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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perpindahan penduduk atau mobilitas penduduk sudah terjadi 

sebelum Indonesia merdeka hingga saat ini trend perpindahan penduduk 

tersebut terus berlanjut. Berdasarkan data BPS di Indonesia tidak ada daerah 

yang tidak melakukan perpindahan penduduk karena kegiatan perpindahan 

penduduk ini merupakan proses pembangunan setiap daerah. Perpindahan 

penduduk di bagi dua macam yaitu horizontal maupun vertikal, perpindahan 

vertikal adalah perubahan status seperti petani menjadi buruh bangunan atau 

tukang ojek, sedangkan untuk mobilitas horizontal adalah perpindahan 

penduduk secara geografis atau jarak perpindahan dengan melewati batas 

administrasi wilayah tertentu, perpindahan penduduk horizontal di bagi 

menjadi permanen dan non permanen, migrasi adalah salah satu perpindahan 

penduduk secara permanen. Migrasi merupakan salah satu dari tiga 

komponen pertumbuhan penduduk selain kelahiran dan kematian (Mantra, 

1978).  

Perpindahan penduduk juga diatur dalam undang-undang Republik 

Indonesia No 10 tahun 1992 pasal 7 mengenai perkembangan kependudukan 

dan keluarga sejahtera namun tidak di tegaskan batasan melewati batas 

administrasi, dalam  pasal tersebut  hanya disebutkan  perpindahan penduduk 

yang  melewati batas administrasi tingkat II, tingkat II yang dimaksud belum 

jelas apakah tingkat dari atas (provinsi) atau tingkat dari bawah (kecamatan) 

(UURI No.10 Tahun 1992). Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan 

tujuan menetap dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas 

administrasi paling kecil yaitu dusun. Migrasi internal merupakan jenis 

migrasi yang memuat dimensi ruang/spasial dengan waktu  yang  relativ lama 

menurut BPS waktu yang ditentukan  minimal enam bulan, sedangkan 

migrasi internasional perpindahan penduduk dengan melewati batas negara. 

Seseorang  yang  melakukan  perpindahan tempat tersebut disebut migran.  
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Migrasi merupakan faktor pertumbuhan penduduk selain kelahiran 

dan kematian yang menarik untuk dilakukan penelitian, namun dalam 

penelitian ini mengambil salah satu bagian migrasi yaitu migrasi risen adalah 

seseorang yang melakukan perpindahan penduduk berbeda dengan propinsi 

tempat tinggal pada 5 tahun yang lalu, migrasi risen dapat menggambarkan 

pola spasial yang mana perpindahan penduduk dari satu tempat ketempat lain 

dapat dipetakan karena memiliki rentan waktu 5 tahun terakhir dimana 

seseorang tidak akan tercatat berulang kali berbeda hal nya dengan migrasi 

seumur hidup dan migrasi total seorang migran akan tercatat beberapa kali 

pada waktu pencacahan. Untuk itu migrasi semasa hidup tidak digunakan 

dalam penelitian ini karena migrasi semasa hidup hanya mencerminkan 

dinamika migrasi sejak lahir, serta tidak memiliki perpindahan secara dinamis 

dari tahun ke tahun. Migrasi total tidak digunakan dalam penelitian karena 

tidak memiliki batasan waktu antara migrasi masuk dengan migrasi keluar 

pada wilayah kajian, batasan waktu dalam penelitian ini penting karena 

mampu menggambarkan perubahan arah dan jumlah orang yang melakukan 

migrasi risen untuk mengetahui analisis perubahan dari waktu ke waktu (BPS 

dalam Telambauna, 2016).  

Kabupaten Grobogan  memiliki peringkat luas administrasi ke dua 

dalam provinsi Jawa Tengah dengan luas 2,013.86 km
2
, tahun 2014 memiliki 

jumlah 1.412.350 jiwa dan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar 

1.413.108 jiwa memiliki peningkatan kurang lebih seribu jiwa, secara 

topografi kabupaten Grobogan merupakan wilayah karts dan memiliki relief 

yang bergelombang, mayoritas  masyarakat Grobogan  bekerja pada bidang 

pertanian, baik yang memiliki lahan sendiri ataupun lahan sewaan, serta jenis 

tanah karts atau kapur membuat petani tidak dapat mengharapkan hasil 

pertanian yang besar karna kurangnya air dan tidak adanya saluran irigasi 

sawah membuat hasil pertanian sedikit yang tidak dapat memenuhi kebutuhan 

keluarga, didukung rendah nya tingkat pendidikan dan kurang memiliki 

keterampilan membuat masyarakat terpacu melakukan migrasi keluar daerah 

dengan tujuan memperbaiki perekonomian keluarga dan memiliki harapan 
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yang tinggi untuk kesejahteraan hidup meninggalkan keluarga dikampung 

halaman dan kepala keluarga yang bermigrasi keluar daerah dengan harapan 

mampu memenuhi kebutuhan pokok dan biaya pendidikan keluarga di 

Kabupaten Grobogan. 

