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SARI 

Setiawan, Mohamad Aldi. 2016. Mobilitas Kaum Migran (Penjual Martabak) 

Asal Lebaksiu Kabupaten Tegal. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, 

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Drs. 

Setiajid, M.Si., Dr. AT. Sugeng Priyanto, M.Si. 95 hlm.  

Kata Kunci : Mobilitas, Migran, Penjual Martabak 

 

Pembangunan kota sangat sulit dikejar oleh kemajuan desa. Akibatnya, 

kota menjadi magnet yang menarik bagi penduduk dari desa untuk mengadu nasib 

dan berharap mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Sempitnya peluang kerja 

di desa serta tidak menariknya bekerja di desa sebagai petani  yang terkesan hidup 

serba pas-pasan, produk hasil pertanian terkesan sangat murah, tidak sebanding 

dengan modal serta tenaga yang dikeluarkan semakin memantapkan penduduk 

desa untuk berhijrah ke kota mencari penghidupan yang lebih layak. 

Kebanyakan kaum migran datang ke kota untuk mencari pekerjaan, 

mereka mencoba menjadi karyawan, buruh pabrik, baby sister, kuli bangunan dan 

lain-lain, sedangkan kaum migran asal Lebaksiu Kabupaten Tegal mereka datang  

bukan untuk mencari pekerjaan melainkan berwirausaha menjadi penjual 

martabak, profesi sebagai penjual martabak termasuk jenis pekerjaan sektor 

informal karena tanpa persyaratan yang rumit serta kriteria yang berlebihan hanya 

bermodal keahlian meracik martabak serta ketekunan. Penjual martabak Lebaksiu 

sudah merambah ke banyak kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, 

Semarang, Surabaya, Manado, Samarinda, Jaya Pura dan masih banyak lagi, 

mereka berjualan di tempat-tempat strategis seperti perempatan jalan, samping 

lampu merah, di depan gang komplek dan lain-lain. Berdasarkan latar belakang di 

atas permasalahan yang diambil adalah 1) Bagaimana mobilitas (penjual 

martabak) asal Lebaksiu berlangsung? 2) Bagaimana peluang dan tantangan 

Kaum Migran (penjual martabak) asal Lebaksiu di tanah rantau? 3) Bagaimana 

manfaat migrasi (penjual martabak) bagi kesejahteraan ekonomi keluarga Kaum 

Migran asal Lebaksiu?. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mengetahui mobilitas (penjual 

martabak) asal Lebaksiu berlangsung, 2) Mengetahui peluang dan tantangan 

Kaum Migran (penjual martabak)  asal Lebaksiu di tanah rantau, 3) Mengetahui 

manfaat migrasi (penjual martabak) bagi kesejahteraan ekonomi keluarga Kaum 

Migran asal Lebaksiu. 

Penelitian menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di Desa 

Lebaksiu Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal. Fokus peneliltian ini adalah 

keberlangsungan mobilitas Migran (penjual martabak) asal Lebaksiu, peluang dan 

tantangan Kaum Migran (penjual martabak) asal Lebaksiu di tanah rantau serta 

manfaat migrasi (penjual martabak) bagi kesejahteraan ekonomi Kaum Migran 

asal Lebaksiu. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber 

data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan 

teknik triangulasi. Analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis data dari 

Milles dan Huberman.  
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 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pola mobilitas kaum migran 

(penjual martabak) asal Lebaksiu adalah menyebar secara individual dan 

dilakukan oleh kaum pria mencari daerah-daerah yang penjual martabaknya tidak 

terlalu banyak sehingga mampu memperoleh hasil maksimal dalam berbisnis 

sebagai penjual martabak. Mobilitas yang dilakukan oleh Kaum Migran (penjual 

martabak) asal Lebaksiu adalah mobilitas nonpermanen, perantauan hanyalah 

rumah kedua tempat singgah sementara untuk mencari nafkah, rumah utama tetap 

kampung halaman. Mobilitas Kaum Migran (penjual martabak) asal Lebaksiu 

berdampak pada peningkatan kemampuan ekonomi, para migran dan keluarganya 

bisa membangun rumah, membeli sepeda motor, menyekolahkan anak dan lain-

lain. 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah 1) Kepada Pemerintah 

Pusat diharapkan mampu membuat aturan yang mendukung usaha sektor informal 

seperti penjual martabak, pedagang kaki lima dan lain-lain yang terlihat sederhana 

namun mampu menghidupi ekonomi rakyat kecil, 2) Kepada Pemerintah Daerah 

yang banyak kedatangan para migran baik yang bekerja sebagai penjual martabak 

atau sektor informal lain jangan dianggap sebagai pengganggu keindahan kota, 

anggaplah mereka sebagai warga negara yang sedang berjuang menghidupi 

keluarga, tidak memperlakukan mereka sewenang-wenang seperti melakukan 

penggusuran atau memaksa mereka pulang kembali ke kampung halaman, biarkan 

mereka mengembangkan bakat dan kemampuan yang mereka miliki, 3) Kepada 

orang tua jika mempunyai anak yang nilai akademisnya tidak terlalu tinggi namun 

berbakat menjadi wirausahawan dukunglah dan beri modal, jangan memaksa anak 

untuk sekolah, mendapat ijazah dan bekerja di perusahaan besar atau menjadi 

Pegawai Negeri Sipil, biarkanlah mereka berwirausaha, suatu hal yang dilakukan 

atas dasar kesenangan maka akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan kota sangat sulit dikejar oleh kemajuan desa. Akibatnya, 

kota menjadi magnet yang menarik bagi penduduk dari desa untuk mengadu nasib 

dan berharap mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Sempitnya peluang kerja 

di desa serta tidak menariknya bekerja di desa sebagai petani  yang terkesan hidup 

serba pas-pasan, produk hasil pertanian terkesan sangat murah, tidak sebanding 

dengan modal serta tenaga yang dikeluarkan semakin memantapkan penduduk 

desa untuk berhijrah ke kota mencari penghidupan yang lebih layak.  

Kedatangan kaum migran ke kota sebenarnya tidak menjadi masalah jika 

mereka mempunyai keterampilan yang bisa mereka andalkan untuk mengadu 

nasib di kota dan bertahan ditengah kerasnya persaingan hidup di kota, yang 

menjadi masalah adalah ketika kaum migran datang dengan tangan kosong tanpa 

persiapan apapun hanya bermodal nekad. Akibatnya banyak diantara mereka 

(kaum migran) yang menjadi pengemis, pengamen atau bahkan melakukan 

tindakan kriminal seperti mencuri atau mencopet. 

Saat ini arus perpindahan penduduk desa ke kota tidak dapat dibendung. 

Mereka itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 28 E (1) yang 

berbunyi “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, 

memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat 

tinggal di wilayah negara dan meninggalkanya, serta berhak kembali. Ditambah 



2 
 

 

lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan juga menjamin mereka para migran, merujuk pada dua aturan 

tersebut sudah jelas bahwa setiap warga negara Indonesia berhak berpindah 

tempat dan tidak bisa dilarang atau diusir di tempat baru. Hal inilah yang 

memaksa pemerintah kota agar siap menerima kedatangan kaum migran. 

Kedatangan kaum migran dari desa ke kota menyebabkan kota kelebihan 

tenaga kerja, tidak semua kaum migran tertampung dalam sektor formal karena 

kebutuhan tenaga kerja di sektor formal sangat terbatas serta persyaratan untuk 

bekerja disektor formal seperti menjadi PNS, karyawan perusahaan, pekerja 

pabrik dibutuhkan persyaratan yang rumit dan harus berpendidikan tinggi. Para 

migran yang tidak tertampung dalam sektor formal banyak yang menggeluti 

sektor informal karena sektor informal tidak mengisyaratkan kriteria yang 

berlebihan. Dengan modal yang terbatas, ditambah dengan keterampilan dan 

keuletan mereka mampu bertahan hidup di perkotaan dan membiayai sekolah 

putra putrinya, menabung atau memberi bantuan di daerah atau kampung. 

Kebanyakan kaum migran datang ke kota untuk mencari pekerjaan, 

mereka mencoba menjadi karyawan, buruh pabrik, baby sister, kuli bangunan dan 

lain-lain, sedangkan kaum migran asal Lebaksiu Kabupaten Tegal mereka datang  

bukan untuk mencari pekerjaan melainkan berwirausaha menjadi penjual 

martabak, profesi sebagai penjual martabak termasuk jenis pekerjaan sektor 

informal karena tanpa persyaratan yang rumit serta kriteria yang berlebihan hanya 

bermodal keahlian meracik martabak serta ketekunan. Penjual martabak Lebaksiu 

sudah merambah ke banyak kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, 
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Semarang, Surabaya, Manado, Samarinda, Jaya Pura dan masih banyak lagi, 

mereka berjualan di tempat-tempat strategis seperti perempatan jalan, samping 

lampu merah, di depan gang komplek dan lain-lain. 

Kedatangan migran asal Lebaksiu yang menjadi penjual martabak 

merupakan jawaban atas tantangan pemerintah yang mengharuskan para migran 

untuk mempunyai keterampilan sebelum datang ke kota tujuan. Kedatangan 

mereka ke kota-kota besar sekaligus menunjukan bahwa bidang pertanian di desa 

merupakan pekerjaan yang kurang menarik, menjadi petani di Lebaksiu identik 

dengan hidup serba kekurangan, tenaga dan biaya yang dikeluarkan untuk 

menggarap lahan pertanian yang kebanyakan ditanami padi dan jagung tidak 

sebanding dengan hasil yang diperoleh, inilah yang menyebabkan pemuda asal 

Lebaksiu tidak tertarik menjadi petani mereka lebih tertarik untuk menjadi penjual 

martabak dan pergi merantau meninggalkan kampung halaman. 

Hampir semua migran asal Lebaksiu bekerja sebagai penjual martabak, itu 

semua dikarenakan awal para migran merantau keluar kota diajak oleh sanak 

saudara, teman, kerabat yang telah sukses menjadi penjual martabak. Awalnya 

mereka bekerja sebagai pelayan dipangkalan martabak milik sanak saudara, teman 

atau kerabat, sebagai pelayan mereka tidak hanya bekerja namun juga diajari ilmu 

meracik martabak Lebaksiu yang enak dan lezat, setelah memiliki cukup keahlian 

meracik martabak mereka biasanya akan membuka usaha sendiri menjadi penjual 

martabak. Jadi tak ada yang namanya persaingan antar migran asal Lebaksiu yang 

bekerja sebagai penjual martabak. 
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Kegigihan, ketekunan, keuletan dan kerjasama antar kaum migran asal 

Lebaksiu yang bekerja sebagai penjual martabak yang berhasil membuka gerai-

gerai martabak di berbagai wilayah Indonesia sehingga nama Lebaksiu, kota 

kecamatan kecil yang berada di wilayah Kabupaten Tegal menjadi terkenal 

sebagai kampungnya penjual martabak.  

Berkaitan dengan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk 

meneliti secara lebih dalam terhadap penjual martabak asal Lebaksiu Kabupaten 

Tegal Dari hasil penelitian itu, oleh peneliti dituangkan dalam bentuk tulisan 

ilmiah skripsi yang berjudul “Mobilitas Kaum Migran (Penjual Martabak) Asal 

Lebaksiu Kabupaten Tegal”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mobilitas (penjual martabak) asal Lebaksiu berlangsung? 

