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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Analisis demografi memberikan sumbangan yang sangat besar 

pada kebijakan kependudukan. Dinamika kependudukan terjadi karena 

adanya dinamika kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk (migrasi) 

terhadap perubahan-perubahan dalam jumlah, komposisi dan pertumbuhan 

penduduk. Pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan 

penyediaan lapangan kerja sangat memprihatinkan. Hal ini berarti tingkat 

pengangguran semakin besar. Keadaan tenaga kerja yang demikian 

mendorong meningkatnya mobilisasi di kalangan penduduk. Mereka 

meninggalkan daerah asalnya yang dirasakan kurang memberikan sumber 

penghidupan yang layak, menuju tempat lain yang dianggap dapat 

memberikan harapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi orang untuk 

migrasi sangat berperan dan rumit. Karena migrasi merupakan proses yang 

secara selektif mempengaruhi setiap individu dengan ciri-ciri ekonomi, 

sosial, pendidikan dan demografi tertentu. Kondisi sosial ekonomi di 

daerah asal yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, 

mendorong mobilisasi penduduk dengan tujuan mempunyai nilai dengan 

kefaedahan yang lebih tinggi di daerah tujuan. Salah satu cara yang baik 

dilakukan untuk mengatasi kesenjangan kesempatan ekonomi adalah 

dengan migrasi dari desa ke kota. Pertumbuhan penduduk besar diikuti 
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persebaran yang tidak merata antar daerah dan perekonomian yang 

cenderung terkonsentrasi di perkotaan mendorong masyarakat untuk 

bermigrasi. Pertumbuhan ekonomi di daerah perkotaan menunjukkan 

perkembangan yang sangat pesat. Sedangkan perkembangan ekonomi di 

daerah perdesaan adalah cukup lambat. Sehingga terjadi ketimpangan 

pertumbuhan ekonomi antar perkotaan dan pedesaan. Proses migrasi dari 

desa ke kota disebabkan oleh semakin kurang menariknya kehidupan di 

pedesaan, kawasan pedesaan yang kegiatan ekonomi utamanya adalah 

pertanian sudah kehilangan daya saing secara drastis. 

Dalam arti luas, migrasi adalah perpindahan penduduk dengan 

tujuan tertentu dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik 

atau administratif dalam suatu negara. Definisi tentang migrasi adalah 

tempat tinggal mobilitas penduduk secara geografis yang meliputi semua 

gerakan (movement) penduduk yang melintasi batas wilayah tertentu 

dalam periode tertentu pula (Mantra, 1980: 20). 

Definisi migran menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa : ”a migrant 

is a person who changes his place of residence from one political or a 

administrative area to another.” pengertian ini dikaitkan dengan pindah 

tempat tinggal secara permanen sebab selain itu dikenal pula ”mover” 

yaitu orang yang pindah dari satu alamat ke alamat lain dan dari satu 

rumah ke rumah lain dalam batas satu daerah kesatuan politik atau 

administratif, misalnya pindah dalam satu Propinsi. Beberapa bentuk 

perpindahan tempat (mobilitas) : 
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Perubahan tempat yang bersifat rutin, misalnya orang yang pulang 

balik kerja        (Recurrent Movement). 

Perubahan tempat yang tidak bersifat sementara seperti perpidahan 

tempat tinggal bagi para pekerja musiman. 

Perubahan tempat tinggal dengan tujuan menetap dan tidak kembali 

ke tempat semula (Non Recurrent Movement). 

Dalam sosiologi menurut sifatnya mobilitas dibedakan menjadi dua, yaitu : 

Mobilitas vertikal yaitu perubahan status sosial dengan melihat 

kedudukan generasi, misalnya melihat status kedudukan ayah. 

Mobilitas horisontal yaitu perpindahan penduduk secara teritorial, 

spasial atau geografis. 

Pola migrasi di negara-negara berkembang menunjukkan suatu 

pengalihan yaitu pemasukan migrasi ke daerah-daerah tertentu saja, 

khususnya kota-kota besar. Fenomena ini pada dasarnya menggambarkan 

bahwa dinegara-negara berkembang, kekuatan ekonomi masih terpusat di 

wilayah-wilayah tertentu saja. Arah pergerakan penduduk ini juga 

ditentukan oleh beberapa faktor lain selain faktor ekonomi. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi keputusan untuk melakukan migrasi sangat banyak 

dan kompleks, karena migrasi itu adalah proses yang menyangkut 

individual-individual dengan karakteristik ekonomi, sosial, pendidikan dan 

demografi. 