Tabel 1 Migrasi Neto berdasarkan jenis kelamin tahun 2015 

Kabupaten 

  

Migrasi Masuk/In 

Migration 

Migrasi Keluar/Out 

Migration 

Migrasi Neto/Net Migration 

Laki-

laki 

Perempu

an 

Laki-laki Peremp

uan 

Laki-laki Peremp

uan 

Laki-laki + 

Perempuan  

Sragen 16168 18117 19385 16386 -3217 1731 -1486 

Grobogan 9350 9087 14699 18895 -5349 -9808 -15157 

Blora 9872 12005 6936 8262 2936 3743 6679 

Rembang 5858 5675 2677 6812 3181 -1137 2044 

Pati 4707 4872 13260 11043 -8553 -6171 -14724 

Kudus 8120 7505 7370 6061 750 1444 2194 

Jepara 10094 6523 8093 6684 2001 -161 1840 

Boyolali 14174 19075 16589 20045 -2415 -970 -3385 

Semarang 21878 24647 21392 23415 486 1232 1718 

Sumber : SUPAS, 2015 

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Grobogan memiliki angka Migrasi 

neto yang cukup tinggi dibandingkan Kabupaten sekitar nya di Jawa Tengah, 

Dalam TribunNews Jateng (2014) sejak tahun 2010 banyak warga Grobogan yang 

melakukan migrasi risen ke Samarinda Kalimantan Timur dan bekerja menjadi 

kuli bangunan dan pemulung hal tersebut dilakukan karena di Kabupaten 

Grobogan sulit mendapatkan pemasukan sedangkan pengeluaran banyak karena 

minimnya lapangan pekerjaan. Berbeda dengan Samarinda meskipun banyak 

pengeluaran namun tetap ada pemasukan sedikit demi sedikit karena banyaknya 

peluang pekerjaan di berbagai bidang baik yang menggunakan bidang keilmuan 

maupun yang hanya mengandalkan otot. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data yang 

bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Grobogan yaitu data-data 

mengenai kependudukan berupa jenis kelamin, tingkat pendidikan, status 
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perkawinan, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, distribusi penduduk, migrasi 

risen penduduk yang tercantum dari hasil Survei Penduduk Antar Sensus 

(SUPAS) tahun 2015 dan dari data sensus penduduk data-data tersebut merupakan 

data yang memiliki tingkat validitas yang tinggi yang dapat digunakan untuk 

penelitian (BPS, 2015). Penelitian ini banyak menggunakan data Survei Penduduk 

Antar Sensus (SUPAS) karena data yang diperoleh dari SUPAS mengenai migrasi 

lebih rinci dibandingkan data dari sensus penduduk, didalam SUPAS mencakup 

informasi tempat tinggal sebelumnya, tempat lahir, juga ditanyakan alasan migran 

melakukan perpindahan penduduk untuk batasan wilayah dalam SUPAS 

mencakup tingkat II yaitu Kabupaten didalam suatu provinsi tersebut, 

pengumpulan data SUPAS dilakukan dipertengahan pengumpulan data sensus 

penduduk hal tersebut dilakukan untuk mengetahui perubahan penduduk 5 

tahunan dengan metode survei yaitu hanya pengambilan sample saja yang dapat 

mewakili data keseluruhan (Rimbawan, Dayuh. 1985). 

Migrasi memiliki dampak positif dan dampak  negatifnya juga, daerah 

membuat daerah asal tidak dapat berkembang maju itu negatif nya, sedangkan 

positif nya dengan penduduk bermigrasi keluar daerah dapat memenuhi kebutuhan 

ekonomi dan keluarga menjadi sejahtera, untuk mengetahui arah migrasi dan 

karakteristik dapat dilihat dari tabel silang misalnya kaitan antara variabel umur 

dengan jenis pekerjaan dan untuk arah migrasi dapat dilihat dari tabel migrasi neto 

yaitu selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar, dari latar belakang diatas 

fenomena pergerakan arah migrasi yang keluar serta permasalahan yang ada di 

atas menjadi hal yang menarik untuk dikaji, dilakukannya penelitian ”ANALISIS 

MIGRASI RISEN BERDASARKAN HASIL SURVEI PENDUDUK ANTAR 

SENSUS (SUPAS) TAHUN 2015 DI KABUPATEN GROBOGAN, JAWA 

TENGAH ”. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari   

penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimana karakteristik migran risen Kabupaten Grobogan berdasarkan 

hasil SUPAS 2015? 

2. Bagaimana distribusi persebaran migrasi risen dari Kabupaten Grobogan 

berdasarkan hasil SUPAS tahun 2015? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Untuk menjawab permasalahan diatas dari penelitian ini dirumuskan tujuan 

sebagai berikut: 

1. Menganalisa karakteristik migran risen Kabupaten Grobogan berdasarkan 

hasil SUPAS 2015; 

2. Memetakan distribusi persebaran migrasi risen dari Kabupaten Grobogan 

berdasarkan hasil SUPAS 2015. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Menambah sumber informasi yang bermanfaat dalam mengetahui  arah 

dan volume migrasi pada daerah penelitian, dapat menjadi referensi bagi 

penelitian berikutnya. 

2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait dalam 

pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan migrasi dan 

pembangunan ekonomi di Kabupaten Grobogan. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitiaan Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1  Pengertian Mobilitas Penduduk 

Ruang lingkup mobilitas penduduk dapat di pahami dalam segi spasial 

(keruangan) tempat pelaku mobilitas beraktivitas dan dalam segi temporal 
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(waktu) kapan, berapa lama pelaku mobilitas melakukan perpindahan tersebut. 

Pengertian mobilitas penduduk dapat diartikan perpindahan seseorang atau 

sekelompok orang dari satu tempat ketempat lain dengan maksud dan tujuan 

tertentu. Mobilitas penduduk dapat di bedakan menjadi dua yaitu mobiltas 

penduduk horizontal dan mobilitas penduduk vertikal. Mobilitas vertikal adalah 

perpindahan penduduk dengan perubahan status pekerjaan misalnya seorang 

petani yang bekerja menjadi tukang ojek sedangkan yang di maksud kan 

mobilitas horizontal atau yang sering disebut mobilitas geografis yaitu 

perpindahan penduduk yang melewati batas administrasi wilayah lain dengan 

periode waktu tertentu (Mantra, 1978).  

