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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring bertambahnya penduduk di suatu wilayah menambah pula

permasalahan yang akan dihadapi penduduk di suatu wilayah. Pertumbuhan

penduduk di suatu wilayah akan mengurangi lahan pertanian yang berakibat

jumlah lahan pertanian akan semakin berkurang sehingga pemanfaatan lahan

pertanian yang pada awalnya cukup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya kini

banyak yang berubah menjadi permukiman selain itu lahan-lahan yang tidak

begitu subur di suatu wilayah mengakibatkan manusia berusaha untuk mencukupi

segala kebutuhanya dengan memilih untuk melakukan mobilitas. Hal tersebut

tentunya tidak semudah bagi masyarakat pedesaan yang kekerabatan, keterkaitan

pada tanah pertanian serta ikatan-ikatan tradisi masih sangat kuat untuk

menghalangi penduduk tersebut akan pindah ke daerah lain. Konflik antara dua

kekuatan tersubut akan diatasi dengan melakukan mobilitas sirkuler sebagai

kompromi ( Mantra dan Molo, 1986).

Faktor-faktor lain yang mendorong manusia untuk melakukan mobilitas

adalah keinginan untuk menuju perubahan yaitu dengan membangun infrastruktur

daerah asal (pembanggunan jalan, masjid dll), kemajuan teknologi dan Taraf

hidup yang semakin meningkat. Mobilitas sirkuler adalah suatu bentuk

perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lain dengan tidak ada niat untuk

menetap di suatu daerah tujuan dengan batasan waktu  kurang  dari satu tahun.

Mobilitas sirkuler dapat terjadi antara desa dengan desa, desa dengan kota, kota

dengan desa, kota dengan kota (Mantra dan Molo, 1986). Mobilitas penduduk

dapat dibedakan menjadi dua penduduk vertikal dan penduduk horizontal.

Mobilitas penduduk  vertikal sering disebut dengan perubahan status, dan salah
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Seseorang yang mula-mula bekerja dalam sektor pertanian sekarang bekerja

dalam sektor non pertanian. Mobilitas penduduk horizontal atau sering juga

disubut dengan mobilitas  penduduk geografis, adalah gerak (movement)

penduduk yang melintas batas wilayah menuju ke wilayah lain dalam periode

waktu tertentu (Mantra, 1978). Dilihat dari ada tidaknya niatan untuk menetap di

daerah tujuan, mobilitas dibagi menjadi dua yaitu mobilitas penduduk permanen

dan mobilitas penduduk non permanen. Mobilitas penduduk permanen gerak

penduduk yang melintas batas wilayah asal menuju ke wilayah lain dengan ada

niatan menetap di daerah tujuan.

Mobilitas sirkuler adalah gerak penduduk  dari suatu wilayah ke wilayah

lain dan sejak semula sudah bermaksud tidak menetap di daerah tujuan, orang

tersebut digolongkan sebagai mobilitas non permanen walaupun bertempat tinggal

di daerah tujuan dalam jangka waktu yang lama (steele, 1983).

Dilihat dari tren jangka panjang, dibandingkan dengan negara maju dan

rangsangan penduduk yang masih kuat, urbanisasi  dan migrasi desa-kota masih

berlangsung terus menerus dan tidak dapat dihindari. Bias perkotaan memicu

migrasi, namun memicu  yang berfokus dibidang pertanian memerlukan tenaga

kerja yang lebih sedikit kebanyakan daerah alternatif yang jadi kesempatan kerja

cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan. Akibat efek aglomerasi apalagi

seiring dengan peningkatan pendidikan di daerah pedesaan para tenagga kerja

memperoleh keterampilan yang diperlukan disamping keinginan yang menggebu

untuk mencari pekerjaan di kota (Todaro, 2003). Penduduk yang melakukan

migrasi biasanya disusul pula oleh keluarga yang mempunyai hubungan erat.

Hubungan yang erat tersebut ialah hubungan tradisi yang masih kuat, ikatan yang

erat di daerah asal menyebakan penduduk untuk tetap tinggal (centripetal forces)

diantaranya; ikatan tali persaudaraan yang erat, sistem gotong-royong, keterikatan

pada lahan pertanian, keterkaitan tanah kelahiran. Sedangkan kekuatan yang

mendorong penduduk untuk meninggalkan daerahnya (centrifugal forces) antara

lain: sempitnya lapangan pekerjaan di luar pertanian, mudahnya mencari

pekerjaan perkotaan, pendidikan , kesehatan, hiburan dan lain-lain (Mantra, 1984)
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Seiring berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta taraf hidup

yang semakin meningkat mendorong orang untuk melakukan mobilitas. Hal

tersebut disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang sangat beraneka ragam dan

berlangsung terus menerus. Apabila salah satu kebutuhanya sudah terpenuhi,

biasanya akan diikuti oleh kebutuhan yang kurang pokok. Misalnya orang yang

sudah bisa makan, bisa mencukupi sandang dan papan maka orang tersebut akan

melengkapi keinginanya dengan membeli motor, mobil dan kebutuhan yang lain.

Hal tersebut disebabkan karena sifat manusia yang tidak memilki rasa puas.

Permasalahan yang dihadapi masyarakat Wonogiri sekarang adalah

sememakin menurunya kualitas kemampuan lahan, sehingga berpenggaruh

terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut karena sebagian besar

penduduk di Kecamatan Nguntoronadi hanya mengandalkan pertanian Sebagai

tumpuan hidupnya apabila hanya mengandalkan hasil pertanian di daerah asal

maka tidak akan mencukupi kebutuhan keluarga. Selain itu bertambahnya jumlah

penduduk yang semakin meningkat setiap tahunya di kabupaten wonogiri

mengakibatkan sebagian penduduk melakukan mobiltas untuk  mencukupi

kebutuhan hidupnya selain itu dengan adanya mobilitas memberikan keuntungan

bagi Kabupaten Wonogiri, karena dengan adanya migrasi akan menimbulkan

aktifitas ekonomi baru, yaitu berkembangnya sarana transportasi, menambah

penghasilan daerah, perpenggaruh terhadap infrastuktur. Namun dengan adanya

migrasi juga menimbulkan dampak negatif bagi daerah yang ditinggalkan yaitu

semakin berkurangnya usia produktif  yang mampu bekerja di Wonogiri

khususnya di sektor pertanian.

