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       ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi migrasi 

penduduk (perantau) dari Sulawesi Selatan, dan untuk mengetahui pengaruh terbatasnya 

kesempatan kerja atau lapangan kerja hubungannya dengan migrasi penduduk. 

Responden penelitian ini adalah migran yang ada di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan  

Enrekang. Implikasi hasil penelitian menunjukkan bahwa perantau (migrasi penduduk) 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya meninggalkan daerah asal (place origin) ke 

daerah tujuan (place destination) akibat kurangnya lapangan kerja di luar sektor 

pertanian. Faktor - faktor yang mempengaruhi alasan - alasan pindah para perantau 

adalah  faktor ekonomi, disusul daya tarik kota ,  kemudian faktor ekologi, serta faktor 

sosial dan politik. Ditemukan pula dalam penelitian ini bahwa pertambahan penduduk 

dan kepadatannya tidak mempengaruhi alasan - alasan pindah para perantau, atau 

angka elastisitas faktor pertambahan penduduk dan kepadatannya sangat kecil. 

Kata Kunci: Migrasi, Perilaku Penduduk, Lapangan kerja, Faktor sosial politik,dan 

Daya tarik kota. 

1.Introduction 

         Kepadatan dan pertambahan penduduk di setiap wilayah di Sulawesi Selatan 

senantiasa meningkat dilain pihak timbul suatu penurunan potensi sumber daya 

alam sehingga daya dukung (carrying capacity) wilayah tersebut mejadi semakin 

menurun. Lokalita perpindahan penduduk beraneka ragam, tetapi pada prinsipnya 

dapat digolongkan menjadi dua kategori yakni pertama, penduduk yang mampu 

mengelola h alam, golongan ini mempunyai keeratan ikatan terhadap alam pada 

wilayahnya. Kedua, adalah kategori penduduk yang kurang mampu mengelolah 

alam dan tidak mengharapkan kemampuannya sehingga tergantung atas orang lain 

yang umumnya sanggup meninggalkan tempat asalnya (place of origin) untuk 

kembali atau menetap di tempat tujuan (place of destination). Para ahli ekonomi 

umumnya berpendapat bahwa untuk menganalisa gejala-gejala yang terjadi dalam 

perekonomian maka masalah demografi salah satu hal yang perlu diperhatikan.    

Proses perpindahan penduduk atau migrasi baik antar benua antar negara  maupun 

antar daerah di dalam suatu negara sudah lama terjadi Kecendrungan untuk 

bermigrasi ini merupakan salah satu karakter yang membedakan manusia dengan 

mahluk lainnya. Faktor-faktor yang meyebabkan perpindahan penduduk adalah 

faktor ekonomi, politik, physiologis, faktor individu  atau mungkin pula gabungan 

dari ke dua atau lebih faktor - faktor tersebut. Untuk beberapa individu  harus ada- 
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alasan-alasan yang memaksa untuk merantau, dan alasan tersebut begitu 

mendorong mereka mengalahkan faktor-faktor yang menahan mereka untuk tetap 

tinggal di daerah asalanya (sentripetal). Tingkat kepekaan untuk melihat adanya 

perbedaan reaksi serta tanggapan atas adanya perbedaan tersebut selain ditentukan 

oleh tingkat kecerdasan, pendidikan, umur dan jenis kelamin juga sangat 

dipengaruhi oleh pandangan dan latar belakang kebudayaan dari setiap orang.         

         Migrasi mempengaruhi daerah pengiriman dan daerah penerima secara 

demografis-jumlah, golongan umur dan kelompok jenis kelamin. Mereka yang 

pergi cenderung usia kerja dan lebih banyak laki-laki. Kenyataan ini 

mempengaruhi kehidupan ekonomi secara berarti dilihat dari ketenagakerjaan dan 

arus uang yang terjadi. Secara sosiologis dampaknya dapat dilihat pada kehidupan 

sosial di daerah pengiriman dan daerah penerima. Sejalan dengan itu terjadi arus 

informasi yang intensitasnya berkorelasi dengan arus migrasi. Bagi daerah yang 

ditinggalkan maka sifat selektif dari migrasi dapat berarti kehilangan tenaga kerja 

yang secara kualitatif lebih potensial dan sangat dibutuhkan untuk pembangunan. 