Jarak merupakan faktor utama yang penting dalam penentuan 

bentuk mobilisasi yang diambil, sudah tentu faktor jarak tidak berdiri 
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sendiri karena juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi migrasi 

potensial di desa serta informasi tentang daerah tujuan seringkali didapat 

dari migrasi terdahulu. Diluar faktor-faktor tersebut di atas, masih adapula 

faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan orang berpindah. Faktor lain 

biasanya berupa faktor alam atau faktor lain di luar alasan pribadi seperti : 

bencana alam, penggusuran lahan untuk keperluan proyek pemerintah, 

swasta, wabah penyakit atau karena mengikuti program transmigrasi 

umum. Derajat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah atau 

negara yang berbeda antara satu dengan lainnya dapat menjadi salah satu 

faktor pendorong bagi masyarakat (tenaga kerja) untuk bermigrasi ke 

daerah atau negara lain yang lebih menguntungkan secara ekonomis. Pada 

umumnya migrasi tenaga kerja berasal dari lokasi yang memiliki kelebihan 

tenaga kerja dan yang berpenghasilan rendah menuju lokasi yang 

kekurangan tenaga kerja atau yang mampu memberikan upah lebih tinggi 

(Bandiono dan Alihar, 1999 dalam Waridin, 2002). 

Banyak studi mengenai migrasi menunjukkan bahwa alasan 

migrasi terutama karena alasan ekonomi, yaitu adanya kesempatan untuk 

memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan atau pendapatan yang lebih 

besar (Tjiptoherjanto dalam Dina, 2008). Tingkat gaji atau upah yang 

diperoleh di desa belum dapat menjamin kesejahteraan migran dan 

keluarganya. Perbedaan tingkat upah antara desa dengan kota tersebut 

mendorong penduduk bermigrasi ke kota untuk mencukupi kebutuhan 

yang semakin beraneka ragam. Penduduk baru akan memutuskan untuk 
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melakukan migrasi jika penghasilan bersih di kota melebihi penghasilan 

bersih yang tersedia di desa (Todaro, 2000). Selain itu, terdapat hubungan 

yang jelas antara tingkat pendidikan yang dicapai dan keinginan untuk 

bermigrasi. Orang yang berpendidikan lebih tinggi cenderung lebih banyak 

melakukan migrasi dari pada yang pendidikannya lebih rendah (Lincolin 

Arshad, 1999). Fasilitas dan infrastruktur desa yang rendah khususnya 

pada bidang pendidikan dapat lebih meningkatkan arus migrasi desa ke 

kota. Hal itu pula yang membuat tenaga kerja desa yang bekerja di kota 

memutuskan untuk menyekolahkan anaknya di kota.  

Daya tarik kota juga mempengaruhi keputusan seseorang untuk 

bermigrasi. Di mana kota selalu memberikan kesempatan kerja yang lebih 

banyak dari pada di desa. Oleh karena itu dia memutuskan untuk mencari 

pekerjaan di kota demi kesejahteraan keluarganya. keputusan bermigrasi 

ke kota merupakan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan 

pengalaman yang tidak bisa didapatkan di desa. Selain itu, Kepemilikan 

tanah juga mempengaruhi seseorang untuk memiliki lahan di perkotaan 

akan menjadi kesempatan seseorang untuk mengembangkan bisnis atau 

usahanya agar bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal (De Jong 

dalam Dina, 2008). 

 

Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten yang tingkat migrasinya 

cukup tinggi diantara kabupaten lain di Jawa Timur. Berikut ini gambaran 
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jumlah perpindahan penduduk (migrasi) masuk maupun keluar di 

Kabupaten Sidoarjo : 

Tabel 1.1 

Jumlah perpindahan penduduk (migrasi) di Kabupaten Sidoarjo. 