Penelitian ini dilakukan untuk menelaah tentang mobilitas sirkuler yang

terjadi di Kecamatan Nguntoronadi Kecamatan Nguntoronadi  Kabupaten

Wonogiri, Kecamatan Nguntoronadi dibagi dalam 9 desa 2 Kelurahan yaitu

Kedungrejo,  Beji, Bulurejo, Kulurejo, Semin, Wonoharjo, Bumiharjo, Gebang,

Pondoksari, Ngadiroyo, Ngadipuro. Kecamatan Nguntoronadi berada di bagian

selatan wonogiri, Kecamatan Nguntoronadi mempunyai topografi bergelombang

tanahnya berbukit berupa pegunungan berkapur, data terakhir tahun 2010

Kecamatan Nguntoronadi mempunyai jumlah penduduk 29.656 jiwa. Laki-laki
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14.819 perempuan 14.837 jiwa dan kepala keluarga berjumlah 8.824 jiwa.

(Monografi Kecamatan Dalam Angka 2010).

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Nguntoronadi salah satu yang

mendasari penulis memilih Kecamatan  Nguntoronadi sebagai tempat penelitian di

Kecamatan Nguntoronadi adalah Kecamatan Nguntoronadi merupakan

Kecamatan yang mengalami mobilitas terbesar di Kabupaten Wonogiri (Data

Monografi Kabupaten Tahun 2010). Hal tersebut karena Kecamatan Nguntoronadi

dulunya merupakan Kecamatan yang mengalami bedol desa pada tahun 1976

karena sebagian wilayahnya digunakan sebagai pembangunan Waduk Gajah

Mungkur atau waduk serbaguna. Dulunya Kecamatan Nguntoronadi bernama

Kecamatan Betal  yang  berada di Waduk Gajah Mungkur karena akan dilakukan

pembuatan waduk serbaguna, (Waduk Gajah Mungkur) maka penduduk yang

dulunya tinggal di wilayah tersebut terpaksa dipindah ke daerah yang layak dan

mempunyai lahan yang luas untuk mencukupi kebutuhanya. Maka pemerintah

mengadakan transmigrasi ke luar Pulau Jawa yaitu ke Sumatra. Namun sebagian

penduduk tidak  mau meninggalkan daerah asal maka sebagian penduduk memilih

untuk tinggal ke wilayah yang tidak terkena gusuran, yaitu pindah ke wilayah

yang tidak terkena gusuran dan mngganti Kecamatan yang dulunya bernama

Kecamatan Betal diubah menjadi Kecamatan Nguntoronadi.

Sampai saat ini masalah yang dihadapi di Kecamatan Nguntoronadi

adalah sempitnya lahan pertanian yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk

yang semakin meningkat mengakibatkan sebagian penduduk harus melakukan

mobilitas ke daerah lain yang menyediakan lapangan pekerjaan. Selain faktor

sempitnya lahan pertanian di daerah asal faktor yang lain yang mempenggaruhi

penduduk untuk meninggalkan daerahnya adalah motivasi  atau cita-cita dari

tetangga atau kerabat  yang berhasil di daerah tujuan. Sehingga memotivasi

mereka untuk meninggalkan daerah  asal. Misalnya tetangga yang pulang ke

daerah asal membawa perubahan seperti pola atau gaya hidup yang diperoleh dari

daerah tujuan. Kebanyakan tujuan para pelaku mobilitas  penduduk di Kecamatan

Nguntoronadi adalah hanya terfokus di Pulau Jawa hal tersebut dikarenakan

apabila mereka ke luar Pulau Jawa maka perlu biaya transportasi yang mahal dan
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menginggat bahwa perlu waktu yang lama untuk kembali ke daerah asal. Daerah

tujuan para pelaku mobilitas adalah rata-rata ke luar Kabupaten atau kota-kota lain

yang menjanjikan lapangan pekerjaan.

Kecamatan Ngunoronadi mempunyai jumlah penduduk boro yang cukup

besar dibandingkan dengan Kecamatan Lain di Kabupaten Wonogiri. Hal tersebut

dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1 Data Penduduk Boro di Kabupaten Wonogiri Tahun 2010

N0 Kecamatan
Jenis Kelamin

JUMLAH
Lalki-laki Perempuan

1 Pracimantoro 2.889 2.426 5.315
2 Paranggupito 1.812 1.623 3.315
3 Giritontro 1.624 1.931 3.555
4 Giriwoyo 4.255 3.012 7.267
5 Batuwarno 1.031 920 1.951
6 Karangtengah 297 276 573
7 Tirtimoyo 2.897 2.551 5.448
8 Nguntoronadi 2.997 6.764 9.761
9 Baturetno 2.463 2.453 4.916
10 Eromoko 3.625 4.160 7.785
11 Wuryantoro 880 791 1.671
12 Manyaran 1.052 1.155 2.207
13 Selogiri 3.132 3.446 6.578
14 Wonogiri 1.096 982 2.078
15 Ngadirojo 4.976 4.274 9.250
16 Sidoharjo 4.553 4.125 9.678
17 Jatiroto 467 368 835
18 Kismantoro 1.698 1.577 3.275
19 Purwantoro 1.251 834 2.085
20 Bulukerto 1.251 834 2.085
21 Puhpelem 318 281 599
22 Slogohimo 3.451 3.328 6.779
23 Jatisrono 3.750 3.010 6.760
24 Jatipurno 3.968 3.995 7.963
25 Girimarto 4.879 4.486 9.365

JUMLAH 61.237 59.527 120.764
Sumber: Monografi Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis ingin mengadakan penelitian yang

berjudul Perumusan Masalah “POLA MOBILITAS SIRKULER KECAMATAN

NGUNTORONADI KABUPATEN WONOGIRI”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah

antara lain:

1. Bagaimanakah karakteristik masyarakat yang melakukan mobilitas

penduduk sirkuler yang meliputi karakteristik demografis (umur, jenis

kelamin, pendidikan, pedapatan di daerah tujuan, jumlah tanggungan

keluarga dan pekerjaan para pelaku mobilitas di daerah tujuan.

