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Abstract 

 

Research that aims to determine how much influence the entry of industrialization of 

aluminum waste processing plant to change the social, culture, economic, in Kendalsari 

village, subdistrict Sumobito,Jombang district. Research method used in this study is a 

qualitative method. In the qualitative research methods used were interviews, observation, 

and use of documents, using a type of descriptive research. The results of this study found 

that the aluminum processing plant, plant Berdikari able to bring a variety of positive and 

negative changes in Kendalsari rural communities, particularly in the social, economic, and 

lifestyle community.  Conclusion, Berdikari industriesbe able to changed economics but, now 

turned into social interaction degradation, and tend to be more individualistic culture shock 

due to changes in the economy households in Kendalsari communities. 
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inamika Perubahan Sosial dan Budaya di Desa Kendalsari, Kecamatan 

Sumobito, Kabupaten Jombang. Perubahan sosial dan sistem nilai budaya  

juga diartikan sebagai suatu perubahan penting dalam struktur sosial, 

pola-pola perilaku dan sistem interaksi sosial, termasuk di dalamnya 

perubahan norma, nilai, dan fenomena kultural (More, dalam Fatchan 2004). Dinamika 

masyarakat tersebut dapat terjadi karena faktor internal yang melekat dalam diri masyarakat 

itu sendiri dan dapat juga dikarenakan faktor lingkungan eksternal.Sebagaimana desa 

Kendalsari, yang awalnya merupakan suatu desa yang memiliki situasi dan kondisi yang 

hampir sama dengan desa-desa di daerah lain pada umumnya, yaitu kegiatan perekonomian 

yang masih sederhana dan mayoritas penduduknya bekerja dalam bidang pertanian di sawah 

yang bertempat di sekitar desa setempat, serta memanfaatkan halaman belakang rumah untuk 

bercocok tanam untuk memenuhi keperluan pribadi maupun untuk dijual.Tetapi sejak tahun 

1988, lambat laun suasana desa mulai berubah dengan didirikannya pabrik kecil yang 
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dinamakan “berdikari” oleh pak Sutarno, pabrik ini merupakan pabrik pengolahan limbah 

aluminium yang akhirnya akan disetorkan pada pabrik aluminium skala yang lebih besar 

yang berada di daerah Surabaya. Pabrik ini semula hanya merupakan usaha keluarga yang 

dijalankan dirinya sendiri bersama adik dan kakak kandungnya. Namun hal ini tidak 

berlangsung lama karena kehabisan modal yang dikarenakan tertipu rekan bisnisnya hingga 

mengalami kebangkrutan. Pabrik “Berdikari” tersebut sempat vakum selama sekitar 13 tahun. 

Namun di pertengahan tahun 2001 usaha pabrik aluminium tersebut mulai dicoba kembali 

oleh anak lelakinya yang bernama Suprayitno. Penerusan usaha tersebut tidak langsung 

berjalan dengan sukses tetapi diwarnai dahulu dengan penipuan oleh rekan bisnisnya lagi, 

seperti mengulang kasus yang telah dialami orang-tuanya terdahulu, tetapi beliau tidak patah 

semangat dan mencoba mengulang dari titik nol lagi, dan akhirnya tidak butuh waktu yang 

lama usahanya tersebut mulai mengalami peningkatan hingga mengharuskan untuk 

menambah tenaga kerja dari lingkungan yang bukan dari lingkungan keluarga lagi tetapi 

tenaga kerja pabrik tersebut berasal dari desa Kendalsari sendiri kerena banyaknya penduduk 

desa Kendalsari yang menginginkan beralih profesi menjadi tenaga kerja atau buruh pabrik 

aluminium tersebut untuk merubah nasib menjadi yang lebih baik, hingga lama kelamaan 

hampir setengah dari seluruh penduduk desa Kendalsari telah menjadi tenaga kerja pabrik 

“berdikari”.  

 

Perubahan Sosial Dan Budaya Di Desa Kendalsari 

Perubahan Sosial dan Budaya mengkaji mengenai perubahan pada masyarakat desa 

Kendalsari, kecamatan Sumobito, kabupaten Jombang, beserta kebudayaan yang dimilikinya  

sebagai akibat munculnya industri atau pabrik aluminium. Di desa Kendalsari yang semula 

mayoritas masyarakatnya hanya bermata-pencaharian sebagai petani di sawah-sawah 

setempat, berperilaku secara sopan-santun, berpakaian secara sederhana, berpikiran “sempit” 

atau tidak berorientasi untuk maju, tidak mengutamakan peningkatan perekonomian dalam 

hidupnya, sulit dipengaruhi budaya dari luar, masyarakatnya bersifat homogen, tempat 

tinggal dan harta benda yang masih sederhana. Tetapi sejak munculnya industri atau pabrik 

aluminium di desa tersebut, lambat laun masyarakatnya serta budaya masyarakat desa 

mengalami perubahan. Perubahan sosial dan unsur nilai budaya tersebut juga tidak terlepas 

dari proses globalisasi yang mengakibatkan munculnya industri sebagai tuntutan jaman 
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modern seperti saat ini. Ketika, komersialisasi mulai merambah kedalam kehidupan 

masyarakat desa, yang semula komersialisasi hanya terdapat dalam kehidupan masyarakat 

kota, maka mereka cenderung berorientasi secara komersial, yang berarti mereka lebih 

mengutamakan untuk mencari keuntungan atau uang. 