2. Bagaimana peluang dan tantangan Kaum Migran (penjual martabak) asal 

Lebaksiu di tanah rantau? 

3. Bagaimana manfaat migrasi (penjual martabak) bagi kesejahteraan ekonomi 

keluarga Kaum Migran asal Lebaksiu? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui mobilitas (penjual martabak) asal Lebaksiu berlangsung.  

2. Mengetahui peluang dan tantangan Kaum Migran (penjual martabak)  asal 

Lebaksiu di tanah rantau.  
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3. Mengetahui manfaat migrasi (penjual martabak) bagi kesejahteraan ekonomi 

keluarga Kaum Migran asal Lebaksiu. 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan yang didalamnya memuat Mobilitas Sosial. Di samping itu, 

hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya 

yang tertarik dengan kajian-kajian mobilitas terutama mobilitas kaum migran. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat mengubah mindset atau 

pola pikir masyarakat untuk menjadi manusia-manusia kreatif menjadi manusia 

pencipta pekerjaan bukan pencari pekerjaan. Bagi penulis, penelitian ini dapat 

memberikan pengalaman lebih jauh tentang kehidupan kaum migran asal 

Lebaksiu Kabupaten Tegal. 

E. Batasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam menafsirkan judul, 

peneliti menegaskan peristilahan yang terdapat dalam judul skripsi meliputi: 

1. Mobilitas 

Mobilitas adalah perpindahan atau pergerakan. Mobilitas dibedakan 

menjadi dua yaitu mobilitas penduduk vertikal dan mobilitas penduduk horizontal. 



6 
 

 

Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan kelas atau status seseorang 

contohnya perubahan status pekerjaan, dari seorang pengamen menjadi seorang 

penyanyi profesional. Mobilitas penduduk horizontal atau mobilitas penduduk 

secara geografis diartikan sebagai perpindahan penduduk dari satu wilayah ke 

batas wilayah lain. Batas wilayah yang digunakan adalah batas wilayah 

administratif seperti dari satu kabupaten ke kabupaten lain, dari satu provinsi ke 

provinsi lain, dari satu negara ke negara lain. Mobilitas penduduk horizontal 

dibagi lagi menjadi mobilitas penduduk horizontal permanen (migrasi), Mobilitas 

penduduk horizontal nonpermanen atau sirkuler.  

Menurut BPS penduduk dikatakan melakukan migrasi jika sudah pindah 

dari satu wilayah ke wilayah lain lebih dari 6 bulan, atau meskipun kurang dari 6 

bulan tapi sudah sejak awal ingin menetap ke tempat tujuan. Meskipun lama 

menetap di daerah tujuan namun tak pernah ada niatan untuk menetap di daerah 

tujuan maka penduduk tersebut tetap dikatakan sebagai pelaku mobilitas 

penduduk horizontal nonpermanen.  Mobilitas penduduk horizontal nonpermanen 

dibagi lagi menjadi ulang-alik, periodik, musiman, mondok dan musiman. Dalam 

penelitian ini peneliti fokus pada mobilitas penduduk horizontal nonpermanen 

yang dilakukan oleh penduduk asal Lebaksiu Kabupaten Tegal yang bekerja 

sebagai penjual martabak. 

2. Kaum Migran 

Pengertian migran, migran adalah orang atau pelaku yang melakukan 

mobilitas penduduk horizontal. Kaum migran di dalam penelitian ini adalah 

orang-orang asal Lebaksiu yang melakukan mobilitas horizontal dan bekerja 
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sebagai penjual martabak. Migran asal Lebaksiu Kabupaten Tegal kebanyakan 

bekerja sebagai penjual martabak, migran asal Lebaksiu telah membawa nama 

martabak Lebaksiu terkenal keseluruh penjuru tanah air, hampir seluruh kota di 

Indonesia ada penjual martabak asal Lebaksiu. Kebanyakan migran asal Lebaksiu 

pulang kekampung halaman dalam jangka waktu yang tidak di tentukan, ada yang 

pulang satu tahun sekali, tiga bulan sekali, semakin dekat kota perantaunya 

semakin sering penjual martabak Lebaksiu pulang, apalalagi bagi migran yang 

tidak membawa anak istrinya ke tanah rantau. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. Migrasi Penduduk 

1. Pengertian Mobilitas Penduduk   

Mobilitas penduduk dapat dibedakan antara mobilitas penduduk vertikal 

dan mobilitas penduduk horizontal. Mobilitas penduduk vertikal sering disebut 

dengan perubahan status, dan salah satu contohnya adalah perubahan status 

pekerjaan. Seseorang yang mula-mula bekerja dalam sektor pertanian sekarang 

bekerja dalam sektor non pertanian. Mobilitas penduduk horizontal (Migrasi) atau 

sering disebut dengan mobilitas penduduk geografis, adalah gerak penduduk yang 

melintasi batas wilayah menuju ke batas wilayah yang lain dalam periode waktu 

tertentu. Penggunaan batas wilayah dan waktu untuk indikator mobilitas 

penduduk horizontal ini mengikuti paradigma ilmu geografi yang mendasarkan 

konsepnya atas wilayah dan waktu (Mantra, 2008:172). 

Batas wilayah umumnya digunakan batas administratif, misalnya provinsi, 

kabupaten, kecamatan, kelurahan, pedukuhan (dusun) (Mantra, 2008:172). Badan 

Pusat Statistik dalam melaksanakan sensus penduduk menggunakan batas provinsi 

sebagai batas wilayah sedangkan batas waktu adalah 6 bulan atau lebih. Di 

Indonesia konsep Migrasi (Mobilitas penduduk horizontal) diantaranya yang 

dikemukakan oleh BPS dalam sensus penduduk tahun 1971 dan tahun 1980. 

Migrasi dalam hal ini diartikan sebagai perpindahan seseorang melewati batas  

provinsi menuju provinsi lain dalam jangka waktu 6 bulan atau lebih. Namun 
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demikian dijelaskan pula bahwa seseorang dikatakan telah melakukan migrasi 

apabila ia telah melakukan perpindahan kurang dari 6 bulan tetapi telah secara 

resmi pindah atau sebelumnya telah ada niatan untuk menetap didaerah tujuan       

(dalam Wahyu, 1986:35-36).  

Migrasi pada umumnya bersifat selektif, artinya bahwa yang pindah dan 

menempati tempat baru mempunyai karakteristik kependudukan khas, mengenai 

umur, pendidikan, status sosial, kebudayaan dan sebagainya. Migrasi desa-kota 

pada umumnya lebih banyak dilakukan oleh laki-laki daripada wanita, akibatnya 

rasio seks di pedesaan berkurang dan di kota bertambah (Wahyu, 1986:39). 

Untuk pengertian migran, migran adalah orang atau pelaku yang 

melakukan mobilitas penduduk atau orang yang pindah dari wilayah kelahiranya 

ke tempat lain. Ada beberapa jenis migran menurut Wahyu (1986:38) antara lain: 

(1) Migran psikososial adalah orang yang pindah ke kota karena di desa merasa 

kesepian, sedang dikota banyak hiburan, atau sebaliknya ada orang yang pindah 

dari kota karena suasana kota tidak menentramkan, terlalu banyak orang, terlalu 

gaduh, terlalu bising. 

(2) Migran fisiososial adalah orang yang pindah dari daerah pegunungan karena 

sering sakit-sakitan didaerah dingin, ia pergi pindah kedaerah pantai yang 

hawanya panas demi kesehatan. 

(3) Migran primer adalah orang yang dengan kehendak sendiri dan dengan motif 

tertentu, misalnya ingin mengembangkan bakat dan kemampuan pindah kedaerah 

lain. 
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(4) Migran sekunder adalah orang yang pindah kedaerah lain hanya karena ikut-

ikutan saja seperti seorang istri dan anak-anak yang pindah karena ikut suami atau 

orang tua mereka. 

Selain jenis-jenis migrasi di atas dikenal pula migrasi internal dan migrasi 

internasional. Migrasi internal terjadi antara dua unit geografis dalam suatu 

negara. Jenis-jenis migrasi di atas pada dasarnya termasuk ke dalam migrasi 

internal. Migrasi internasional terjadi antara negara-negara. Dalam migrasi 

internasional selanjutnya dikenal konsep emigrasi dan imigrasi. Emigrasi adalah 

migrasi internasional dipandang dari negara asal atau pengirim; pelakunya disebut 

emigran. Imgrasi adalah migrasi internasional dipandang dari negara penerima 

atau negara tujuan; pelakunya disebut imigran (Wahyu, 1986:38-39). 

Menurut Conel 1976 (dalam Mantra, 2008:182) hubungan migran dengan 

desa atau daerah asal di negara-negara berkembang dikenal sangat erat dan 

menjadi salah satu ciri fenomena migrasi di negara-negara sedang  berkembang. 

Hubungan tersebut antara lain diwujudkan dengan pengiriman uang, barang, 

bahkan ide-ide pembangunan kedaerah asal, secara langsung atau tidak langsung. 

Intesitas hubungan antara lain ditentukan oleh jarak, fasilitas transportasi, lama 

merantau, jarak hubungan kekeluargaan, atau status perkawinan. Mantra 

(2007:182) melihat adanya hubungan terbalik antara jarak dan intensitas 

hubungan. Semakin dekat tempat tinggal migran, semakin tinggi frekuensi 

kunjungan kedaerah asal, dalam migrasi kaidah ini disebut dengan kaidah 

“distance decay”. Intensitas hubungan ini sudah tentu akan mempengaruhi pola 

intensitas dampak mobilitas di pedesaan atau daerah asal tersebut. 
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2. Permasalah Pekerja Migran 

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahiranya ke 

tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka 

waktu relatif menetap. Pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe: pekerja 

migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal 

berkaitan dengan urbanisasi, sedangkan pekerja migran internasional tidak dapat 

dipisahkan dari globiasasi. Pekerja migran internal (dalam negeri) adalah orang 

yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja di tempat lain yang masih 

termasuk dalam wilayah Indonesia. Karena perpindahan penduduk umumnya dari 

desa ke kota (rural-to-urban migration), maka pekerja migran internal seringkali 

diidentikan dengan “orang desa yang bekerja di kota.” Pekerja migran 

internasional (luar negeri) adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk 

mengisi pekerjaan di negara lain. Di Indonesia, pengertian ini menunjuk pada 

orang Indonesia yang bekerja di luar negeri atau dikenal dengan istilah Tenaga 

Kerja Indonesia (TKI). Karena persoalan TKI ini seringkali menyentuh para buruh 

wanita yang menjadi pekerja kasar di luar negeri, TKI biasanya diidentikan 

dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW) (Suharto, 2005:177-178). 

Pertumbuhan penduduk yang besar, persebaran penduduk yang tidak 

merata antar daerah, dan rendahnya daya serap industri di perkotaan, 

menyebabkan urbanisasi di Indonesia termasuk dalam kategori “urbanisasi tanpa 

industrialisasi”, “urbanisasi berlebih” atau “inflasi perkotaan” Poter dan Lioyd-

Evans 1998 (dalam Suharto, 2005:178). Fenomena ini menunjuk pada keadaan di 

mana pertumbuhan kota berjalan cepat namun tidak diimbangi dengan 
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kesempatan kerja yang memadai, khususnya di sektor industri dan jasa. 