Sebaliknya bagi daerah yang didatangi dengan  bertambahnya jumlah penduduk 

berarti ada tuntutan baru bagi pemenuhan kebutuhan hidup bagi pendatang 

tersebut, tuntutan ini antara lain berupa fasilitas-fasilitas tempat tinggal, lapangan 

kerja, pendidikan, kesehatan. Jika perluasan kesempatan kerja dan fasilitas lainnya 

yang tersedia tidak dapat mengimbangi derasnya arus pendatang maka dapat 

menimbulkan dampak negative dengan adanya problema-problema sosial dan 

ekonomi. 

         Seorang dapat digolongkan sebagai migran dan non migran apabila ia 

berpindah ke propinsi lain dalam jangka waktu minimal enam bulan, masalah 

yang pokok adalah konsep dan ruang-waktu (space and time consept) yang 

dipergunakan untuk membedakan seorang migran dan non migran. (I.B. Mantra, 

1980), mengemukakan bahwa dengan batasan waktu perpindahan penduduk yang 

kurang dari enam bulan biasanya bersifat nir-parmanen, besarnya arus mobilitas 

yang nir-parmanen ini dapat pula terungkap dari hasil analisa data penduduk atas 

dasar propinsi tempat lahir dan propinsi tempat tinggal terakhir sebelum 

berpindah ke propinsi  sekarang. Seorang yang lahir di propinsi tertentu pindah ke 

propinsi lain kemudian kembali lagi ke propinsi asal dapat dikatakan sebagai 

migran kembali.              

         Istilah merantau atau ‘pasompe’ di Sulawesi Selatan berarti migrasi, tetapi 

merantau adalah tipe khusus dari migrasi dengan konotasi dari budaya sendiri. 

Rantau adalah kata benda yang berarti dataran rendah, atau aliran sungai biasanya 

terletak dekat ke atau bahagian dari daerah pesisir. Merantau adalah kata kerja 

yang berawalan me-, yang berarti pergi merantau (Mochtar Naim, 1973). Dari 

istilah merantau sedikitnya mengandung unsur-unsur pokok yakni : meninggalkan 

kampung halaman, dengan kemampuan sendiri dalam waktu lama atau sementara, 

dengan tujuan mencari kehidupan atau menuntut ilmu serta mencari pengalaman, 

biasanya dengan maksud kembali pulang. Sedangkan yang dimaksud dengan 

lapangan kerja adalah tempat kegiatan usaha-usaha yang lebih mengarah kepada 



kegiatan yang produktif, dimana disamping dapat menampung tenga kerja untuk 

bekerja juga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.             

2. Literature review  

2.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Migrasi Penduduk  

         Menurut Everett. S. Lee (1984), mendefinisikan migrasi ialah perubahan  

tempat tinggal secara parmanen atau semi parmanen, tidak ada pembatasan baik 

pada jarak perpindahan maupun sifatnya yaitu apakah tindakan itu bersifat 

sukarela atau terpaksa. Serta tidak diadakan perbedaan antara perpindahan dalam 

dan keluar negeri. Tetapi tidak semua macam pindah dari suatu tempat ke tempat 

lain dapat digolongkan dalam definisi tersebut, yang tidak dapat digolongkan 

dalam pengertian ini misalnya pengembaraan orang nomad dan pekerja-pekerja 

musiman yang tidak lama berdiam di suatu tempat, atau perpindahan sementara 

seperti pergi kedaerah pegunungan untuk berlibur selama musim panas.  

         Selama tiga perempat abad pendapat Revenstein (ditinjau  kembali dalam 

Mantra,1984), banyak dikutip dan ditentang, meskipun telah diadakan studi 

tentang migrasi. Studi-studi tentang migrasi telah dirintis seperti studi tentang 

umur dan migrasi, jenis kelamin dan migrasi, jarak dan migrasi, pendidikan dan 

migrasi, tenaga kerja dan migrasi, tetapi kebanyakan studi ini memusatkan 

perhatian pada ciri khas para migran tanpa banyak memperhatikan volume 

migrasi, sedikit pula studi tentang alasan-alasan migrasi atau assimilasi migran di 