Menurut Soekanto (Soekanto, 1983:244), mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan 

individu atau objek sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Mobilitas sosial 

vertikal yang terjadi karena peningkatan perekonomian tersebut mengakibatkan perubahan 

masyarakat dan sistem nilai budaya  masyarakat desa serta perubahan interaksi sosial yang 

ada di dalam masyarakat menjadi lebih longgar. 

Menurut Dickson (dalam Suyanto dan Karnaji, 2004) perubahan juga terlihat pada gaya 

hidup yang ditampilkan antara kelas sosial satu dengan kelas sosial lain, bahkan ada 

kecenderungan masing-masing kelas mencoba mengembangkan gaya hidup yang eksklusif 

untuk membedakan dirinya dengan kelas yang lain. Berbeda dengan kelas sosial rendah yang 

umumnya bersikap konservatif di bidang agama, moralitas, selera pakaian, selera makanan 

cara mendidik anak, cara baru perawatan kesehatan, dan hal-hal lainnya, gaya hidup dan 

penampilan kelas sosial menengah umumnya lebih atraktif. Mulai dari tutur kata, cara 

berpakaian, pilihan hiburan, pemanfaatan waktu luang, dan sebagainya.  

 

Dampak Akibat Keberadaan Pabrik Pengolahan Aluminium 

Keberadaan industri atau pabrik aluminium tersebut tentunya pasti memiliki dampak 

positif dan negatif yang menyertainya. Dampak positif tentunya adalah dapat memberikan 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terjadi mobilitas sosial vertikal, dan mensejahterakan

 kehidupan perekonomian. Dan dampak negatifnya tentunya diantaranya limbah 

pabrik yang dibuang tidak pada tempat yang semestinya yang dapat mengganggu lingkungan 

dan masyarakat yang tidak bekerja di sektor industri, terdapat stratifikasi sosial atau 

ketimpangan status sosial hingga terjadi berbagai bentuk persaingan antar individu, 

mempersempit lahan pertanian, dan  penurunan moralitas masyarakat seperti norma sosial 

mengenai kesopanan yang sedikit goyah sebagai akibat cultural shock atau kejutan budaya. 

Tetapi industri aluminium tersebut semakin eksis keberadaannya walaupun banyak terjadi 

dampak negatif yang menyertainya. 
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Perubahan yang terjadi di desa Kendalsari ini diantaranya adalah dalam hal hubungan 

kerja yang semula individu satu dengan individu yang lain saling membantu atau bekerja 

sama dalam melakukan pekerjaannya (petani), namun sekarang telah berubah menjadi 

hubungan kerja yang penuh dengan unsur persaingan di dalamnya. di dalam peraturan yang 

ada di pabrik Berdikari yaitu pegawai yang sanggup untuk kerja lembur semalaman akan 

mendapatkan bonus atau tambahan uang sebesar Rp 100.000 hingga Rp 200.000, bagi 

pegawai laki-laki yang mendapatkan tawaran tersebut berebut untuk mendapatkan bonus 

uang tersebut, dan para pegawai juga saling mencuri hati Suprayitno (bos) agar mendapat 

perlakuan yang lebih dibandingkan temannya serta berharap menjadi pegawai tetap di pabrik 

Berdikari, dan untuk menghindari resiko pemecatan hubungan kerja oleh Suprayitno. bila 

dilihat dalam hal hubungan-hubungan dalam keluarga juga mengalami perubahan yaitu 

dengan intensitas waktu yang tidak lagi banyak maka secara otomatis diantara anggota 

keluarga akan lebih jarang untuk bertemu, tetapi keluarga akan lebih mampu untuk 

mencukupi segala kebutuhan keluarga baik kebutuhan primer, sekunder, ataupun kebutuhan 

tersier karena tidak hanya kepala keluarga saja yang dapat bekerja atau mencari nafkah dari 

industri pengolahan aluminum tetapi istri dan anak bila sudah mampu juga dapat bekerja di 

pabrik Berdikari. Dalam hal stratifikasi atau pelapisan sosial dalam masyarakat Kendalsari 

terdapat pembedaan antara buruh tani sebagai strata terendah, pekerja dalam bidang industri 

pabrik aluminum sebagai strata menengah, pemilik sawah sebagai strata teratas atau dianggap 

lebih terhormat. 

