

penduduk yang cukup tinggi yang dilakukan secara individu maupun 

kelompok yang secara langsung mengakibatkan terjadinya  perubahan status 

sosial dari daerah asal ke daerah tujuan. Warga pendatang yang melakukan 

mobilitas sosial berlatarbelakang kehidupan sosial ekonomi yang berbeda-

beda dan setelah tinggal di kelurahan karangjati akan muncul status sosial 

yang baru. Adapun juga faktor-faktor mendorong warga pendatang untuk 

melakukan mobilitas salah satunya  sulitnya mencari lapangan pekerjaan di 

daerah asal serta tersedianya lapangan  untuk bekerja  di daerah tujuan. 

Meningkatnya perubahan standar hidup serta prestise dalam mendapatkan 

pekerjaan yang lebih baik salah satu motivasi dari warga pendatang. 

Mengingat Kelurahan Karangjati merupakan Kawasan Industri Berikat juga 

menjadi salah satu faktor pendorong utama untuk melakukan mobilitas sosial. 

Semakin banyak warga pendatang yang melakukan mobilitas akan 

berdampak pada kehidupan mereka baik dari sisi ekonomi, sosial dan budaya.  

 

C. Perumusan Masalah  

Perumusan masalah berdasarkan identifikasi masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana ciri-ciri kehidupan sosial warga pendatang di Kelurahan 

Karangjati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang? 
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2. Bagaimana mobilitas sosial warga pendatang di Kelurahan Karangjati 

Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka 

tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Untuk mengetahui ciri-ciri kehidupan sosial warga pen 

b. datang di Kelurahan Karangjati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.  

c. Untuk mengetahui mobilitas sosial warga pendatang di Kelurahan 

Karangjati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai informasi khususnya 

bagi perkembangan ilmu sosial tentang  jenis mobilitas sosial, faktor-

faktor pendorong mobilitas sosial di daerah industri dan dampaknya 

terhadap pelaku mobilitas.  

2. Manfaat Praktis  

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada pihak-pihak berikut. 

a. Kelurahan Karangjati  

  Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai data tambahan  

kependudukan di kelurahan Karangjati, sehingga pemerintahan 
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Kelurahan dapat merumuskan kebijakan pembangunan Kelurahan 

sesuai dengan arus mobilitas warga pendatang.  

b. Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

Pemerintah Daerah kabupaten Semarang untuk dapat melihat potensi 

tenaga kerja warga pendatang, sehingga pembangunan di sektor 

industri, jasa, dan perdagangan dapat lebih diperluas dan dikembangkan 

dengan tetap memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan 

kehidupan masyarakat setempat.  

 

F. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran yang lebih jelas tentang judul skripsi sehingga tidak terjadi 

kesalahan penafsiran. Penegasan istilah dalam penelitian ini sebagai berikut. 

a. Mobilitas Sosial 

Mobilitas berasal dari bahasa latin mobilis, yang berarti mudah 

dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. 

Kata sosial yang ada pada istilah mobilitas sosial untuk menekankan 

bahwa istilah tersebut mengandung makna gerak yang melibatkan 

seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial jadi. Dalam 

sosiologi mobilitas sosial berarti perpindahan status dalam stratifikasi 

sosial. Soekanto (1990) mendefinisikan gerak sosial sebagai suatu gerak 

dalam struktur sosial yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi 
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suatu kelompok sosial. Horton dan Hunt (1999) berpendapat bahwa 

mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke 

kelas sosial lainnya atau gerak pindah dari strata yang satu  ke strata yang 

lainnya  

Mobilitas sosial dalam penelitian ini adalah gerakan perpindahan kelas 

sosial atau status sosial dari daerah asal warga pendatang  ke kelas sosial 

atau status sosial di Kelurahan Karangjati.  

b. Warga Pendatang 

Warga pendatang dalam penelitian ini adalah penduduk dari wilayah lain 

yang melakukan mobilitas sosial, bekerja, dan menetap di Kelurahan 

Karangjati untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. 

c. Kelurahan Karangjati 

Kelurahan Karangjati merupakan salah satu bagian wilayah dari 

Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Secara geografis, Kelurahan 

Karangjati terletak di bagian utara Kabupaten Semarang. Jarak dari pusat 

pemerintahan kabupaten (Ungaran) adalah sekitar 7 km, sedangkan jarak 

dari pusat perintahan provinsi (Semarang) sekitar 28 km. 

Sesuai dengan beberapa penegasan istilah tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa pengertian dari judul skripsi: ”Mobilitas Sosial Warga 

Pendatang di Kelurahan Karangjati Kabupaten Bergas” adalah gerak sosial 

yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dari wilayah lain ke 

Kelurahan Karangjati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, sehingga 

terjadi pergeseran dan perubahan  kelas sosial yang baru. 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_B._Horton&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelas_sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Strata_sosial
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA  

 

A. Kajian Pustaka 

1. Tinjauan tentang Mobilitas 

a. Pengertian Mobilitas Sosial 

Dalam sosiologi mobilitas sosial berarti perpindahan status antar 

kelas dalam masyarakat. Soekanto (1990) mendefinisikan gerak sosial 

sebagai suatu gerak dalam struktur sosial yaitu pola-pola tertentu yang 

mengatur organisasi suatu kelompok sosial.  Menurut Jary dan Jary 

dalam Tetiani (2005 : 25) Mobilitas sosial (social mobility) ialah 

gerakan individu (atau kadang-kadang kelompok ) antar posisi-posisi 

yang berbeda dalam heirarki stratifikasi sosial (social stratificaton) 

dalam suatu masyarakat . Mobilitas vertikal mengacu pada mobilitas 

ke atas atau bawah dalam stratifikasi sosial : pun adapun yang di 

namakan lateral mobility yang mangacu pada perpindahan geografis 

antara lingkungan setempat, kota dan wilayah.(Sunarto,1998 : 109) 

Horton dan Hunt  berpendapat bahwa mobilitas sosial adalah suatu 

gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya atau 

gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Mobilitas 

sosial bisa berupa peningkatan atau penurunan dalam segi status sosial 

dan (biasanya) termasuk pula segi penghasilan, yang dialami beberapa 

individu atau oleh keseluruhan anggota kelompok.(Suyanto,2004:188) 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

mobilitas sosial adalah sebuah gerak sosial yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang dari satu kelas sosial ke kelas sosial 

10 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_B._Horton&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelas_sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Strata_sosial
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yang lain, sehingga terjadi pergeseran dan perubahan kelas sosial yang 

baru.  

Gerakan dalam struktur sosial mungkin terjadi dalam seluruh 

lapisan masyarakat; etnik minoritas yang secara sosial dulu dianggap 

orang asing dan lebih rendah daripada dua generasi kelompok 

mayoritas sebelumnya, namun sekarang mereka telah menyatu secara 

besar-besaran, merupakan contoh mobilitas sosial dari seluruh lapisan 

masyarakat. 

Di dalam masyarakat modern, posisi kelas dalam struktur mata 

pencaharian (occupational structure) biasanya menjadi perhatian 

utama dalam studi mobilitas sosial. Mobilitas sosial mungkin berupa 

gerakan ke atas atau turun dari satu posisi ke posisi 

lainnya.(Tetiani,2005:25) 

Di dunia modern, banyak negara berupaya untuk meningkatkan 

mobilitas sosial, dengan asumsi bahwa semakin tinggi tingkat 

mobilitas sosial akan menjadikan setiap individu dalam masyarakat 

semakin bahagia dan bergairah. Tentunya asumsi ini didasarkan atas 

adanya kebebasan yang ada pada setiap individu dari latar belakang 

sosial manapun dalammenentukan kehidupannya. Tidak adanya 

diskriminasi pekerjaan baik atas dasar ras, etnis dan jabatan, akan 

mendorong setiap individu memilih pekerjaan yang paling sesuai bagi 

sendirinya. Apabila tingkat mobilitas sosial tinggi, meskipun latar 

belakang sosial setiap individu berbeda, dan tidak ada diskriminasi 



 

 

 

12 

pekerjaan, maka mereka akan tetap merasa mempunyai hak yang sama 

dalam mencapai kedudukan sosial yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika 

tingkat mobilitas sosial rendah, maka hal ini akan menyebabkan 

banyak orang terkungkung dalam status sosial para nenek moyang 

mereka.  

Tinggi rendahnya mobilitas sosial individu dalam suatu masyarakat 

sangat ditentukan oleh terbuka tidaknya kelas sosial yang ada pada 

masyarakat. Pada masyarakat yang berkelas sosial terbuka maka 

masyarakatnya memiliki tingkat mobilitas tinggi, sedang pada 

masyarakat dengan kelas sosial tertutup, maka masyarakat tersebut 

memiliki tingkat mobilitas sosial yang rendah. 

b. Jenis-jenis Mobilitas Sosial 

Sorokin (dalam Soekanto, 1990) menyebutkan, ada dua gerak 

sosial yang mendasar. Pertama, gerak sosial horisontal, yaitu peralihan 

status individu atau kelompok dari suatu kelompok sosial lainnya yang 

sederajat. Misalnya seorang petani kecil beralih menjadi pedagang 

kecil. Status sosial tetap sama dan relatif bersifat stabil. Kedua, gerak 

sosial vertikal, yaitu peralihan individu atau kelompok dari suatu 

kedudukan sosial ke kedudukan lainnya yang tidak sederajat. 

Selanjutya dijelaskan bahwa sesuai dengan arahnya gerak sosial 

vertikal secara khusus dapat dibedakan menjadi dua, sebagai berikut. 

1) Gerak sosial vertikal naik (sosial climbing), berupa masuknya 

individu-individu yang mempunyai kedudukan rendah ke dalam 

kedudukan yang lebih tinggi yang telah ada sebelumnya atau 

pembentukan suatu kelompok baru yang kemudian ditempatkan pada 
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derajat yang lebih tinggi dari kedudukan individu-individu pembentuk 

kelompok itu. 

2) Gerak sosial vertikal turun (sosial sinking), berupa turunnya 

kedudukan individu ke kedudukan yang lebih rendah derajatnya atau 

turunnya derajat sekelompok individu yang dapat berupa suatu 

disintegrasi dalam kelompok sebagai kesatuan. 

Sorokin (dalam Soekanto,1990) mobilitas sosial vertikal 

mempunyai saluran-salurannya dalam masyarakat. Proses mobilitas 

sosial vertikal yang melalui saluran tertentu dinamakan sirkulasi sosial. 

Saluran yang terpenting di antaranya adalah angkatan bersenjata, 

lembaga keagamaan (menaikkan kedudukan orang-orang dari lapisan 

rendah), sekolah (menjadi saluran gerak sosial vertikal bagi orang-

orang dari lapisan rendah yang berhasil masuk dari sekolah untuk 

orang-orang lapisan atas), organisasi politik, ekonomi, keahlian, dan 

perkawinan. 

Dalam http://massofa wordpress.com/2008/04/05/individu-dan-

masyarakat-industri/, disebutkan jenis-jenis mobilitas sosial sebagai 

berikut.  

1) Mobilitas Vertikal  

Mobilitas vertikal adalah pepindahan status sosial yang dialami 

seseorang atau sekelompok warga pada lapisan sosial yang berbeda.  

Mobilitas vertikal naik memiliki dua bentuk, yaitu sebagai berikut. 

a) Naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang 

lebih tinggi, dimana status itu telah tersedia. Misalnya:seorang 

camat diangkat menjadi bupati. 
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b) Terbentuknya suatu kelompok baru yang lebih tinggi dari pada 

lapisan sosial yang sudah ada. 

Mobilitas vertikal turun juga mempunyai dua bentuk sebagai 

berikut. 

a) Turunnya kedudukan seseorang kedudukan lebih rendah, misalnya, 

seseorang prajurit yang dipecat karena melakukan desersi. 

b) Tidak dihargai lagi suatu kedudukan sebagai lapisan sosial 

atas,misalnya , seorang yang menjabat direktur bank,karena bank 

yang dipimpinya bermasalah maka ia diturunkan menjadi staf 

direksi. 

Beberapa prinsip umum dalam mobilitas sosial vertikal adalah 

sebagai berikut. 

a) Tidak ada satu pun masyarakat yang mutlak tertutup terhadap 

mobilitas sosial yang vertikal. 

b) Seterbuka apapun suatu masyarakat terhadap mobilitas sosial. 

c) Setiap masyarakat pasti memiliki tipe mobilitas sosial vertikal 

sendiri. 

d) Laju mobilitas sosial disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, dan 

pekerjaan yang berbeda-beda. 

e) Mobilitas sosial yang disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, dan 

pekerjaan, tidak menunjukkan adanya kecenderungan yang kontinu 

tentang bertambah.  

2) Mobilitas Horizontal 

Mobilitas sosial  horizontal adalah perpindahan status sosial 

seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan yang sama. Ciri utama 
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mobilitas horizontal adalah lapisan sosial yang ditempati tidak 

mengalami perubahan. 

Berbeda dengan mobilitas sosial vertikal yang berarti perpindahan 

dalam jenjang status yang berbeda, yang dimaksud mobilitas sosial 

horizontal adalah perpindahan individu atau objek-objek social lainnya 

yang dimaksud mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan individu 

atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok social yang satu 

ke kelompok social lainnya yang sederaja.(Suyanto,2004:189). 

Misalnya orang yang beralih kewarganegaraan. Dalam mobilitas sosial 

horizontal tidak terjadi perubahan dalam drajat status seseorang 

ataupun obyek sosial lainnya. Seorang buruh petani yang pada musim 

paceklik pindah ke kota untuk bekerja sebagai buruh tidak bisa 

dikategorikan sebagai mobilitas sosial vertikal karena tidak ada 

perubahan pendapatan secara signifikan dan ini termasuk mobilitas 

sosial horizontal.  

Berdasarkan hasil penelitaan yang dilakukan oleh Ravik Karsidi 

(1999)  berjudul Mobilitas Sosial Petani di Sentra Industri kecil Kasus 

di Surakarta tempat penelitian dilakukan di empat lokasi, yaitu: Sentra 

Kayu Serenan, Sentra Logam Batur, Sentra Pandebesi Koripan, 

semuanya di Klaten dan Sentra Rotan Trangsan Sukoharjo 

menyimpulkan berkaitan dengan mobilitas sosial horizontal bahwa 

Karena terbatasnya pekerjaan di sektor pertanian, buruh tani pindah 

atau bekerja sambilan sebagai buruh di industri kecil. Mereka yang 
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sebagai buruh purna waktu umumnya tidak memiliki lahan sawah atau 

tegalan, atau karena terbatasnya jumlah upah sebagai buruh tani 

mereka memilih bekerja sebagai buruh pengrajin. Dengan demikian 

pekerjaan buruh industri kecil bagi mereka adalah sebagai "pekerjaan 

utama".Inilah contoh dari mobilitas horizontal.  

 Contah lainnya dari hasil penelitian diatas adalah bagi pengrajin 

(sering disebut “juragan kecil”), umumnya masih bekerja sebagai 

pengrajin sambil bertani. Kalaulah mereka tidak bertani, tanah-tanah 

mereka disewakan kepada petani lain. Mereka belum sepenuhnya 

menaruh harapan kepada industri kecil, dan karenanya tanah-tanah 

pertaniannya dijadikan penyangga/alternatif jika terjadi kerugian 

dalam usaha industrinya. Hal ini contoh lain dari proses mobilitas 

sosial horizontal. 