2. Faktor apa yang mendorong melakukan mobilitas sirkuler penduduk

Kecamatan Nguntoronadi?

3. Berapa kali frekuensi kepulangan pelaku mobilitas dalam jangka waktu satu

tahun?

4. Kemanakah daerah tujuan pelaku mobilitas sirkuler penduduk asal

Kecamatan Nguntoronadi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimanakah karakteristik masyarakat yang melakukan

mobilitas penduduk sirkuler yang meliputi karakteristik demografis umur,

jenis kelamin, pendidikan, pedapatan di daerah tujuan, jumlah tanggungan

keluarga, status perkawinan para pelaku mobilitas dan pekerjaan para

pelaku mobilitas di daerah tujuan.

2. Mengetahui faktor apa yang mendorong melakukan sirkuler permanen

penduduk asal  Kecamatan Nguntoronadi.

3. Mengetahui berapa kali frekuensi kepulangan pelaku mobilitas dalam

jangka waktu satu tahun.

4. Mengetahui daerah tujuan pelaku mobilitas sirkuler penduduk asal

Kecamatan Nguntoronadi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 Fakultas Geografi

UMS.

2. Untuk memberikan resume kebijakan pemerintah dalam bidang

kependudukan ( migrasi).
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1.5 Telaah Pustaka Dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1 Telaah Pustaka

Geografi mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di muka bumi

dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi baik yang fisikal maupun yang

menyangkut mahkluk hidup beserta permasalahannya, melalui pendekatan

keruangan, ekologikal dan regional untuk kepentingan program, proses dan

keberhasilan pembangunan (Bintarto,1984). Geografi penduduk mempelajari

kependudukan suatu daerah fenomena penduduk yang dipelajari yaitu demografi

dan non demografi mempunyai rentang dari individu hingga kelompok yang lebih

besar seperti; masyarakat atau penduduk suatu negara atau daerah daerah dalam

rangka interaksi atau interdependensi terhadap lingkunganya (1984). Menurut

Everet S lee (1987) ada beberapa faktor yang mempenggaruhi seseorang untuk

mengambil keputusan bermigrasi. Skema faktor-faktor daerah asal dan daerah

tujuan serta penghalang antara dalam migrasi menuru everett S Lee seperti

gambar di bawah ini.

Gambar 1.1

FAKTOR- FAKTOR DAERAH ASAL DAN DAERAH TUJUAN SERTA

PENGHALANG ANTARA DALAM MIGRASI

2 rintanga antara

(Intervening Ostacles)

1. Daerah Asal 2. individu 3.Daerah Tujuan

Keterangan : simbol + faktor penarik

-faktor pendorong

0 faktor netral

Sumber : Everett S Lee (1987).

- - - -
- +

+ +   +      +
+    +

+ - -
- -
+    + - - -
+  + - -
- - -

+   +      +   +

+ - - - +
+  + - +
+     +

+ + + -
- - -
+ - - -+
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Faktor tersebut meliputi:

1. Faktor yang terdapat di daerah asal

2. Faktor yang terdapat di daerah tujuan

3. Faktor rintangan atau penghambat

4. Faktor pribadi

Berdasarkan faktor-faktor di atas dapat dijelaskan bahwa ada beberapa

faktor penarik dan pendorong mobilitas bagi pelaku mobilitas dimana faktor

penarik adalah faktor yang mengikat masyarakat untuk tetap tinggal di daerah asal

dengan pertimbangan terikat pada lahan pertanian, hubungan kekerabatan yang

masih erat dan budaya yang masih ada di daerah asal. Sedangkan faktor

pendorong adalah sempitnya lahan pertanian, tidak adanya peluang kerja di daerah

asal serta faktor-faktor  positif yang mendorong pelaku moblitas untuk

meninggalkan daerah asal.

Menurut Robert Noris dalam Ida Bagus Mantra (2000). Menurut Noris

diagram Lee perlu ditambah dengan tiga komponen yaitu migrasi kembali,

kesempatan antara, dan migrasi paksaan (force migration). Kalau Lee

menekankan bahwa faktor individu adalah faktor penting antara 4 faktor tersebut.

Noris berpendapat lain bahwa faktor daerah asal merupakan faktor terpenting. Di

daerah asal seseorang lahir, dan sebelum sekolah orang itu hidup di daerah

tersebut. dia tahu benar tentang kondisi lingkungan daerah asal, penuh nostalgia

ketika hidup dan berdomisili di daerah asal dan bermain dengan teman sebayanya.

Oleh sebab itu seseorang sangat terikat pada dengan daerah asalnya. Walaupun

sesudah berumah tangga harus pindah dan berdomisili di daerah lain, mereka tetap

menggangap bahwa daerah asal (daerah tempat mereka dilahirkan) merupakan

home pertama, dan daerah tempat mereka berdomisili sekarang merupakan home

kedua. Dapatlah dikatakan bahwa penduduk migran adalah penduduk yang

bersifat bi local population. Di manapun mereka bertempat tinggal, pasti

mengadakan hubungan dengan daerah asal.

Menurut Norris secara umum faktor-faktor yang berpenggaruh terhadap

suatu keputusan untuk  bermigrasi adalah faktor rintangan yang terdapat diantara
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kedua daerah tersebut. untuk lebih jelasnya, teori migrasi dari Norris dapat dilihat

pada gambar 1.2

Gambar 1.2

Rintangan antara

Faktor –faktor Determinan Mobilitas Penduduk

menurut Robert . E Norris (1972).