Batas administrasi (Sukamdi, 1991) meliputi batas provinsi, kabupaten, 

kecamatan, kelurahan atau dukuh, namun hingga saat ini  belum ada kesepakatan 

para ahli mengenai batas seseorang dikatakan sebagai pelaku mobilitas 

penduduk, namun (Mantra, 1978) melakukan penelitian di Bantul dengan batas 

dukuh dan dengan waktu tidak lebih dari enam jam. Alasan pengambilan batas 

enam jam dengan tujuan untuk mengetahui orang-orang yang melakukan 

mobilitas ulang aling. Mobilitas penduduk dilihat dari niatan di daerah tujuan 

tertentu dapat dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas penduduk permanen atau 

mobilitas penduduk non permanen.  

Secara non permanen, migrasi penduduk adalah terjadinya gerakan 

penduduk dari satu tempat ke tempat lain yang tidak memiliki niat untuk 

menetap. Sedangkan migrasi permanen adalah perpindahan penduduk dari satu 

tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk menetap dapat diartikan pula 

mobilitas penduduk permanen yaitu migrasi sedangkan mobilitas non permanen 

disebut juga migrasi sirkuler. Migrasi sirkuler ini pun bermacam-macam 

jenisnya ada yang ulang-alik, periodik seperti anak sekolah yang melakukan 

perjalanan ulang-alik di hari yang sama yang melewati batas administrasi 

tertentu minimal dusun sampai kabupaten, atau seseorang pekerja penglaju misal 

tempat tinggal di Jogja tetapi bekerja di Solo. Mobilitas non permanen (sirkuler)  

dapat terjadi antara desa-desa, desa-kota, kota-desa, dan kota-kota, ulang alik 
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dan mondok adalah jenisnya untuk lebih jelas memahaminya tercantum pada 

tabel 2 dibawah ini, di bedakan dalam segi waktu dan niatan dari pelaku migran 

itu sendiri dari batasan waktu tersebut dapat di turunkan kedalam gambar 1.1 

skema bentuk-bentuk mobilitas penduduk (Mantra, 1978).  

Tabel 2 Batasan Ruang dan Waktu dalam penelitian MP oleh Ida Bagoes Mantra 

Tahun 1975 di Dukuh Piring dan Kadirojo di DIY 

Sumber : Ida Bagoes Mantra, 1978 

Gambar 1 Skema Bentuk Mobilitas Penduduk 

Mobilitas Penduduk

  Mobilitas Penduduk 

Permanen

MP Horizontal (Perpindahan 

Geografis)

MP Vertikal (Perubahan status)

Ex : Petani menjadi tukang ojek

Mobilitas Penduduk    

Non-permanen

 Migrasi
   Mobilitas Penduduk  

Ulang-alik & Mondok

  Internal     Internasional

Swadaya dan Pemerintah 

(Transmigrasi)                 

Sumber :  Mantra, 1978 dimodifikasi 

Mobilitas penduduk diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia 

nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga Sejahtera Pasal 1 ayat 7, yaitu pergerakan penduduk dengan melewati 

batas administrasi tingkat II, tidak dijelaskan secara jelas untuk batas 

administrasinya (UU RI No.10 tahun 1992:7).  

No Bentuk Mobilitas Batas Wilayah Batas Waktu 

1.  Ulang-alik (commuting) Dukuh (dusun) Enam jam atau lebih dan kembali 

pada hari yang sama 

2.  Menginap/mondok di 

daerah tujuan 

Dukuh (dusun)  Lebih dari satu hari tetapi kurang 

dari enam bulan 

3. Permanen/menetap di 

daerah tujuan 

Dukuh (dusun)  Enam bulan atau lebih menetap di 

daerah tujuan 
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Standing, 1987 dalam Trisnaningsih, 2016 Hal tersebut dijabarkan kembali 

bahwa penetapan batas administrasi perpindahan penduduk memang rumit, dan di 

jabarkan menjadi empat dimensi yaitu ruang, tempat tinggal, waktu dan 

perubahan kegiatan maupun status, ke empat hal tersebut sekilas sama namun 

sebenarnya memiliki makna yang berbeda ruang diartikan sebagai tempat, dari 

tempat satu ketempat yang lain kedaerah yang berbeda, tempat tinggal yaitu 

durasi masa tinggal di tempat tujuan hal ini karena dapat menentukan status 

migran tersebut, mengenai waktupun sulit untuk menggambarkan apakah 

seseorang dapat disebut migran atau tidak karena tidak ada kesepakatan mengenai 

waktu namun menurut BPS seseorang dikatakan migran apabila ditempat tujuan 

sudah enam bulan, namun pada penelitian mobilitas penduduk di Kepulauan 

Solomon menggunakan batas waktu seseorang dikatakan migran selama 24 jam 

atau lebih dan tidak termasuk orang yang bepergian seharian atau nglaju dan 

dikatakan migran apabila seseorang bepergian dengan jarak yang cukup jauh, 

perubahan kegiatan hal tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu pemicu orang 

melakukan perpindahan penduduk adanya faktor pendorong dan penarik yang 

membuat orang melakukan perpindahan penduduk tersebut, di desa bekerja 

sebagai tani namun setelah perpindahan penduduk dapat bekerja sebagai tukang 

ojek atau kuli bangunan dan sebagainya. 

Menurut Todaro (1998), aspek yang mempengaruhi seseorang melakukan 

migrasi adalah aspek ekonomi, pendidikan, sosial, dan demografi. Aspek ekonomi 

merupakan aspek yang berpengaruh terhadap upah pada tempat asal memiliki 

kebutuhan yang berbeda dan tingkat pendapatan juga di pengaruhi oleh tingkat 

pendidikan pelaku migran tersebut (Hamidi & Hasibi, 2014).  