Akibatnya, para migran yang berbondong-bondong meninggalkan desanya dan 

tanpa bekal keahlian yang memadai tidak mampu terserap oleh sektor “modern” 

perkotaan atau sektor formal perkotaan. Mereka kemudian bekerja di sektor 

informal perkotaan yang umumnya ditandai oleh produktivitas rendah, upah 

rendah, kondisi kerja buruk, dan tanpa jaminan sosial.  

Sejatinya persoalan utama perkeja migran internal terkait dengan kondisi 

sektor informal perkotaan yang kerap disebut sebagai “under ground economy” 

itu. Sebagai contoh, mereka yang bekerja sebagai pedagang kaki lima kerap 

menghadapi permasalahan seperti penggusuran, permodalan yang kecil, konflik 

dengan penduduk setempat, konflik dengan pengguna lahan publik lain (pejalan 

kaki, sopir angkutan kota, pemilik mobil pribadi, pemilik toko) dan konflik 

dengan petugas keamanan.  

Persoalan lain yang cukup serius mengenai pekerja migran ini adalah 

menyangkut fenomena “pekerja migran anak-anak” yang meliputi anak jalanan, 

pekerja anak, dan anak perempuan yang dilacurkan (AYLA). Dalam laporanya, A 

Country Strategy for Children and Women, 2001-2005 pemerintah Indonesia dan 

UNICEF memperkirakan jumlah pekerja anak sebesar 1,8 juta jiwa dan AYLA 

sebanyak 40.000-70.000 anak. Selain bekerja di sektor yang berbahaya, mereka 

memiliki upah rendah, rawan eksploitasi dan perlakuan salah, serta tidak memiliki 

akses terhdap pendidikan, kesehatan, dan mobilitas sosial vertikal. Mereka 

kemungkinan besar terjebak dalam “lingkaran kemiskinan”(Suharto, 2005:179). 
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Kesulitan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan dan upah rendah di 

negara berkembang (Indonesia) serta pembangunan ekonomi yang tinggi di 

negara maju kemudian meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja dalam jumlah 

tertentu, mendorong penduduk untuk mengadu nasib ke negara maju meskipun 

tanpa bekal (keahlian, persiapan, dokumen) yang memadai. 

Faktor pendorong dan penarik di atas sebenarnya merupakan hukum 

ekonomi yang wajar jika prosesnya dilalui berdasarkan kriteria yang dibutuhkan. 

Persoalan menjadi lain manakala tenaga kerja dari pengirim bermigrasi secara 

ilegal dan atau tanpa keahlian serta persiapan yang diperlukan. Dalam konteks ini, 

munculah dua macam migrasi, yaitu yang legal (resmi) dan yang ilegal (tidak 

resmi). Status tidak resmi (gelap) inilah yang kemudian menyebabkan pekerja 

migran sangat rentan mengalami permasalahan sosialpsikologis (Suharto, 

2005:178). 

TKW dari Indonesia yang pada umumnya bekerja sebagai pembantu 

rumah tangga di Singapura menurut ELSAM 2002 (dalam Suharto, 2005:181) 

diperkirakan mencapai 60 ribu orang. ELSAM (2002) mencatat bahwa masalah 

TKW yang menjadi pembantu rumah tangga di Singapura adalah ancaman 

pemerkosaan, pelecehan seksual, perkosaan, penganiayaan, gaji tidak dibayar dan 

ancaman pembunuhan. 

Dalam kurun waktu antara Januari 1999 hingga April 2002, tercatat 

sebanyak 65 pembantu rumah tangga asal Indonesia yang bekerja di 

Singapura meninggal karena berbagai sebab. Dari jumlah tersebut, 18 orang 

di antaranya tewas bunuh diri dengan cara menjatuhkan diri dengan cara 

menjatuhkan diri dari lantai apartemen tempat mereka bekerja di Singapura 

ELSAM 2002:1 (dalam Suharto, 2005:181). 
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Penyebab utama mereka terjatuh atau menjatuhkan diri adalah akibat 

tekanan jiwa atau stres. Memang, berbeda dengan persoalan pekerja migran 

internal, TKI seringkali mengalami keterasingan dan kesenjangan budaya. 

Jaringan sosial yang nyaris tidak ada dan perbedaan budaya yang tajam 

menyebabkan TKI sangat rentan mengalami tekanan psikologis. Awal Juni 2002, 

20 orang yang berasal dari berbagai kota di Indonesia yang bekerja sebagai 

pembantu rumah tangga di Singapura, melarikan diri dari rumah majikan mereka. 

Mereka meminta perlindungan ke Kedutaan Besar RI di Singapura karena 

dianiaya, diperkosa dan mendapat ancaman perkosaan ELSAM 2002:2 (dalam 

Suharto, 2005:182). 

Menurut Muhidin, Nurdin dan Gunamawan 2003:6-7 (dalam Suharto, 

2005:182) para TKW yang bekerja di Arab Saudi pada umumnya memiliki 

impian untuk melaksanakan umroh atau haji. Bilamana umroh atau haji tersebut 

telah tercapai, etos kerja mereka cenderung turun. Masalah yang dihadapi TKW 

seringkali terjadi pada saat pemulangan, yaitu banyaknya kasus pemerasaan sejak 

dari bandara sampai ke tempat asalnya. Banyak pula manta TKW yang pulang 

dalam keadaan hamil tanpa suami yang jelas. Ada yang gajinya belum dibayar 

secara penuh.  

Eddi Sopandi 2003:19-20 (dalam Suharto, 2005:182-183) menemukan 

bahwa TKI di Hongkong hanya terdiri dari TKW dan masih belum menerima 

tenaga kerja laki-laki, karena dapat dipenuhi oleh warga negara Hongkong. Di 

Hongkong, terdapat sekira 72.000 TKW yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa 

Timur dan sekira 1.000 TKW asal Jawa Barat. Terdapat 70 persen asal Indonesia 



15 
 

 

TKW asal Indonesia yang gajinya di bawah upah minimum setempat. Ini terjadi 

antara lain karena adanya “kerjasama” majikan dan agen TKI. 

Penangan pekerja migran internal selama ini lebih banyak menyentuh 

aspek hilir ketimbang hulu. Padahal, menyentuh persoalan di hilir saja seperti 

halnya kegiatan “menyapu sampah di halaman rumah”. Sedangkan, 

membersihkan penyebab yang mengotori halaman tersebut tidak tersentuh. 

Dengan demikian, penanganan persoalan pekerja migran intenal perlu dilakukan 

secara terpadu, baik di wilayah hulu (pedesaan) maupun hilir (perkotaan). 

Ekoturisme, pengembangan agroindustri, dan penciptaan lapangan kerja di 

pedesaan, antara lain, dapat memperbaiki kemakmuran desa yang pada giliranya 

membantu membatasi laju migrasi desa-kota yang terlalu berlebih. Di perkotaan, 

pemberian pelatihan bagi peningkatan produktivitas ekonomi kecil, bantuan 

permodalan, dan pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan kiranya masih tetap 

diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kapasitas pekerja migran. 

Sejalan dengan desentralisasi, persoalan pekerja migran internal 

sebenarnya merupakan tantangan PEMDA, baik di daerah asal maupun di daerah 

penerima. PEMDA sudah seharusnya menghadapi persoalan ini dengan 

peningkatan ekonomi regional dan pengembangan kualitas sumber daya manusia 

(Suharto, 2005:183). 

Permasalah TKI atau pekerja migran internasional disebabkan oleh belum 

maksimalnya perlindungan buruh, terutama yang bekerja sebagai pembantu 

rumah tangga. Keduataan Besar Indonesia di Singapura, misalnya hanya memberi 

penyuluhan soal sistem kerja agar lebih memahami bagaimana cara kerja yang 
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diinginkan majikan. Karenanya, kampanye bagaimana seharusnya para majikan di 

Singapura memperlakukan TKI perlu dilakukan ELSAM 2002:3 (dalam Suharto, 

2005:184). Selain mengkampanyekan bagaimana seharusnya majikan 

memperlakukan TKI perlu juga penempatan atase sosial di negara-negara yang 

banyak menerima  TKI. Atase sosial ini harus memiliki keahlian yang lengkap 

mengenai konseling, advokasi, serta pendampingan sosial, dan teknik-teknik 

resolusi konflik (Suharto, 2005:184). 

 Di dalam negeri, pembekalan TKI tidak hanya menyangkut “cara-cara 

bekerja dengan baik” di negara tujuan. Namun, sebaiknya menyangkut pula 

coping strategies dalam menghadapi persoalan yang mungkin timbul di negara 

tujuan. Pelatihan mengenai strategi penangan masalah ini bisa menyangkut 

pengetahuan mengenai karakteristik politik dan sosial-budaya negara tujuan, serta 

cara-cara menghadapi burn-out (kebosanan kerja), stress, kesepian, maupun 

pengetahuan mengenai fungsi dan tugas kedutaan besar. Penyeleksian dan 

pengawasan PJTKI juga perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan 

melalui kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial. Pengawasan ini 

bisa dilakukan dengan melibatkan pekerja sosial yang dapat memahami 

permasalah, pelatihan dan penanganan permasalahan sosial psikologis pekerja 

migran internasional. Pekerja sosial dapat memberikan pendampingan sosial, 

pembelaan, bimbingan sosial terhadap calon TKI sebelum dan sesudah kembali 

dari luar negeri (Suharto, 2005:184). 
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3. Mobilitas Penduduk Permanen dan Mobilitas Penduduk Nonpermanen 

a. Pengertian MP Permanen dan MP Nonpermanen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Bentuk-bentuk Mobilitas Penduduk 

Sumber Mantra (2008:175) 

Jika dilihat dari ada tidaknya niatan untuk menetap di daerah tujuan, 

mobilitas penduduk  dapat dibagi menjadi dua yaitu mobilitas permanen atau 

migrasi dan mobilitas penduduk nonpermanen. Mobilitas penduduk permanen 

atau migrasi adalah gerak penduduk yang melintas wilayah asal menuju ke 

wilayah lain dengan niatan menetap di daerah tujuan. Sebelum pergi menuju ke 

tanah rantau sudah secara resmi berniat untuk menetap di wilayah tujuan dengan 

melaporkan diri ke Rt/Rw di daerah asal. Sedangkan mobilitas nonpermanen 

adalah gerak penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tidak ada niatan 

menetap di daerah tujuan. Apabila seseorang menuju ke daerah lain dan sejak 

semula sudah bermaksud tidak menetap didaerah tujuan, orang tersebut 

digolongkan sebagai pelaku mobilitas penduduk nonpermanen walaupun 
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bertempat tinggal di daerah tujuan dalam jangka waktu yang lama. Steele 1983 

(dalam Mantra, 2008:173). 

Mobilitas penduduk nonpermanen atau mobilitas penduduk sirkuler dapat 

dibagi lagi menjadi beberapa bentuk, ulang alik dan dapat menginap atau mondok. 