Dalam diagram Norris, kesempatan antara merupakan kota-kota kecil atau

sedang yang terletak antara desa pengirim migran dan kota besar tempat tujuan

migran. Faktor kesempatan antara menurut Norris tidak dianggap sebagai

pengahalang bagi migran, sebab faktor ini dapat faktor ini dapat merupakan  salah

satu dari pendorong untuk bermigrasi dan mereka dapat mengalihkan migrasi dan

Norris menunjukkan pula adanya migran terpaksa dan migran kembali. Migran

terpaksa adalah migran yang pindah karena terpaksa. Karena itu tidak

diperhitungkan halangan-halangan yang terdapat di daerah asal dan tujuan.

Misalnya perpidahan penduduk secara besar-besaran dari satu tempat ke tempat

lain akibat peperangan. Migran kembali adalah migran yang tidak berhasil atau

kecewa di daerah tujuan sehingga memutuskan untuk kembali ke daerah asal.

Menurut Malbogunjo (1970) hubungan migran dengan desa dapat dilihat

dari materi informasi yang mengalir dari kota atau daerah kota ke daerah asal.

Jenis informasi itu dapat dilihat positif dan dapat pula negatif. Informasi positif

Kesempatan antara

0 - +

Daerah asal +

0    +

0+

+Daerah tujuan+

+     0 -

Migrasi Paksaan

Migrasi kembali
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biasanya datang dari migran yang berhasil di daerah tujuan. Hal ini berakibat (a)

stimulus untuk pindah semakin kuat di kalangan migran potensial di desa,(b)

pranata sosial yang mengontrol mengalirnya warga desa ke luar semakin longgar,

(c) arah pergerakan penduduk tertuju ke kota-kota atau daerah tertentu (dari mana

datangnya informasi yang positif).

Perubahan pola investasi dan pemilikan lahan di desa karena lahan mulai

dilihat sebagai komoditi pasar. Sementara itu informasi negatif biasanya datang

dari para pelaku migran yang gagal atau kurang berhasil sehingga mengakibatkan

dampak sebaliknya. Menurut Mantra (1978) ada 3 faktor yang menyebabkan

mobilitas sirkuler lebih banyak terjadi yaitu: Faktor sentrifugal yaitu kekuatan

yang mendorong penduduk untuk meninggalkan daerahnya dan faktor sentripetal

yaitu kekuatan mengikat penduduk untuk tetap tinggal di daerahnya.Perbaikan

sarana dan sarana taransportasi. Namun faktor yang paling penting adalah pada

individu karena dialah yang menilai positif dan negatinya suatu daerah, diapulalah

yang memutuskan apakah akan pindah dari daerah ini atau tidak kalau pindah

daerah mana yang akan dituju. Dari pengamatan di lapangan, kasus terjadinya

mobilitas sirkuler di daerah penelitian menunjukkan bahwa di daerah asal cukup

mendesak sehingga harus melakukan migrasi untuk memenuhi kebutuhan untuk

memperoleh penghidupan yang baik. Namun untuk berpindah secara permanen

mereka enggan melakukanya atau tidak siap untuk meninggalkan daerah asalnya

karena merupakan tempat kelahiran dan tidak mau berpisah dengan tanah leluhur

mereka akan kembali dan menghabiskan masa tuanya di daerah tempat asal.

Gerak penduduk non permanen atau sering disebut dengan mobilitas

permanen dapat dibagi menjadi dua yaitu Ulang alik (jawa: Nglaju, Inggris :

Commuting), dan dapat menginap atau mondok di daerah tujuan. Ulang alik

adalah gerak penduduk dari daerah asal menuju kedaerah tujuan dalam batas

waktu tertentu dan kembali ke daerah asal secepatnya sehingga kalau

dibandingkan dibandingkan frekuensi penduduk yang melakukan mobilitas ulang

alik, menginap atau mondok, dan migrasi frekuensi mobilitas penduduk terbesar

disusul oleh menginap atau mondok dan baru migrasi.
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Mantra (1979) dalam penelitianya mengenai mobilitas penduduk non

permanen di sebuah dukuh di bantul menggunakan dukuh sebagai batasan wilayah

dan batas waktu yang digunakan untuk meninggalkan dukuh asal adalah enam jam

atau lebih. Batas enam jam yang diambil karena seseorang yang bepergian

meninggalkan dukuh asal dengan keperluan tertentu dan kepergianya dipersiapkan

lebih dahulu, dan lamanya meninggalkan dukuh minimal enam jam. Alasan lain

pengambilan batas enam jam adalah untuk menjaring orang-oranh yang

melakukan mobilitas ulang alik (communting).

Tabel 1.2 Batasan Ruang dan Waktu Dalam Penelitian Mobilitas

Penduduk yang dilakukan oleh Ida Bagous Mantra Tahun 1975 di Dukuh Piring

Dan Kadirojo di D.I. Yogyakarta dengan Batasan Wilayah Dukuh atau (Dusun).

Bentuk Mobilitas Batas Wilayah Batas Waktu

Ulang alik (communting) Dukuh (Dusun) Enam jam atau lebih dan

kembali pada hari yang sama

Menginap/ Mondok di

daerah tujuan

Dukuh (Dusun) Lebih dari satu hari, tetapi

kurang dari enam bulan

Permanen/ menetap di

daerah tujuan

Dukuh (Dusun) Enam bulan atau lebih

menetap di daerah tujuan

Sumber: Mantara (1978)

Belum adanya kesepakatan para ahli mobilitas penduduk mengenai ukuran

batas wilayah dan waktu ini, hasil penelitan mengenai mobilitas penduduk

diantara peneliti tidak dapat diperbandingkan. Mengingat bahwa skala penelitian

itu bervariasi antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lain, sulit bagi peneliti

mobilitas untuk menggunakan batas wilayah baku yang (standart).
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Tabel 1.3 Perbandingan Antar Penelitian

Nama penelitin Judul Tujuan penelitian Metode
penelitian

Hasil penelitian

Anik
Ambarwati
(1999)

Mobilitas Sirkuler Penduduk
Kelurahan Jiwan Kecamatan
Karangnongko Kabupaten Klaten

Mengetahui :karakteristik sosial, ekonomi
dan demografi pelaku mobilitas sirkuler
serta penggunaan pendapatan dari pelaku
mobilitas sirkuler ini.