Mobilitas sosial horizontal bisa terjadi secara sukarela, tetapi bisa 

pula karena terpaksa. Contoh mobilitas sosial horizontal karena 

terpaksa, seorang pegawai bank yang sudah bosan dan jenuh dengan 

pekerjaan kemudian berkarier di tempat lain entah itu sebagai public 

relations, dosen, atau pekerjaan lainnya. 

3) Mobilitas Antargenerasi 

Mobilitas antargenerasi adalah perpindahan antara dua generasi 

atau lebih, Mobilitas Antargenerasi dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu: (1) mobilitas intergenerasi, adalah perpindahan status sosial 

yang terjadi di antara beberapa generasi ;dan (2) mobilitas. 
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intragenerasi, adalah perpindahan status sosial yang terjadi dalam satu 

generasi yang sama. 

 c. Faktor-faktor Mobilitas Sosial 

Terdapat banyak faktor yang mendorong terjadinya mobilitas 

sosial. Yang mempengaruhi tingkat mobilitas pada masyarakat 

modern, yakni. (1) Faktor struktural, yakni relatif dari kedudukan 

tinggi yang biasa diisi serta kemudahan untuk memperolehnya. 

Ketidakseimbangan jumlah lapangan kerja adalah faktor struktural. 

(2) Faktor individu  yang dimaksud adalah kualitas orang per orang , 

baik ditinjau dari segi tingkat pendidikan, penampilanya, 

keterampilan pribadi, dan lain-lain termasuk kemujuran yang 

menentukan siapa yang akan berhasil mencapai kedudukan 

itu.(suyanto 2004:191) 

Secara garis besar, faktor-faktor mobilitas sosial dapat dibedakan 

menjadi dua bagian, yaitu faktor pendorong (push factor) dan faktor 

penghambat  Beberapa faktor pendorong individu atau sekelompok 

individu melakukan mobilitas sosial adalah sebagai berikut.  

1) Faktor Struktural 

Faktor struktural adalah jumlah relatif dari kedudukan tinggi yang 

bisa dan harus diisi serta kemudahan untuk memperolehnya. 

Adapun yang termasuk dalam cakupan faktor struktural antara lain 

struktur pekerjaan dan perbedaan fertilitas (tingkat kelahiran). 

a) Struktur Pekerjaan 

Masyarakat yang mengandalkan kehidupan ekonominya pada 

bidang pertanian dan bahan baku, cenderung memperluas 
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lapangan kerja di tingkat bawah dan membatasi di tingkat 

menengah ke atas. Hal tersebut yang mengakibatkan mobilitas 

sosial dalam masyarakat agraris cenderung rendah. Sebaliknya, 

masyarakat yang mengandalkan kehidupan ekonominya pada 

industri cenderung memperluas lapangan kerja di tingkat 

menengah dan atas. Itulah sebabnya, mobilitas sosial dalam 

masyarakat industri cenderung tinggi.  

b) Perbedaan Fertilitas 

Tingkat kelahiran pada masyarakat berstatus sosial rendah 

umumnya lebih tinggi dibandingkan tingkat kelahiran pada 

masyarakat berstatus sosial menengah sampai atas. Kenyataan 

tersebut dapat kita lihat dari perbedaan mencolok tingkat 

kelahiran antara Kelurahan dan kota.  

2) Faktor Individu 

Faktor individu adalah kualitas orang perorang baik ditinjau dari 

segi tingkat pendidikan, penampilan, maupun keterampilan pribadi. 

Cakupan faktor individu antara lain perubahan kemampuan dan 

orientasi sikap terhadap mobilitas.  

a) Perubahan Kemampuan 

Pendidikan dan keterampilan akan memengaruhi perubahan 

kemampuan seseorang. Secara otomatis akan berpengaruh 

terhadap mobilitas sosial. Misalnya, seorang tukang ojek setelah 

mengikuti kursus stir mobil maka ia mampu menjadi sopir. 
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Selain itu, seseorang yang mulanya hanya bisa berbahasa lokal 

setelah mengikuti kursus bahasa asing akan mampu menguasai 

bahasa yang dikehendaki. Dengan begitu dia akan bisa 

berkomunikasi menggunakan bahasa asing. 

b) Orientasi Sikap terhadap mobilitas 

Perubahan sikap dapat mendukung dan menghambat terjadinya 

mobilitas sosial. Contoh sikap yang mendukung mobilitas 

adalah keinginan untuk maju maupun menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. Sementara itu, sikap yang menghambat 

mobilitas antara lain bersikap masa bodoh, tidak peduli dengan 

lingkungannya, dan pasrah dengan keadaan tanpa mau berusaha.  

3) Status Sosial 

Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimilik oleh 

orang tuanya. Ketidakpuasan seseorang atas status yang 

diwariskan oleh orangtuanya, karena orang pada dasarnya tidak 

dapat memilih oleh siapa ia dilahirkan, dapat menjadi dorongan 

untuk berupaya keras memperoleh status atau kedudukan yang 

lebih baik dari status atau kedudukan orangtuanya.  

4) Faktor Keadaan Ekonomi 

Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya 

mobilitas manusia. Keadaan ekonomi yang tidak 

menguntungkan, misalnya yang dialami oleh masyarakat di 

daerah minus, mendorong mereka untuk berurbanisasi ke kota-
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kota besar dengan harapan memperoleh kehidupan ekonomi 

yang lebih baik. 

5) Faktor Situasi Politik 

Situasi politik yang tidak menentu, biasanya juga berakibat 

pada jaminan keamanan yang juga tidak menentu, dapat 

mendorong orang untuk meninggalkan tempat itu menuju ke 

tempat lain.  

6) Faktor Kependudukan (Demografi) 

Bertambahnya jumlah dan kepadatan penduduk yang 

berimplikasi pada sempitnya permukiman, kualitas lingkungan 

yang buruk, kesempatan kerja yang menyempit,  kemiskinan, 

dan sebagainya, dapat mendorong orang untuk melakukan 

migrasi ke tempat lain.  

7) Faktor Keinginan Melihat Daerah Lain 

Hal ini tampak pada fenomena tourisme, orang mengunjungi 

daerah atau tempat tertentu dengan tujuan sekedar melihat 

sehingga menambah pengalaman atau bersifat rekreasional.  

Sedangkan faktor-faktor penghambat mobilitas sosial adalah 

sebagai berikut.  

1) Faktor kemiskinan 

Kemiskinan dapat membatasi kesempatan bagi seseorang untuk 

berkembang dan mencapai suatu sosial tertentu. Contohnya, 

seorang anak memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya 
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karena kedua orangtuanya tidak bisa membiayai, sehingga dia tidak 

memiliki kesempatan untuk meningkatkan status sosialnya.  

2) Faktor diskriminasi kelas 

Diskriminasi kelas dalam sistem kelas terbuka dapat menghalangi 

mobilitas ke atas. Hal ini terbukti dengan adanya pembatasan suatu 

organisasi tertentu dengan berbagai syarat dan ketentuan, sehingga 

hanya sedikit orang yang mampu mendapatkannya. Contoh, jumlah 

anggota DPR yang dibatasi hanya 500 orang, sehingga hanya 500 

orang yang mendapat kesempatan untuk menaikan status sosialnya 

menjadi anggota DPR.  

3) Faktor perbedaan ras dan agama 

Perbedaan ras dapat menghambat mobilitas sosial. Perbedaan kelas 

rasial, seperti yang terjadi di Afrika Selatan di masa lalu, dimana 

ras berkulit putih berkuasa dan tidak memberi kesempatan kepada 

mereka yang berkulit hitam untuk dapat duduk bersama-sama di 

pemerintahan sebagai penguasa. Sistem ini disebut Apharteid dan 

dianggap berakhir ketika Nelson Mandela, seorang kulit hitam, 

terpilih menjadi presiden Afrika Selatan. Sedangkan sistem kasta 

merupakan contoh faktor agama yang dapat menghambat 

terjadinya mobilitas sosial.  

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Afrika_Selatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela
http://id.wikipedia.org/wiki/Presiden
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4) Faktor perbedaan jenis kelamin (gender) 

Perbedaan jenis kelamin dalam masyarakat juga berpengaruh 

terhadap prestasi, kekuasaan, status sosial, dan kesempatan-

kesempatan untuk meningkatkan status sosialnya. 

Pada penelitian ini, faktor-faktor mobilitas warga pendatang di 

Kelurahan Karangjati dibatasi pada 3 (tiga) hal, yaitu faktor demografi, 

faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya.  

d. Cara-cara Mobilitas Sosial 

Secara umum, cara orang untuk dapat melakukan mobilitas sosial 

ke atas adalah sebagai berikut.  

1) Perubahan standar hidup 

Kenaikan penghasilan tidak menaikan status secara otomatis, 

melainkan akan mereflesikan suatu standar hidup yang lebih tinggi. 

Ini akan mempengaruhi peningkatan status. Contoh: seorang 

pegawai rendahan, karena keberhasilan dan prestasinya diberikan 

kenaikan pangkat menjadi manager, sehingga tingkat 

pendapatannya naik. Status sosialnya di masyarakat tidak dapat 

dikatakan naik apabila ia tidak merubah standar hidupnya, 

misalnya jika dia memutuskan untuk tetap hidup sederhana seperti 

ketika ia menjadi pegawai rendahan. 

2) Perkawinan 

Untuk meningkatkan status sosial yang lebih tinggi dapat 

dilakukan melalui perkawinan. Contoh: Seseorang wanita yang 

berasal dari keluarga sangat sederhana menikah dengan laki-laki 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan
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dari keluarga kaya dan terpandang di masyarakatnya. Perkawinan 

ini dapat menaikan status si wanita tersebut. 

3) Perubahan tempat tinggal 

Untuk meningkatkan status sosial, seseorang dapat berpindah 

tempat tinggal dari tempat tinggal yang lama ke tempat tinggal 

yang baru. Atau dengan cara merekonstruksi tempat tinggalnya 

yang lama menjadi lebih megah, indah, dan mewah. Secara 

otomatis, seseorang yang memiliki tempat tinggal mewah akan 

disebut sebagai orang kaya oleh masyarakat, hal ini menunjukkan 

terjadinya gerak sosial ke atas. 

4) Perubahan tingkah laku 

Untuk mendapatkan status sosial yang tinggi, orang berusaha 

menaikkan status sosialnya dan mempraktekkan bentuk-bentuk 

tingkah laku kelas yang lebih tinggi yang diaspirasikan sebagai 

kelasnya. Bukan hanya tingkah laku, tetapi juga pakaian, ucapan, 

minat, dan sebagainya. Dia merasa dituntut untuk mengkaitkan diri 

dengan kelas yang diinginkannya. Contoh: agar penampilannya 

meyakinkan dan dianggap sebagai orang dari golongan lapisan 

kelas atas, seseorang selalu mengenakan pakaian yang bagus. Jika 

bertemu dengan kelompoknya, dia berbicara dengan menyelipkan 

istilah-istilah asing. 
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5) Perubahan nama 

Dalam suatu masyarakat, sebuah nama diidentifikasikan pada posisi 

sosial tertentu. Gerak ke atas dapat dilaksanakan dengan mengubah 

nama yang menunjukkan posisi sosial yang lebih tinggi. Contoh: Di 

kalangan masyarakat feodal Jawa, seseorang yang memiliki status 

sebagai orang kebanyakan mendapat sebutan "kang" di depan nama 

aslinya. Setelah diangkat sebagai pengawas pamong praja sebutan dan 

namanya berubah sesusai dengan kedudukannya yang baru seperti 

"Raden" (Sumber: Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas). 

Hasil  penelitian yang dilakukan oleh Ani Tetiani (2005) dalam 

tesis berjudul : Memudarnya Dualisme ekonomi : Studi Mobilitas 

Komunitas Perkebunan Teh  kertamah Sosial Pangelangan  Jawa Barat 

menyimpulkan  ada  jalur-jalur  mobilitas sosial  dalam perkebunan teh 

yaitu kenaikan berkala, rekrutmen berkala berdasarkan rencana 

kebutuhan karyawan lima tahunan, jaringan sosial herirarkis atau turus 

yang bisa diartikan perekutan karyawan melalui jalur informal 

geologis, tingkat pendidikan, senioritas dan keterampilan manajer, 

ketrampilan khusus dan formasi kerja.  

e. Dampak Mobilitas Sosial 

Kendati mobilitas sosial memungkinkan seseorang untuk 

menduduki status sesuai dengan keinginan tetapi terdapat beberapa 

kerugian disamping manfaatnya. Beberapa kerugian dalam akibat 

adanya mobilitas sosial antara lain adalah memungkinkan terjadinya 

http://id.wikipedia.org/wiki/Nama
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa
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ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan dibenak seseorang karena impian 

yang diidam-idamkan tidak semuanya berjalan dengan 

mudah.(Suyanto 2004:192)  

Secara rinci Horton dan Hunt (1987) mencatat beberapa 

konsekuansi negatif dari mobilitas sosial vertikal, seperti kecemasan 

akan terjadinya penurunan status sosial bila terjadi mobilitas menurun, 

ketegangan dalam menjalani peran baru dari status jabatan yang 

meningkat, keretakan hubungan antara anggota kelompok primer yang 

semula seseorang berpindah ke status yang lebih tinggi atau ke status 

yang lebih rendah. 

Adapun secara umum dampak mobilitas sosial bagi masyarakat 

baik yang bersifat positif maupun negatif,  

1) Dampak Positif 

a) Mendorong seseorang untuk lebih maju 

b) Mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang 

lebih baik.  

2) Dampak Negatif 

a) Timbulnya konflik 

Konflik yang ditimbulkan oleh mobilitas sosial dapat dibedakan 

menjadi tiga bagian, sebagai berikut. 

(1) Konflik antarkelas 

(2) Konflik antarkelompok sosial 

Konflik ini dapat berupa konflik antara kelompok sosial yang 

masih tradisional dengan kelompok sosial yang modern dan 
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proses suatu kelompok sosial tertentu terhadap kelompok 

sosial lain yang memiliki wewenang. 

(3) Konflik antargenerasi 

b) Berkurangnya solidaritas kelompok 

Dampak lain mobilitas sosial dari faktor psikologis antara lain 

sebagai berikut. 

(1) Menimbulkan ketakutan 

(2) Adanya gangguan psikologis bila seseorang turun dari 

jabatannya (post power syndrome) 

(3) Mengalami frustasi. 

 

2. Status Sosial Warga Pendatang 

Mobilitas sosial pada dasarnya merupakan perpindahan antarstatus 

sosial. Status menurut  Linton dalam  (Sunarto 1998 : 63)  ialah 

“collection of right dan duties“ – suatu kumpulan hak dan kewajiban, 

sedangkan suatu peranan “ the dynamic aspect of status. Menurut 

Linton seseorang dalam menjalankan perananya manakala ia 

menjalankan hak dan kewajibannya yang merupakan statusnya. 

Menurut Soerjono Soekanto status sosial adalah kedudukan seseorang 

di dalam lingkungan masyarakat. Sistem status sosial dalam 

perkembangan akan memunculkan pembagian status-status sosial 

dalam masyarakat. Pembagaian status sesuai dengan kesamaan hak dan 

kewajibanya menimbulkan pembagian kelas  dalam masyarakat.  
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Unsur-unsur lapisan masyarakat hal  yang mewujudkan unsur 

dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan  masyarakat menurut 

Soekanto (1990) adalah kedudukan (status) dan peranan  (role). 