1.2 Pengertian Migrasi 

 1.2.1 Teori Menurut E. G. Ravenstein (1885) 

 Ravenstein dalam Subadi, 2007 kajian migrasi muncul sejak dahulu namun 

pada tahun 1881 Ravenstein menuangkan dalam buku hukum migrasi (The Laws 

of Migration) hasil melakukan analisis Sensus di Inggris, hukum tersebut adalah 

1. Migrasi berbanding lurus dengan penduduk yang datang dan penduduk yang 
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pergi dan berbanding terbalik dengan jarak, 2. Migrasi terjadi pada pusat-pusat 

industri atau perkotaan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, 3. Adanya arus 

migrasi pergi dan kembali,4. Orang orang yang lahir di desa lebih tinggi 

melakukan migrasi dibandingkan orang yang tinggal dikota,5. Perempuan lebih 

cenderung melakukan migrasi dibandingkan laki-laki. Hukum-hukum migrasi 

diatas dijabarkan kembali oleh berbagai teori migrasi yang hampir sama.Teori-

teori Migrasi tersebut, sebenarnya bersumber dari hukum migrasi E.G.Ravenstein, 

yang dirumuskannya pada tahun 1885. Menurut Ravenstein (1885) ada 7 (tujuh) 

hukum migrasi yang ia rumuskan : 

1. Migrasi dan jarak. 

Migran jarak dekat lebih besar dari migran jarak jauh.Migran jarak jauh lebih 

tertuju ke pusatperdagangan dan industri. 

2. Migrasi Bertahap 

    Adanya migrasi yang terarah migrasi terjadi dari desa-kota kecil terus ke kota 

besar  

 3.Arus dan Arus balik Migrasi 

    Setiap arus migrasi utama akan menimbulkan arus balik penggantinya  

4. Migrasi dan Disparitas 

    Disparitas desa-kota akan mendorong terjadinya migrasi. 

1.2.2 Teori Migrasi Everest S. Lee (1966) 

  Lee 1966, berpendapat mobilitas penduduk permanen (migrasi) atau non 

permanen (sirkuler)memiliki kesamaan yang sama, adanya faktor penarik dan 

pendorong dalam melakukan mobilitas penduduk (dalam Subadi, 2016:17). Suatu 

mobilitas akan lebih baik dilakukan jika memang seseorang merasa dengan 

melakukan perpindahan tempat tinggal dirasa lebih baik dan menguntungkan dari 

tempat tinggal sekarang. Teori faktor pendorong dan penarik mengartikan bahwa 

kejadian migrasi selalu berkaitan dengan tempat tinggal asal, daerah tujuan, 
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tantangan dan faktor pribadi. Di daerah asal dan daerah tujuan terdapat faktor 

positif dan negatif, serta faktor netral dalam melakukan migrasi. 

   Faktor positif (+) merupakan faktor penarik atau faktor yang membuat 

seorang migran untuk melakukan migrasi di daerah tujuan karena faktor penarik 

dipengaruhi oleh karakteristik dan daya tarik daerah tujuan tersebut, sehingga 

migran mampu melakukan proses migrasi. Faktor negatif merupakan faktor yang 

dapat menahan atau mendorong seseorang untuk tetap tinggal di daerah tersebut. 

Faktor netral (0) merupakan faktor yang tidak menjadi masalah dalam 

pengambilan keputusan untuk bermigrasi  (Lee, 1976 dalam Telaumbanua 2012). 

Selain faktor penarik dan pendorong adanya faktor penghalang dalam melakukan 

migrasi seperti terhalangnya jarak dari tempat tinggal sekarang ke tempat tujuan 

dan tergantung dari pribadi migran itu sendiri mengenai lingkungan sosial, budaya 

dan lingkungan hal diatas dapat dijadikan pertimbangan akan melakukan migrasi 

atau tidak nya seseorang.  

1.faktor di daerah asal (Origin) 

2. faktor di daerah tujuan (Destination) 

3.faktor penghalang migrasi (Barrier) 

4. faktor individu (pribadi) 

 

 

 Arus balik Migrasi 

Menurut Lee,mengenai arus dan arus balik ada enam hal yang harus diperhatikan 

yaitu: 

1. Migrasi biasanya memiliki arus yang teratur 

2. Arus migrasi yang besar memiliki arus balik yang besar pula 
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3. Efisiensi arus, dapat dilihat dari migrasi neto apabila jumlah migrasi neto 

negatif(-) artinya tempat asal memiliki faktor yang negatif begitupun 

sebaliknya, apabila migrasi neto (+) daerah asal memiliki faktor yang baik 

4. Efisiensi arus dan arus balik cenderung menjadi rendah jika faktor di tempat 

asal dan tempat tujuan sama 

5. Efisiensi arus berbanding dengan kondisi ekonomi yaitu, meningkat pada masa 

makmur dan menurunnya tingkat stress (Lee, dalam Subadi 2007: 27-31). 

 Volume Migrasi 

1. Volume migrasi dalam satu wilayah tertentu bervariasi sesuai dengan 

keanekaragaman daerah di wilayah tersebut 

2. Besarnya volume migrasi sebanding dengan keanekaragaman orang 

3. Volume migrasi berkaitan dengan kesulitan mengatasi penghalang 

4. Volume dan tingkat migrasi sebanding dengan kemajuan keadaan di suatu 

negara atau wilayah (Lee, dalam Subadi 2007: 27-31). 