Survei Umur penduduk yang melakukan mobilitas sirkuler adalah antara
25-30 tahun. Penduduk yang melakukan mobilitas sirkuler
mayoritas dikarenakan sempitnya lahan pertanian dan akan
menggunakan hasil pendapatan dari bekerja untuk mencukupi
kebutuhan rumah tangga

Nunik
Indriyani
(2004)

Mobilitas Sirkuler Serta
Pengaruhnya Terhadap Pendapatan
Keluarga Migran Dan
Pembangunan Daerah Asal Daerah
Jatirejo Kecamatan Jatirejo
Kecamatan Jatiroto Kabupaten
Wonogiri

Mengetahui : faktor yang mendorong
penduduk melakukan mobilitas sirkuler
terhadap pembangunan daerah asal.

Survei Faktor yang mendorong penduduk untuk melakukan mobilitas
sirkuler adalah kurangnya kesempatan kerja di daerah asal. Proses
melakukan mobilitas sirkuler diperoleh informasi dari teman atau
tetangga. Pendapatan total keluarga meningkat setelah melakukan
mobilitas sirkuler. Penggaruh terhadap pembanggunan daerah
adalah peningkatan pembangunan fisik meliputi : perbaikan jalan,
perbaikan MCK, perbaikan penerangan jalan dan lain-lain. Jarak
relatif yang relatif jauh adalah suatu alasan utama penduduk untuk
melakukan mobilitas sirkuler

Rahmad
Swendi
(2007)

Analisis Pola Mobilitas Sirkuler
Penduduk Asal Kecamatan
Selogiri Kabupaten Wonogiri Ke
DKI Jakarta.

Untuk mengetahui frekuensi kepulangan
pelaku mobilitas sirkuler, pada saat apa
pelaku mobilitas sirkuler pulang ke daerah
asal, mengetahui faktor-faktor apa yang
mendorong melakukan mobilitas sirkuler,
mengetahui variasi daerah tujuan pelaku
mobilitas sirkuler.

Survei. Pelaku mobilitas sirkuler yang bekerja pada sektor formal dan non
formal memiliki frekuensi kepulangan yang berbeda-beda. Pelaku
mobilitas sirkuler pulang ke daerah asal hanya pada saat lebaran
saja, melainkan adanya kepentingan keluarga, musim tanam, panen
serta kepentingan yang lain. Faktor yang mendorong melakukan
mobilitas sirkuler adalah kesempatan kerja di luar sektor pertanian
yang terbatas. Daerah tujuan pelaku mobilitas sirkuler adalah
Jakarta selatan.

Nunik
Sulistiyani
(2011)

Analisis pola Mobilitas sirkuler
kecamatan Nguntoronadi
Kabupaten Wonogiri

Untuk mengetahui karakteristik
responden, mengetahui faktor pendorong
dan faktor penarik dalam mobilitas,
mengetahui frekuensi kepulangan dan
daerah tujuan pelaku mobilitas

Survei
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya

Anik Ambarwati (2003) dalam penelitianya yang berjudul “Mobilitas

sirkuler Penduduk Kelurahan Jiwan Kecamatan Karngnongko Kabupaten Klaten”,

bertujuan untuk mengetahui :karakteristik sosial, ekonomi demografi pelaku

mobolitas sirkuler serta penggunaan pendapatan dari pelaku mobilitas sirkuler ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

skunder. Data primer meliputi umur, jenis kelamin, pekerjaan,pendapatan dan

tanggungan keluarga, sedangkan data primer meliputi monografi kelurahan dan

peta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan

menggunakan metode analisis data berupa tabel frekuensi dan tabel silang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :umur penduduk yang melakukan

mobilitas sirkuler adalah antara 25-30 tahun penduduk yang melakukan mobilitas

sirkuler mayoritas dikarenakan sempinya lahan pertanian dan akan menggunakan

hasil pendapatan dari bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Nunik Indriyani (2004) dalam penelitianya yang berjudul “Mobilitas

Sirkuler Serta Penggaruhnya Terhadap pendapatan total Keluarga Migran Dan

Pembanggunan Daerah asal Desa Jatirejo, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten

Wonogiri”. Bertujuan untuk mengetahui faktor yang mendorong penduduk

melakukan mobilitas sirkuler, proses mobilitas sirkuler, penggaruh mobilitas

sirkuler terhadap pendapatan total keluarga migran, penggaruh mobilitas terhadap

pembanggunan daerah asal.

Hasil penelitian menunjukkan faktor yang mendorong penduduk

melakukan mobilitas sirkuler ialah kurangnya kesempatan kerja di daerah asal di

daerah asal, proses melakukan mobilitas sirkuler diperoleh dari teman atau

tetangga, serta dari keputusan sendiri. Pendapatan total keluarga migran ialah

mengikat serta adanya mobilitas pembanggunan daerah asal yaitu adanya

peningkatan pembangunan fisik meliputi perbaikan jalan, perbaikan MKCK

(Mandi, Cuci, Kaskus), pebaikan penerangan dan lain-lain.  Jarak yang relati jauh

sehingga tidak dapat di tempuh dengan cepat merupakan salah satu alasan

melakukan mobilitas sirkuler.
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Rahmad Swendi (2007) dalam penelitianya yang berjudul “ Analisis

Mobilitas Sirkuler Penduduk Asal kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri Ke

DKI Jakarta” bertujuan untuk mengetahui frekuensi kepulangan pelaku mobilitas

sirkuler, pada saat apa pelaku mobilitas sirkuler pulang ke derah asal, mengetahui

faktor- faktor apa yang mendorong melakukan mobilitas sirkuler, mengetahui

variasi daerah tujuan pelaku mobilitas sirkuler.

Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

skunder. Data primer yang meliputi nama reponden, umur, tingkat pendidikan,

jenis kelamin, faktor yang mendorong melakukan migrasi sirkuler, faktor yang

menarik di daerah tujuan, faktor yang menyebabkan memilih jenis mobilitas

sirkuler, berapa melakukan keberangkatan keberangkatan dan kepulangan dan

lain-lain. Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh dari catatan atau

arsip pada kantor atau arsip-arsip pada kantor atau instansi yang ada hubunganya

dengan penelitian ini serta informasi dari tokoh-tokoh masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan pelaku mobilitas sirkuler yang bekerja pada

sektor formal dan non formal memiliki frekuensi kepulangan yang berbeda-beda.

Hal ini ditunjukkan dari frekuensi kepulangan, yaitu satu kali pulang (17,4%), dua

kali pulang (32,1%), tiga kali pulang (37,6%) dan lebih dari tiga kali pulang salam

satu tahun (12, 8%).  Faktor yang mendorong mobilitas sirkuler adalah

kesempatan kerja di luar sektor pertanian yang terbatas(58,7%), kepemilikan yang

sempit (11,0%), penghasilan rendah(29,4) dan faktor lain (0,9%).pelaku mobilitas

sirkuler pulang ke daerah asal tidak hanya pada saat lebaran saja, melainkan

adanya kepentingan yang lain. Faktor yang mendorong melakukan mobilitas

sirkuler adalah kesempatan kerja di luar sektor pertanian yang terbatas. Daerah

tujuan pelaku mobilitas sirkuler adalah jakarta selatan.

1.6 Kerangka Penelitian

Secara garis besar mobilitas sirkuler (non permanen) adalah gerakan

penduduk dari satu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu tertentu dan tidak

bermaksud menetap di daerah tujuan, secara operasional terdapat perbedaan

waktu dan batas wilayah yang dilewati.



15

Alasan masyarakat melakukan mobilitas sirkuler (non permanen) ada dua

yaitu motif ekonomi dan bukan ekonomi. Motif ekonomui adalah karena semakin

sempitnya lapangan pekejaan di daerah asal, sulitnya mendapatkan lapangan

pekerjaan dll. Sedangkan bukan ekonomi adalah ingin mewujudkan cita-cita,

termotifasi kerabat atau tetangga terdekat sehingga mempenggaruhi atau

mendorong mereka untuk meninggalkan daerahnya.

Masalah yang dihadapi masyarakat di pulau Jawa dewasa ini adalah

semakin sempitnya lahan dan semakin bertambahnya jumlah penduduk

mengakibatkan jumlah lahan untuk pertanian semakin berkurang. Hal tersebut

disebabkan karena lahan yang  pada awalnya digunakan untuk pertanian oleh

penduduk sekarang digunakan untuk pemukiman. Pengelolaan yang tidak

maksimal juga mempenggaruhi  penurunan kemampuan lahan. Hal tersebut juga

didorong oleh kondisi hidrologi yang tidak mendukung untuk pertanian sehingga

mempenggaruhi kondisi pangan masyarakat yang tinggal di suatu wilayah. Dan

salah satu wilayah tersebut adalah Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri

yang mana sebagian wilayahnya digunakan untuk pembangunan waduk serbaguna

(Waduk Gajah Mungkur) Sampai saat ini masalah yang dihadapi di Kecamatan

Nguntoronadi adalah sempitnya lahan pertanian yang disebabkan oleh

pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Penguasaan rata-rata lahan

pertanian sangat sempit, yaitu 0,04 ha/orang. Masri Singarimbun dan D.H Penny

(1876) mengemukakan bahwa tiap keluarga  (KK) untuk bertahan hidup harus

memiliki luas sawah seluas 0,7 ha dan 3,0 ha  lahan pekarangan atau tegalan.

Menurut  beberapa peneliti ini merupakan rasio dengan jumlah di bawah standar.

Salah satu cara yang di tempuh oleh penduduk di Kecamatan

Nguntoronadi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan cara melakukan

mobilitas sirkuler ke daerah lain hal tersebut dilakukan untuk memperbaiki

kondisi perekonomian mereka agar lebih baik. Mereka yakin dengan bermigrasi

ke daerah lain yang menjajikan lapangan pekerjaan akan merubah kondisi mereka

dibandingkan harus memilih untuk menetap di daerah asal yang semakin sulit

mendapat pekerjaan. Tujuan para pelaku mobilitas sirkuler adalah rata-rata keluar

Kabupaten.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana karakteristik

masyarakat yang melakukan mobilitas penduduk yang meliputi karakteristik

demografis (umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan pelaku mobilitas, pendapatan

di daerah tujuan, jumlah tanggungan keluarga dan pekerjaan di daerah tujuan),

mengetahui faktor pendorong melakukan mobilitas, mengetahui berapa kali

frekuensi kepulangan pelaku mobilitas dalam jangka waktu satu tahun,

mengetahui daerah variasi daerah tujuan pelaku mobilitas.

Meskipun dampak adanya mobilitas sirkuler berakibat pada berkurangnya

usia produktif di daerah asal  namun hal tesebut harus dilakukan pelaku mobilitas.

Hal tersebut dilakukan untuk mengubah perekonomian mereka karena mereka

yakin dengan bermobilitas ke wilayah lain akan mengubah perekonomian mereka

menjadi lebih baik. Selain itu mereka termotivasi oleh kerabat atau tetangga yang

pernah bermobilitas dan berhasil di daerah tujuan dan membawa perubahan ke

daerah asal. Mereka bercita-cita ingin merubah gaya hidup atau pola hidup

mereka. Meskipun dampak dari bermobilitas yang diperoleh dari daerah tujuan

ada yang positif ada pula yang negatif. Yang bersifat negatif adalah mereka

membawa pola hidup atau gaya hidup modern orang  kota sehingga akan

berpenggaruh terhadap lingkungan di daerah asal. Sedangkan yang bersifat positif

adalah mereka meniru model rumah yang modern, mendapatkan pengalaman atau

pengetahuan cara bercocok tanam yang baik.
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Gambar 1.3

Diagram Alir Penelitian

Sumber : Penulis.
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1.7 Hipotesis Penelitian

1. Karakteristik Responden:

a. Sebagian besar pelaku mobilitas di kedua daerah peneilitian

berumur produktif

b. Tingkat pendidikan pelaku mobilitas di kedua daerah

penelitian rendah

c. Pendapatan para pelaku mobilitas di daerah tujuan kedua

daerah penelitian besar

d. Sebagian besar pelaku mobilitas di dua daerah penelitian

mempunyai jumlah tanggungan keluarga lebih dari 5 orang.

e. Sebagian besar pekerjaan pelaku mobilitas di kedua daerah

penelitian ke  daerah tujuan adalah sebagai buruh.