Perkembangan masyarakat dalam lingkungan industri, ternyata tidak seiring dengan 

perkembangan industri itu sendiri. Teknologi dan infrastruktur lainnya yang dikembangkan 

dalam industri tidak diikuti dengan perkembangan mental penduduk lokal. Perubahan 

interaksi sosial di dalam masyarakat menjadi lebih longgar, hal ini dapat dibuktikan dengan 

nampaknya kesombongan yang ditunjukkan dengan perbuatan ataupun ucapan antara 

penduduk satu dengan penduduk yang lainnya, kesombongan juga nampak pada sikap yang 

membagikan uang recehan dengan cara melempar-lemparkan atau menjatuhkan dari atas 

balkon rumah kepada orang-orang yang berada di bawah rumah, yang ditunjukkan oleh 

pemilik pabrik yaitu Suprayitno, hingga kegiatan yang setiap tahun diadakan ini terkadang 

terjadi saling rebut dan saling berdesak-desakan demi mendapatkan uang recehan sebanyak 

mungkin. 
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Penutup 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat diambil sebagai kesimpulan 

bahwa, perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat desa Kendalasari ini disebabkan 

oleh adanya faktor eksternal, setelah industri aluminium terbesar di desa Kendalsari yaitu 

“Berdikari” membuka lapangan pekerjaan terutama bagi warga sekitar, yang kemudian 

bedampak terhadap budaya yang ada didesa Kendalsari, baik dalam hal mata-pencaharian, 

gaya hidup, keadaan ekonomi rumah-tangga, pola pikir, pandangan hidup, serta solidaritas 

antar tetangga atau antar manusia. 

Pada awalnya, sebelum industri pengolahan aluminium mulai berdiri di desa Kendalsari 

mayoritas penduduk desa Kendalsari bermata-pencaharian sebagai petani, tetapi setelah 

pabrik pengolahan aluminium membutuhkan tenaga kerja yang sebagian besar sebagai buruh 

dengan jumlah gaji yang lebih banyak bila dibandingkan dengan penghasilan yang biasa 

didapat dari bertani, maka dari itu masyarakat berbondong-bondong untuk mencoba beralih 

mata-pencaharian sebagai pekerja pabrik pengolahan aluminium dengan harapan untuk 

merubah nasib untuk menjadi lebih makmur dan sejahtera. Hal tersebut menjadi titik awal 

terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat desa Kendalsari, dengan adanya lapangan 

pekerjaan tersebut membuat masyarakat lebih berkonsentrasi terhadap pekerjaannya demi 

mendapatkan uang yang banyak, dimana hal ini dapat berakibat pada kurangnya intensitas 

dalam berinteraksi dengan warga lainnya, dan juga budaya gotong-royong yang sebelumnya 

ada mulai jarang terjadi, karena sebagian besar masyarakat yang telah mengalami 

peningkatan penghasilan secara drastis mengakibatkan kejutan budaya atau shock culture 

yang mengakibatkan interaksi sosial di dalam masyarakat menjadi lebih longgar, dan  budaya 

lokal yang sebelumnya ada telah semakin musnah. Semua itu disebabkan karena masyarakat 

yang telah berorientasi pada uang (materialistis) untuk setiap pekerjaan yang dilakukan 

sehingga lebih bersifat individualistis. Terkait dengan perumahan, terjadi pergeseran 

mengenai cara pandang masyarakat terhadap fungsi rumah. menurut masyarakat setempat, 

rumah selain memiliki fungsi sesungguhnya yakni digunakan untuk berlindung, rumah juga 

berfungsi untuk menunjukkan status sosial dalam masyarakat, maka dengan semakin bagus 

dan banyak terdapat barang-barang mahal yang dimiliknya seperti laptop, lemari es, 

smartphone blackberry, perhiasan emas, maka akan semakin dianggap kaya atau sejahtera 

oleh masyarakat. Perubahan lainnya juga tampak pada lingkungan desa yang tercemar oleh 
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limbah pabrik, tidak hanya aroma yang tidak sedap yang mengakibatkan sesak nafas, tetapi 

juga air yang sebenarnya sudah tidak layak digunakan untuk mandi cuci kakus oleh 

penduduk, serta lingkungan atau jalanan yang tercemari awu atau sampah aluminium. Tetapi, 

semua dampak negatif tersebut tertutup oleh dukungan sebagian besar masyarakat yang 

bekerja di sektor industri karena mereka bergantung terhadap keberadaan industri pengolahan 

aluminum yang ada di desa mereka tersebut, disamping itu juga pabrik pengolahan aluminum 

memberikan upah yang dianggap lebih dari cukup yang dapat membuat penduduk semakin 

makmur, maka dari itulah industri pengolahan aluminium di desa Kendalsari tetap berjalan 

dan semakin berjaya. 

Perubahan sosial dan budaya yang terjadi pada masyarakat desa Kendalsari ini 

dipengaruhi oleh faktor eksternal atau eksogen, yakni berdirinya industri pengolahan 

aluminium. Pabrik-pabrik tersebut pada dasarnya merupakan salah satu faktor penyebab 

terjadinya perubahan sosial dan budaya di desa Kendalsari, faktor lain yang menyebabkan  

perubahan itu sendiri adalah faktor internal yakni masyarakat itu sendiri. Ketika terdapat 

faktor eksternal masuk ke dalam suatu masyarakat kemudian masyarakat tersebut menerima 

dan memiliki keinginan untuk berubah maka, perubahan akan terjadi begitu juga sebaliknya. 
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