 

 Karakteristik Migran 

Menurut Lee, karakteristik migrasi sebagai berkut : 

1. Migrasi itu selektif 

2. Migrasi yang tertarik oleh faktor positif di daerah tujuan, cenderung merupakan 

seleksi positif 

3. Migran yang memberi reaksi terhadap faktor negatif ketempat asal, umumnya  

merupakan hasil seleksi negatif atau bila faktor minus yang menggerakan 

seluruh kelompok penduduk untuk migrasi, maka mereka tidak merupakan 

migran seleksi seumur hidup 

1.2.3 Teori Menurut Michael P. Todaro (1980)  

   Teori migrasi yang dikemukakan oleh Todaro menjelaskan tentang adanya 

perbedaan upah akibat dari perbedaan status desa-kota. Tingkat pekerjaan yang 

tinggi akan menghasilkan upah yang besar (Todaro dan Smith, 2003; Lucas& E E, 

2016). Semakin bertambahnya tahun, maka peluang kerja di daerah perkotaan lebih 
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banyak dibandingkan dengan diperdesaan. Hal ini mengakibatkan para migran lebih 

banyak tinggal di kota dibandingkan dengan di pedesaan (Ramdhani, 2013). Akibat 

terjadinya perbedaan tersebut, maka terjadi pula perbedaan upah antara pedesaan 

dengan perkotaan untuk menghasilkan kesejahteraan (Octania, 2014 dalam 

Telaumbanua 2012).  

1.2.4 Teori Menurut Robert Norris (1972) 

 

Sumber : Robert E. Norris (1972) 

Gambar 1.5.1 Skema Bentuk Mobilitas Penduduk 

Menurut Norris, berpendapat bahwa ada teori yang kurang dari teori Lee 

yaitu migrasi kembali, kesempatan kerja, dan migrasi paksaan. dalam migrasi 

penting memperhatikan migran terpaksa, dan migran kembali yang gagal di 

tempat tujuan. Asumsinya tidak semua migran akan sukses di daerah tujuan. 

Migran terpaksa adalah mereka yang terpaksa pindah karena orang tuanya pindah 

tugas kerja kasus ini juga dapat terjadi di kalangan Militer, Hakim Polisi dan 

Jaksa. Pendapat Norris daerah asal migran memiliki ikatan batin yang sangat kuat 

penuh kenangan dan lebih kepada faktor psikologis tempat lahir, saudara, teman 

bermain atau teman sebaya itu sebabnya faktor kembali sangat penting (Norris, 

1972 dalam Mantra 1979). 

1.2.5 Teori Menurut Mabogunje (1970) 

Mengemukakan bahwa jaringan (Network) sangat penting untuk mengetahui 

hubungan migran dari desa kekota, dengan jaringan informasi dapat mengetahui 

informasi baik atau buruk yang biasanya datang dari keluarga atau teman yang 
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sudah dulu melakukan migrasi, Migran melakukan migrasi daerah yang memiliki 

perekonomian yang terbelakang menuju daerah dengan perekonomian tinggi. Hal 

ini mengakibatkan penduduk di perkotaan semakin padat dibandingkan dengan 

pedesaan. 

1.2.6 Teori Migrasi Desa-Kota 

Beberapa hipotesa hasil penelitian mengenai migrasi desa-kota mula-mula 

didasarkan atas dasar, sebagai berikut : 

1. Perpindahan penduduk desa -kota mengakibatkan pertumbuhan di kota 

menjadi padat dan kemiskinan di perkotaan meningkat, karena para migran 

biasanya tidak memiliki kemampuan diri 

2. Mayoritas migran tinggal di daerah kumuh dan terlarang 

3. Migran biasanya berasal dari keluarga yang tidak mampu 

4. Arus migrasi ke kota biasanya di dominasi dari daerah perdesaan terpencil 

5. Para migran yang terpaksa meninggalkan daerah perdesaan karena masalah 

ekonomi 

6. Perbaikan keadaan di desa akan mengurangi arus migrasi desa-kota 

7. Harus adanya program pembangunan di desa agar mengurangi migrasi desa-

kota (Pardoko, 1987 dalam Subadi 2007:39-40) 

1.2.7 Faktor-faktor Pendorong dan Penarik Terjadinya Penduduk melakukan 

migrasi 

Menurut (Rozy Munir,1981 dalam Puspitasari, 2010), mengatakan bahwa: 

1. Faktor-faktor pendorong yang menyebabkan penduduk bermigrasi dari desa 

ke kota, sebagai berikut : 

 Makin berkurangnya sumberdaya alam di daerah asal 

 Menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal, karena masuknya 

teknologi yang menggunakan mesin-mesin 

 Adanya tekanan atau diskriminasi politik, agama, suku, di daerah asal 

 Tidak cocok lagi dengan adat budaya/kepercayaan di daerah asal 
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 Bencana alam baik banjir, kebakaran musim kemarau atau adanya wabah 

penyakit 

2. Faktor-faktor penarik yang menyebabkan penduduk melakukan migrasi 

 Adanya rasa superior di tempat yang baru atau kesempatan untuk 

memasuki lapangan pekerjaan yang cocok 

 Kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik 

 Kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi 

 Keadaan lingkungan dan keadaaan hidup yang menyenangkan 

 Adanya aktivitas kota besar, tempat-tempat hiburan, pusat kebudayaan 

 

1.2.8 Pola Migrasi 

Ada tiga pola migrasi desa ke kota yaitu : 

1. Migrasi temporer kaum laki-laki yang terpisah dari keluarga mereka. 

2. Migrasi keluarga ke wilayah perkotaan yang diikuti oleh migrasi balik ke 

kampung halaman. 

3. Pembangunan rumah tangga keluarga urban yang permanen.  

 

 Survei Penduduk 

Survei penduduk dilakukan dengan sample atau studi kasus yang hanya 

mengambil sebagian  dari populasi suatu daerah. Survei penduduk pada kasus 

mobilitas penduduk umumnya dilakukan instansi dan lembaga tertentu dengan  

tema yang diteliti aspek-aspek ekonomi, proses dan dampak dari perilaku 

mobilitas penduduk terhadap tingkat ekonomi rumah tangga daerah asal, dalam 

survei mobilitas penduduk ada dua pendekatan yaitu retrospektif dan prospektif 

dalam penelitian ini menggunakan data dari sumber survei antar sensus 

tahun2015. (Ida Bagoes Mantra, 2013) 
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1.5.2  Penelitian Sebelumnya 
Penelitian dengan tema migrasi penduduk sudah banyak  dilakukan 

sebelumnya oleh peneliti lain dengan lokasi penelitian yang berbeda-beda. 