Ulang-alik adalah gerak penduduk dari daerah asal menuju ke daerah tujuan 

dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari itu juga. Contoh 

mobilitas penduduk ulang alik misalnya pedagang bakulan dari luar kota yang 

setiap hari membawa daganganya ke kota untuk di jual kemudian kembali lagi ke 

desanya petang hari. Mondok atau menginap adalah gerak penduduk dari daerah 

asal menuju kedaerah lain, lamanya meninggalkan daerah asal lebih dari satu hari, 

tetapi kurang dari enam bulan (Mantra, 2008:174). 

Razake (1988:139) membagi mobilitas penduduk nonpermanen menjadi 

tiga antara lain periodik, musiman dan jangka panjang. Para pelayar (Tegal:Jawa 

Tengah) yang secara periodik berlayar ke Kalimantan, kemudian ke Bali dan 

kembali ke Tegal untuk berlayar lagi tahun berikutnya dapat diambil sebagai 

contoh mobilitas penduduk nonpermanen periodik. Apabila di suatu daerah 

sedang dibangun suatu proyek berskala besar biasanya banyak dibanjiri penduduk 

dari luar daerah itu untuk bekerja sebagai buruh atau berdagang bahan kebutuhan 

pekerja. Setelah proyek selesai para pendatang tadi kembali lagi ke tempat 

asalnya. Proses/gerakan penduduk demikian disebut mobilitas penduduk 

nonpermanen musiman. Contoh mobilitas penduduk nonpermanen jangka panjang 

misalnya para TKI di Timur Tengah yang bekerja di sana untuk beberapa tahun 

atau para mahasiswa yang belajar di luar negeri untuk jangka waktu 2-5 tahun. 
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b. Sifat dan Perilaku Migran Nonpermanen (Sirkuler) 

 Migran sirkuler yang bekerja di daerah lain atau di kota, anak dan istrinya 

tidak ikut dibawa (mereka tinggal di daerah asal). Sifat dan perilaku migran 

sirkuler seperti semut. Apabila beberapa ekor semut menemukan sisa-sisa 

makanan di atas meja makan, maka  makanan tersebut tidak dimakan di sana 

tetapi dibawa beramai-ramai ke tempat lianganya. Mereka terus bekerja tidak 

mengenal waktu sampai semua terangkut. 

 Begitu pula sifat dan perilaku pekerja migran nonpermanen di daerah 

tujuan. Mereka berusaha mempergunakan waktu bekerja sebanyak mungkin agar 

mendapatkan upah yang sebanyak mungkin untuk dikirim ke daerah asal. Sebagai 

contoh buruh derep padi di Bali yang berasal dari Jawa Timur, kalau udara cerah 

pada malam hari mereka juga bekerja dengan mempergunakan lampu petromaks. 

Mereka juga berusaha mempergunakan pendapatannya seminimal mungkin di 

daerah tujuan. Mereka membuat gubuk-gubuk di pinggir jalan untuk tidur pada 

malam hari. 

 Di daerah tujuan mereka tidak dikenai kewajiban untuk kerja bakti, ronda 

malam, dan bergotong royong memperbaiki prasarana jalan atau saluran irigasi. 

Jadi di daerah tujuan mereka mempunyai kesempatan berusaha keras untuk 

mendapatkan upah sebanyak-banyaknya. Sehubungan dengan sifat dan perilaku 

pekerja migran sirkuler seperti di atas, maka para kontraktor bangunan lebih suka 

memperkerjakan pekerja migran nonpermanen daripada pekerja lokal yang sering 

minta libur karena adanya aktivitas di desanya sendiri, seperti pekawinan, 

peristiwa kematian dan lain-lain (Mantra, 2008:178). 
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4. Teori Migrasi Penduduk 

a. Macam-macam teori migrasi penduduk 

 Terdapat beberapa teori secara khusus menjelaskan fenomena migrasi 

penduduk diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1) Teori Gravitasi 

Ravenstein (dalam Wahyu, 1986:36-37) pada tahun 1889 telah 

menguraikan pendapatnya tentang fenomena migrasi yang terkenal sampai 

sekarang beberapa diantaranya adalah sebagai berikut : 

(a). Semakin jauh jarak, semakin berkurang volume migran. Teori ini kemudian 

dikenal dengan nama “Distance Decay Theory” 

(b). Setiap arus migran yang benar, akan menimbulkan arus balik sebagai 

gantinya. 

(c). Adanya perbedaan desa dengan kota akan mengakibatkan timbulnya migrasi. 

(d). Wanita cendrung bermigrasi ke daerah-daerah yang dekat letaknya. 

(e). Kemajuan teknologi akan mengakibatkan intensitas migrasi. 

(f). Motif utama migrasi adalah ekonomi. 

 Pendapat Ravenstein yang hampir satu abad yang lalu ternyata sampai 

sekarang masih relevan. Ravenstain dengan teori yang dikemukakanya, kemudian 

mendapat julukan “bapak migrasi”. 

2) Teori Dorong-Tarik (Push-Pull Theory) 

 Teori dorong tarik dikemukakan pertama kali oleh Everett S. Lee pada 

tahun 1966. Dalam teorinya, Lee mengemukakan adanya 4 faktor yang 

berpengaruh terhadap seseorang dalam mengambil keputusan untuk bermigrasi 

yaitu :  

(a). Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal. 

(b). Faktor-faktor yang terdapat di daerah tujuan. 

(c). Faktor-faktor rintangan. 
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(d). Faktor pribadi. 

 Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal maupun di daerah tujuan dapat 

bersifat positif artinya mempunyai daya dorong atau mempunyai sifat negatif 

artinya mempunyai daya penghambat. Faktor-faktor yang menjadi daya dorong 

seperti : kerusakan sumberdaya alam (erosi tanah, banjir, kekeringan, goncangan-

goncangan iklim, pertentangan sosial, politik, agama). Adapun faktor-faktor yang 

mempunyai daya tarik ialah penemuan sumberdaya misalnya: pertambangan, 

pendirian industri-industri, keadaan iklim dan lingkungan yang menyenangkan     

(kota peristirahatan didaerah pegunungan) (Wahyu, 1986:37). 

Disamping itu ada berbagai variabel yang mengakibatkan migrasi tarik 

dan migrasi dorong. Perubahan teknologi misalnya, menggalakan bangkitnya 

industri di kota-kota besar yang menarik banyak buruh dan tenaga; sebaliknya 

hasil teknologi baru seperti mekanisme pertanian, akan menyebabkan banyak 

penganguran yang mendorong migrasi keluar dari daerah pedesaan (Wahyu, 

1986:38). 

Selanjutnya, Lee menambahkan bahwa besar kecilnya arus migrasi juga 

dipengaruhi oleh rintangan antara, misalnya berupa ongkos pindah yang tinggi, 

topografi antara daerah asal dengan daerah tujuan berbukit-bukit, dan terbatasnya 

sarana transportasi atau pajak masuk kedaerah tujuan tinggi. Faktor yang tidak 

kalah pentingnya adalah faktor pribadi atau individu karena dialah yang menilai 

positif dan negatifnya suatu daerah, dia pulalah yang memutuskan apakah akan 

pindah dari daerah ini atau tidak. Kalau pindah, daerah mana yang akan dituju 

(Mantra, 2008:181). 
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3) Teori Kebutuhan dan Stres (need and strees) 

 Setiap individu mempunyai kebutuhan yang perlu dipenuhi. Kebutuhan 

tersebut dapat berupa kebutuhan ekonomi, sosial, politik, dan psikologi. Apabila 

kebutuhan itu tidak dipenuhi terjadilah stres. Tinggi rendahnya stres yang dialami 

oleh individu berbanding terbalik dengan proporsi pemenuhan kebutuhan. 

Ada dua akibat dari stres di atas, kalau stres seseorang tidak terlalu besar 

(masih dalam batas toleransi), orang tersebut tidak akan pindah. Dia akan tetap 

tinggal di daerah asal dan menyesuaikan kebutuhan dengan keadaan lingkungan 

yang ada. Apabila stres yang dialami seseorang di luar batas toleransinya, orang 

tersebut mulai memikirkan untuk pindah ke daerah lain di tempat kebutuhanya 

dapat terpenuhi. Atau dengan ungkapan lain, seseorang pindah dari daerah yang 

mempunyai nilai faedah wilayah (Place utility) lebih rendah ke daerah yang 

mempunyai kefaedahan wilayah yang lebih tinggi di mana kebutuhanya dapat 

terpenuhi (Mantra, 2008:179). 
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Gambar 2. Bagan hubungan antara kebutuhan dan pola hubungan penduduk 

(Sumber: Mantra, 2008:179) 

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa proses 

mobilitas itu terjadi apabila: 

(a) Seseorang mengalami tekanan (stres), baik ekonomi, sosial, maupun psikologi 

di tempat ia berada. Tiap-tiap individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, 

sehingga suatu wilayah oleh seseorang dinyatakan sebagai wilayah yang dapat 

memenuhi kebutuhannya, sedangkan orang lain mengatakan tidak. 

(b) Terjadi perbedaan nilai kefaedahan wilayah antara tempat yang satu dengan 

tempat yang lain. Apabila tempat yang satu dengan tempat yang lain tidak ada 
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perbedaan nilai kefaedahan wilayah, tidak akan terjadi mobilitas penduduk 

(Mantra, 2008:180). 

Secara singkat perilaku mobilitas penduduk atau oleh Ravenstein disebut 

dengan hukum-hukum migrasi penduduk adalah sebagai berikut. 

(1). Para migran cenderung memilih tempat terdekat sebagai daerah tujuan. 

(2). Faktor paling dominan yang mempengaruhi seseorang untuk bermigrasi 

adalah sulitnya memperoleh pekerjaan di daerah asal dan kemungkinan untuk 

memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik di daerah tujuan. 

Daerah tujuan harus mempunyai nilai kefaedahan wilayah (place utilty) lebih 

tinggi dibandingkan dengan daerah asal. 

(3). Berita-berita dari sanak saudara atau teman yang telah berpindah ke daerah 

lain merupakan informasi yang sangat penting bagi orang-orang yang ingin 

bermigrasi.  

(4). Informasi negatif dari daerah tujuan mengurangi niat penduduk (migran 

potensial) untuk bermigrasi. 

(5). Semakin tinggi pengaruh kekotaan terhadap seseorang, semakin besar tingkat 

mobilitasnya. 

(6). Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi frekuensi mobilitasnya. 

(7). Para migran cenderung memilih daerah tempat teman atau sanak saudara 

bertempat tinggal di daerah tujuan. Jadi, arah dan arus mobilitas penduduk 

menuju ke arah asal datangnya informasi. 
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(8). Pola migrasi bagi seseorang maupun sekelompok penduduk sulit 

diperkirakan. Hal ini karena banyak dipengaruhi oleh kejadian yang 

mendadak seperti bencana alam, peperangan atau epidemi. 

(9). Penduduk yang masih muda dan belum kawin lebih banyak melakukan 

mobilitas dari pada mereka yang berstatus kawin. 

(10).Penduduk yang berpendidikan tinggi biasanya lebih banyak melaksanakan 

mobilitas daripada yang berpendidikan rendah. 