tempat tujuan. Bahwa satu-satunya generalisasi yang dapat dibuat mengenai 

differensial dalam migrasi di dalam negeri adalah bahwa migrasi itu kebanyakan 

dilakukan oleh orang-orang usia remaja. Pada umumnya karangan mengenai teori 

migrasi membicarakan migrasi dan jarak, serta mengemukakan perumusan 

matematis tentang hubungan kedua hal itu. Teori-teori migrasi Revenstein, yang 

terkenal adalah teori tentang kesempatan antara (intervebing opportunities). Ia 

secara terperinci membandingkan besarnya volume migrasi atau sifat-sifat khusus 

migran di beberapa negara. Dalam migrasi intern tidak dimasukkan imigrasi dan 

emigrasi dan perpindahan jarak dekat, seperti perpindahan dalam lingkungan 

country di Amerika Serikat, atau dilingkungan kreise di Jerman, juga tidak 

digolongkan ke tempat yang lebih jauh termasuk migrasi paksaan seperti arus 

pengungsi tidak dikelompokkan dalam migrasi bebas atau sukarela (voluntary).     

         Faktor-faktor  yang mempengaruhi penduduk mengambil keputusan untuk 

bermigrasi, yaitu: 1) Faktor –faktor yang terdapat di daerah asal, 2) Faktor- faktor 

yang terdapat di daerah tujuan, 3) Penghalang antara, dan 4) Faktor-faktor pribadi  

selalu ada perbedaan penting antara faktor-faktor ditempat asal dan tempat tujuan. 

Penduduk yg tinggal di  suatu daerah mengenal langsung dan telah lama 

mengenaldaerahnya, dan biasanya dapat menentukan pendapatnya tentang fakta di 

daerah asalnya secara tidak tergesa-gesa,  dengan pertimbangan  yang matang. 

Tetapi pengetahuannya di daerah tujuan tidak selalu tepat, bahwa sebahagian dari 

faktor-faktor yang menguntungkan atau merugikan di daerah tujuan tersebut 

hanya dapat dihayati dengan bermukim disana. Jadi selalu ada unsur ketidak 

tahuan yang merupakan hal yang misterius tentang daerah tujuan, dan migran 



selalu tidak pasti apakah ia akan diterima dengan baik atau tidak di daerah yang 

baru tersebut. Karena migrasi itu disebabkan oleh hasil perbandingan faktor-faktor 

yang terdapat di daerah asal dan tempat tujuan, maka kalkulus sederhana faktor-

faktor positif dan negatif tidak menentukan migrasi. Jadi neraca perbandingan 

harus dapat menunjukkan bahwa keinginan bermigrasi harus lebih besar dari pada 

inersiah alamiah atau kelambanan yang selalu ada.   

         Banyak peristiwa yang tak terduga yang merintangi orang untuk terus 

bertempat tinggal di suatu daerah dan memperbesar daya tarik suatu daerah 

terhadap seseorang untuk berpindah kesana. Korban-korban ketidak adilan 

maupun kejahatan lainnya, memaksa seseorang untuk meninggalkan daerah 

kediamannya. Peristiwa tersebut yang mempengaruhi hanya sebahagian orang 

dalam masyarakat  kelompok migran. Tanggapan ini terhadap migrasi didasarkan 

pada beberapa faktor  tertentu  di tempat  asal  dan  tempat tujuan.   Sejumlah   

faktor  antara  dan berbagai faktor pribadi, memang suatu tanggapan yg  

sederhana, orang dapat mengatakan bahwa tanggapan itu dapat dijadikan 

kerangka dasar studi tentang migrasi dan masih perlu untuk diteliti lebih lanjut. 

Kerangka ini dipakai untuk merumuskan beberapa hipotesa tentang volume 

migrasi yang terjadi berdasarkan kondisi-kondisi yang berbeda, perkembangan 

arus migran dan arus balik migran serta ciri-ciri khas migran.  

2.2. Migrasi Tenaga Kerja 

         Bintoro (1984), mengemukakan bahwa tingkat migrasi dari desa ke kota 

(rural-urban migration) telah menyebabkan penyerapan tenaga kerja dalam 

kegiatan-kegiatan jasa dan manufacturing berproduktivitas rendah menjadi satu 

ciri yang sangat meninjol di kebanyakan kota di Indonesia. Komunikasi antara 

tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan terbatasnya kesempatan kerja 