Penelitian tersebut antara lain : 

Ayu Wulan Puspitasari (2010), dengan Judul “Analisis Faktor-

Faktor yang mempengaruhi minat migrasi Sirkuler ke Kabupaten Semarang” 

bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi niatan untuk 

bermigrasi di daerah lain. Penelitian ini menggunakan metode survey, 

penentuan populasi menggunakan proporsional stratified random sampling 

dengan metode analisis regresi logistik (Logistic Regression Model). Hasil 

dari penelitian ini berupa tabel analisis regresi logistik yaitu dari 100 

responden 63 memilih untuk tidak berniat menetap didaerah tujuan Berarti 

sebagian besar responden tetap mempunyai keniatan sebagai migran sirkuler, 

berdasarkan analisis Logistic Regression niat bermigrasi sirkuler dipengaruhi 

secara signifikan oleh variabel usia (AGE), variabel pendapatan (WAGE) dan 

variabel kepemilikan tanah (LAND). Berdasarkan hasil survey di lapangan, 

migran sirkuler sebagian besar belum menikah. Mereka melakukan migrasi 

sirkuler dengan alasan untuk mendapatkan pengalaman baru. Sedangkan bagi 

migran sirkuler yang sudah menikah, alasan melakukan migrasi sirkuler 

untuk mencukupi kebutuhan (Tabel 3.1). 

Aulisa Rahmi, Iwan Rudiarto (2013) dengan judul “Karakteristik 

Migrasi dan Dampaknya terhadap Pengembangan Pedesaan Kecamatan 

Kedungjati, Kabupaten Grobogan” bertujuan mengkaji karakteristik terhadap 

rumah tangga petani masyarakat di Kecamatan Kedungjati, Kabupaten 

Grobogan sesuai dengan kondisi eksisting dan kontekstual di lapangan. 

Metode penelitian menggunakan observasi lapangan dan kuesioner dianalisis 

dengan metode statistik deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini disajikan 

dalam bentuk tabel dan grafik, yaitu Di Kecamatan Kedungjati, petani 

melakukan migrasi dikarenakan dua alasan utama; pertama petani yang tidak 

memiliki peluang dalam mengakses dan memanfaatkan sumberdaya pedesaan 

yang ada di Kecamatan Kedungjati serta berbagai limitasi kondisi fisik 
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sumberdaya alam yang tersedia. Kedua adalah petani yang melakukan 

migrasi untuk meningkatkan pendapatan keluarga, penentuan lokasi migrasi 

dipengaruhi oleh setidaknya jenis kelamin migran, jenis pekerjaan, sumber 

pekerjaan, dan jarak (Tabel 3.1). 

Didit Purnomo (2009), dengan judul “Fenomena Migrasi Tenaga 

Kerja dan Perannya bagi Pembangunan Daerah Asal studi Empiris di 

Kabupaten Wonogiri”. Tujuan penelitian untuk menganalisa bagaimana 

kondisi tenaga kerja didaerah Kabupaten Wonogiri dan menganalisis dampak 

migrasi terhadap tingkat kesejahteraan di daerah Kabupaten Wonogiri. 

Metode penelitian ini menggunakan metode survey lapangan, analisis data 

menggunakan kuantitatif analisis deskripsi dan analisis regresi linier. Hasil 

penelitian ini ada variabel yang tidak mempengaruhi pelaku migrasi menetap 

didaerah tujuan yaitu Aset, Pekerjaan daerah asal, dan Pendapatan di daerah 

tujuan, adapun variabel yang mengikat secara signifikan yaitu umur, status 

pernikahan, Pendidikan yang mempengaruhi minat migran menetap didaerah 

tujuan. Hasil survei lapangan pelaku migrasi didominasi dengan Pendidikan 

rendah yaitu SD (Sekolah Dasar) sebesar 50,2 persen dan ketika merantau 

bekerja di sector informal yaitu jadi pedagang bakso, pedagang jamu gendong 

dan buruh kasar. Adanya perubahan  yang meningkat sebagai akibat dari 

meningkatnya pendapatan dari perantau di daerah rantauan (Tabel 3.1). 

Permatasari Telaumbanua (2016)  mengenai mgrasi risen di daerah  

Istimewa Yogyakarta berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1980-2010,  

dengan tujuan mengkaji karateristik migran risen yang masuk ke Provinsi 

DIY berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010,menggunakan metode 

penelitian analisis deskriptif dengan hasil penelitian yaitu migran risen masuk 

ke provinsi Yogyakarta berdasarkan kelompok umur usia produktif dengan 

usia tamatan SMA,  Kegiatan migran risen seminggu yang lalu adalah bukan 

angkatan kerja. Jika dilihat menurut lapangan pekerjaan utama, migran risen 

mayoritas bekerja pada sektor jasa. Status pekerjaan utama migran adalah 

sebagai buruh atau karyawan atau pegawai (Tabel 3.1). 
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      Setiyo Nugroho (2017), melakukan penelitian mengenai Arus Migrasi 

Risen di Indonesia Tahun 1980-2010, dengan tujuan mengetahui arus migrasi 

risen yang terjadi di Indonesia Tahun 1980-2010 dan dinamika migrasi risen  

Indonesia Tahun 1980-2010 dengan metode deskrptif menghasilkan sebuah 

kesimpulan Arus Migrasi risen di Indonesia dari tahun 1980-2010 terus 

meningkat Dinamika kondisi pembangunan ekonomi megalami peningkatan 

yang sangat drastis 

Sudibia (2012), melakukan penelitian mengenai pola migrasi dan 

karakteristik migran berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2010 di Provinsi 

Bali. Hasil Penelitian beliau antara lain pertama, jumlah migran risen yang 

masuk ke Bali berdasarkan hasil  Sensus Penduduk 2010 cenderung 

meningkat dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2000 yaitu meningkat 

dari 76,6 ribu orang menjadi 102,4 ribu orang selama periode 2000-2010. 