2. Faktor pendorong dan faktor penarik pelaku mobilitas di kedua

daerah penelitian.

a. Faktor pendorong:

rendahnya pendapatan para pelaku mobilitas di daerah asal

dan Sulitnya mendapatkan pekerjaan di daerah asal

merupakan faktor pendorong utama melakukan mobilitas

sirkuer.

b. Faktor Penarik :

kesempatan kerja lebih banyak/ lebih mudah didapat dan

penghasilan pelaku mobilitas di daerah tujuan tinggi.

3. Frekuensi Kepulangan pelaku mobilitas sirkuler  di daerah penelitian

yang bekerja pada sektor non formal lebih sering pulang

dibandingkan dengan yang bekerja pada sektor formal.

4. Daerah tujuan para pelaku mobilitas di kedua daerah penelitian rata-

rata Keluar Kabupaten.
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1.8.Metode Penelitian

Metode survei merupakan salah satu metode penelitian yang digunakan

untuk mengumpulkan informasi atau data dari responden yang telah ditentukan

dengan menggunakan kuesioner (Singarimbun dan efendi, 1982).

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitan ini adalah sebagai

berikut: (a) pemilihan daerah penelitian, (b) pemilihan responden, (c) teknik

pengumpulan data, dan (d) teknik analisa data.

Secara rinci langkah-langkah penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai

berikut:

a. Pemilihan daerah penelitian

Penelitan dilakukan di Kecamatan Nguntoronadi  dan Pemilihan daerah

penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu pemilihan

penelitian ini berdasarkan atas pertimbangan-pertimbagan tertentu yang

dianggap sesuai dengan tujuan penelitian yaitu :

1) Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Nguntoronadi  Kabupaten Wonogiri

dengan sampel daerah penelitian Kelurahan Beji dan Kelurahan

Kedungrejo keduanya dipilih karena Kelurahan Kedungrejo dan Kelurahan

Beji sama-sama mempunyai jumlah pelaku mobilitas tertinggi diantara

Kelurahan yang lain dapat dilihat pada (tabel 1.4) Akan tetapi kedua

Kelurahan tersebut yaitu  Kelurahan Kedungrejo yang mempunyai

perbedaan dalam sarana aksesibilitas yang baik sedangkan Kelurahan Beji

yang mempunyai sarana aksebilitas yang kurang baik. Dari kedua

Kelurahan tersebut penulis ingin membandingkan desa yang

aksesibilitasnya baik dan desa yang mempunyai aksesibilitas kurang baik.
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Tabel 1.4 Jumlah Pelaku Mobilitas Penduduk  dilihat dari Kepala Keluarga

Desa/Kelurahan
Jumlah Pelaku Mobilitas

JumlahLaki-laki Perempuan
Kedungrejo 512 6 518
Bulurejo 345 5 350
Kulurejo 114 21 135
Ngadiroyo 256 8 264
Beji 589 16 605
Wonoharjo 319 6 325
Bumiharjo 243 8 251
Gebang 346 7 353
Pondoksari 235 4 239
Semin 408 15 423
Ngadipiro 234 12 246
Jumlah 3.601 108 3.709

Sumber: Monografi Kecamatan dalam angka

2) Berdasarkan catatan dari kantor Kecamatan Nguntoronadi, untuk

penelitian Mobilitas Sirkuler belum pernah ada. Selain itu mobilitas yang

terbesar tahun 2010 berada di Kecamatan Nguntoronadi.(Data Monografi

Kabupaten Wonogiri 2010)

3) Menghemat biaya & waktu  penulis, karena daerah penelitian dekat

dengan tempat tinggal penulis,  Sehingga memudahkan mengenali penulis

untuk meneliti di daerah tersebut.

b. Pemilihan Sampel Responden.

Penentuan responden penelitian ini menggunakan metode Purposive

Sampling. Responden dalam penelitian ini adalah kepala keluarga pelaku

mobilitas sirkuler karena yang berperan penting  dalam mengambil keputusan

adalah kepala keluarga. Pemilihan responden Kelurahan Kedungrejo diambil 10%

dari jumlah kepala keluarga di Kelurahan Kedungrejo sebagai pelaku mobilitas

sirkuler ada 52 kepala keluarga. Pengambilan untuk Desa Beji diambil 10% dari

Kepala Keluarga yang melakukan mobilitas  yaitu sebesar 66  Kepala Keluarga.

Jadi responden keseluruhan ada 118 kepala keluarga.
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c. Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan

skunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden

melalui wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan yang meliputi:

nama responden, umur responden, tingkat pendidikan, jenis kelamin, kepemilikan

lahan  faktor yang mendorong melakukan migrasi sirkuler, dan (data-data yang

bersifat individu dari responden).

Data skunder adalah data yang diperoleh dari catatan atau arsip pada

kantor atau instansi yang ada hubunganya dengan penelitian ini serta informasi

dari tokoh masyarakat setempat.

d. Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tabel frekuensi

dan analisis deskristif. Tabel frekuensi digunakan untuk membuktikan hipotesa,

sedangkan analisis deskriptif untuk menjelaskan fenomena mobilitas ditinjau dari

aspek keruangan wilayah. Menurut Masyari Singarimbun dan Sofyan effendi

(1981), tabel frekuensi digunakan untuk mengetahui karakteristik dan distribusi

suatu variabel.