Tahun 
Banyaknya Penduduk 

 Datang Pergi 

2010 6.245 4.434 

2011 93.607 67.996 

2012 74.819 22.954 

2013 11.068 9.188 

Sumber : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka, 2014 

Dari Tabel 1.1 menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2013 

jumlah penduduk yang datang ke Kabupaten Sidoarjo sebanyak 11.068 

jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang keluar dari Kabupaten Sidoarjo 

mencapai 9.188 jiwa. Banyaknya migrasi masuk ke Kabupaten Sidoarjo 

karena banyaknya kesempatan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja 

yang merupakan salah satu penyangga kegiatan perekonomian di Jawa 

Timur, sehingga banyak penduduk mencari kehidupan yang lebih baik di 

tempat tujuan migrasi, terutama untuk tujuan ekonomi. 

Dalam bermobilitas, penduduk lebih tertarik melakukan 

perpindahan jarak dekat atau melakukan migrasi non permanen. Hal ini 

disebabkan adanya rasa keterikatan penduduk terhadap keluarga, teman 

maupun kampung halaman yang ditinggalkan.  

Menurut Mantra dalan Atik Nuraini (2006), mobilitas penduduk 

non permanen disebabkan adanya perbedaan kekuatan antara kekuatan 



7 
 

sentrifugal (yang mendorong untuk meninggalkan daerah asal) dengan 

kekuatan sentripetal (yang menarik untuk tetap tinggal di daerahtujuan). 

Adanya kesulitan biaya hidup untuk tinggal di kota, kepemilikanlahan di 

daerah asal, jenis pekerjaan di daerah asal menyebabkan penduduk yang 

melakukan mobilitas cenderung melakukan migrasi non permanen. 

Banyaknya perantau atau migrasi sirkuler khususnya di Kabupaten 

Sidoarjo menimbulkan dampak positif dan negatif baik bagi daerah asal 

maupun daerah tujuan migrasi. Arus migrasi yang dilakukan sebagian 

besar penduduk desa ke kota menarik untuk diamati dan dikaji mengingat 

fenomena tersebut hanya terjadi di negara-negara berkembang khususnya 

di Asia yang masih jarang diteliti.  

Hal-hal diatas yang berkaitan dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat penduduk desa melakukan migrasi sirkuler 

mendorong dilakukannya penelitian berjudul “Analisis Dorong Tarik 

Migrasi Sirkuler di Kabupaten Sidoarjo”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diketahui bahwa 

perpindahan penduduk dari desa ke kota (migrasi sirkuler) sebagian besar 

dipengaruhi oleh faktor ekonomi yaitu harapan untuk mendapatkan 

kesempatan kerja yang lebih baik di kota. Dengan tingkat upah yang lebih 

tinggi tersebut penduduk mengharapkan pendapatan yang diperoleh akan 

lebih besar. Selain itu, semakin tingginya tingkat pendidikan akan 

mendorong penduduk untuk bermigrasi ke kota dengan tujuan 
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mendapatkan kesempatan kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. 

Berbagai kesenjangan yang muncul antara daerah pedesaan dengan daerah 

perkotaan akan meningkatkan arus migrasi desa ke kota, sehingga 

penduduk memilih untuk bermigrasi non permanen (migrasi sirkuler). 

Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apa saja faktor-faktor yang mendorong dan menarik migrasi sirkuler 

di Kabupaten Sidoarjo ? 

2. Seberapa besar faktor-faktor tersebut yang mendorong dan menarik 

migrasi sirkuler di Kabupaten Sidoarjo ? 

C. Batasan Masalah 

 1.  Dalam penelitian ini, penulis hanya memfokuskan penelitiannya untuk 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi sirkuler di 

Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya batasan masalah ini diharapkan 

permasalahan yang akan dibahas tidak terlalu meluas. 

D. Tujuan Penelitian   

1.   Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menarik migrasi 

sirkuler di Kabupaten Sidoarjo. 

2.   Untuk mengetahui seberapa besar faktor-faktor yang mendorong dan 

menarik migrasi sirkuler di Kabupaten Sidoarjo. 

E. Manfaat Penelitian 

1.   Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah sumber informasi 

yang bermanfaat dalam usaha mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi niatan penduduk untuk bermigrasi di daerah lain. 
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2.   Sebagai bahan masukan bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait 

dalam pengambilan  kebijakan yang berhubungan dengan migrasi di 

Kabupaten Sidoarjo. 

3. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi migrasi di Kabupaten Sidoarjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