Jumlah migran keluar dari Provinsi Bali cenderung menurun dari 54,8 ribu 

orang menjadi 41,2 ribu orang selama periode 2000-2010. Kedua, pola 

migrasi risen yang masuk ke Provinsi Bali pada tahun 2000 tidak berbeda 

nyata dengan keadaan pada tahun 2010 (Tabel 3.1). 

Umrotun  (1997),  Mobilitas penduduk non permanen dan remitan 

desa Tanjung kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten Jawa Tengah, hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa alasan penduduk melakukan mobilitas 

karena faktor ekonomi, usia migran berkisar 19-55 tahun berpendidikan 

rendah sebagian besar tidak punya lahan pertanian, pendapatan migran 

berkisar 75.000-600.000. remiten dimanfaatkan untuk kebutuhan primer yaitu 

makan, pendidikan pajak  (Tabel 3.1) 

Septi Herdianti (2018), melakukan penelitian mengenai Analisis 

migrasi risen berdasarkan hasil SUPAS tahun 2015 di Kabupaten Grobogan. 

Tujuan penelitian (1) menganalisis karakteristik migran risen berdasarkan 

hasil SUPAS tahun 2015 dan (2) memetakan arah dan volume migrasi risen 

dari Kabupaten Grobogan berdasarkan hasil SUPAS. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dan Analisis spasial. 
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Berdasarkan penelitan sebelum nya di atas, yang membedakan 

penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah Daerah penelitian. Penulis 

mengambil daerah Kabupaten Grobogan sebagai lokasi penelitian karena 

daerah tersebut memiliki karakteristik wilayah yang berbeda dengan peneliti 

sebelumnya, data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data 

sekunder hasil Survei penduduk antar sensus (SUPAS) tahun 2015 untuk 

mengetahui arus migrasi pada setiap daerah dan didukung data sekunder lain 

terkait kependudukan.  
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Tabel 3 Penelitian Sebelumnya 

No Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

1 Ayu Wulan 

Puspitasari, 

2010 

 Skripsi 

Analisis Faktor-Faktor 

yang mempengaruhi 

minat migrasi Sirkuler 

ke Kabupaten Semarang 

1.  Mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi niatan untuk 

bermigrasi di daerah lain 

Metode Survei 

proporsionalstratified 

metode analisis regresi 

logistik (Logistic 

Regression Model). 

Dari 100 responden 63 memilih 

untuk tidak berniat menetap 

didaerah tujuan sebagian besar 

tetap mempunyai niatan sirkuler  

2 Aulisa Rahmi, 

Iwan Rudiarto 

(2013) 

Jurnal 

Karakteristik Migrasi 

dan Dampaknya 

terhadap 

Pengembangan 

Pedesaan Kecamatan 

Kedungjati, Kabupaten 

Grobogan 

Mengkaji karakteristik terhadap 

rumah tangga petani masyarakat 

di Kecamatan Kedungjati, 

Kabupaten Grobogan 

Survei lapangan dan 

Metode statistik deskriptif 

kuantitatif 

yaitu Di Kecamatan Kedungjati, 

pertama petani yang tidak 

memiliki peluang dalam 

mengakses dan memanfaatkan 

sumberdaya pedesaan  
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3 Didit Purnomo 

(2009), Jurnal 

Fenomena Migrasi 

Tenaga Kerja dan 

Perannya bagi 

Pembangunan Wonogiri  

Menganalisa bagaimana kondisi 

tenaga kerja & tingkat 

kesejahteraan didaerah Kabupaten 

Wonogiri  

 

Metodesurvey lapangan 

dan  analisis deskripsi dan 

analisis regresi linier 

Pendidikan rendah yaitu SD,50,2 

persen dan ketika merantau 

bekerja pd sector informal 

4 Permatasari 

Telaumbanua 

(2016), Skripsi
 

Migrasi Risen di 

Provinsi  Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

hasil sensus penduduk 

tahun 1980-2010 

1. mengakaji karakteristik migrasi 

risen hasil SP tahun 1980-2010 di 

DIY 

2. Mengetahui arus migrasi risen 

berdasarkan hasil SP tahun 1980-

2010 

Analisis deskriptif dan 

spasial 

1. Peta arus migrasi risenantar 

provinsi dan deskripsi analisis 

migrasi risen  

5 Setiyo Nugroho 

(2017),  Skripsi 

Arus Migrasi Risen di 

Indonesia Tahun 1980-

2010 

1. Mengetahui arus migrasi risen 

yang terjadi di Indonesia Tahun 

1980-2010 

2. Mengetahui Dinamika migrasi 

risen  Indonesia Tahun 1980-

2010 

Analisis deskriptif Arus Migrasi risen di Indonesia 

dari tahun 1980-2010 terus 

meningkat 

Dinamika kondisi pembangunan 

ekonomi megalami peningkatan 

yang sangat drastis. 
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6 Sudibia,Dkk 

2012 

Jurnal 

Pola Migrasi dan 

Karakteristik Migran 

Berdasarkan hasil SP 

2010 di Provinsi Bali 

1.mengetahui pola migrasi 

penduduk di Provinsi Bali 

berdasarkan hasil SP 2010; dan  

2 karakteristik migran masuk di 

Provinsi Bali berdasarkan hasil 

SP 2010 

Analisis deskriptif Jumlah migran risen yang masuk 

ke Bali 2010 meningkat 

dibandingkan dengan tahun 2000 

yaitu meningkat. 