Kedudukan (status) diartikan sebagai tempat atau posisi  seseorang 

dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya tempat  

seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan 

orang lain,  dalam arti lingkungan pergaulannya, prestise-nya, dan hak-

hak serta  kewajibannya. 

Masyarakat pada umumnya mengembangkan dua macam 

kedudukan, yaitu : (1)  Ascribed-status, yaitu kedudukan seseorang 

dalam masyarakat tanpa  memperhatikan perbedaan-perbedaan 

rohaniah dan kemampuan. Pada umumnya  ascribed status dijumpai 

pada masyarakat dengan sistem lapisan yang  tertutup, misalnya 

masyarakat feodal (bangsawan, kasta). (2)  Achieved-status, yaitu 

kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan  usaha-usaha yang 

disengaja. Kedudukan ini bersifat terbuka bagi siapa  saja, tergantung 

dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta  mencapai 

tujuan-tujuannya. Misalnya, setiap orang dapat menjadi hakim  asalkan 

memenuhi persyaratan tertentu. Kadang-kadang dibedakan lagi satu  

macam kedudukan, yaitu Assigned status yang merupakan kedudukan 

yang  diberikan. Assigned status sering memiliki hubungan erat 

dengan achieved  status.  
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Di dalam bukunya Wasino (2006) berjudul Wong Jawa Dan Wong 

Cino memberikan gambaran pembagian  strata sosial pada masyarakat 

solo di dibagi dua strata sosial. Pertama adalah kelompok elit. 

Kelompok secara formal menduduki strata tertinggi adalalah 

sekelompok birokrat pemerintahan seperti wali kota dan pejabat-

pejabat pemerintahan lainnya. Kalangan orang yang masih ada 

hubungan darah kebangsawanan masih memandang Sri Susuhunan, Sri 

Mangkunegara masih dipandang sebagai kelompok elit. Kedua, 

kelompok strata tengah diduduki oleh kelas pedagang, pengusaha, 

kalangan intelaktual, dan mahasiswa. 

Pengelompokan kelas sosial lain adalah kelas orang kaya dan orang 

miskin. Orang kaya di indentikan dengan pemilik modal sedangkan 

orang miskin di identikan sebagai pemilik tenaga kerja. Orang Cina  

secara umum dikelompokan sebagai orang kaya, sementara sebagian 

penduduk Surakarta diidentikan dengan orang miskin.   

Pada hakekatnya individu dalam kehidupannya secara langsung 

maupun tidak langsung melakukan pergerakan sosial yang menimbul 

pergerakan status sosial yang biasa dinamakan Mobilitas sosial . 

Mobilitas sosial mencakup struktur sosial yang bersifat hubungan antar 

individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dengan 

kelompoknya. Setiap gerak cenderung menimbulkan perubahan, baik 

itu berupa perubahan fungsi maupun perubahan posisi. Mobilitas 

tenaga kerja di usia produktif merupakan aspek yang dinamis untuk 
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mencari lapangan pekerjaan, karena pada usia kerja produktif, 

seseorang dapat saja berpindah dari satu bidang usaha ke usaha yang 

lainnya. Seseorang umumnya memilih pekerjaan yang dapat 

memberikan upah secara rutin, seperti halnya menjadi buruh pabrik. 

Mobilitas sosial yang terjadi di kawasan industri sebagian besar 

dilakukan oleh para pekerja pabrik, sebagian lainnya dilakukan oleh 

tenaga kerja di bidang jasa, perdagangan, dan pemerintahan. Mereka 

tinggal dan menetap tidak jauh tempat bekerja dan berbaur dengan 

penduduk asli. Mobilitas Buruh umumnya menunjukkan suatu 

perpindahan para pekerja. Perpindahan ini meliputi 6 jenis, yaitu :  

1. Ke dalam atau  pergantian majikan. 

2. Perubahan dalam  pekerjaan. 

3. Perubahan atau pergantian majikan. 

4. Perubahan dalam  pekerjaan  atau  juga dalam  ketrampilan yang di 

gunakan. 

5. Perubahan dalam  industri atau teknik-teknik yang digunakan. 

6. Perubahan geografis dalam tempat bekerja. (Kartasapoetra, 1997 : 

1). 

Mobilitas sosial yang terjadi secara vertikal dapat menyebabkan 

terjadinya pelapisan sosial atau stratifikasi sosial (sosial 

stratification). Pelapisan sosial adalah perbedaan atau 

pengelompokkan anggota masyarakat secara bertingkat. Perwujudan 

dari pelapisan sosial adalah adanya lapisan-lapisan-lapisan dalam 
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masyarakat, ada lapisan yang tinggi dan ada lapisan-lapisan di bawah, 

yang kemudian disebut strata sosial. Ukuran atau kriteria yang 

dominan sebagai dasar pembentukan pelapisan sosial adalah sebagai 

berikut. 

a) Ukuran kekayaan 

Kekayaan (materi atau kebendaan) dapat dijadikan ukuran 

penempatan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial 

yang ada, barang siapa memiliki kekayaan paling banyak mana ia 

akan termasuk lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial, 

demikian pula sebaliknya, barang siapa tidak mempunyai kekayaan 

akan digolongkan ke dalam lapisan yang rendah. Kekayaan 

tersebut dapat dilihat antara lain pada bentuk tempat tinggal, benda-

benda tersier yang dimilikinya, cara berpakaiannya, maupun 

kebiasaannya dalam berbelanja. 

b) Ukuran kekuasaan dan wewenang 

Seseorang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang paling 

besar akan menempati lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial 

dalam masyarakat yang bersangkutan. Ukuran kekuasaan sering 

tidak lepas dari ukuran kekayaan, sebab orang yang kaya dalam 

masyarakat biasanya dapat menguasai orang-orang lain yang tidak 

kaya, atau sebaliknya, kekuasaan dan wewenang dapat 

mendatangkan kekayaan. 

c) Ukuran kehormatan 

Ukuran kehormatan dapat terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan 

atau kekuasaan. Orang-orang yang disegani atau dihormati akan 
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menempati lapisan atas dari sistem pelapisan sosial masyarakatnya. 

Ukuran kehormatan ini sangat terasa pada masyarakat tradisional, 

biasanya mereka sangat menghormati orang-orang yang banyak 

jasanya kepada masyarakat, para orang tua ataupun orang-orang 

yang berprilaku dan berbudi luhur. 

d) Ukuran ilmu pengetahuan 

Ukuran ilmu pengetahuan sering dipakai oleh anggota-anggota 

masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang 

paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tinggi 

dalam sistem pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan. 

Penguasaan ilmu pengetahuan ini biasanya terdapat dalam gelar-

gelar akademik (kesarjanaan), atau profesi yang disandang oleh 

seseorang, misalnya dokter, insinyur, doktorandus, doktor ataupun 

gelar profesional seperti profesor. Namun sering timbul akibat-

akibat negatif dari kondisi ini jika gelar-gelar yang disandang 

tersebut lebih dinilai tinggi daripada ilmu yang dikuasainya, 

sehingga banyak orang yang berusaha dengan cara-cara yang tidak 

benar untuk memperoleh gelar kesarjanaan, misalnya dengan 

menyuap, membuat ijazah palsu dan seterusnya.  

 

B. Kerangka Teoritik 
 

1. Landasan Teori 

Perpindahan status sosial mudah terjadi pada masyarakat terbuka. 

Keinginan seseseorang untuk menaikan derajat statusnya yang lebih 
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baik sebagai upaya untuk meningkatkan prestise dan kesejahteraan 

hidup. Dengan latar belakang dan motivasi yang kuat seseorang 

berusaha untuk menempati posisi-posisi tertentu yang menurutnya 

akan berdampak baik bagi kehidupanya. Dalam pandangan Moore dan 

davies dalam teori struktural fungsionalnya dijelaskan isu fungsional 

utamanya adalah bagaimana masyarakat termotivasi dan menempatkan 

orang-orang pada posisi yang “tepat” dalam sistem stratifikasi. Ini di 

kerucutkan dalam ke dalam dua masalah. Pertama, bagaimana 

masyarakat memasukkan hasrat untuk mengisi posisi-posisi tertentu 

pada individu-individu yang tepat”. Kedua , begitu orang-orang berada 

pada posisi yang tepat, bagaimana masyarakat memberikan mereka 

hasrat untuk memenuhi persyaratan-persyaratan posisi tersebut. 

Penempatan sosial yang tepat dalam masyarakat menjadi masalah 

karena tiga alasan. Pertama, beberapa posisi lebih menyenangkan 

untuk di tempati ketimbang posisi-posisi lain, Kedua, beberapa posisi 

lebih penting demi mempertahankan kehidupan masyarakat dari pada 

posisi-posisi lain. Ketiga, perbedaan posisi sosial masyarakat adanya 

kemampuan dan bakat yang berlainan. (George 2010: 256) 
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2. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema Alur Kerangka Berpikir 

 

Mobilitas sosial  menuju ke sumber-sumber pekerjaan meningkat 

dengan cukup tajam. Salah satu indikator yang menunjukkan hal 

tersebut adalah angka pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dan 

terkonsentrasi pada daerah-daerah sumber pekerjaan tersebut. 

Mobilitas yang terjadi sangat erat kaitannya dengan kebijakan 

pembangunan di daerah tujuan, mislanya sebagai pusat kegiatan 

pembangunan, mulai dari perdagangan, industri, jasa, sampai dengan 

administrasi dan pembangunan politik. Hal ini menyebabkan  

beberapa daerah, tidak terhindarkan lagi menjadi daya tarik menjadi 

daya tarik yang kuat bagi penduduk di daerah-daerah lain. Daerah 

tujuan menyediakan kesempatan kerja dan usaha ekonomi di berbagai 
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bidang, sementara di daerah asal mereka mengalami keterbatasan 

kesempatan ekonomi. 

Daerah Karangjati sebagai salah satu kawasan industri di 

Kabupaten Semarang banyak menyerap tenaga kerja produktif yang 

sebagian besar adalah perempuan muda dengan rata-rata berusia 

antara 17 tahun sampai 22 tahun. Dari sisi industri, sama halnya 

dengan masalah perburuhan di tempat lain, perempuan muda menjadi 

pilihan bagi pabrik dengan alasan produktivitas lebih tinggi dibanding 

buruh tua dan tidak banyak menuntut kenaikan gaji dan kesetaraan, 

serta tidak sering berpindah-pindah kerja. Persyaratan yang diminta 

untuk bekerja sebagai buruh pabrik pun tidak tinggi, sehingga tidak 

sulit bagi tenaga kerja tersebut untuk melamar dan bekerja di pabrik 

yang diinginkan. Berbekal pendidikan yang tidak tinggi (minimal 

SMP) dan ditunjang kemampuan fisik dalam bekerja, maka banyak 

tenaga kerja dari luar daerah yang melakukan mobilitas sosial ke 

Karangjati dan bekerja sebagai buruh pabrik.  

Warga pendatang yang melakukan mobilitas di Kelurahan 

Karangjati pada umumnya berasal dari daerah-daerah di sekitar 

Kabupaten Semarang dan luar Kabupaten Semarang, bahkan sebagian 

ada yang berasal dari luar propinsi, seperti daerah Jawa Barat dan 

Jawa Timur. Tingginya minat warga pendatang untuk melakukan 

mobilitas dan bekerja di daerah Karangjati disebabkan oleh sulitnya 

mencari pekerjaan di daerah asal dan adanya keinginan untuk 

meningkatkan status sosial di daerah tujuan. Berdasarkan keadaan 
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tersebut, maka dapat dijelaskan pula bahwa mobilitas sosial yang 

dilakukan oleh warga pendatang di daerah Karangjati adalah berjenis 

mobilitas vertical maupun horizontal dengan gerak nai turun , karena 

dilakukan oleh individu atau sekelompok individu pada lapisan sosial 

yang sama dengan tujuan untuk meningkatkan status sosialnya.  

Faktor pendorong yang kuat untuk bisa bekerja dan meningkatkan 

taraf hidup di daerah tujuan, menimbulkan mobilitas yang tinggi dari 

warga pendatang di luar daerah menuju ke Kelurahan Karangjati 

Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Mobilitas sosial juga telah 

melahirkan integrasi sosial antara warga pendatang dengan penduduk 

setempat, sehingga tercipta keselarasan hidup atas dasar kepentingan 

hidup.Mobilitas sosial yang terjadi di Kelurahan Karangjati 

Kecamatan Bergas secara luas telah membawa dampak, tidak hanya 

dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat setempat, tetapi juga 

ancaman terhadap kelestarian lingkungan. Sebagaimana diketahui, 

bahwa Kelurahan Karangjati merupakan salah satu sentra industri di 

Kabupaten Semarang. Dominasi pekerja pabrik dari luar daerah sangat 

terasa, hampir di setiap dusun di Kelurahan Karangjati. Mobilitas 

penduduk yang tinggi tersebut, jika tidak diatur dan dikendalikan tentu 

akan mengganggu stabilitas lingkungan dan kehidupan masyarakat 

setempat, bahkan bisa menimbulkan konflik sosial. Melihat 

pentingnya kajian terhadap mobilitas sosial yang mencakup pekerjaan  

ini menjadikan peneliti tergerak untuk melakukan penelitian di 

Kelurahan Karangjati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

Penelitian ini bersifat kualitatif.  Dinyatakan kualitatif karena berupaya 

untuk menghasilkan deskripsi yang berkaitan tentang mobilitas warga 

pendatang di Kelurahan Karangjati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. 

Data hasil penelitian digunakan untuk menggambarkan ciri-ciri kondisi sosial 

warga pendatang, jenis mobilitas sosial, faktor-faktor pendorong mobilitas, 

dan dampak mobilitas terhadap kehidupan masyarakat. Pengumpulan data 

bersifat terbuka, dengan menampung data secara rinci dan bermakna. 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi 

titik perhatian dari suatu penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Ciri-ciri kehidupan sosial warga pendatang di Kelurahan Karangjati 

Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, yang meliputi keadaan demografi 

dan keadaan sosio ekonomi. 

2. Jenis Mobilitas  sosial warga pendatang di Kelurahan Karangjati 

Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. 

3. Faktor-faktor yang mendorong serta dampak mobilitas  sosial warga 

pendatang terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat. 
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C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Karangjati Kelurahan 

Karangjati merupakan salah satu wilayah Kecamatan Bergas Kabupaten 

Semarang. Kelurahan Karangjati ini memiliki enam lingkungan RW dan 46 

RT. Keenam lingkungan RW tersebut, yaitu RW 1 (Lingkungan Karangjati, 

RW II (Congol), RW III (Ngimbun), RW IV (Gembongan), RW V 

(Lemahbang, dan RW VI (Rowosari). Penulis memilih Kelurahan Karangjati 

sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa di wilayah tersebut 

mobilitas sosial penduduknya cukup tinggi, karena merupakan kawasan 

industri, jasa, dan perdagangan di wilayah Bergas. 

  

D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, sebagai 

berikut. 

1. Sumber data primer, diperoleh dari hasil angket untuk mengtahui ciri-ciri 

atau karakteristik kondisi sosial warga pendatang serta hasil  wawancara 

langsung digunakan untuk mengetahui  mobilitas sosial warga pendatang. 

Sumber data sekunder, diperoleh dari data statistik warga pendatang di 

Kelurahan Karangjati tahun 2010, meliputi data demografi dan data sosio 

ekonomi, internet, serta buku-buku referensi pendukung penelitian tentang 

mobilitas sosial. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu cara untuk memperoleh data yang 

valid yang diperlukan dalam penelitian, baik untuk data pokok maupun data 

penunjang. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

sebagai berikut. 