Setelah para pelaku mobilitas sampai di daerah tujuan (terutama di kota), 

beberapa perilaku mereka (terutama sikap mereka terhadap masyarakat kota) 

dapat dipostulasikan sebagai berikut. 

1. Pada mulanya para pelaku mobilitas memilih daerah tujuan di mana teman 

atau sanak saudara bertempat tinggal didaerah tersebut. 

2. Pada masa penyesuaian diri di kota, para migran terdahulu membantu mereka 

dalam menyediakan tempat menginap, membantu mencari pekerjaan, dan 

membantu bila kekurangan uang, dan lain-lain. 

3. Kepuasan terhadap kehidupan di masyarakat baru tergantung pada hubungan 

sosial para pelaku mobilitas dengan masyarakat tersebut. 

4. Kepuasan terhadap kehidupan di kota tergantung pada pada kemampuan 

perseorangan untuk mendapatkan pekerjaan dan adanya kesempatan bagi 

anak-anak untuk berkembang. 

5. Setelah menyesuaikan diri dengan kehidupan kota, para pelaku mobilitas 

pindah ke tempat tinggal dan pemilihan daerah tempat tinggal dipengaruhi 

oleh daerah tempat bekerja. 



26 
 

 

6. Keinginan untuk kembali ke daerah asal adalah fungsi kepuasan mereka 

dengan kehidupan di kota. Mereka tidak enggan bertempat tinggal pada 

tempat dengan kondisi serba kurang asal dapat memperoleh kesempatan 

ekonomi yang tinggi. 

7. Kehidupan masyarakat di kota adalah sedemikian rupa, hal ini menyebabkan 

para migran cepat belajar untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. 

8. Perilaku migran adalah perilaku di antara orang kota dan orang desa. 

9. Walaupun seorang migran telah bertempat tinggal di daerah asal (umumnya 

tempat kelahirannya) tetap menjadi “home” yang pertama dan tinggal di 

daerah lain sebagai “home” yang kedua (Mantra, 2007:188). 

Sell dan De Jong 1978 (dalam Razake, 1988:147) mengemukakan 4 

(empat) yang mereka sebut sebagai unsur-unsur dalam teori pengambilan 

keputusan migrasi: (1) kemampuan, (2) motif, (3) harapan, dan (4) insentif. 

Masing-masing komponen itu dipandang sebagai langkah-langkah yang pada 

giliranya komponen yang satu membimbing seseorang ke komponen berikutnya 

atau langkah berikutnya sampai tiba pada kesimpulan keputusan untuk migrasi. 

Syarat pertama untuk seseorang mengambil keputusan migrasi ialah dia 

harus mempunyai kemampuan baik fisik maupun pikiran atau kognitif. 

Selanjutnya menyusul komponen kedua, motivasi yaitu sesuatu yang di nilai 

berharga dalam hidup seseorang. Nilai ini bervariasi menurut latar belakang kultur 

–psikologis setiap orang atau masyarakat. Kebanyakan orang memandang faktor 

ekonomi sebagai alasan paling kuat untuk mengambil keputusan migrasi, 

meskipun tidak selamanya demikian. Pada tingkat berikutnya seseorang 
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mempertimbangkan apakah ada harapanya untuk mencapai suatu yang lebih baik 

sesuai dengan motivasi yang ada dalam pikiranya, misalnya apakah di tempat 

yang baru calon migran akan memperoleh (katakan saja pekerjaan) dengan upah 

yang lebih besar.  

Meskipun seseorang mempunyai kemampuan fisik dan pikiran untuk 

migrasi dia terdorong oleh kenyataan bahwa di tempat yang baru upah tinggi dan 

keadaan ekonomi lebih baik, ia tetap tidak akan pindah apabila ia berpendapat 

bahwa ia tidak mempunyai harapan atau peluang untuk memperoleh pekerjaan 

dengan upah lebih baik di tempat baru tersebut. Komponen ke empat insentif 

adalah karakteristik spesifik yang terdapat di tempat kediaman (calon tempat 

kediaman) yang sifatnya positif ataupun negatif dalam hubungan dengan tujuan 

migrasi.  

Lee (1966), Todaro (1979), dan Titus (1982) (dalam Mantra, 2008:186)   

berpendapat bahwa motivasi seseorang untuk pindah adalah motif ekonomi. Motif 

tersebut berkembang karena adanya ketimpangan ekonomi antardaerah. Todaro 

menyebut motif utama tersebut sebagai pertimbangan ekonomi yang rasional. 

Mobilitas ke perkotaan mempunyai dua harapan, yaitu memperoleh pekerjaan dan 

harapan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi daripada yang diperoleh di 

pedesaan. Dengan demikian, mobilitas desa-kota sekaligus mencerminkan adanya 

ketidakseimbangan  antara kedua daerah tersebut. Oleh karena itu, arah 

pergerakan penduduk juga cenderung ke kota yang memiliki kekuatan-kekuatan 

yang besar sehingga diharapkan dapat memenuhi pamrih-pamrih ekonomi 

mereka. 
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Arah pergerakan penduduk juga ditentukan oleh beberapa faktor lain, 

seperti faktor jarak, biaya dan informasi yang diperoleh. Faktor jarak dan biaya 

barangkali dapat dilihat sebagai satu kesatuan karena dengan kemajuan di bidang 

transportasi maka jarak sudah merupakan fungsi uang atau biaya. Bagaimanapun 

juga, jarak tetap merupakan faktor penting dalam penentuan arah, setidaknya-

tidaknya dalam penentuan bentuk mobilitas penduduk. Kota atau daerah tujuan 

yang berjarak jauh dengan desa asal cenderung menghasilkan mobilitas permanen, 

sedangkan yang berjarak sedang menghasilkan mobilitas nginap/mondok, dan 

yang berjarak dekat, cukup dilakukan secara ulang-alik. Sudah tentu faktor jarak 

tidak berdiri sendiri karena juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi migran 

potensial di desa dan informasi tentang daerah tujuan yang sering datang dari 

migran yang sudah lama menetap di kota. 

B. Kota 

1. Pengertian Kota 

Pengertian kota banyak diwarnai oleh disiplin ilmu pengetahuan yang 

dimiliki oleh penuturnya. Seorang arsitek memahami kota sebagai suatu kawasan 

yang sarat dengan bentuk bangunan. Sedangkan seorang dari disiplin hukum, 

memahami kota sebagai sekumpulan manusia yang adat istiadat tradisionalnya 

telah luntur (Hariyono 2011:14). 

Menurut Bintarto 1984:36 (dalam Hariyono, 2011:14) yang memiliki latar 

belakang disiplin ilmu geografi, kota diartikan sebagai suatu sistem jaringan 

kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan 

diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya matrealistik; 
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atau dapat diartikan sebagai bentang budaya yang di timbulkan oleh unsur-unsur 

alami dan nonalami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar 

dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan matrealistis dibandingkan 

dengan daerah belakanganya. 

Hariyono (2011:15) kota adalah suatu kawasan yang biasanya memliki 

ciri-ciri jumlah penduduk yang relatif padat dibandingkan dengan kawasan 

sekitarnya, hubungan kekerabatan kemasyarakatanya longgar, penduduknya 

memiliki berbagai ragam profesi yang bersifat nonagraris, terdapat berbagai 

macam fasilitas umum yang relatif lebih beragam dan modern dibandingkan 

dengan daerah sekitarnya. Penduduknya dalam bekerja menggunakan manajemen 

yang lebih profesional dan masyarakatnya lebih memiliki kompleksitas kebutuhan 

dan kepentingan. 

Kota yang cukup besar memiliki beberapa pusat keramaian atau aktivitas 

(biasanya juga sebagai pusat pemerintahan, politik, perbelanjaan hiburan, 

kesenian dan kebudayaan).....kota menyerupai suatu sistem saling berkaitan dan 

berpengaruh. Misalnya masyarakat kota cenderung memiliki lebih banyak 

kebutuhan sehingga di kota akan lebih banyak (jenis) pekerjaan sehingga terdapat 

ragam profesi, pusat berbelanjaan, dan fasilitas-fasilitas kota untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat Hariyono (2011:15). 

Mumfrod (dalam Nas, 1979:28) memandang kota sebagai sebagai suatu 

tempat pertemuan yang berorintasi keluar. Malahan sebelum kota menjadi suatu 

tempat pemukiman yang yang tetap, demikian kata Mumfrod, pada permulaan 

kota telah merupakan suatu tempat di mana orang pulang balik untuk berjumpa 
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secara teratur: jadi seolah-olah pertama-tama ada magnit, dan kemudian timbulah 

selubung (kelongsong) magnet itu (yaitu, orang-orangnya). Sifat kota sebagai 

magnet yang mempunyai daya tarik pada penghuni luar kota untuk mengadakan 

kontak, memberi dorongan untuk kegiatan kerohanian dan perdangangan, tetap 

merupakan salah-satu kriterium pokok bagi kota. Hal ini memperlihatkan suatu 

dinamika yang terkandung di dalamnya yang berbeda sekali dengan desa. Desa 

adalah suatu bentuk pemukiman yang lebih kaku dan lebih berointasi ke dalam 

serta bersikap memusuhi orang luar. 

Menurut Wirt (dalam Nas, 1979:29) kota sebagai pemukiman yang relatif 

besar padat dan permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan 

sosialnya. Karena jumlah penduduknya dan kepadatannya keadaan daerahnya 

yang merupakan tempat tinggal permanen dan sifatnya yang heterogen di kota 

sehingga hubungan sosial menjadi longgar, acuh dan tidak pribadi. 

2. Ciri-ciri Sosial Kota 

 Daldjoeni (1978:55) mengemukakan beberapa ciri sosial kota antara lain. 

(a). Heterogenitas sosial 

Kota merupakan melting pot bagi aneka suku ataupun ras. Masing-masing 

minoritas ada kecenderungan untuk mempertahankan diri dengan memelihara 

jumlah anak yang banyak untuk tak hilang terdesak. 

(b). Hubungan sekunder  

Jika hubungan antara penduduk di desa disebut primer, di kota disebut 

sekunder. Pemerintah kepada orang lain serta terbatas pada bidang hidup 
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tertentu, ini disebabkan antara lain karena tempat tinggal orang juga cukup 

terpencar dan saling mengenalnya hanya menurut perhatian antar pihak. 

(c). Toleransi sosial 

Di kota orang tak memperdulikan tingkah laku pribadi sesamanya. Meski ada 

kontrol sosial tetapi ini sifatnya non pribadi, asal tak merugikan bagi umum, 

tindakan dapat ditoleransikan. 

(d). Kontrol (pengawasan) sekunder 

Dapat orang-orang kota secara fisik berdekatan tetapi secara sosial berjauhan. 

Dapat saja di sini orang berpesta dan pada saat yang sama tetangga menagisi 

orang mati. 

(e). Mobilitas sosial 

Di sini yang dimaksudkan adalah perubahan atas status sosial sesorang. 

Orang menginginkan kenaikan dalam jenjang kemasyarakatan (social 

climbing). Dalam kehidupan kota, segalanya diprofesionalkan dan melalui 

profesinya orang dapat naik posisinya. Selain usaha dan perjuangan pribadi 

untuk berhasil, secara kelompok seprofesi juga ada solidaritas klas. Terjadilah 

perkumpulan-perkumpulan orang seprofesi : guru, wartawan, dokter dan lain-

lain. 