7 Umrotun, 1997 

Jurnal 

Mobilitas penduduk non 

permanen dan remitan 

desa Tanjung 

kecamatan Juwiring 

Kabupaten Klaten Jawa 

Tengah 

mengetahui alasan penduduk 

melakukan mobilitas dan aktivitas 

di daerah tujuan,  karakteristik 

pelaku mobilitas sirkuler yang 

meliputi karakteristik demografis, 

sosial, dan ekonomi; 

Survey menggunakan 

kuisioner 

bahwa pddk melakukan mobilitas 

karena faktor ekonomi, usia 

migran berkisar 19-55 

berpendidikan rendah, 

pendapatan migran berkisar 

75.000-600.000. 

8 Septi Herdianti, 

2018 

Penulis 

Analisis migrasi risen 

berdasarkan hasil 

Survei Penduduk Antar 

(SUPAS) tahun 2015 di 

Kabupaten Grobogan 

   

1 menganalisis karakteristik 

migran risen berdasarkan hasil 

SUPAS tahun 2015 ; 

2 memetakan arah dan volume 

migrasi risen dari Kabupaten 

Grobogan berdasarkan SUPAS. 

Analisis Deskriptif dan 

analisis spasial 

1. Kriteria pelaku 

dipengaruhi oleh umur, 

pendidikan status 

pernikahan, 

2.  Arah migrasi risen dari 

Kabupaten Grobogan 

terbanyak ke Kota 
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Sumber : Diolah oleh penulis, Tahun 2018

Semarang,Volume 

migrasi risen 

berdasarkan data hasil 

SUPAS tahun 2015 

jumlah jiwa yang 

melakukan migrasi risen 

keluar lebih banyak 

dibandingkan jumlah 

migrasi masuk. 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Migrasi adalah perpindahan penduduk secara permanen. Pergerakan 

penduduk dengan melewati batas administrasi dengan menetap selama enam 

bulan atau sekurangnya tetapi memiliki niat untuk menetap. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder data yang berasal dari hasil sensus dan survei Badan 

Pusat Statistik Kabupaten Grobogan yang direpresentatif kan ke dalam tabel atau 

buku dokumen yang dipublikasikan dan memiliki nilai validitas yang dapat 

dipertanggung jawabkan. Data yang digunakan dan dibutuhkan tersebut adalah 

data hasil Survei penduduk antar sensus (SUPAS) tahun 2015. Variabel yang 

diperlukan untuk menganalisis data-data migrasi yaitu umur yang diukur dengan 

satuan tahun, variabel pekerjaan ,variabel tingkat pendidikan yang diukur dengan 

satuan tahun, variabel status perkawinan yang dihitung dengan dummy dan 

variabel kepemilikan lahan yang dihitung dengan dummy variabel sebagai 

variabel independen. Variabel independen tersebut diperkirakan mempunyai 

pengaruh terhadap variabel dependen yaitu minat migrasi risen masuk dan keluar 

Kabupaten Grobogan. Variabel dummy adalah variable untuk mengkuantitatifkan 

variabel yang bersifat kualitatif (misal: jenis kelamin, ras, agama, perubahan 

kebijakan pemerintah, perbedaan situasi dan lain-lain). Berdasarkan teori dan 

penelitian terdahulu maka muncul kerangka pemikiran yang dapat dijelaskan pada 

gambar 3.1 sebagai berikut :  

MIGRASI RISEN

Kelompok umur
Tingkat 

Pendidikan
Status Pernikahan Status Pekerjaan 

Arus Migrasi

 

 

Gambar 2 Kerangka Pikir Penelitian 
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1.7 Batasan Operasional 

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan menetap dari suatu 

tempat ke tempat lain dengan melampaui batas administrasi (Dukuh, kelurahan, 

kecamatan, kota, provinsi bahkan antar negara) (Mantra, 1987). 

Migrasi Masuk (Inmigration) adalah masuk nya penduduk ke suatu daerah 

tempat        tujuan 

Migrasi Keluar (outmigration) adalah perpindahan penduduk keluar dari 

daerah asal. 

Migrasi Neto (Netmigration) adalah selisih antara jumlah migrasi masuk dan 

migrasi keluar. Apabila migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar, maka 

disebut migrasi neto positif, sedangkan jika migrasi keluar lebih besar daripada 

migrasi masuk, maka disebut migrasi neto negative. 

Migrasi risen merupakan migrasi dimana tempat tempat tinggal lima tahun 

yang lalu berbeda dengan tempat tinggal sekarang pada saat pencacahan oleh 

BPS.   

Tempat tinggal lima tahun yang lalu adalah Provinsi Tempat tinggal 

responden lima tahun yang lalu sebelum dilakukan pencacahan. 

Tempat tinggal terakhir adalah Provinsi tempat tinggal responden saat ini. 

Arus migrasi adalah arah perpindahan yang terjadi dari daerah asal menuju 

daerah tujuan dalam jangka waktu tertentu.   

Volume Migrasi adalah jumlah atau banyaknya migran yang melakukan 

perpindahan dari tempat asal ketempat tujuan. 

Transmigrasi adalah pemindahan atau kepindahan penduduk dari suatu 

daerah untuk menetap di daerah lain yang ditetapkan didalam wilayah Indonesia 

guna pembangunan negara yang diatur dalam undang-undang  

Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan 

pekerjaan disuatu unit usaha/kegiatan. 