1. Angket dan wawancara  

2. Pengambilan data tentang ciri-ciri kehidupan sosial warga pendatang   di 

Kelurahan Karangjati dilakukan melalui penyebaran angket yang berisi 

data demografi meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan dan tingkat 

pendapatan. Penulis  melakukan wawancara dengan beberapa warga 

pendatang  sebagai sumber data primer untuk kelengkapan data penelitian. 

Wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka dengan mendatangi 

sumber data dan melakukan tanya jawab. Wawancara dilaksanakan pada 

tanggal 10 Juli sampai 20 Juli 2011,  sedangkan penyebaran angket pada 

tanggal 20 Juli  sampai 25 Juli 2011. 

Kisi-kisi angket dan wawancara dalam penelitian ini dapat dilihat dalam 

tabel berikut.  

Tabel 3.1 Kisi-kisi Angket dan Wawancara Instrumen Penelitian 

No Variabel Indikator 

1 Faktor-faktor 

mobilitas 

sosial 

1. Faktor Demografi 

 Sulitnya mencari pekerjaan di daerah asal 

 Sempitnya lahan pertanian di Kelurahan 

 Desa asal cukup terpencil 

2. Faktor Sosial Budaya 

 Latar belakang 

 Motivasi  

 Pendidikan  

 Budaya  
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3. Faktor Ekonomi 

 Pendapatan 

 Perubahan penghasilan 

 Fasilitas kerja  

2 Dampak 

mobilitas 

Bagi Warga Pendatang 

1. Kehidupan Sosial Budaya 

 Perubahan sosial budaya 

 Perubahan status 

 Peningkatan jaringan sosial 

 Perhatian terhadap pendidikan 

2. Kehidupan ekonomi 

 Perubahan pendapatan 

 Peningkatan kualitas kesehatan 

 Peningkatan pola konsumi 
 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara memperoleh data dari masing-masing 

tertulis. Teknik ini berfungsi untuk mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat,  agenda, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, 

peneliti mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan data statistik 

warga pendatang di Kelurahan karangjati dengan mencatat data yang 

tersedia pada instansi terkait, yaitu kantor kelurahan serta perangkat RW 

setempat. Peneliti juga mengumpulkan informasi dari beberapa sumber 

pustaka yang relevan dengan penelitian.  

4. Observasi  

Observasi merupakan metode pengumpulan data esensial dalam penelitian, 

terutama penelitian dengan pendekatan kualitatif. Observasi merupakan 

kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan 

seluruh alat indera. Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan pengamatan 
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langsung pada kegiatan warga pendatang di Kelurahan Karangjati untuk 

menyesuaikan data dan informasi yang diperoleh. 

 

F. Analisis Data 

Teknik analisa data dalam penelitian analisis kualitatif adalah 

analisis deskriptif.  Analisis deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan temuan-temuan hasil angket dan wawancara, yang 

terbagi dalam tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

1. Tahap Pengumpulan Data 

 Dalam tahap pengumpulan data, peneliti mencatat dan 

mengumpulkan data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan 

hasil data yang diperoleh di lapangan, baik dari hasil angket, 

wawancara, dokumentasi, maupun observasi.  

2. Tahap Reduksi Data 

  Kegiatan yang dilakukan peneliti pada tahap ini adalah memilih 

dan mengelompokkan temuan data yang relevan dengan tujuan 

penelitian, yaitu mengklasifikasi data yang berhubungan dengan jenis 

mobilitas sosial dan faktor pendorong mobilitas sosial, dampak 

mobilitas sosial di Kelurahan Karangjati.  

3. Tahap Penyajian Data 

  Penyajian data berisi sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
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tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini adalah berbentuk tabel, 

diagram, dan teks naratif faktor pendorong mobilitas sosial dan 

dampak mobilitas sosial di Kelurahan Karangjati. Tabel dan diagram 

disajikan untuk memperkuat deskripsi data penelitian dan 

pembahasannya. Pemilihan bentuk penyajian data ini didasarkan pada. 

pertimbangan bahwa dalam penelitian ini, antara data satu dengan 

yang lain saling berkaitan, tidak terlepas dari konteks latar 

belakangnya. 

4. Tahap Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan 

   Pada tahap ini peneliti membandingkan tujuan dan hasil penelitian 

dengan teori-teori relevan yang mendasari masalah mobiltas sosial 

warga pendatang  serta faktor pendorong dan dampak mobilitas sosial 

dan dampak mobilitas sosial di Kelurahan Karangjati. Penarikan 

kesimpulan peneliti dilakukan setelah mencocokkan tujuan dan hasil 

hasil penelitian sesuai dengan teori-teori pendukung permasalahan 

tersebut.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam hasil penelitian ini akan dideskripsikan tentang gambaran 

umum Kelurahan Karangjati dan gambaran mobilitas sosial di Kelurahan 

Karangjati yang meliputi ciri-ciri keadaan sosial warga pendatang, jenis 

mobilitas sosial faktor-faktor mobilitas sosial ke Kelurahan Karangjati 

serta dampak mobilitas sosial bagi warga pendatang. Deskripsi hasil 

penelitian didasarkan pada temuan di lapangan yang diperoleh peneliti, 

baik dari hasil wawancara, observasi, dan angket. 

 

A. Gambaran Umum Kelurahan Karangjati 

Kelurahan Karangjati merupakan salah satu bagian wilayah dari 

Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Sebagaimana diketahui 

bahwa Kecamatan Bergas adalah salah satu kecamatan dengan 

kontribusi sektor industri lebih dari 70% dari total PDRB Kecamatan 

Bergas (PDRB Kabupaten Semarang Tahun 2005-2005, 2006: 160). 

Sifat industri yang ada di Kecamatan Bergas sebagian besar 

merupakan industri besar dan menengah yang banyak menyerap tenaga 

kerja. Saat ini, Kelurahan Karangjati menjadi lokasi yang strategis di 

Kecamatan Bergas untuk pengembangan kegiatan industri. Keberadaan 

jalur regional yang menghubungkan Kelurahan Karangjati dengan 

wilayah lainnya mempermudah untuk suplai  bahan baku dan 

pengiriman produk. Industri merupakan sektor utama penggerak 
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perekonomian di Kelurahan Karangjati. Sebelum dibangunnya 

beberapa industri di Kelurahan Karangjati, sebagian besar lahan 

digunakan untuk bertani oleh warga masyarakat, sehingga kurang 

produktif. Setelah dibangunnya beberapa industri di Kelurahan 

Karangjati dan ditetapkannya Kelurahan tersebut sebagai salah satu 

kawasan industri, maka terjadi transformasi pengalihan fungsi lahan 

yang diiringi dengan perubahan pekerjaan ke sektor industri.  

 

1. Letak Geografis dan Wilayah Administratif 

Kelurahan Karangjati Wilayah Kelurahan Karangjati yang 

memiliki luas kurang lebih 342.670 ha ini terdiri atas 6 lingkungan 

RW dan 46 RT. Keenam lingkungan RW tersebut, yaitu RW 1 

(Lingkungan Karangjati, RW II (Congol), RW III (Ngimbun), RW IV 

(Gembongan), RW V (Lemababang, dan RW VI (Rowosari). 

Kelurahan Karangjati secara geografis terletak di bagian utara 

Kabupaten Semarang. Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten 

(Ungaran) adalah sekitar 7 km, sedangkan jarak dari pusat perintahan 

provinsi (Semarang) sekitar 28 km. Kelurahan Karangjati berbatasan 

langsung dengan 4 (empat) desa yang lain, yaitu di sebelah utara 

berbatasan dengan Desa Wringin Putih, di sebelah timur berbatasan 

dengan Desa Ngempon, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa 

Bergas Lor, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Wujil.  

Kelurahan Karangjati terletak pada ketinggian kurang lebih 450 m 

di atas permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata 3.000 mm/tahun 
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dan suhu udara rata-rata 28°-32°C. Meskipun terletak di dataran 

rendah, bentuk lahan di wilayah Kelurahan Karangjati relative 

bervariasi antara dataran dan perbukitan dengan dominasi daerah 

dataran. Peta wilayah  penelitian  Kelurahan Karangjati sebagai 

berikut. 

2. Penggunaan Lahan 

Pengggunaan lahan di wilayah Karangjati sebagian besar masih 

berupa tegalan, yaitu kurang lebih 182 ha atau sekitar 53% dari luas 

keseluruhan wilayah. Sedangkan penggunaan untuk kawasan 

pemukiman, yaitu sekitar 70,67 ha atau 20,62%, kawasan industri 

sekitar 19 ha, kawasan perdagangan sekitar 15 ha, dan perkantoran 

kurang lebih 0,8 ha. (Tim I KKN UNDIP 2010, 2010: 1-2) 

3. Potensi  

Kelurahan Karangjati memiliki berbagai macam potensi, salah 

satunya adalah dari segi lokasi. Karangjati terletak di lokasi yang 

strategis karena berada di tepi jalan utama penghubung antara 

Semarang-Solo dan Semarang-Yogyakarta. Kondisi ini membuat 

Karangjati memiliki aksesibilitas yang sangat baik, sehingga mudah 

dicapai dari mana saja. Selain mendukung bagi mobilitas penduduk, 

lokasi Karangjati yang strategis memudahkan bagi pengangkutan 

barang-barang komoditas yang masuk maupun ke luar.  

Kemudahan aksesibilitas Kelurahan Karangjati dalam mobilitas 

barang dan manusia ini didukung oleh keberadaan Pasar Karangjati 
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yang menjadi pusat kegiatan perdagangan barang dan jasa. Pasar 

Karangjati adalah satu-satunya tumpuan perputaran roda ekonomi 

masyarakat Kelurahan Karangjati. Pasar Karangjati yang menjadi 

pusat perdagangan dan jasa, di sisi lain mendorong pertumbuhan jasa 

perbankan, terutama bank-bank perkreditan rakyat yang memberikan 

pinjaman dengan bunga ringan kepada masyarakat. Hal ini mendorong 

munculnya berbagai macam usaha kecil dan menengah yang 

menguntungkan bagi perekonomian di Kelurahan Karangjati. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Salah satu Pabrik di Kelurahan Karangjati 

(Dokumen Agis tahun 2011) 

 

Selain potensi dari segi lokasi dan keberadaan pasar sebagai pusat 

aktivitas perdagangan dan jasa, Karangjati juga menjadi lokasi 

pengembangan beberapa industri besar dan menengah. Beberapa 

industri ini memilih berlokasi di Karangjati salah satunya adalah juga 

disebabkan pengaruh kestrategisan lokasi dan kemudahan pencapaian 

(aksesibilitas). Keberadaan pabrik-pabrik industri ini menjai 

keuntungan tersendiri bagi msyarakat di sekitar Karangjati karena 
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menjadi potensi lapangan pekerjaan yang sangat besar. Selain itu, 

keberadaan industri ini juga menarik tenaga kerja dari luar daerah, 

sehingga semakin banyak penduduk yang datang ke Karangjati untuk 

mencari pekerjaan atau menjadi buruh pabrik. Meskipun menambah 

kepadatan penduduk di Kelurahan Karangjati, tetapi kedatangan 

warga dari luar daerah ini dapat menjadi pendorong bagi kemajuan 

pembangunan di Kelurahan Karangjati karena padatnya aktivitas 

masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Pasar Karangjati sebagai pusat perdagangan dan jasa 

(Dokumen Agis tahun 2011) 

 

4. Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Semarang yang menjadikan 

Kecamatan Bergas sebagai kawasan pengembangan industri, 

berdampak pada besarnya jumlah industri yang tumbuh di kawasan ini, 

termasuk di Kelurahan karangjati. Hal ini mempengaruhi mata 

pencaharian sebagian besar penduduk Kelurahan Karangjati. 
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Berdasarkan data Kecamatan Bergas dalam angka, terlihat bahwa 

mayoritas penduduk Kelurahan Karangjati adalah sebagai buruh 

industri, yaitu mencapai 61,80% dari jumlah penduduk keseluruhan. 

Jumlah penduduk di Kecamatan Bergas berdasarkan mata 

pencahariannya dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.  

 

Tabel 4.1 Jumlah penduduk Kelurahan Karangjati Kecamatan Bergas        

                berdasarkan mata pencaharian 

No  Mata Pencaharian Jumlah Prosentase 

1 Buruh Industri 1.299 61.80% 

2 Buruh Bangunan 181 8.61% 

3 Pedagang  293 13.94% 

4 Angkutan  31 1.47% 

5 PNS/ABRI 221 10.51% 

6 Pensiunan 53 2.52% 

7 Lainnya 24 1.14% 

Jumlah 2.102 100% 

Sumber: Kecamatan Bergas dalam Angka, 2010-2011 

 

B.  Ciri-ciri Kehidupan Sosial Warga Pendatang di Kelurahan 

Karangjati 

Pada penelitian ini, yang dimaksud dengan ciri-ciri  kehidupan 

sosial warga pendatang adalah data demografi warga pendataan yang 

meliputi jenis pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan status, serta data 

sosial ekonomi, yaitu tingkat pendidikan dan pendapatannya. 

Berdasarkan keterangan dari perangkat Kelurahan setempat, ternyata 

banyak warga pendatang yang tidak mencatatkan identitas dirinya pada 

kelurahan, sehingga menyebabkan kesulitan dalam melakukan survei 
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penduduk. Data mobilitas sosial, khususnya warga pendatang yang 

bekerja sebagai buruh pabrik sulit didapat, disebabkan karena pelaku 

mobilitas tidak memberitahukan kepergian mereka kepada kantor 

kepala Kelurahan atau kelurahan di daerah asal, demikian juga dengan 

kedatangan mereka ke daerah tujuan. Meskipun demikian, mobilitas 

sosial baik yang permanen maupun nonpermanen ke Kelurahan 

Karangjati, diduga frekuensinya akan terus meningkat dan semakin 

cepat.  

Data kependudukan dalam penelitian ini peneliti peroleh dari hasil 

survei terhadap lima puluh warga pendatang di enam RW di Kelurahan 

Karangjati, meliputi Lingkungan Karangjati, Ngimbun, Congol. 

Gembongan, Lemabhang, dan Rowosari. Lima puluh responden 

tersebut peneliti pilih secara acak berdasarkan data dari tiap RW 

setempat. Hasilnya Sebagian besar responden adalah pekerja pabrik, 

yaitu 44 orang (88%), sedangkan sisanya  3 orang pedagang (6 %), dan 

3 orang (3%) bekerja di bidang jasa. Gambaran jenis pekerjaan 

responden pada penelitian ini disajikan dalam tabel dan diagaram 

berikut. 

Tabel 4.2 Jenis Pekerjaan Responden Pelaku Mobilitas 

Jenis Pekerjaan Jumlah Prosentase 

Pekerja pabrik 44 88% 

Pedagang 3 6% 

Jasa  3 6% 
Jumlah 50 100% 

Sumber: Hasil Analisis, 2011 
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 Gambar 4.1  Diagram Jenis Pekerjaan Responden  

Warga pendatang yang bekerja di bidang perdagangan dan jasa 

prosentase tidak sebanyak pekerja pabrik. Mereka yang bergerak di 

bidang perdagangan, lebih memanfaatkan peluang dari keberadaan 

pabrik atau kost-kostan para pekerja pabrik. Sehingga, pemusatan 

perdagangan mereka lebih banyak kepada pemenuhan kebutuhan 

pekerja pabrik, seperti makanan, pakaian, dan handphone. Sedangkan 

warga pendatang yang bekerja di sektor jasa, antara lain di salon, 

potong rambut Madura, tukang pijat, usaha simpan pinjam, dan 

warnet.  