(f). Ikatan sukarela 

Secara sukarela orang menggabungkan diri ke dalam perkumpulan yang 

disukainya, seperti sport, aneka grup musik, klub filateli dan lain-lain. 

Meskipun sifatnya serba sukarela, ada pula gejala bahwa berbagai 

perkumpulan bersaing mencari anggota melalui teknik memikat dan 
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propaganda misalnya partai politik, gerakan anti merokok, gerakan keluarga 

berencana. 

(g). Individualisasi 

Ini merupakan akibat dari jenis atomisasi. Orang dapat memutuskan apa-apa 

secara pribadi, merencanakan kariernya tanpa desakan orang lain. Ini berlatar 

belakang corak sekunder dari kehidupan kota, sifat sukarelanya ikatan dan 

banyaknya kemungkinan yang tersedia.  

(h). Segresi keruangan 

Akibat dari kompertisi ruang yang terjadi pola sosial yang berdasarkan 

persebaran tempat tinggal atau sekaligus kegiatan sosial-ekonomis. Ini distudi 

oleh ekologi manusia. Terjadilah pemisahan berdasarkan ras dan sekaligus 

pengupajiwa. Misalnya ada wilayah kaum China, Arab, kaum gelandangan, 

kauman, kaum elit, daerah operasi pelacuran dan seterusnya.  

3. Daya Tarik Kota 

Daya tarik kota mengundang penduduk dari desa berduyun-duyun datang 

ke kota untuk mengadu nasib di Indonesia sering disebut sebagai urbanisasi. 

Berduyun-duyunya orang meninggalkan daerah (desa atau kota kecil) menuju ke 

kota lebih besar tentu disebabkan ada sesuatu yang lebih menarik dan 

menguntungkan tinggal di kota besar, sementara di desa atau daerah tidak lagi 

menarik dan kurang menguntungkan untuk hidup. Daya tarik kota ini disebut juga 

dengan istilah pull factor. Sedangkan daya dorong desa yang mengakibatkan 

orang meninggalkan desa disebut dengan istilah push factor. 
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(a) Daya Tarik Kota (pull factor) 

 Daya tarik kota awal mula terjadi ketika proses industrialisasi di kota 

terjadi. Dunia industri membutuhkan berbagai macam ragam tenaga kerja terampil 

sampai dengan tenaga kerja kasar. Penghasilan yang lebih  mudah diperoleh 

melalui partisipasi di sektor industri berakibat derasnya arus urbanisasi. Penduduk 

akhirnya banyak berkumpul di kota.  

 Bertumpah ruahnya penduduk di kota, bagi kota yang telah siap akan 

mampu menyediakan lapangan kerja bagi kaum urbanis untuk berperan dalam 

pembangunan seperti rumah sakit, tempat pendidikan, hiburan, kegiatan seni dan 

budaya, mengaktifkan kegiatan ekonomi, seperti pusat perbelanjaan, perbankan, 

permukiman dan perumahan yang dilakukan atas prakarsa swasta, masyarakat 

pemerintah maupun kerja sama di antaranya. Aktivitas ini akan menambah 

gemerlap kota pada siang dan malam hari, sesuatu yang akan semakin menjadi 

daya tarik kota secara psikologis, sosial, maupun ekonomis, kota yang dipenuhi 

dengan berbagai sarana menjadi daya tarik dan dimaksudkan sebagai pemenuhan 

kebutuhan masyarakat sedang mengkota dan semakin komplek. Secara ekonomi, 

dengan adanya berbagai macam sarana di kota akan lebih banyak terjadi peluang 

kerja di kota. Secara sosial tinggal di kota yang lebih besar akan meningkatkan 

rasa gengsinya. 

 Keuntungan menjadi tenaga kerja di kota, yaitu biasanya telah ada standar 

penghasilan untuk setiap jenis keterampilan dengan pengalaman kerja dan masa 

kerja tertentu. Keuntungan yang lain, yaitu biasanya terdapat suatu perserikatan 

kerja yang melindungi tenaga kerja dari kemungkinan kerugian-kerugian seperti 
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persoalan besar upah dan tunjangan kesejahteraan. Biasanya perserikatan ini 

memberikan perjuangan yang menguntungkan bagi tenaga kerja. Standar gaji 

minimum biasanya tidak mungkin turun, demikian pula jenis dan besar tunjangan 

kesejahteraan. 

 Kategori urbanis yang sukses, seperti mereka yang bekerja di dunia 

industri dan usaha, baik dengan kedudukan maupun tidak mereka yang sukses ini 

biasanya memiliki “bekal” (tingkat pendidikan formal, keterampilan, kemampuan 

dan kemauan). Mereka biasanya merupakan orang elite di daerah asalnya atau 

memiliki kecerdasan tertentu dan kemauan yang keras, sehingga urbanisasi bagi 

desa adalah hilangnya warga elite dan tenaga pintar yang berkemauan keras, serta 

buruh-buruh kasar di desa. Inilah sisi negatif bagi desa akibat terjadinya 

urbanisasi, penduduknya “lari” ke luar daerah (kota). Akibatnya desa menjadi 

semakin statis. Sedangkan urbanis yang kurang sukses, seperti pekerja kasar, 

gelandangan dan pengemis kadangkala merupakan warga kelas rendah di daerah 

asalnya, sehingga di lain pihak urbanisasi akan mengurangi beban negatif bagi 

desa (Hariyono, 2011:99-101). 

(b) Daya Dorong Desa (push factors)   

 Di negara berkembang arus penduduk dari desa ke kota tampaknya lebih 

banyak disebabkan daya dorong desa daripada daya tarik kota. Kenyataan 

menunjukan bahwa desa biasanya mengandalkan tanah atau sawah sebagai 

sumber penghasilan penduduknya. Kelemahan dari sumber natural ini adalah 

bahwa tanah tidak bisa berkembang atau meluas, bahkan akan menyempit apabila 

dibagi waris kepada anak cucu. Oleh karena itu, dapat dikatakan desa tidak dapat 
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memberi banyak peluang kerja yang mendatangkan penghasilan secara cukup. 

Sementara intensifikasi pertanian atau revolusi hijau seringkali hanya mampu 

dilakukan oleh pemilik tanah luas. Dengan tanah yang luas mereka mampu 

melakukan percobaan-percobaan bagi intensifikasi pertanian, sementara teknik 

penanaman secara tradisional tetap dilakukan di lahan yang lain sehingga 

pengahasilan dan hidupnya dapat terjamin apabila percobaan bagi intensifikasi 

pertanian gagal. 

 Lain halnya bagi petani yang tanahnya sempit, baginya tanah itu 

merupakan satu-satunya harapan hidup yang tidak boleh mengalami risiko 

kegagalan panen dalam percobaan intensifikasi pertanian. Apabila intensifikasi 

pertanian telah ditemukan, pemilik tanah yang sempit belum dapat dipastikan 

berani ambil risiko kegagalan dengan teknik penanaman yang baru. Akibatnya, 

kesenjangan ekonomi di desa pun terjadi. Selain itu, intensifikasi pertanian tetap 

memiliki kemampuan terbatas untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan 

penghasilan petani. 

 Dengan demikian, kondisi desa yang memberikan alternatif secara terbatas 

akan mendorong pemudanya untuk meninggalkan desa. Lahan pertanian yang 

terbatas, serta besar pendapatan yang terbatas mendorong penduduknya mencari 

alternatif pekerjaan yang lebih beragam yang lebih menjanjikan di kota                  

(Hariyono, 2011:101-102). 

4. Mengurangi Kesenjangan Desa dan Kota 

 Semula urbanisasi dipercaya banyak orang dapat memberikan 

kemakmuran di kota maupun di desa, tetapi tampaknya perkiraan tersebut tidak 
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seluruhnya terjadi. Dengan berduyun-duyunya penduduk desa ke kota, diharapkan 

para urbanis tidak saja ikut mampu membangun kota, tetapi diharapkan pula 

mampu membangun desanya melalui penghasilan yang disisihkan sebagai suatu 

modal untuk melakukan kegiatan ekonomi desa. 

 Memang, penghasilan yang disisihkan ini mampu menambah 

kesejahteraan penduduk desa, tetapi tidak mampu melakukan dinamisasi aktivitas 

perekonomian di desa. Hal ini dikarenakan penghasilan yang ditinggalkan di desa 

seringkali digunakan untuk mengkonsumsi barang-barang konsumtif yang 

dihasilkan oleh kota, seperti televisi, radio, VCD, atau untuk biaya sekolah anak-

anak yang masih kecil maupun untuk membangun rumah bertembok. 

Selama desa dan kota mengalami kesenjangan, pengereman arus 

urbanisasi sulit dilakukan. Untuk mengatasinya perlu ditawarkan lebih banyak 

alternatif lapangan pekerjaan di desa, dengan memberikan keterampilan kepada 

masyarakatnya untuk dapat melakukan aktivitas industri rumah tangga, misalnya 

dengan memberikan keterampilan membuat telur asin, tahu, tempe, emping, 

kerupuk, sabun, sirup, sikat, kaset, sulak, suvenir, pembuatan mur, baut, atau suku 

cadang ringan yang lain. Produk ini dapat dipasarkan untuk dikonsumsi 

masyarakat kota atau masyarakat pinggiran kota, dengan mengingat standar 

tertentu, seperti faktor higienis, penyajian dan mode yang menarik serta 

manajemen yang lebih profesional. Apabila standar kualitas produk dapat 

dipenuhi akan dapat dilakukan kerja sama industri rumah tangga di desa dengan 

industri di kota. 
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Penciptaan lapangan kerja di desa kiranya bukan sesuatu yang mudah 

digerakan karena menyangkut masalah kultural, motivasi kerja, keterampilan, dan 

modal. Pada masa otonomi daerah masalah ini perlu diperhatikan. Salah satu jalan 

terbaik adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan 

pemberdayaan ini diharapkan masyarakat desa memilik aktivitas ekonomi sendiri 

sehingga penduduk usia produktif tidak perlu ke kota untuk mencari lapangan 

kerja. Bahkan dengan penciptaan lapangan kerja di desa penduduk usia 

nonproduktif (anak-anak dan usia lanjut) bisa memperoleh membantu dalam 

proses produksi. Hal ini sama terjadi di beberapa kota di RRC dewasa ini bahwa 

industri, seperti aktivitas perakitan produk-produk elektronik dan mainan anak-

anak untuk diekspor sekalipun. 

Apabila kegiatan ekonomi di desa ditumbuhkan, penghasilan masyarakat 

akan meningkat. Akibatnya, kecendrungan orang untuk membelanjakan 

penghasilanya sehingga dibutuhkan prasarana dan sarana lain tertentu dengan 

level tertentu, seperti supermarket, tempat hiburan dan jaringan telepon. Dengan 

demikian perbedaan kota dan desa tidak terlalu mencolok sehingga kota tidak 

over-urbanized (Hariyono, 2011:104). 