1. Tabel Frekuensi

Fungsi dari table frekuensi, antara lain:

a) Mencek apakah jawaban responden atas peranyaan adalah

konsisten dengan jawaban atas pertanyaan (terutama pada

peratnyaan-pertanyaan untuk menyaring responden)

b) Mendapatkan deskipsi ciri atau karakteristik responden atas dasar

analisa satu variable tertentu (univariate analysis)

c) Mempelajari distibusi variabel-variabel penelitian

d) Menentukan klasifikasi yang paling baik untuk tabulasi silang.



22

Contoh tabel frekuensi:

Tabel 1.5 Prosentase Tingkat Pendidikan Pelaku Mobilitas sirkuler di daerah

penelitian

No Pendidikan F %

1 Tamat SD

2 Tidak Tamat SD

3 Tamat SLTP

4 Tamat SLTA

5 Tamat Akademi/PT

Jumlah

2. Tabel silang

Analisis tabel silang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua

variabel terpenggaruh. Dalam analisis tabel silang ini penulis

menggunakan disribusi presentase pada sel-sel dalam table sebagai dasar

untuk menyimpulkan hubungan antara variable-variabel yang penulis

teliti. Tabel silang ini akan penulis gunakan untuk menjawab Hipotesis No

1. Hubungan pendidikan pelaku mobilitas dengan pekerjaan peluku

mobilitas di daerah tujuan (a) semakin tinggi pendidikan para pelaku

mobilitas akan mempenggaruhi pekerjaan pelaku mobilitas di daerah

tujuan.

1.9 Analisis geografi

Dalam analisis geografi ada 3 pendekatan, pendekatan tersebut diantaranya

pendekatan keruangan, pendekatan lingkungan dan pendekatan wilayah. Geografi

selalu memandang perbedaan ruang, lingkungan dan wilyah sebagai determinasi

bagi variasi venomena fisik maupun sosial kultur di muka bumi. Dengan demikian
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digunakan analisis untuk menjelaskan fenomena mobilitas dilihat dari segi aspek

pendekakatan keruangan dan wilayah. Pendekatan yang diambil adalah persebaran

daerah tujuan yang dipilih oleh pelaku mobilitas sirkuler sehingga tercipta suatu

jangkauan antara daerah asal dan daerah tujuan.

1.10 Batasan Operasional

a. Mobilitas Sirkuler adalah suatu perpindahan penduduk dari

daerah satu ke daerah lain tidak ada niatan untuk menetap di daerah

tujuan dari batasan waktu lebih dari satu hari kurang dari satu

tahun (Mantra, 1978).

b. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui

penyebabnya dan bagaimana duduk perkaranya (Suwarjoko

Warpani, 1984)

c. Pola disini adalah bentuk  atau struktur persebaran suatu obyek

yang bisa dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu dan sifatnya

ajeg.

d. Migrasi gerak penduduk yang melintasi batas wilayah asal menuju

ke wilayah lain (Mantra, 1979)

e. Menganalisis adalah penyelidikan dengan menguraikan masing-

masing bagian (Purwodarminto, 1976) dalam( Suwarjoko Warpani,

1984).

f. Bekerja adalah  melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh

penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam

seminggu bekerja atau satu jam tersebut harus dilakukan berturut-

turut dan tidak boleh terputus. Penghasilan dan keuntungan

mencakup upah atau gaji, termasuk semua tunjangan, bonus dari

hasil usaha berupa uang atau barang. (Mantra, 1979).

g. Kesempatan kerja adalah jumlah tenagga kerja yang terserap

dalam suatu usaha ( Mubyarto, 1984)

h. Pendidikan adalah yang ditamatkan, yaitu meninggalkan sekolah

mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi sampai akhir mendapatkan

tanda tamat belajar dari sekolah negeri atau swasta (BPS, 2000).
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i. Jenis pekerjaan adalah mata pencaharian yang dilakukan oleh

seseorang untuk mendapatkan penghasilan atau pendapatan sebagai

hasil jerih payahnya (BPS, 2000)

j. Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diperoleh selama

bekerja dalam batas waktu tertentu (Tadjuddin Noer Efendi, 1997)

k. Aksesibilitas adalah keadaan yang menunjukkan kemudahan

bergerak dari satu tempat ke tempat lain dalam satu wilayah

(Bintarto, 1987)

l. Wilayah adalah suatu kawasan-kawasan geografis yang dikenal

secara luas sebagai satuan-satuan politis administratif yang

dibentuk dengan kebijaksanaan umum. (Purwodarminto, 1976)

dalam (Suwarjoko Warpani, 1984).

m. Tegalan adalah jenis tanah kering dengan menggunakan tanaman

musiman seperti kacang-kacangan dan umbi-umbian. Biasanya

pada musim kemarau tanah tidak di tanami. (KCD Pertanian

Kecamatan Selogiri) dalam (Rahmad Swendi, 2007).

n. Keluarga adalah unit terkecil dari dalam masyarakat yang terdiri

dari suami, istri ataupun suami istri dan anaknya atau ayah dan

anaknya (BPS, 2000).

o. Kepala keluarga adalah laki-laki atau perempuan yang berstatus

kawin janda atau duda yang mengepalai satu keluarga yang terdiri

dari istri atau suami dan anak-anak (BPS, 2000).

p. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah perangkat kabupaten atau

daerah  kota di bawah kecamatan. (UU RI No.22 Th. 1999).

q. Desa suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia

dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu adalah suatu

perujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi,

sosial, ekonomis, politis dan kulturil yang tedapat di situ dalam

hubunganya dan penggaruh timbale balik dengan daerah- daerah

lainnya (Bintarto, 1977).
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r. Kota adalah suatu system jaringan kehidupan manusia yang

ditandai dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang tinggi dan

diwarnai dengan strata sosial-ekonomi yang heterogen dan

coraknya matrealistis, atau dapat pula diartikan sebagai bentang

budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alam dan non alami

dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar

dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materalistis

dibandingkan dengan daerah belakannya (Bintarto, 1984).

s. Lahan sempit adalah lahan yang dimiliki oleh petani dimana luas

lahan tersebut tidak mampu untuk memberikan hasil untuk

memenuhi kebutuhanya (Titus, 1982). Menurut Masari

Singarimbun (1981).