1) Usia dan  Jenis Kelamin 

Hasil survei terhadap usia responden, ternyata sebagian besar 

responden berusia antara 17-25 tahun (74%), sisanya berusia antara 

26-30 tahun (12%), antara 30-35 tahun (6%), antara 36-40 tahun (2%), 

dan lebih dari 40 tahun (6%). Gambaran usia responden pada 

penelitian ini disajikan dalam tabel dan diagram berikut. 
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Tabel 4.3 Usia Responden Pelaku 

Usia Jumlah Prosentase 

17-25 Tahun 37 74 % 

26-30 Tahun 6 12 % 

30-35 Tahun 3 6 % 

36-40 Tahun 1 2 % 

Lebih dari 40 Tahun 3 6 % 

Jumlah 50 100% 

Sumber: Hasil Analisis, 2011 
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Gambar 4.2  Diagram Usia Responden 

 

Kawasan industri Karangjati memiliki  karakteristik tersendiri bila 

ditinjau dari bidang usaha industri yang ada. Bidang usaha industri 

yang berjalan di kawasan ini sebagian besar adalah industri pakaian 

jadi yang membutuhkan ketelitian dalam kegiatan produksinya, 

sehingga sebagian besar tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 

perempuan. Sedangkan tenaga kerja di bidang dagang dan jasa lebih 

banyak laki-laki. Berdasarkan hasil survei terhadap lima puluh  

responden yang ada, tenaga kerja kerja perempuan berjumlah 41 orang 

(91%), sedangkan tenaga kerja laki-laki berjumlah 9 orang (9%). 
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2) Pendidikan  

Tingkat pendidikan responden berdasarkan hasil survei diketahui 

bahwa sebagian besar responden memperoleh pendidikan dasar. 

Tercatat pendidikan terakhir responden adalah sebagian besar tamatan 

SMA Sederajat, yaitu sebesar 44 orang (80%). Selanjutnya pendidikan 

terakhir terbesar yang kedua adalah SMP, yaitu 9 orang (18%). 

Sedangkan sisanya sebanyak 1 orang (2%) responden adalah tamatan 

SD. Gambaran tingkat pendidikan responden pada penelitian ini 

disajikan dalam tabel dan diagaram berikut. 

Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Responden 

Tingkat Pendidikan Jumlah Prosentase 

SD 1 2 % 

SMP 9 18 % 

SMA 44 80 % 

Jumlah 100 100 % 

Sumber: Hasil Analisis, 2011 
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Gambar 4.3 Diagram Tingkat Pendidikan Responden  

 

Sedangkan untuk warga pendatang yang bekerja di bidang 

perdagangan dan jasa, sebagian besar sudah menikah dan bahkan 

menetap di Kelurahan Karangjati. Beberapa pertimbangan mereka 
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yang menetap di Kelurahan Karangjati berdasarkan hasil wawancara 

peneliti dengan warga pendatang yang bekerja sebagai pedagang 

adalah agar kebutuhan hidup keluarga dapat lebih diminimalkan, 

anggota keluarga dapat membantu dalam mengembangkan usaha, 

pendidikan anak lebih terpantau, dan selalu dekat dengan keluarga.  

3) Pendapatan  

Pendapatan minimum yang diterima oleh buruh industri adalah 

sebesar Upah Minimum Kabupaten Semarang, sebesar Rp 880.000,00. 

Pendapatan buruh industri di kawasan industri Karangjati dijumlah 

secara total baik gaji pokok,uang lembur, serta biaya insentif sebagian 

besar jumlahnya berada pada kisaran Rp 1.000.000,00 hingga Rp. 

1.200.000,00. Lain halnya dengan warga pendatang yang bekerja di 

sektor perdagangan dan jasa, pendapatan mereka bervariasi satu 

dengan yang lainnya yang terkadang melebihi pendapatan buruh 

pabrik.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pendapatan yang 

diperoleh antara lain adalah daya beli masyarakat, tingkat kebutuhan 

masyarakat terhadap barang atau jasa yang ditawarkan, urgensi 

kebutuhan, pelayanan yang diberikan, dan juga pemilihan lokasi. 

Berdasarkan hasil survei terhadap pendapatan responden yang bekerja 

sebagai pedagang atau jasa, diketahui bahwa tingkat pendapatan 

mereka ada yag melebihi pendapatan para pekerja pabrik, Gambaran 
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tingkat pendapatan responden pada penelitian ini disajikan dalam tabel 

berikut. 

Tabel 4.5 Tingkat Pendapatan Responden  

Total Penghasilan 
Pekerja Pabrik Pedagang Jasa 
Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

Kurang dari  Rp. 
800.000,00 

0 0 1 33,3 0 0 

Rp. 800.000,00 -
Rp. 1.000.000,00 

40 91 0 0 2 
66,
6 

Rp. 1.000.000,00  
-Rp. 1.200.000,00 

4 9 2 66,6 1 
33,
3 

Rp. 1.200.000,00 -
Rp. 1.400.000,00 

0 0 0 0 0 0 

Lebih dari Rp. 
1.4000.000,00 

0 0 0 0 0 0 

Jumlah 44 100 3 100 3 100 

 Sumber: Hasil Analisis, 2011 
 

 

C. Mobilitas Sosial Warga Pendatang di Kelurahan Karangjati 

1. Jenis Mobilitas  

Mobilitas sosial yang terjadi di Kelurahan Karangjati berjenis 

mobilitas fisik atau geografis, dimana terjadi perpindahan tempat 

tinggal suatu individu atau kelompok sosial dari suatu daerah ke 

daerah lain. Dilihat dari lamanya menetap, mobilitas sosial di 

Kelurahan Karangjati bersifat permanen. Pelaku mobilitas di 

Kelurahan Karangjati, rata-rata tinggal lebih dari satu tahun dan 

bahkan beberapa sudah menjadi warga menetap.  Pertimbangan 

pelaku mobilitas untuk tinggal sementara atau menetap di daerah 

tujuan ini selain dipengaruhi oleh jenis pekerjaan, juga dipengaruhi 

oleh statusnya. Pelaku mobilitas yang statusnya sudah berkeluarga 
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sehingga memiliki tuntutan kebutuhan hidup yang lebih tinggi 

daripada pelaku yang berstatus belum keluarga, akan memilih untuk 

menetap di daerah tujuan.  Sedangkan para pekerja pabrik yang 

sebagian besar masih berusia produktif dan belum berkeluarga lebih 

memilih tinggal sementara di rumah-rumah kontrakan atau kost.  

Transformasi pekerjaan pelaku mobilitas ke Kelurahan Karangjati, 

juga telah mengakibatkan terjadinya proses mobilitas sosial. Mobilitas 

sosial itu dapat dijelaskan dengan proses mereka menjadi buruh 

pabrik, pedagang, atau bekerja di bidang jasa. Karena keterbatasan 

pekerjaan, rendahnya pendapatan di daerah asal memutuskan mencari 

pekerjaan di daerah lainnya yang pendapatanya lebih tinggi. Jika 

tujuan dari perpindahan penduduk ke Kelurahan Karangjati pada 

umumnya adalah untuk memperoleh pekerjaan, maka didalamnya 

terdapat unsur perubahan kedudukan, yaitu adanya upaya untuk 

menaikkan atau memperbaiki status sosial. Rasa ketidakpuasan 

terhadap pekerjaan di daerah asal, harapan untuk mendapatkan 

pekerjaan yang lebih baik, serta keinginan memperoleh pendapatan 

yang tinggi menjadi modal yang kuat bagi pelaku mobilitas.  

 Umar Paruh  adalah warga pendatang dari Kabupaten Sampang, 

Madura berusia 27 tahun dan sudah berkeluarga dengan 1 orang anak 

yang masih berumur 4 bulan. Orang-orang biasa memanggilnya 

dengan panggilan Umar  bekerja di bidang jasa, menjadi tukang 

potong rambut di RW 1 Lingkungan Karangjati sejak tahun 2008. 



 

 

 

55 

Pendidikan terakhirnya adalah SMP. Umar memutuskan untuk bekerja 

di Karangjati dengan tujuan utamanya mencari uang, karena di tempat 

asalnya sulit untuk mencari pekerjaan. Umar  menceritakan bahwa 

mayoritas penduduknya di daerah asal bekerja sebagai petani dan 

sebagian bekerja di perkebunan.yang paling dominan adalah 

perkebunan cengkeh milik pemerintah dan  perkebunan yang lainnya 

yang dikelola oleh masyarkakat setempat.  

  Umar menjelaskan bahwa di desanya tidak ada pabrik, yang ada 

pabrik adalah di Surabaya. Dengan berbagai pertimbangan untuk 

mencari uang mencoba mengadu nasib di Karangjati karena 

mendengar, beberapa temannya juga bekerja di daerah tujuan ternyata 

hiduplah lebih baik dari sebelumnya. Mereka rata-rata mampu  

menyewa rumah kontrakan serta mempunyai sepeda motor.  Sebagian 

besar teman-temannya dari Madura juga berprofesi sama, menjadi 

tukang potong rambut, sebagian lainnya sebagai tukang sate dan 

penjual bubur kacang hijau. Hal tersebut di ceritakan Umar Paruh :  

“Mata pencaharian sebagian besar orang di kampung saya itu 

petani dan kerja di perkebunan cengkah milik pemerintah. 

Sebelum bekerja di karangjati,  saya  pada tahun 2002 ikut 

suadara  bekerja ke Arab Saudi untuk mencari pekerjaan disana. 

Di Arab Saudi saya tidak bekerja dan hanya sebatas membantu 

saudara-saudaranya yang bekerja disana sebagai TKI . Tahun 

2003 saya  bekerja jadi TKI di Malaysia melalui  jalurnya illegal 

. Pekerjaaan saya adalah jasa perbaikan lampu dan listrik. 

Gajinya ketika bekerja di Malaysia jika dikurskan dengan rupiah 

sekitar Rp 2.000.000,-. Saya akui dari segi gajinya lumayan 

besar ketimbang di Indonesia tetapi karena ketidaktenangan saat 

bekerja yang harus umpet-umpetan dengan polisi Malaysia. 

Kira-kira  pertengahan  tahun 2004 saya memutuskan pulang 
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dari malaysia  pulang ke Madura”(Wawancara dengan Umar 

Paruh pada tanggal 18 Juli 2011) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 4.3 Warga pendatang yang berprofesi tukang potong 

Madura 

(Dok Agis tahun 2011) 

 

 Sekembalinya dari Malaysia di Umar membantu orang tuanya 

bertani. Keterampilan memotong rambut di peroleh dari hasil latihan 

dengan teman dengan bergantian saling mencukur rambut. Setelah 

merasa memiliki keahlian memotong rambutnya yang mumpuni Umar 

memutuskan merantau  ikut kakaknya yang sudah mendirikan potong 

rambut Madura di Karangjati :  

“Setelah kurang lebih 4 tahun bekerja sebagai tukang potong di 
Karangjati, saya dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga, 
bahkan dapat menyisihkan sebagaian penghasilannya untuk 
ditabung. Penghasilan dari potong rambut antara 30-50 ribu 
perhari. Lumayan cukuplah untuk biaya hidup sehari-hari. 
Setelah tahun ke dua tahun  tinggal dikarangjati saya 
memutuskan untuk mengajak serta anak dan istri ke Karangjati 
dengan tujuan, agar dapat selalu dekat dengan keluarga dan 
dapat memenuhi kebutuhan keluarga secara langsung 
(Wawancara dengan Umar pada tanggal 18 Juli 2011). 
 

Contoh kasus yang terjadi pada Umar  juga 

menggambarkanterjadinya mobilitas penduduk yang secara langsung 
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mengakibatkan mobilitas sosial. Umar warga pendatang dari Madura  

memutuskan untuk pindah dan tinggal sementara di lingkungan 

Karangjati bersama-sama dengan istri dan seorang anaknya. Berbekal 

keahliannya dalam memotong rambut, maka Umar di Kelurahan 

Karangjati bekerja sebagai tukang potong rambut. Sebelum bekerja di 

Karangjati pernah menjadi TKI di Malaysia bekerja sebagai jasa 

perbaikan lampu dan listrik. Ketika bekerja di Malaysia pendapatanya 

lebih tinggi dari pada bekerja di Indonesia. Status awal Umar adalah  

petani,  jasa perbaikan lampu / listrik dan jasa potong rambut Madura. 

Dengan demikian dapat  disimpulkan bahwa mobilitas yang dilakukan 

Umar mobilitas sosial horizontal karena pekerjaan yang pernah 

dilakukan termasuk kelompok kelas pekerja. terjadi perubahan status 

sosial dan kelas sosial yang sama dan tidak terjadi peningkatan status 

maupun kelas sosial.  

Selain itu, faktor pendorong Umar melakukan mobilitas adalah 

karena harapan untuk sukses seperti teman-teman seprofesinya yang 

sudah terlebih dahulu pindah. Jika dilihat dari pekerjaan yang 

dilakukan Umar, maka sebenarnya tidak terjadi perubahan status kelas 

sosial dalam pekerjaan. Tetapi dari segi pendapatan, Umar sempat 

mengaku mengalami penurunan pendapat   ketika  berhenti  menjadi 

TKI dan kembali bekerja ke Tanah Air. Setelah bekerja di sini Umar 

merasakan  pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari namun dari segi psikologi merasakan ketenangan dalam 

bekerja di Kelurahan Karangjati  
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Interaksi sosial merupakan kunci dari kehidupan sosial. Dengan 

bertemunya individu yang satu dengan yang lainnya atau antar 

kelompok individu terhadap kelompok lainnya dengan latar belakang 

yang berbeda-beda menimbulkan proses interaksi-interaksi untuk 

memahami individu maupun kelompok lain. Interaksi antar individu 

akan menimbulkan pemahaman-pemahaman baru  dalam  memahami 

karakter individu lain  dengan cara meniru, berperilaku sama dengan 

orang lain, sikap bersimpati merasa lebih dekat dengan seseorang dan 

mempengaruhi orang lain agar sepaham. Ini juga berlaku pada warga 

pendatang yang melakukan interaksi sosial dengan masyarakat sekitar. 

Naluri manusia tidak bisa hidup sendiri membutuhkan bantuan orang 

lain. 

Ini juga dilakukan umar paruh dalam interaksi baik dilingkungan 

masyarakat maupun lingkungan kerjanya. Ketika tidak sedang bekerja 

atau libur banyak menghabiskan waktu dengan berbincang-bincang 

atau mengobrol dengan tetangga kosnya yang kesemuanya juga 

pendatang. Jika ada acara-acara yang diadakan lingkungan setempat 

seperti kumpulan RT, gotong royong dan ronda malam  Umar pun 

tertib mengikutinya. Kalaupun tidak hadir memberitahu kepada bapak 

RT setempat. Padahal didaerah asalnya tidak ada kumpulan RT yang 

ada hanya gotong royong biasa orang jawa menyebutnya sambatan. 

Itu dilakukan sebagai wujud sikap saling menghormati kalau tidak 
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akan di kucilkan oleh warga masyarakat. Seperti yang diungkapkan 

Umar sebagai berikut.    