5. Sektor Informal di Kota 

Di Indonesia setiap membicarakan urbanisasi yang dikonotasikan sebagai 

migrasi penduduk desa ke kota seringkali akan berbuntut pada munculnya sektor 

informal kota .... sektor informal di kota seringkali dianggap sebagai penyebab 

terjadinya urbanisasi, karena sektor informal di kota mampu menghidupi 
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pendatang dari daerah untuk tinggal di kota sehingga menjadi daya tarik orang 

desa atau daerah untuk tinggal di kota (Hariyono, 2011:93). 

(a) Pengertian Sektor Informal 

Menurut Hans Singer sebagaimana di kutip oleh Lubell 1991:11 (dalam 

Alisjahbana, 2005:27) makna sektor informal yang sesungguhnya sulit 

digambarkan namun dapat diketahui melalui pengamatan langsung. Usaha sektor 

informal tidak saja berskala kecil, tetapi juga cenderung diletakan dalam struktur 

yang tidak jelas. Melalui pengertian ini terlihat bahwa posisi sektor informal 

dalam struktur ekonomi terkesan tidak diakui karena posisi mereka diletakan 

dalam struktur yang tidak jelas. 

Hans-Dieter 1991(dalam Alisjahbana, 2005:29) menyebut sektor informal 

sebagai ekonomi bayangan atau ekonomi bawah tanah (Underground economy) 

yang didefinisikan sebagai kegiatan apa saja mulai dari kegiatan di dalam rumah 

tangga, jual beli yang tidak dilaporkan ke dinas pajak, wanita bekerja yang tidak 

dibayar, sampai dengan penggelapan pajak, pekerja gelap, serta berbagai kegiatan 

perekonomian yang bertentangan dengan praktik ekonomi legal. Sethurman 

1981(dalam Alisjahbana, 2005:28) menyebutkan bahwa sektor informal adalah 

unit-unit berskala kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang, 

dimasuki oleh penduduk kota terutama bertujuan untuk mencari kesempatan kerja 

dan pendapatan daripada memperoleh keuntungan. 

Posisi sektor informal dalam struktur ekonomi terkesan: (a) tidak diakui, 

posisi mereka diletakan dalam struktur yang tidak jelas, (b) mereka sama sekali 

tidak mendapat proteksi atau perlindungan secara hukum, (c) usaha sektor ini 
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sering dinilai secara negatif oleh pemerintah, bahkan (d) dianggap sebagai 

kegiatan perekonomian yang bertentangan dengan praktik ekonomi legal. 

(Alisjahbana, 2005:29). 

(b) Ciri-ciri sektor informal 

Ciri-ciri sektor informal  menurut Haryono (2011:110) sebagai berikut. 

1. Modal maupun omzetnya biasanya kecil dan usaha dilakukan atas dasar 

hitungan harian. 

2. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan biasanya sederhana. 

3. Tidak mempunyai tempat tetap dan mudah dipindahkan oleh pihak yang 

berwenang, biasanya menempati di lokasi tertentu di sepanjang jalan kaki lima 

(trotoar). 

4. Umumnya kegiatan dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang 

berpendapatan rendah. 

5. Relatif tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga dapat 

menyerap bermacam-macam tingkat tenaga. 

6. Umumnya tiap satuan usaha memperkerjakan tenaga yang sedikit dan dari 

lingkungan hubungan keluarga, teman dekat orang yang dipercaya, atau berasal 

dari daerah yang sama. 

7. Pengelolanya dibantu oleh sejumlah kecil orang (menurut Sethurman kurang 

dari 10 orang). 

8. Lebih dimaksudkan untuk mencari lapangan pekerjaan dari pada untuk mencari 

keuntungan.  
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Sementara Subangun 1994:53-54 (dalam Alisjahbana, 2005:30) ciri-ciri 

sektor informal sebagai berikut : 

1. Seluruh aktivitasnya bersandar pada sumber daya seadanya. 

2. Ukuran usahanya umumnya kecil dan aktivitasnya merupakan usaha keluarga. 

3. Untuk menopang aktivitasnya digunakan teknologi yang tepat guna dan 

memiliki sifat yang padat karya. 

4. Tenaga kerja yang bekerja dalam aktivitas sektor ini umumnya terdidik atau 

terlatih dalam pola-pola yang tidak resmi. 

5. Seluruh aktivitas mereka dalam sektor ini berada di luar jalur yang diatur 

pemerintah dan; 

6. Aktivitas mereka bergerak dalam pasar yang sangat bersaing. 

 Soto dalam karyanya, The Otger Path: The Invisible In Teh Third World 

(dalam Alisjahbana, 2005:31) mengemukakan bahwa sektor informal perkotaan 

terdiri atas aktivitas para enterpreneur yang tak dapat berkembang secara penuh 

karena kendala cost of formality yang tinggi di negara tengah berkembang, yaitu 

karena peraturan yang rumit dan memakan biaya dan waktu yang tidak sedikit 

untuk mengurusnya. Pengaturan yang ada selama ini, yang ternyata lebih sesuai 

dengan dan karena itu dapat dipenuhi oleh sektor formal, sangat tidak mungkin 

diatasi oleh usaha kecil. Deskripsi kondisi negatif sektor informal (sebagai strategi 

survival para migran yang ditandai oleh kelangkaan modal, keterampilan dan 

berskala kecil) yang diberikan oleh ILO menurut De Soto, justru merupakan 

produk dari sistem pengaturan yang rumit, kompleks, mahal, serta makan waktu 

tersebut.  
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Menurut Surbakti 1997 (dalam Alisjahbana, 2005:31) para enterpreneur 

sektor informal haruslah tetap kecil dan tersembunyi justru untuk menghindari 

deteksi pemerintah sehingga tidak diwajibkan mengikuti segala formalitas 

perizinan, ketenagakerjaan, dan perpajakan. Faktor ini dan kondisi tanpa 

perlindungan hukum terhadap investasi mereka merupakan faktor-faktor yang 

menyebabkan pertumbuhan dan investasi modal sangat rendah. 

Lapisan masyarakat menengah kebawah dengan keterampilan, pendidikan 

dan akses yang terbatas peluang untuk memasuki sektor formal sangat terbatas. 

Akhirnya mereka menggeluti sektor informal yang tidak mengisyaratkan kriteria 

yang berlebihan. Dengan modal yang terbatas, ditambah dengan keterampilan dan 

keuletan mereka mampu bertahan hidup di perkotaan dan membiayai sekolah 

putra putrinya, menabung atau memberi bantuan di daerah atau kampung. Pada 

saat mudik ke kampung, mereka kadang-kadang membawa sanak saudara (atau 

teman kampung) untuk dipekerjakan di tempat usahanya, atau mengajarkan 

mereka untuk bekerja di sektor informal dan bertahan hidup di kota. 

Jenis usaha yang digelar oleh pedagang sektor formal berbagai macam, 

antara lain warung makan semi permanen di kaki lima, menjajakan makanan 

dengan menggunakan gerobak, warung kelontong dalam gerobak, menjual 

minuman dan makanan di tempat keramaian, berjualan mainan anak-anak, 

berjualan alat-alat kebutuhan pelengkap, seperti sabun kulit, sisir, topi, pakaian, 

dompet, serta kerajianan dan hiasan rumah tangga, bahkan beberapa bentuk catur 

dan mengamen (Hariyono, 2011:111). 
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Merujuk pada penjelasan pasal 33 UUD 1945, sistem ekonomi yang diakui 

dalam perekonomian di Indonesia, yaitu sektor Perusahaan Negara (PN), sektor 

swasta dan sektor koperasi Swasono 1987:105 (dalam Alisjahbana, 2005:37). 

Sektor swasta mencakup PT, Firma, CV, dan lain-lain. Seluruh sektor tersebut, 

baik Perusahan Negara, koperasi maupun PT diatur dalam undang-undang secara 

lengkap. Hanya saja, sektor informal sama sekali tidak diatur baik melalui UU, 

PP, Kepres, atau peraturan lainnya. Dengan kata lain sektor informal tidak diakui 

dalam sistem ekonomi di Indonesia. 

Dengan tidak diakuinya sektor informal dalam sistem ekonomi, maka 

negara dengan mudahnya melakukan penggusuran dan pengusiran. Konsep 

pembangunan kota yang dianut tidak memberi tempat kepada sektor informal 

untuk hidup. Kebijakan tata ruang kota yang diterapkan cenderung berpihak pada 

kaum bermodal dan menganggap kaum miskin kota, termasuk sektor informal, 

sebagai pihak yang mengganggu tata ruang kota sehingga perlu ditata atau digusur 

(Alisjahbana, 2005:37). 

(c) Legalisasi Dan Formalisasi Sektor Informal  

Kegiatan sektor informal ilegal seringkali merasa was-was apabila 

sewaktu-waktu kegiatanya digusur. Bahkan perasaan serupa dialami oleh 

pedagang sektor informal legal. Persoalan ilegal dan legal berkaitan dengan lokasi 

yang diizinkan oleh pemerintah kota setempat. Apabila kebutuhan masyarakat 

akan kehadiran sektor informal ilegal dibutuhkan dan tidak mengganggu 

lingkungan, dapat terjadi lokasi yang semula memiliki status ilegal bagi pedagang 

sektor informal, akan diberi status legal melalui peraturan yang dikeluarkan oleh 



43 
 

 

pemerintah kota setempat. Status legalisasi ini memiliki manfaat bagi pemerintah 

kota maupun pedagang kaki lima. Beberapa manfaat, di antaranya pertama, secara 

psikologis pedagang kaki lima lebih terlindungi. Apalagi jika terdapat paguyuban 

para pedagang kaki lima, lembaga ini dapat memperjuangkan kepentinganya. 

Kedua, terdapat pembinaan lingkungan yang bersih dan estetis bagi pedagang 

kaki lima sehingga kehadiran pedagang kaki lima ikut memelihara keindahan 

kota. 

Legalisasi lokasi yang semula ilegal menjadi legal merupakan salah satu 

bentuk formalisasi sektor informal. Ada juga formalisasi pedagang kaki lima 

dengan cara memberi kesempatan pedagang kaki lima atau pedagang kecil yang 

baru menempati sebuah petak atau tenant di dalam pusat perbelanjaan modern. 

Dengan demikian, terdapat dua bentuk formalisasi pedagang kaki lima. Pertama, 

dengan melegalkan lokasi pedagang kaki lima semula ilegal; kedua, dengan 

memberikan kesempatan pedagang kecil berjualan di pusat perbelanjaan modern 

(Hariyono, 2011:113). 

C. Kesejahteraan Sosial 

1. Pengertian Kesejahteraan Sosial 

Pengertian kesejahteraan sosial secara harfiah. Kesejahteraan (sejahtera) 

adalah aman sentosa, makmur, atau selamat (terlepas dari segala macam  

gangguan, kesukaran dan sebagainya), sedangkan sosial adalah suatu indikasi 

daripada kehidupan bersama manusia, umpama dalam kebersamaan rasa, berfikir, 

bertindak dan dalam hubungan antar manusia (Sumarnonugroho, 1991:27). 
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Midgley 1997:5 (dalam Adi, 2013:23) mengartikan kesejahteraan sosial 

sebagai suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika 

berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan 

manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan.  

Kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 

Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat 1: 

“Kesejahteraan sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan 

sosial warganegara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, 

sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. 

