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ANALISIS MIGRASI RISEN BERDASARKAN HASIL SURVEI 

PENDUDUK ANTAR SENSUS (SUPAS) TAHUN 2015 DI KABUPATEN 

GROBOGAN, JAWA TENGAH 

 

Abstrak 

 

Migrasi risen adalah perpindahan penduduk bertempat tinggal sekarang berbeda 

dengan tempat tinggal sebelum nya 5 tahun yang lalu. Tujuan penelitian ini 

pertama, untuk menganalisa karakteristik migran risen Kabupaten Grobogan 

berdasarkan hasil SUPAS 2015; kedua menganalisis distribusi sebaran migrasi 

risen dari Kabupaten Grobogan berdasarkan hasil SUPAS 2015. Penelitian ini 

mengggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan sumber data sekunder 

menggunakan analisis deskriptif dan analisis spasial interaksi keruangan. Hasil 

dari penelitian ini kriteria pelaku migran dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, 

pendidikan yang ditamatkan, status pernikahan dan status pekerjaan. Berdasarkan 

kelompok umur pelaku migran laki-laki lebih dominan dan pada umur produktif 

antara umur 20-35 tahun, rata-rata bekerja pada bidang jasa ;Arah migrasi risen 

dari Kabupaten Grobogan terbanyak ke Kota Semarang, hal ini di pengaruhi oleh 

jarak dan faktor pendorong penarik lainnya terutama banyaknya lapangan 

pekerjaan yang tersedia pada kota tujuan yaitu Kota Semarang. Volume migrasi 

risen berdasarkan data hasil jumlah jiwa yang melakukan migrasi risen keluar 

lebih banyak dibandingkan jumlah migrasi yang masuk ke Kabupaten Grobogan 

hal ini terlihat pada jumlah migrasi neto dengan hasil negatif (-) sebesar -15157 

Jiwa, arti nya banyak nya migran keluar dibandingkan migran yang masuk pada 

Kabupaten Grobogan tersebut. 

 

Kata Kunci : Mobilitas Penduduk, Migrasi Risen, Arus Migrasi. 

 

Abstract 

 

Recent migration is the transmigration of people living in a different place from 

where they lived 5 years ago. The purposes of this study are first, to analyze the 

characteristics of recent migrants in Grobogan Regency based on the results of 

SUPAS 2015; second, to analyze the distribution of recent migration from 

Grobogan Regency based on the results of SUPAS 2015. This study uses a 

quantitative method with the secondary data sources are analyzed by descriptive 

analysis and spatial analysis.  The results of the study of migrants criteria are 

influenced by age, sex, education completed, marital status and employment 

status. Based on the age group, male migrants are dominant and in productive age 

between the ages of 20-35 years,most of them work in the service sector. The line 

of migration is from Grobogan Regency to the City of Semarang, which is 

influenced by distance and some driving factors, especially there are high number 

of jobs vacancies available in the destination city, Semarang City. The volume of 

recent migration based on the results of, shows that the number of recent migrant 

out are more than the number of migrants entering Grobogan Regency, as seen in 
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the number of net migrations with negative results (-) of -15157 souls, meaning 

that migrants outperform migrants who enter the Grobogan Regency. 

 

Keywords: Population Mobility, Rising Migration, Migration Flow. 

 

1. PENDAHULUAN 

Perpindahan penduduk terjadi sejak Indonesia belum merdeka hingga saat ini 

kegiatan perpindahan penduduk masih terjadi hal ini dikarenakan perpindahan 

penduduk merupakan salah satu proses pembangunan suatu daerah. Seseorang  

yang  melakukan  perpindahan tempat tersebut disebut migran.  

 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. 

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 
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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. 

 

2. METODE 

Data sekunder yang sudah di dapatkan dari hasil sensus dan survei yang 

dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik berupa data hasil survei antar sensus 

(SUPAS) tahun 2015 kemudian diolah dengan menggunakan Microsoft Excel. 

Data tersebut meliputi data kelompok umur, jenis kelamin, status pernikahan dan 

status pekerjaan diinput dalam  tabel, membuat kolom untuk variabel bebas dan 

baris untuk variabel terikat menghasilkan tabel silang maupun grafik agar dapat 

dipahami untuk mencapai tujuan penelitian mengenai karakteristik migrasi 

tersebut kemudian di representasikan kedalam bentuk peta untuk memudahkan 

mengetahui arah dan volune migrasi risen yang merupakan tujuan ke dua. Hasil 

pengolahan data kemudiaan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif 

dan analisis spasial. 