“Karena saya sudah lama tinggal disini saya ngikuti aja aturan 

disini. Kalau ada woro-woro kerja bakti saya juga ikut kerja 

bakti. Kebetulan ronda malam saya juga ikut. Pak RT 

dilingkungan saya sudah menganggap pendatang sudah lama 

tinggal mempunyai kewajiban yang sama seperti penduduk asli. 

Saya pun menghormatinya kalau saya tidak ikut aturan bisa-bisa 

saya kucilkan padahal saya cari makan disini.              ( 

berdasarkan wawancara dengan Umar Paruh tanggal 18 Juli 

2011) 

  

Interaksi umar paruh dengan masyarakat sekitar berjalan normal. 

Saling sapa menyapa mengobrol bercanda biasa ia lakukan dengan 

tetangga kosnya. Dalam berinteraksi Umar menggunakan bahasa 

Indonesia. Ia mengaku walapun sudah lama tinggal di Karangjati tetap 

saja mengalami kesulitan dalam menggunakan bahasa Jawa. Ia 

menyadari sebagai  pendatang Umar lebih menyesuaikan diri terhadap 

kehidupan masyarakat sekitarnya salah satunya kebiasaan saling sapa 

dan tersenyum. Dan ini berbeda dengan kebiasan di daerah asalnya 

yang terbiasa berbicara dengan nada bicara agak tinggi cenderung 

langsung pada intinya atau ceplas-ceplos.   

Perbedaan budaya menjadi kendala utama dalam menyesuaikan diri 

terhadap lingkungan . Dalam  bersosialisasi dengan lingkungan sekitar 

tidak mengalami kendala yang berarti. Pengalaman merantau di luar 

daerah yang rata-rata bertemu orang Jawa di daerah perantauan  

mempermudah memahami karakter orang Jawa. 
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Dalam tahap  mendekatkan interaksi  dirinci ada tahapan memulai, 

menjajaki, meningkatkan, menyatupadukan dan mempertalikan. 

Seperti halnya interaksi yang terjadi Umar dengan para pelangganya. 

Ketika sedang bekerja umar berusaha untuk berkomunikasi dengan 

pelanggannya. Terkadang dimulai  oleh Umar sendiri atau dari pihak 

pelangganya dengan menyapa kabar kondisinya masing-masing. 

Dengan adanya saling merespon sapaan tersebut menjadikan interaksi 

lebih menarik dan meningkatkan dengan  obrolan-obrolan  ringan. Ini 

dilakukan Umar supaya lebih akrab dengan pelanggannya. Dari 

kebiasan ini umar  mengaku menjadi lebih akrab dengan pelangganya 

dan menambah jaringan pertemanan. Keakraban inilah yang 

menyatukan jiwa umar dengan pelanggannya seperti yang 

diungkapkan oleh Umar :  

“saya  paham pelanggan-pelanggan saya bagaimana model 

potongannya karena biasa sebelum mencukur saya kasih 

pilihan model-model potong rambut. Lalu ya ngobrol biasa 

ngalor-ngidul yang penting suasana enak aja. Ya berawal dari 

itu saya jadi akrab dengan pelanggan saya. Kalau ketemu di 

jalan kadang saling menyapa” ( berdasarkan wawancara dengan 

Umar Paruh tanggal 18 Juli 2011) 

 

 Adapun  kendala yang dihadapi adalah bahasa, karena umar belum 

fasih menggunakan bahasa jawa tapi hal tersebut tidak menjadi 

masalah baginya mengunakan bahasa Indonesia :  

“Waktu saya motong rambut biar tidak jenuh biasanya saya 

ngbrol-ngobrol aja sama pelanggan saya ya biar tambah akrab 

saja. Tapi kadang saya juga gak paham yang di obrolin karena 

saya belum paham betul bahasa jawa. Sudah 4 tahun hidup di 

karangjati gak lancar-lancar saja pakai bahasa Jawa. Kalau 
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sesame pakai bahasa Indonesia saya paham”. ( berdasarkan 

wawancara dengan Umar Paruh tanggal 18 Juli 2011) 

 

 

  Dari  analisis dari 5 informan warga pendatang di Kelurahan 

Karangjati disajikan proses mobilitas sosial dari segi pekerjaan 

dengan table sebagai berikut :  

     Tabel 4.6 proses mobilitas sosial warga pendatang 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sumber: Hasil Analisis, 2011 
 
 

Jika dilihat dari lamanya menetap di Kelurahan Karangjati, maka 

mobilitas sosial  mobilitas permanen, karena sudah menetap di desa 

tujuan lebih dari 6 bulan. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa 

Jenis Mobilitas sosial yang terjadi sebagian besar dikategorikan 

mobilitas sosial horizontal dari petani ke pekerja pabrik dan usaha 

kecil lainnya. Kesemuanya dari pekerjan-pekerjaan warga pendatang 

di atas termasuk kelas pekerja yang pindah ke kelas pekerja lainnya 

dengan kecenderungan mengalami kenaikan pendapatan. 

 

No 

 

Nama 

 

Usia 

 

Pendidikan 

Status Pekerjaan 

Pekerjaan 

awal 

Pekerjaan yang 

pernah dilakukan 

Pekerjaan 

sekarang 

1. Umar 

Paruh 

27 

tahun 

SMP Petani Pekerja jasa listrik 

dan lampu 

tukang 

potong 

rambut 

2. Padi 32 

tahun 

SD Petani Pekerja 

Ternak 

Buruh 

bangunan 

Penjual 

mie ayam 

3. Nur 

Sofiah 

23 

tahun 

MTS Petani 

sayuran 

Pekerja jasa 

pengasuh bayi 

Pekerja 

catering 

makanan 

4. Jonser 

Panjaitan 

43 

tahun 

SMA Pekerja 

Pabrik 

Gelas 

Pekerja 

las 

Pekerja 

pabrik 

textile 

Usaha jasa 

simpan 

pinjam 

pribadi 

5. Dwi 

Hidayati 

19 

tahun 

SMK Petani Pengrajin anyaman 

bambu 

Pekerja 

pabrik 

textile 
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Kecenderungan karakeristik  pelaku mobilitas sosial di Kelurahan 

Karangjati adalah orang yang berusia muda berumur 17 -23 tahun 

berpendidikan menengah, dan belum berkeluarga. 

2. Faktor-faktor Mobilitas Sosial di Kelurahan Karangjati 

 Faktor-faktor mobilitas warga pendatang di Kelurahan Karangjati 

dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu faktor demografi, faktor 

sosial budaya, dan faktor ekonomi  hal tersebut berdasarkan jawaban 

sebaran angket kepada dua puluh responden warga pendatang tentang 

alasan mereka melakukan mobilitas ke Kelurahan Karangjati. Faktor 

mobilitas sosial juga terbagi dua yaitu faktor pendorong dan faktor 

menarik yang hasilnya berdasarkan wawancara dengan informan 

warga pendatang.  

  Hasil sebaran angket diperoleh data seperti terlihat pada tabel 

berikut.  

Tabel 4.7 Faktor-faktor Mobilitas Sosial di Kelurahan Karangjati 
N
o 

Indikator Sub Indikator J
m
l 

Rata % 

1 
1 

 

 

Faktor 
Demografi 

Sulitnya mencari 

pekerjaan di daerah asal 

16 

27,47% Kelurahan asal cukup 

terpencil 

9 

2 

 

Faktor 
Sosial 
Budaya 

Motivasi  17 

23,07 % Pendidikan  2 

Budaya  2 

3 Faktor 
Ekonomi 

Pendapatan 19 

49,45% Perubahan penghasilan 19 

Fasilitas kerja  7 

  Total 91   100% 
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Gambar 4.4 Faktor-faktor Mobilitas Sosial 

 

 Sesuai data di atas, diketahui bahwa faktor utama dari warga 

pendatang melakukan mobilitas ke Kelurahan Karangjati adalah faktor 

Ekonomi (49,45%), selanjutnya faktor demografi (27,47 %), dan 

faktor sosial budaya (23,07%). Faktor demografi terbesar adalah 

sulitnya mencari lapangan pekerjaan di daerah asal (17,58 %). 

Sedangkan pada faktor ekonomi, faktor terbesar adalah pendapatan 

dan perubahan penghasilan sama  (20,87%,) dan faktor terbesar sosial 

budaya adalah motivasi (18,68 %). Penelitian ini ditemukan  faktor 

budaya dalam hal pendidikan sangat sedikit. Data tabel tersebut juga 

menunjukkan bahwa Kelurahan Karangjati menjadi faktor penarik 

(pull faktor) bagi warga pendatang untuk melakukan mobilitas sosial , 

karena adanya harapan dari mereka untuk mendapatkan pendapatan 

lebih tinggi dan perubahan penghasilan. Keberadaan industri besar 
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maupun sedang di Kelurahan Karangjati memang sangat potensial 

untuk menarik tenaga kerja dari dalam maupun luar daerah.  

 Dari hasil analisis angket juga terungkap mengenai motivasi warga 

pendatang untuk melakukan mobilitas di Kelurahan Karangjati, antara 

lain: (1) bekal keterampilan bekerja yang sudah dimiliki di Kelurahan 

asal; (2) mudahnya mendapatkan pekerjaan di lokasi tujuan 

dibandingkan daerah asal (3) tingginya pendapatan pekerjaan di lokasi 

tujuan dibandingkan daerah asal; dan (4) harapan untuk memperbaiki 

nasib. Kondisi kehidupan warga di daerah asal dengan lokasi tujuan 

berdasarkan jawaban responden juga tidak jauh beda. Demikian 

halnya dengan tingkat pendidikan, budaya, dan fasilitas kerjanya.  

 Secara umum dapat dikatakan bahwa mobilitas  dapat terjadi 

karena adanya perbedaan nilai kefaedahan antar dua wilayah. Ada 

beberapa teori yang mengatakan mengapa seseorang mengambil 

keputusan untuk melakukan mobilitas sosial, diantaranya adalah teori 

kebutuhan dan tekanan (need and stress). Tiap-tiap individu 

mempunyai kebutuhan yang perlu untuk dipenuhi. Kebutuhan tersebut 

dapat berupa kebutuhan ekonomi, sosial, dan psikologi. Apabila 

kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka terjadilah tekanan atau 

stress. Tinggi rendahnya stress yang dialami oleh individu berbanding 

terbali dengan proporsi pemenuhan kebutuhan tersebut (Ida Bagus 

Oka, 1986: 231). Stress yang terjadi pada diri seseorang yang begitu 

besar dan di luar batas toleransinya, maka akan membuat orang 

tersebut mulai berpikir untuk pindah ke daerah lain dimana 

kebutuhannya dapat terpenuhi. Atau dengan ungkapan lain, bahwa 
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seseorang akan pindah dari suatu daerah yang mempunyai nilai 

kefaedahan (place utility) lebih rendah ke daerah yang mempunyai 

nilai kefaedahan lebih tinggi dimana kebutuhannya dapat terpenuhi.   

 Fenomena tersebut juga terjadi di Kelurahan Karangjati, dimana 

warga pendatang dari berbagai daerah melakukan mobilitas sosial ke 

daerah tersebut. Persebaran industri di wilayah Bergas, termasuk 

Kelurahan Karangjati telah menjadi faktor penarik yang kuat bagi 

warga pendatang untuk bekerja di sektor industri, perdagangan, dan 

jasa. Aksesibiltas yang sangat baik, didukung oleh ketersediaan sarana 

transportasi yang memadai menjadikan arus mobilitas semakin cepat 

dan meningkat dari tahun ke tahun.  

 Berdasarkan hasil survei, faktor terbesar terjadinya mobilitas sosial 

di Kelurahan Karangjati adalah karena faktor ekonomi. Data 

demografi responden, menunjukkan bahwa daerah asal mereka adalah 

wilayah-wilayah yang potensi ekonominya masih minim, misalnya 

Purwodadi, Kulonprogo, Semarang, Boyolali, Magelang, Demak, dan 

Grobogan. tidak terbatas pada daerah sekitar, bahkan mobilitas sosial 

ini juga dilakukan oleh beberapa warga pendatang dari luar propinsi, 

misalnya Tasikmalaya, Madura, Tangerang, dan Padang, Sedikitnya 

lapangan pekerjaan di daerah asal ini berimbas pada sedikitnya 

pendapatan yang mereka peroleh di daerah asal. Adapun Upah 

Minimun Regional (UMR) yang lebih tinggi di Karangjati daripada 

daerah lainnya juga menjadi salah satu faktor warga pendatang khusus 

untuk  bekerja di pabrik. Peluang untuk melakukan mobilitas sosial 

cukup terbuka hal ini dimungkinkan di Karangjati   sebagai kawasan 
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industri membuat warga pendatang tersebut memutuskan mencari 

pekerjaan di tempat baru. 

 Gambaran ini juga di alami oleh Padi warga  warga pendatang dari 

Megetan Jawa Timur.  Padi berusia 34 tahun sudah berkeluarga  

memiliki 1 anak yang berusia 8 tahun dan isterinya tidak bekerja 

sebagai ibu rumah tangga.  Pendidikan terakhir Padi adalah SD, latar 

belakang keluarganya  buruh petani  tidak mempunyai lahan pertanian 

sendiri. Di daerah  asalnya  tanah masih luas umumnya masyarakat 

bekerja petani  dan perkebunan sedangkan pabrik tidak ada yang 

diceritakan oleh Padi :  

“Sebelum  kerja kerja di Karangjati saya jadi buruh tani di 

daerah asal . Upah dari buruh tani hanya cukup untuk makan 

saja .Berawal dari kondisi tersebut saya memutuskan merantau 

ke luar daerahnya untuk cari kerja yang lebih baik. Dan akhirnya 

saya bekerja di Karangjati sebagai Penjual mie ayam. Sebelum 

tinggal dan menetap di sini pada tahun 1997 saya  pernah 

bekerja di peternakan ayam di daerah asalnya dengan gaji  30 

ribu perbulan.  Saya kerja sudah hampir 2 tahun baru mengalami 

kenaikan gaji sebesar 60 ribu perbulan tetapi gaji tersebut tidak 

memenuhi kebutuhan sehari-hari dan akhirnya memutuskan 

keluar. Tahun 1996 merantau ke Jakarta menjadi buruh 

bangunan dengan gaji lumayan  ketimbang bekerja di 

perternakan. Tahun 1997 saya mencari kerja di Karangjati awal 

kerja sebagai buruh bangunan selanjutnya saya jaulan bakso dan 

terakhir mie ayam.”(Wawancara dengan Padi 13 Juli 2011). 

 

 

 Tahun 1997 dari bantuanya  temannya yang bekerja  buruh pabrik 

meminjami bantuan modal untuk berjualan bakso. Padi tinggal di 

daerah kos-kosan  RW 1 karangjati. Karena berjualan bakso 

mengalami penurunan pendapatan dikarena harga bahan baku yang 

mahal. Pada tahun 2007 Padi berganti jualan menjadi mie ayam 
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keliling mengunakan gerobak dorong. Sampai Sekarang masih 

berjualan mie ayam. Target jualnya  melayani jam istirahat di pabrik-

pabrik setempat. Pendapatan kotor  perharinya kira  60 ribu sampai 50 

ribu. 

 Padi salah seorang warga pendatang yang tinggal sementara di 

lingkungan Karangjati dari analisis kasus Padi  tersebut bisa di 

jelaskan bahwa faktor yang mendorong melakukan mobilitas sosial. 