Rumusan di atas menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai suatu 

keadaan di mana digambarkan secara ideal adalah suatu suatu tatanan (tata 

kehidupan) yang meliputi kehidupan material maupun spritual, dengan tidak 

menempatkan satu aspek lebih penting dari yang lainya, tetapi lebih mencoba 

melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangan yang 

dimaksud adalah keseimbangan antara aspek sosial, material, dan spritual (Adi, 

2013:23). 

Suharto (2005:3) mendefinisikan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu 

keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat 

mendasar seperti pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. S.C 

Kohns (dalam Sumarnonugroho, 1991:7) mengelompokan kebutuhan dasar 

manusia menjadi 12 kelompok, sebagai berikut. 

(a). Identitas personal : respek-diri, kehormatan diri, penghargaan personal, 

status, pengakuan (dikenali), martabat. 
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(b). Pernyataan diri (self-expession) : kebebasan untuk bekerja, bermain, 

memiliki idea-idea sendiri, melakukan eksperimen, pemuasan akan hal baru, 

mempergunakan emisonal secara konstruktif. 

(c). Kontak-kontak sosial : berhubungan dengan seseorang, mengadakan 

pertemuan-pertemuan, memiliki famili dan sahabat, melibatkan diri dalam 

ikatan-ikatan kelompok.  

(d). Keyakinan (kepercayaan, iman) : beberapa konsep atau beberapa mutlakan 

di mana seseorang menerimanya sebagai kebenaran dan yang membantu 

sebagai petunjuk untuk berlakunya nilai-nilai serta sistem nilainya. 

(e). Kebebasan untuk memilih : kesempatan bagi seseorang untuk mengadakan 

keputusan sendiri yang dilandasi oleh pertimbangan dan pendapat sendiri. 

(f). Keterlibatan dalam hal perihal keadilan : memberikan suatu perlakuan adil, 

bukan kesewenang-wenangan atau penghisapan, tidak mengingkari rasa 

kemanusiaan dan hak-hak azazi manusia. 

(g). Pendidikan : mewarisi dan kultural dari generasi terdahulu serta masa kini, 

penggunaan kelengkapan intelektual dan emosionalnya untuk hidup bahagia 

serta hidup bahagia secara teratur baik. 

(h). Kesehatan fisik : tersedianya pembinaan kesehatan sewaktu dalam keadaan 

baik dan mudah mendapatkan pelayanan medik di kala sedang sakit. 

(i). Jaminan ekonomi : mendapatkan jaminan akan kebutuhan-kebutuhan pokok 

untuk dapat hidup secara layak atau sepatutnya berdasarkan pengamatan 

kelayakan kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat. 

(j). Kebutuhan untuk mencintai dan dicintai : terpenuhi kebutuhan 

psikologiknya termasuk pertumbuhan dan pernyataan seksual. 

(k). Pengakuan sosial dan pujian : semuanya seperti yang tercakup dalam bagian 

pertama (identitas personal), sehubungan dengan pengakuan pihak lain 

secara lebih nyata misalnya dengan hadiah, trofi, publisitas dan 

semacamnya. 

(l). Kesehatan mental dan pikiran yang tentram damai : kemampuan untuk 

menyerap tekanan-tekanan dan paksaan (atau keadaan yang genting) dalam 

kehidupan, untuk bertahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh 

trauma-trauma yang dimilikinya, untuk memadukan dalam kegiatan-

kegiatan yang dapat mengatakan potensi kesehatan mental. 

 

Penulis menyimpulkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi ketika 

masyarakat hidup dalam keadaan tercukupinya kebutuhan dasar manusia 

(kesehatan, sandang, pangan, papan, pendidikan), hubungan antar individu dalam 

masyarakat terjalin secara harmonis dan masyarakat bisa menyembah Tuhan 

sesuai dengan kayakinan mereka. 

2. Indikator Kesejahteraan Sosial 

Hilhorst dan Klatter 1985:28 (dalam Soetomo, 2008:356) mengemukakan 

tiga pendekatan dalam menyususun indikator kesejahteraan sosial, antara lain 
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sebagai berikut. Pendekatan pertama adalah indikator yang memungkinkan dapat 

diukur dengan nilai uang, seperti GNP dan komponen yang  terkait. Termasuk 

kedalam indikator pertama adalah pendapatan, output dan konsumsi yang dapat 

dilihat pada tingkat nasional maupun per kapita atau per rumah tangga. 

Pendekatan kedua adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi 

sosial, yang sering disebut dengan indikator objektif. Termasuk kedalam indikator 

objektif adalah tingkat kesehatan, makanan dan gizi, perumahan, pakaian, 

tersedianya air bersih. Berbagai komponen indikator yang menggambarkan 

kondisi sosial tadi dapat memberikan informasi yang bersifat kuantitatif 

berdasarkan realitas sosial yang ada. Pendekatan ketiga adalah indikator yang 

dapat digunakan untuk mengetahui persepsi masyarakat atau penilaian masyarakat 

terhadap kesejahteraanya, yang sering disebut dengan indikator subjektif. Karena 

pengukuran dilakukan melalui pendapat dan persepsi masyarakat, maka sifatnya 

menjadi relatif. Dua orang yang mempunyai kondisi kesejahteraan yang kurang 

lebih sama dapat saja memberikan kesan yang berbeda, karena ukuran kepuasan 

memang berbeda antara orang yang berbeda. 

D. Kajian hasil-hasil penelitian yang relevan 

a. Skripsi dengan judul Mobilitas Sosial Nelayan Di Desa Jangkar Kecamatan 

Jangkar Kabupaten Situbondo. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 

oleh Arini Fitria Utami sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu 

Politik Universitas Jember berdasarkan penelitian tersebut diperoleh 

beberapa simpulan sebagai berikut. Mobilitas sosial merupakan perpindahan 

dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Mobilitas sosial memiliki dua 
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macam tipe yaitu mobilitas sosial horizontal dan vertikal. Mobilitas sosial 

horizontal merupakan peralihan individu dari suatu kelompok sosial ke 

kelompok sosial lain yang sederajat. Dalam mobilitas sosial horizontal tidak 

terjadi perubahan dalam kedudukan seseorang. Sebaliknya pada mobilitas 

vertikal terjadi perubahan kedudukan yang merupakan perpindahan individu 

dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya yang tidak sederajat, dari 

perpindahan tersebut menempatkan seseorang pada kelas yang berbeda dari 

sebelumnya. Mobilitas sosial pada nelayan Jangkar Situbondo terjadi akibat 

dari adanya modernisasi perikanan berupa perubahan armada penangkapan dan 

terbukanya peluang kerja di luar sektor penangkapan ikan. 

b. Skripsi dengan judul Mobilitas Sosial Warga Pendatang di Kelurahan 

Karangjati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Penelitian ini dilakukan 

pada tahun 2011 oleh Agis Yayana sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial 

Jurusan Sosiologi Dan Antropologi Universitas Negeri Semarang berdasarkan 

penelitian tersebut diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut. 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 
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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, berpakaian yang mengikuti 

mode, penggunaaan handphone untuk komunikasi. 

c. Skripsi dengan judul Mobilitas Sosial Dan Keberdayaan Ekonomi Keluarga 

Pengrajin Sepatu Di Bunut Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan. 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014 oleh Elfi Julianti sebagai 

mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara 

berdasarkan penelitian tersebut diperoleh beberapa simpulan sebagai 

berikut. mobilitas yang terjadi pada pengrajin sepatu Bunut adalah mobilitas 

antargenerasi karena pengrajin sepatu yang dulunya bekerja dipabrik sepatu 

yang bernama Uni Royal yang pemiliknya merupakan orang Amerika bernama 

Colehan. Setelah pabrik tutup karyawan yang dulunya bekerja di pabrik 

tersebut membuka usaha sepatu karena terbatasnya lapangan pekerjaan dan 

dengan bermodalkan tabungan mereka berinisiatif membuka usaha sepatu 

Bunut. Keterampilan membuat sepatu mereka wariskan kepada anaknya. 

Produk sepatu ini pun mulai berkembang dari hanya memproduksi sepatu karet 

dan olahraga menjadi berbagai jenis sepatu seperti vansus, sendal, dan sepatu 

yang sesuai dengan permintaan dari pembeli. Ciri khas dari sepatu Bunut 

adalah pada bagian atas sepatu terdapat jahitan. Sepatu Bunut juga mendapat 
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bantuan dari Dinas Perindustrian berupa alat pelembut kulit, dari Dinas Tenaga 

Kerja berupa pelatihan ke Sidoarjo dan bantuan dari Dinas Koperasi dan 

UMKM berupa bantuan dana. 
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E. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

Gambar 3. Bagan Kerangka Berpikir 
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BAB V  

PENUTUP  

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pola persebaran Kaum Migran (penjual martabak) asal Lebaksiu adalah 

individual, menyebar mencari daerah yang masih jarang penjual 

martabaknya, mobilitas horizontal yang dilakukan penduduk asal 

Lebaksiu untuk bekerja sebagai penjual martabak dilakukan oleh kaum 

pria. 

2. Mobilitas yang dilakukan oleh Kaum Migran (penjual martabak) asal 

Lebaksiu adalah mobilitas nonpermanen, perantauan hanyalah rumah 

kedua tempat singgah sementara untuk mencari nafkah, rumah utama 

tetap kampung halaman. 

3. Ketekunan, keuletan dan kesabaran adalah kunci sukses dalam 

berwirausaha dibidang apapun. 

4. Mobilitas yang dilakukan penduduk asal Lebaksiu untuk bekerja sebagai 

penjual martabak berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi 

keluarga. 

5. Pemuda asal Lebaksiu yang menjadi penjual martabak menjadi primadona 

untuk dijadikan menantu karena penduduk Lebaksiu tahu jika penghasilan 

menjadi penjual martabak cukup besar. 

 

 



 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat disampaikan sebagai 

berikut :  

1. Kepada Pemerintah Pusat diharapkan mampu membuat aturan yang 

mendukung usaha sektor informal seperti penjual martabak, pedagang kaki 

lima dan lain-lain yang terlihat sederhana namun mampu menghidupi 

ekonomi rakyat kecil.  

2. Kepada Pemerintah Daerah yang banyak kedatangan para migran baik 

yang bekerja sebagai penjual martabak atau sektor informal lain jangan 

dianggap sebagai pengganggu keindahan kota, anggaplah mereka sebagai 

warga negara yang sedang berjuang menghidupi keluarga, tidak 

memperlakukan mereka sewenang-wenang seperti melakukan 

penggusuran atau memaksa mereka pulang kembali ke kampung halaman, 

biarkan mereka mengembangkan bakat dan kemampuan yang mereka 

miliki. 

3. Kepada orang tua jika mempunyai anak yang nilai akademisnya tidak 

terlalu tinggi namun berbakat menjadi wirausahawan dukunglah dan beri 

modal, jangan memaksa anak untuk sekolah, mendapat ijazah dan bekerja 

di perusahaan besar atau menjadi Pegawai Negeri Sipil, biarkanlah mereka 

berwirausaha, suatu hal yang dilakukan atas dasar kesenangan maka akan 

menghasilkan sesuatu yang maksimal. 
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