Analisis Deskriptif Kuantitatif Dilakukan untuk mengetahui gambaran 

data mentah yang akan di analisis, untuk itu perlu kecermatan dan ketelitian yang 

tinggi untuk hasil yang baik, data mentah yang bersumber dari data sekunder. 

Analisis Spasial dengan pendekatan analisis interaksi keruangan dilakukan untuk 

mengetahui hubungan timbal balik dari suatu daerah yang saling berhubungan 

dari daerah asal kedaerah tujuan, serta mengetahui pola sebaran migrasi di 

kabupaten Grobogan 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Migran Risen menurut Umur 

Tabel 2 Persentase Migrasi Risen Keluar berdasarkan jenis 

kelamin dan kelompok umur 

Umur 
Persentase 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

5-9 4,71 1,47 6,18 

10-14 2,48 3,33 5,81 

15-19 5 8,15 13,15 

20-24 18,83 29,53 48,36 

25-29 22,97 31,14 54,11 

30-34 12,53 9,73 22,26 

35-39 14,2 5,28 19,48 

40-44 3,14 1,49 4,63 

45-49 7,6 3,477 11,077 

50-54 0 3,455 3,455 

55-59 0 2,55 2,55 

60-64 0 0,35 0,35 

65-69 0 0 0 

70-74 2,18 0 2,18 

75+ 0,19 0 0,19 

Jumlah 100 100 100 

Sumber : BPS, 2015 (Diolah) 

Umur sangat berpengaruh untuk melakukan migrasi terkait fisik/tenaga 

pelaku migran karena biasanya seseorang melakukan migrasi karena faktor 

ekonomi yang ingin memperbaiki perekonomian dalam memenuhi kebutuhan 

keluarga, sedangkan Jenis kelamin biasanya berkaitan dengan status perkawinan 

dan kebebasan laki-laki melakukan migrasi lebih mudah dibandingkan perempuan 

3.2 Migrasi Risen Status Perkawinan 

Status perkawinan pelaku migran yang berumur 10 tahun keatas didominasi oleh 

status kawin dengan persentase 83,55% hal ini terjadi karena beban seseorang 

yang sudah berumah tangga jauh lebih besar yang harus menanggung kebutuhan 

primer serta pendidikan keturunan nya, dibandingkan dengan status belum kawin 

dengan persentase 13.95% biasa nya melakukan migrasi karena menempuh 

pendidikan yang lebih tinggi yang fasilitas pendidikan tersebut tidak tersedia di 

Kabupaten Grobogan. 
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Tabel 3 Migrasi Risen berumur 10 tahun keatas menurut 

Kabupaten dan Status Perkawinan 

Status Pernikahan Jumlah Persentase 

Belum Kawin 2493 13,95 

Kawin 14925 83,55 

Cerai Hidup 295 1,65 

Cerai Mati 149 0,83 

Jumlah 17862 100 

Sumber : BPS, 2015 (Diolah) 

3.2.1 Karakteristik migran risen menurut Pendidikan yang ditamatkan 

Pelaku migran yang paling tinggi menurut pendidikan yang ditamatkan pada 

jenjang SMA/SMK sebesar 36,4%, kedua jenjang pendidikan tertinggi di susul 

tamatan SD 29,75% dan terendah pada jenjang S2/S3 yaitu 0%. Hal tersebut 

terjadi karena Kabupaten Grobogan memiliki tingkat perekonomian yang rendah 

dan kurang nya fasilitas pendidikan perguruan tinggi yang menunjang masyarakat. 
 