Beberapa faktor mendorong untuk melakukan  mobilitas adalah  

faktor struktural dalam hal struktur  pekerjaan dalam masyarakat yang 

mengandalakan ekonomi pada bidang pertanian dan bahan baku 

cenderung membatasi luas kerja dari tingkat bawah ke tinggat 

menengah. Hal ini mengakibatkan rendahnya mobilitas sosial yang 

terjadi.  Ini juga terjadi pada Padi sebelum sebagai buruh tani  

mengalami kesulitan dalam meningkatkan statusnya. Ini dkarenakan 

Padi tidak mempunyai modal uang  untuk menyewa lahan untuk 

dikelolanya sendiri.  

 Status pekerjaan yang melekat pada Padi mengalami kesulitan 

dalam meningkatkan statusnya yang lebih tinggi. Pendapatan hanya 

cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mengalami 

kesulitan menabung guna mengembangkan usahanya  berdampak 

pada sulitnya peningkatan penghasilanya. Hal ini  menimbulkan tidak 

bergerak status sosialnya.  Pendidikan yang rendah yang hanya lulus 

SD  dan minimnya keterampilan merupakan salah satu faktor 

menghambat Padi  mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas 

hidup yang lebih baik diakui Padi :  
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“ seko tahun 1997 tekan saiki kerjoku mung cukup gawe biaya 

urip tok. Kadang ono turahan sitik yo tak tabung.  Golek 

kerjaan sing lulusan SD koyok aku ngeneiki  neng kene angel. 

Mentoke-mentoke dadi kuli bangunan kerjo pabrik wae saiki 

sarate Minimal lulus SMA. (wawancara dengan Padi tanggal 13 

Juli 2011) 

 

   Orientasi sikap terhadap mobilitas sosial serta faktor keadaan 

ekonomi  mempunyai hubungan  erat  yang mendorong seseorang 

melakukan mobilitas sosial. Keinginan untuk mendapatkan pekerjaan 

yang lebih baik di daerah asal secara langsung dapat meningkatkan 

kesejahteraan hidup.  Sempitnya lapangan di daerah asal juga 

mendorong seseorang untuk melakukan perpindahan  untuk mencari 

kehidupan ekonomi yang lebih baik. Seperti halnya yang di 

ungkapkan Padi :  

“Niat awal aku merantau yo mencari uang saja gen hidup  

tambah penak. Setelah dapat kerja disini kok lama cocok dan 

kerasan ya wis lah. Akhire tak putuskan menetap di sini. Kalau 

aku ra merantau uripe ngeneiki terus   malah susah. Tak piker-

pikir terus akhire tak putuske merantau“(wawancara pada 

tanggal 13 Juli 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Salah satu warga pendatang  berprofesi 

  Penjual Mie Ayam 

(Dokumen Agis Tahun 2011)  
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 Faktor ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong Padi 

melakukan mobilitas sosial ke karangjati. Pendapatan dari bekerja di 

menjadi buruh tani  di daerah asal menurut Padi hanya cukup untuk 

biaya hidup sehari-hari kalau di hitung jauh dari UMR daerah 

setempat . Jumlah lapangan kerja lainnya yang minim menjadikan 

motivasi Padi mencari pekerjaa di daerah  lain. Dengan mendapat 

pekerjaan yang tetap dan gaji yang tinggi dari sebelummnya  akan 

lebih di hormati  di lingkungan masyarakat.  

  Daerah asal Padi yang kondisi geografisnya  dataran tinggi cocok 

untuk pertanian dan perkebunan sehingga lapangan pekerjaan yang 

sebagian besar adalah petani. Untuk sektor, industri, jasa dan 

perdagangan di daerah asalnya kurang berkembang seperti di 

Karangjati. Menurut Padi  Pabrik-pabrik daerah asalnya hampir tidak 

ada yang ada usaha kecil seperti Tukang kayu, pengusaha meubel dan 

lain-lain. Hal tersebut berbeda dengan industri yang berada di 

Karangjati yang dapat menampung pekerja dalam jumlah banyak.   

 Faktor daya dorong pada umumnya relevan dengan daya tarik. 

Apabila masalah ekonomi merupakan daya dorong yang besar untuk 

meninggalkan daerah asalnya, maka mereka pun juga tertarik pada 

kesempatan harapan kesempatan ekonomi di daerah tujuan, yaitu 

harapan untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih 

besar. Dari beberapa pekerjaan yang dilakukan Padi dari Pekerja 

ternak, buruh bangunan, berjualan bakso dan mie ayam terjadi 

peningkatan pendapatan yang signifikan akan tetapi tidak sebanding 

dengan usaha untuk memenuhi biaya hidup yang semakin hari 
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semakin meningkat yang menyesuaikan kondisi ekonomi nasional. 

Yang diungkapkan oleh Padi : 

“sak durunge dodolan bakso, kerjo kuli bangunan kok sue-sue 

ura cukup gawe mangan ngombe trus aku nyobo-nyobo  dodolan 

bakso. Modale nyileh soko koncoku. Tak jalanke dodolan 

baksone ternyata lumayan laku. Hasile yo lumayan iso gawe 

urip lan sitik bisa nabung. Akhire Tak terus to po meneh kos-

kosanku cedak pasar blonjone cedak sisan.  

Tahun 2006-an aku ganti dodol mie ayam amargo bahan baku 

gawe bakso larang. Dodolan mie ayam tak jalanke ternyata 

hasile luweh lumayan seko bakso. Yo kui wis due langganan 

wong pabrikan”(wawancara dengan Padi pada tanggal 13 Juli 

2011) 

 

 Di wilayah kelurahan karangjati memberikan pilihan jenis 

pekerjaan bagi para pendatang. Dari peluang warga pendatang   

sebelumnya adalah kedekatan tempat tinggal  dengan pusat 

perdagangan, tempat hiburan menjadi salah satu untuk tetap bertahan 

di daerah tujuan.  

 Faktor yang mendorong  warga pendatang untuk melakukan 

mobilitas sosial adalah adanya kesempatan kerja yang luas serta 

pendapatan yang tinggi. Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang 

menyenangkan serta adanya aktivitas pusat perdagangan hiburan dan 

kebudayaan . Kesempatan kerja yang luas memberikan pilihan kepada 

warga pendatang untuk memilih jenis pekerjaan sesuai dengan 

kemampuannya kemampuan yang dimilikinya. Dengan mendapatkan 

pekerjaan yang lebih baik ketimbang di daerah asal,  dari segi 

pendapatan dapat memenuhi kebutuhan hidup yang akan membuat 

seseorang dapat mencukupi dan menikmati kehidupannya. Daerah 

tujuan yang ditunjang dengan tempat-tempat pusat perdagangan dan 
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hiburan akan memberikan kenyamanan psikologis dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari.  

 Berdasarkan beberapa temuan tersebut di atas, hasil kajian ini 

memberikan beberapa informasi   bahwa faktor yang mempengaruhi 

warga pendatang untuk melakukan mobilitas sosial  ke Kelurahan 

karangjati yang pertama faktor ekonomi sangat dominan. Keinginan 

memperbaik hidup lebih baik serta meningkatkan derajat hidup, 

prestise seseorang.  Warga pendatang mengalami perubahan 

penghasilan dan peningkatan pendapatan setelah bekerja di Kelurahan 

Karangjati. Walapun itu tidak menaikan status sosialnya. 

 

3. Dampak Mobilitas Warga Pendatang di Kelurahan Karangjati 

Konsep mobilitas sosial dalam praktiknya akan saling berkaitan 

satu sama lain, dan sulit untuk menentukan mana sebagai akibat dan 

penyebabnya. Mobilitas sosial selalu diawali dengan mobilitas 

penduduk. Sebagai contoh untuk terjadinya perubahan status sosial, 

keinginan untuk meningkatkkan status sosialnya salah satunya dengan 

mendapatkan pekerjaan. Seseorang terpaksa meninggalkan tempat 

tinggalnya karena ketiadaan lapangan kerja, atau sebaliknya mobilitas 

sosial seringkali mengakibatkan adanya mobilitas geografi yang 

disertai dengan segala kerugian yang menyakitkan, yaitu lenyapnya 

ikatan sosial yang sudah demikian lama terjalin. Demikian halnya 

mobilitas geografis akan mempengaruhi terhadap mobilitas sosial, 
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bahkan sekaligus mempengaruhi mobilitas mental atau psikis dari 

individu maupun masyarakat.  

Mobilitas sosial yang dilakukan individu atau kelompok akan 

melahirkan sebuah perubahan sekecil apapun perubahan itu tetap akan 

terjadi. Semakin tinggi mobilitas yang dilakukan oleh individu atau 

kelompok, maka akan semakin besar pula perubahan akan dialaminya. 

Perubahan sosial yang terjadi pada warga pendatang mencakup 

adaptasi terhadap lingkungan tujuan dan upaya untuk menjaga 

interaksi scara konsisten terhadap masyarakat  agar tidak menimbulkan 

konflik di kemudian hari.  

 Mobilitas sosial yang terjadi di Kelurahan Karangjati telah 

membawa dampak langsung terhadap kehidupan warga pendatang, 

yang nampak  hal ekonomi dan yang tidak tampak dalam perubahan 

perilaku warga pendatang yang harus beradaptasi dengan lingkungan 

setempat khususnya dalam  sosial budaya. 

Dampak kenaikan pendapatan khususnya bagi buruh industri 

sebenarnya tidak signifikan. Asumsi mereka, pendapatan pekerjaan di 

lokasi tujuan, yaitu Kelurahan Karangjati lebih baik jika dibandingkan 

pendapatan di daerah asal dan ada kenaikan status sosial yang 

cenderung lebih terhormat. Tetapi jika dilihat dari besarnya biaya 

hidup di lokasi tujuan, misalnya biaya sewa rumah, biaya makan, dan 

biaya keperluan pribadi, maka nilai pendapatan tersebut menjadi tidak 

sebanding. Sedangkan dilihat dari sisi perubahan penghasilan,  terjadi 
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perubahan penghasilan warga pendatang yang melakukan mobilitas 

sosial di Kelurahan Karangjati. Perubahan penghasilan ini seiring 

dengan kenaikan pendapatan yang mereka peroleh. Berikut ini sebuah 

contoh kasus mobilitas sosial yang berkaitan dengan faktor pendapatan 

yaitu kenaikan pendapatan juga dialami oleh warga pendatang 

bernama Jonser Panjiatan berasal Taptena Sumatera Utara sebagai 

berikut : 

“ saya  pendatang dari Kabupaten Taptena, Sumatra Utara. Usia 

43 tahun, sebenarnya saya sudah berkeluarga dan memiliki 2 

anak. Pendidikan terakhir saya SMA dan di Kelurahan 

Karangjati, saya bekerja sebagai peminjam uang secara individu 

sejak 5 tahun silam. Sebelum kerja di sini tahun 1989 saya  kerja 

di Pabrik Gelas Kanigara dengan gaji waktu itu sekitar Rp 

600.000,- tidak betah saya pindah ke Pabrik Las dengan upah 

perhari Rp 40.000,-kalau sebulanya di gaji kira Rp 800.000,-. 

Saya pindah kerja lagi di PT Koryo Puspita Indonesia sekarang 

nama pabriknya PT Vision Land waktu itu gajinya sama sekita 

Rp 800.000,- saya di PHK karena adanya pengurangan 

karyawan dan uang pesangon saya gunakan modal untuk usaha 

simpan pinjam. Pendapatan saya setiap bulannya mencapai 

kurang lebih Rp 1.200.000,00,-(wawancara dengan Jonser 

Panjaitan tanggal 15 Juli 2011) 

 

 

Sejak tahun 1989, Jonser Panjaitan sudah tinggal sementara di 

Karangjati dan bekerja pernah bekerja menjadi  dan pekerja pabrik 

yang akhirnya terkena PHK. Setelah itu  akhirnya ia memutuskan 

bekerja sebagai peminjam uang. Dari analisis setelah dan sebelum 

bekerja di Karangjati terjadi kenaikan pendapatan yang signifikan. 

Dari beberapa tahun bekerja di Karangjati Jonser mampu membangun 

rumah sederhana, membeli sebuah sepeda motor dan dapat 

menyekolahkan anaknya.  
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Peningkatan  pendapatan  menjadi prioritas utama seseorang untuk 

bertahan terhadap pekerjaan yang dilakukanya . Tapi itu tidak berlaku 

Nur Sofiah. Hal ini juga diungkapkan oleh Nur Sofiah sebagai berikut 

:  

“saya berusia 21 tahun warga Bandungan, Ambarawa dengan 

status belum berkeluarga. Pendidikan terakhir saya SMP dan 

saat ini tinggal di RW 1 Lingkungan Karangjati. Saya bekerja di 

katering makanan untuk para pekerja pabrik. Awalnya tertarik 

untuk pindah ke Karangjati dengan alasan untuk menambah 

pengalaman, karena di desa asal hanya bisa bekerja sebagai 

petani dan di hotel. Tujuan pindah dan bekerja di daerah 

Karangjati  untuk mencari uang daripada di rumah malu, tidak 

ada kerjaan. di tempat asal sebagian besar  penduduk bertani 

sayur, sebagian ada yang bekerja di luar negeri sebagai TKI, dan 

juga pekerja pabrik. Sebelum bekerja di catering makanan, saya 

pernah bekerja sebagai pengasuh bayi di Boyolali selama 2 

tahun dengan penghasilan perbulan Rp 350.000,-. Karena 

penghasilan sebagai pengasuh bayi dianggap masih kurang, lalu 

saya memutuskan untuk ikut teman menjadi pekerja katering 

makanan dengan gaji Rp 450.000,-.”  (Wawancara dengan Nur 

Sofiah tanggal 10 Juli 2011) 

 

Contoh kasus tersebut di atas menggambarkan bahwa faktor 

pendapatan tidak selalu menjadi prioritas seseorang untuk melakukan 

mobilitas sosial ke Kelurahan Karangjati. Nur Sofiah adalah warga 

Ambarawa yang melakukan mobilitas sosial ke Kelurahan Karangjati 

tinggal sementara di Lingkungan karangjati . Sebagian besar 

penduduk di kampung  Nur Sofiah bekerja sebagai petani sayur atau 

menjadi TKI diluar negeri. Nur Sofiah juga mengakui dengan 

mendapatkan pekerjaan tidak malu terhadap lingkungan sekitar. 

seseorang mempunyai pekerjaan menurut Nur Sofiah lebih di hargai 

daripada tidak bekerja sama sekali. Kenaikan pendapatan yang dialami 
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setelah bekerja di Kelurahan Karangjati sebagai pekerja katering 

makanan tidak besar, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup 

secara pribadi.   

Dari hasil bekerja di Karangjati Nur dapat membeli handpone dan 

dapat menabung sedikit demi sedikit.  Ini berbeda ketika bekerja 

menjadi pengasuh bayi mengalami kesulitan dalam menabung. 

Pendapatnnya habis digunakan untuk membiayai keperluan sehari-hari 

bahkan terkadang harus berhutang kepada orang lain. Untuk pulang 

kampung pun terkadang memperhitungkan uangnya apakah cukup 

atau tidak untuk pulang.    