Tabel 4 Karakteristik migran risen menurut Pendidikan yang ditamatkan 

Pendidikan Jumlah Jiwa Persentase 

Tidak/Belum Pernah Sekolah 521 2,82 

Tidak/Belum Tamat SD  768 4,16 

SD 5486 29,75 

SMP 4146 22,48 

SMA/SM Kejuruan 6714 36,41 

Diploma I/II/III 230 1,24 

Diploma IV/S1 572 3,10 

S2/S3 0 0 

Jumlah 18437 100 

Sumber : BPS, 2015 (Diolah) 

3.2.2  Karakteristik migran risen menurut Status Pekerjaan 

Berdasarkan kegiatan satu minggu yang lalu, kegiatan migran dibagi empat yaitu, 

bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya, dan didominasi pada 
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migran yang berstatus bekerja dengan persentase 52,58 % hal ini berkaitan dengan 

tujuan utama seseorang melakukan migrasi yaitu mencari pekerjaan atau bekerja 

yang sesuai dengan pendidikan yang ditamatkan mayoritas tamatan SMA 

3.2.3 Analisis distribusi persebaran migran risen 

Sedangkan untuk migran keluar dari Kabupaten Grobogan lebih besar dari migran 

masuk diantara nya Kabupaten Grobogan ke Kabupaten Sragen sebesar 1292 

Jiwa, Kabupaten Kudus 1191 Jiwa, Kabupaten Semarang 2283 Jiwa, Kota 

Semarang sebesar 5723 Jiwa, Kota Salatiga 1059 Jiwa, Kabupaten Sukoharjo 

sebesar 868 Jiwa, dan Kota Surakarta 870 Jiwa dari data statistik diatas tujuan 

migran ke Kabupaten dan Kota Semarang hal itu terjadi karena di Kabupaten 

Semarang dan Kota Semarang banyak terdapat industri atau lapangan pekerjaan 

lainnya yang tersedia dalam segi jarak pun cukup dekat dapat ditempuh dengan 

moda transportasi darat baik umum maupun transportasi pribadi. 

Di lihat dari data tersebut, Kabupaten Grobogan memiliki jumlah migrasi 

neto negatif, artinya banyak nya penduduk yang keluar dibandingkan penduduk 

yang masuk, hal ini berbanding terbalik, apabila migrasi neto positif maka banyak 

penduduk masuk ke Kabupaten Grobogan tersebut. 

Volume untuk mengetahui banyak nya jiwa yang melakukan migrasi 

pertambahan penduduk pada suatu daerah yang dituju yang dapat menimbulkan 

arus migrasi juga, yang dipengaruhi faktor pendorong dan penarik serta keperluan 

pribadi, namun dilihat dari data grafik dibawah ini volume atau banyak nya jiwa 

migran yang masuk didominasi oleh jenis kelamin laki-laki, sedangkan untuk 

migran keluar didominasi oleh jenis kelamin perempuan tetapi dengan jumlah 

jiwa yang sangat berbeda, Kabupaten Grobogan didominasi oleh penduduk yang 

keluar dibandingkan penduduk yang masuk. Dapat dilihat pada gambar grafik 

dibawah ini : 
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Sumber : BPS, 2015 

Gambar 1. Grafik Migrasi Risen Masuk dan Keluar Kabupaten Grobogan
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Gambar 2. Peta Migrasi Risen Masuk Kabupaten Grobogan Tahun 2015 
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4. PENUTUP 

Kriteria pelaku migran dipengaruhi oleh umur produktif pada usia 20-35 tahun, 

jenis kelamin migran didominasi oleh laki-laki sebesar 54,3%, pendidikan yang 

ditamatkan didominasi tamatan SMA/Kejuruan dengan presentase 36,4%, status 

pernikahan kawin sebesar 83.5% dan status pekerjaan pada bidang jasa sebagai 

buruh atau karyawan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan memperbaiki 

status hidup migran; Arah migrasi risen dari Kabupaten Grobogan terbanyak ke 

Kota Semarang sebesar 5723 Jiwa, hal ini dipengaruhi oleh jarak dan faktor 

pendorong penarik lainnya terutama banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia 

pada kota tujuan yaitu Kota Semarang. Volume migrasi risen berdasarkan data 

hasil SUPAS tahun 2015 jumlah jiwa yang melakukan migrasi risen keluar lebih 

banyak dibandingkan jumlah migrasi yang masuk ke Kabupaten Grobogan hal ini 

terlihat pada data jumlah migrasi neto dengan hasil negatif (-) sebesar -15157 

Jiwa, arti nya banyak nya migran keluar dibandingkan migran yang masuk pada 

Kabupaten Grobogan tersebut. 
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