Dampak lain yang dirasakan warga pendatang dari mobilitas sosial 

yang mereka lakukan adalah meningkatnya jumlah pendapatan. Ini 

juga dialami Jonser Panjaitan  warga pendatang asal Taptena sumatara 

Utara yang sekarang menetap di Lingkungan Lemahbang setelah 

mengaku  dari segi pendapatan dari pekerjaan sebelumnya mengalami 

kenaikan tapi tidak signifikan. Peningkatan pendapatan merupakan 

harap semua pendatang tapi itu didapat melalui proses yang panjang 

dengan disertai kerja keras. Dampak positif lainnya bertambahnya 

jaringan dan teman ini menguntungkan mereka sangat membantu 

dalam memperluas dan mengembangkan pekerjaan, khususnya di 

bidang perdagangan dan jasa. Pengalaman kerja sebelum bekerja di 

karangjati Jonser pernah bekerja di Pabrik Las Mobil, Pabrik  Gelas 
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Kanigara dan terakhir di Pabrik Koryo Puspita Indonesia menambah 

jaringan teman mantan pekerja pabrik. 

 Perhatian warga pendatang terhadap pendidikan anak-anak mereka 

meningkat sejalan dengan perubahan penghasilan ke  arah yang lebih 

baik dan jelas. Kualitas hidup warga pendatang juga mengalami 

perubahan, meskipun tidak secara drastis. Perubahan tersebut 

misalnya dari pola makan yang cenderung lebih bergizi, pola 

berpakaian yang mengikuti mode, penggunaaan handphone untuk 

komunikasi,  

Secara teoritis, tujuan pelaku melakukan mobilitas didasarkan oleh 

motivasi untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik di daerah 

tujuan dibandingkan dengan pendapatan yang diterima di daerah asal. 

Dengan demikian dapat dihipotesakan bahwa dengan melakukan 

mobilitas, pendapatan mereka akan lebih baik dan tingkat penghasilan 

meningkat. Industrialisasi di Kelurahan Karangjati telah memberikan 

dampak positif bagi pelaku mobilitas.  

Mobilitas penduduk yang secara tidak langsung mengakibatkan 

perubahan status seseorang  dapat dipandang sebagai suatu strategi 

untuk memperbaiki kesejahteraan individu dan keluarga, terutama 

kesejahteraan ekonomi. Demikian halnya mobilitas sosial yang terjadi 

di Kelurahan Karangjati, dapat dianggap sebagai sebuah upaya pelaku 

mobilitas untuk meningkatkan pendapatan dan memperbaiki kualitas 

hidupnya kearah yang lebih baik. 
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Selain meningkatnya jumlah pendapatan ada kendala-kendala yang 

dihadapi warga pendatang dalam hal menyesuaikan diri terhadap 

lingkungan  adalah konflik  antar pendatang dengan masyarakat 

sekitar  pernah dialami oleh Jonser Panjaitan :  

 “ Kendala yang dulu saya rasakan ketika bergaul dengan warga 

sekitar  adalah masalah bahasa. Saya harus berusaha tersenyum 

dengan setiap orang yang saya jumpai dan hal tersebut berbeda. 

Pernah  saya tidak menyapa kepada orang sedang berpapasan 

dengan saya  dibilang orang sombong, angkuh padahal beda 

kebiasaannya di daerah asal saya  tidak ada kebiasan tersenyum 

ketika bertemu orang. Kalau ketemu ya biasa  berbicara  dengan 

ceplas-ceplos nada suara tinggi. 

 Setelah menikah dengan warga setempat, saya banyak belajar 

dari istri saya perilaku orang jawa. Saya pun jadi tahu harus 

menyesuaikan kebiasaan dengan penduduk kampung, seperti 

kerja sambatan, nyadran, selametan dan kumpulan 

RT.(wawancara dengan Jonser Panjaitan tanggal 15 Juli 2011) 

 

Prasangka ini ditujukan adanya keengganan seseorang berbaur 

dengan masyarakat sekitar. Hal lain juga di ungkapkan oleh Dwi 

Hidayati  pendatang yang tinggal sementara di Lemahbang / RW V 

sebagai berikut :    

“saya gadis berusia 19 tahun yang berasal dari Karanganom, 

Kabupaten Klaten. Pendidikan terakhir saya  SMK setelah lulus 

kerja membantu bertani orang tua dan kerja sambilan di tempat 

kerajinan anyaman bambu di kampung saya.  Lalu saya ikut kursus 

kerja langsung ditempatkan  sebagai buruh pabrik di PT Vision 

Land Semarang dengan pendapatan Rp. 880.000 tiap bulan. saya 

menjadi buruh pabrik kurang lebih baru 1,5 tahun dan selama 

kurun waktu tersebut, saya akui setelah tinggal disini mengalami 

perubahan kebiasaan. Salah satunya adalah kebiasaan bergaul 

dengan warga sekitar. Kalau di daerah asal, saya terbiasa 

berkumpul dengan tetangga, tetapi di Karangjati, karena 

kesibukannya bekerja, saya menjadi jarang bergaul dengan warga 

kampung. Yang terpenting bagi saya menghargai warga sekitar 

dengan saling menyapa jika bertemu dengan warga.  
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Saya harus berangkat kerja pukul 07.00 pulang pukul 18.00 kalau 

lembur pulangnya pukul 21.00. Setelah pulang bekerja, waktu saya 

gunakan untuk beristirahat di kamar kost.(wawancara dengan Dwi 

Hidayati 14 Juli 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 warga pendatang berprofesi pekerja pabrik 

(dok agis tahun 2011) 

 

 Dwi menghabiskan waktu diluar kerjanya dengan bersosialisasi 

dengan teman sekos dan teman kerjanya. Jika hari sabtu sore kalau 

tidak lembur kerja  Dwi biasanya pulang ke kampung halaman untuk 

bertemu dengan keluarga. Atau terkadang 2 minggu sekali pulang. 

Dwi sekarang tinggal sementara di Lingkungan Lemahbang mengaku 

kurangya berbaur dengan masyarakat ini diakibatkan jam kerja pabrik 

yang cukup tinggi. Dwi mulai berangkat kerja pukul 07.00 pulang 

pukul 18.00 terkadang kalau lembur pulang pukul 21.00.  Jam kerja 

pabrik yang cukup tinggi ini berdampak  minimnya berbaur dengan 

masyarakat sekitar. Sebenarnya dapat berbaur baik dengan penduduk 

asli, tetapi karena keterbatasan waktu mereka yang sebagian besar 

digunakan untuk bekerja, menjadikan kontak sosial dengan penduduk 

asli menjadi terbatas. Keterbatasan kontak sosial inilah yang membuat 
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kesan pendatang  sulit berbaur dengan penduduk asli, dan lebih 

mementingkan kepentinganya sendiri daripada lingkungan masyarakat 

sekitar.  

Hal ini dapat disadari bahwa sebagian besar waktu mereka gunakan 

untuk bekerja dan sisa waktu yang ada digunakan untuk beristirahat. 

Kegiatan ini berlangsung terus setiap hari dan ketika ada hari libur, 

kesempatan tersebut digunakan untuk pulang ke kampung halaman. 

Konflik ini masih dalam tahap wajar dan tidak membawa dampak 

konflik yang lebih besar terhadap lingkungan sekitar. Contoh kasus 

diatas  menggambarkan dampak dari mobilitas sosial ke Kelurahan 

Karangjati. Dampak mobilitas sosial yang terjadi pada warga 

pendatang adalah perubahan kebiasaan untuk adaptasi dengan 

lingkungan serta kenaikan pendapatan untuk kualitas hidupnya 

mengalami peningkatan dari sebelum tinggal di Karangjati.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap mobilitas warga 

pendatang di Kelurahan Karangjati, maka dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut. 

1. Mobilitas warga pendatang di Kelurahan Karangjati terbagi menjadi 

dua,mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal akan tetapi 

kecenderungan sebagian besar yang terjadi dalam penelitian ini adalah   

mobilitas sosial horizontal yaitu terjadinya perpindahan status sosial antar 

kelas yang sama yaitu dari petani ke pekerja pabrik atau wirausaha sekala 

kecil lainnya dan disisi lain perpindahan tersebut mengakibatkan 

meningkatnya jumlah pendapatan yang meningkat.   

Faktor yang mendorong mobilitas sosial warga pendatang adalah 

keadaan ekonomi yang  berupaya untuk memperbaiki kehidupan ekonomi 

agar lebih baik dari sebelumnya.  Dampak yang dirasakan secara langsung 

pelaku mobilitas di Kelurahan Karangjati adalah tidak adanya peningkatan 

status sosial tetapi meningkatnya pendapatan dan perubahan penghasilan 

ke arah yang lebih baik hal tersebut menunjukkan adanya  peningkatan  

kualitas hidup warga pendatang , meskipun tidak secara drastis. Perubahan 

tersebut dirasakan dari pola makan yang cenderung lebih bergizi, pola 
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berpakaian yang mengikuti mode, penggunaaan handphone untuk 

komunikasi.   

B. SARAN 

Menyadari bahwa, penelitian yang dilaksanakan ini tidak terlepas dari 

terbatasan-keterbatasan, maka dalam kesempatan ini disarankan kepada pihak 

yang berkompeten untuk mengkaji lebih seksama beberapa pokok persoalan 

yang ternyata luput dari kerangka pemikiran penelitian ini. Adapun saran yang 

biasa direkomendasikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Dari hasil penelitian ini menunjukkan kondisi  sosial warga pendatang 

sebagian besar adalah orang berusia muda  berumur,  berpendidikan 

menengah dan bekerja di pabrik. Dengan kondisi tersebut warga 

pendatang mempunyai harapan tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan 

itu perlu bekali dengan ilmu pengetahuan yang cukup serta keterampilan 

hidup supaya dapat bersaing dengan warga asli maupun warga pendatang 

lainnya.  

2. Warga pendatang  dapat meningkatkan potensi diri agar dapat bersaing 

dengan lainnya, bukan hanya sekedar  menimbulkan mobilitas sosial 

horizontal tetapi juga vertikal dengan menambah pengetahuan dan 

keterampilan hidup. 
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DATA INFORMAN 

 

 

1. 

 Nama    : Nur Sofiah 

Tempat Tanggal Lahir  : Kab Semarang, 18 Juli 1988 

Usia    : 21 

Jenis kelamin   : Perempuan 

Pekerjaan    : Pekerja catering makanan 

Status perkawinan   : Belum Kawin 

Alamat asal : Candi RT 04/ III, Kel Candi, Kec 

Bandungan, Kab Semarang  

Pendidikan terakhir  : MTS  

Alamat sekarang   : Karangjati ( RW I ) 

 

2 

 Nama    : Jonser Panjaitan 

TTL    : Kab Taptena, 22 Mei 1968 

Usia    : 43  

Jenis kelamin   : Laki-laki 

Status perkawinan  : Kawin 

Jumlah tanggungan keluarga : 2 anak 1 saudara  

Alamat asal : Kel Sibolga Kec Tuka, Kab Taptena 

Propinsi Sumatera Utara 

Pekerjaan    : Dagang ( Simpan pinjam )   

Pendidikan terakhir  : SMA 

Alamat sekarang   : Lemahbang ( RW V ) 
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3 

Nama    : Dwi Hidayati 

TTL    : 8 Februari 1992 

Usia    : 19 Th  

Jenis kelamin   : Perempuan 

Status perkawinan  : Belum Kawin 

Alamat asal : Kalongan  RT 02 RW 01 Kel jambean Kec 

Kab karanganom klaten. 

Pekerjaan    : pekerja pabrik   

Pendidikan terakhir  : SMK 

Alamat sekarang   : Lemahbang ( RW V ) 

 

 

4. 

Nama    : Umar Paruh 

Usia    : 27 Tahun 

Jenis kelamin   : Laki-laki 

Status perkawinan   : Kawin 

Alamat asal   : Banyuasin . Sampang Madura 

Pekerjaan    : Potong Rambut madura   

Pendidikan terakhir  : SMP 

Alamat sekarang   : Karangjati ( RW I ) 

 

 

5. 

Nama    : Padi 

Usia    : 32 ( 16 Juni 1979 ) 

Jenis kelamin   : Laki-laki 

Status perkawinan  : Kawin 

Alamat asal : Dsn Gandu RT 3/ RW III Desa Ngiliran, 

Kec Panekan, Kab Magetan  

Pendidikan terakhir  : SD 

Pekerjaan    :  Penjual Mie Ayam 

Alamat sekarang   : Karangjati ( RW I ) 
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ANGKET PENELITIAN 

 

Petunjuk 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya anda alami. 

A. Data Demografi Responden 
Nama    : ……………………………………………….. 
Tempat Tanggal Lahir  : ……………………………………………….. 
Usia    : ……………………………………………….. 
Jenis kelamin   : ……………………………………………….. 
Pekerjaan    : ……………………………………………….. 
Status perkawinan  : Kawin/Belum Kawin 
Jumlah tanggungan keluarga : ……………………………………………….. 
Alamat asal   : ………………………………………………..  
Pendidikan terakhir  : ……………………………………………….. 
Pendapatan per bulan  : ……………………………………………….. 
Alamat Sekarang   : ……………………………………………….. 

B. Mobilitas Sosial Warga Pendatang 
Berilah tanda centang (V) pada jawaban yang sesuai dengan keadaan yang 
anda alami selama pindah dan bekerja di Karangjati. 
No Variabel Pernyataan Ya Tidak 

1 Faktor-faktor 

Mobilitas Sosial 

Saya memutuskan pindah dan 

bekerja di Karangjati, karena: 

  

a. Saya sulit mencari pekerjaan di 

daerah asal 

  

b. Daerah asal saya cukup 

terpencil 

  

c. Ajakan teman yang sudah lebih 

dahulu bekerja 

  

d. Karena pendidikan di 

Karangjati lebih maju 

  

e. Karena sudah menjadi budaya 

di desa saya 

  

f. Pendapatan pekerjaan di 

Karangjati lebih tinggi 

  

g. Agar penghasilan hidup saya 

berubah 

  

h. Karena fasilitas pekerjaan di 

Karangjati lebih baik 

  

2. Dampak 

mobilitas sosial 

warga pendatang 

a. Saya mengalami perubahan 

kebiasaan hidup setelah tinggal 

dan bekerja di Karangjati 

  

b. Saya tidak bias berbaur dengan 

warga kampong karena 

keterbatasan waktu saya 
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c. Saya masih bias mengikuti 

beberapa kegiatan yang 

diadakan warga kampung 

  

d. Saya mengalami peningkatan 

pendapatan setelah bekerja di 

Karangjati 

  

e. Saya memiliki banyak teman 

dan jaringan setelah bekerja di 

Karangjati 

  

f. Perhatian saya terhadap 

pendidikan anak-anak saya 

meningkat setelah bekerja di 

Karangjati 

  

g. Pola hidup saya berubah setelah 

saya tinggal dan bekerja di 

Karangjati 

 

 

 

h. Pola makan saya berubah 

setelah saya bekerja di 

Karangjati 

  

  i. Saya lebih sering menjaga kesehatan 

saya setelah saya bekerja di Karangjati 

  

j. Saya lebih banyak belanja kebutuhan 

fisik, seperti baju dan alat rias. 

  

k. Saya sering bergonta-ganti handphone 

setelah bekerja di Karangjati 

  

l. Jika ada hari libur, saya selalu 

menggunakannya untuk pulang ke 

desa 

  



 

 

 

88 

 

PEDOMAN WAWANCARA 
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CONTOH ANGKET PENELITIAN 
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SURAT IZIN PENELITIAN 
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SURAT IZIN PENELITIAN DARI DESA 
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PETA WILAYAH PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 