di daerah pedesaan telah menjadi pendorong meningkatnya arus migrasi dari desa 

ke kota.  Hal yang lebih menarik adalah angkatan kerja tergolong usia muda 

sebahagian besar telah bermukim di lingkungan kota, bukan lagi di daerah 

terpencil di pedesaan. Gejala ini merupakan kuantifikasi dari pada gerak arus 

penduduk dari desa dan kota yang menimbulkan urban underemployed yang 

merupakan salah satu ciri pokok urbanisasi. Angkatan kerja usia muda harus 

menjadi perhatian utama karena banyak diantara golongan ini termasuk dalam 

sektor informal, mereka sering tidak mempunyai pekerjaan tetap walaupun 

tergolong  sebagai  buruh harian.  Golongan lain  di lingkungan kota yang menjadi 

masalah adalah golongan penganggur terdidik (educated unemployed). Masalah 

ini berhubungan erat dengan pola struktur pendidikan serta kebijaksanaannya, 

yang menunjukkan berbagai kepincangan-kepincangan dari kebutuhan masyarakat  

dengan keahliannya (specialisasi) para pencari kerja. Harapan migran untuk 

mendapatkan pekerjaan dalam sektor ekonomi dengan sistem upah tetap di daerah 

perkotaan nampaknya tidak menjadi kenyataan oleh karena beberapa sebab.  

(Papayungan, 1985) yakni: 1) Sektor manufacturing dan jasa-jasa di kota 

kebanyakan menggunakan teknologi padat modal sehingga mempunyai daya 

serap tenaga kerja terbatas, 2)  Tenaga-tenaga migran dari desa memiliki 

keterampilan dan pendidikan sangat rendah yang tidak memenuhi persyaratan 



mutu yang diperlukan pasar tenaga kerja. Akibatnya terjadilah pengangguran 

terbuka di kota, dimana ciri-ciri penganggur kebanyakan terdiri dari para migran 

pendatang baru dari desa ke kota. Para petani dalam kegiatan industri kecil rumah 

tangga seperti mengajam bakul, membuat tali dari sabut, priuk dari tanah serta 

alat-alat rumah tangga daan pertanian lainnya, telah mengalami saingan dari 

bahan-bahan plastik atau bahan-bahan peralatan yang diimpor.   

         Para petani yang dulunya adalah penjual, kini kedudukannya menjadi 

pembeli. Suatu dampak negatif dari proses modernisasi dari penciptaan teknologi 

modern. Menurunnya jam kerja untuk kegiatan semacam ini dengan sendirinya 

memperbesar angka underemployment dan akhirnya under utilization of labor. 

Degan meningkatnya underemployment dapat dimengerti bahwa pendapatan 

merekapun  menurun baik dalam jumlah mutlak maupun relatif. Hal ini 

menjelaskan mengapa penduduk miskin bertambah di desa (Sam F. Poli, 1983). 

         Jika perimbangan antara jumlah manusia dan luas tanah sudah sangat 

mendesak maka pemilikan tanah mulai terpencar. Luas tanah yang semakin 

terpencar merupakan satu kesatuan yang kurang ekonomis dalam proses produksi. 

Pertambahan angkatan kerja di sektor tersebut menimbulkan gejala pengangguran 

yang tidak kentara di daerah pedesaan (rural disquised unemployment). Perluasan 

kesempatan kerja yang produktif merupakan salah satu sasasran pokok dalam 

rangka kebijakan pembangunan.  

        Djojohadikusumo (1985), mengemukakan kesempatan kerja mengandung 

dua unsur pokok yang penting, yaitu: 1) Penggunaaan angkatan kerja secara 

produktif  di bidang - bidang kegiatan yang semakin meluas,  dan  2)  Peningkatan 

produktivitas kerja disertai pemberian pembayaran yang sepadan bagi golongan 

angkatan kerja, baik di bidang kegiatan tradisonal maupun di lapangan usaha 

baru. Sebab-sebab yang menimbulkan arus migran tenaga kerja dari daerah 

pedesaan ke kota (urban-rural) sering disebut dengan istilah faktor-faktor 

pendorong dan penarik (push and pull factors).   Sebagai faktor pendorong (Push  

factors)  dapat disebut  beberapa alasan, yaitu : 1) Makin berkurangnya sumber 

daya alam dan menurunnya permintaan barang -barang tertentu yg bahan bakunya 

(raw material) sangat  susah  diperoleh,   2) Semakin berkurangnya lapangan 

kerja di tempat asal akibat masuknya teknologi yang menggunakan mesin-mesin 

(capital intensif),3) Adanya tekanan atau diskriminasi politik, agama dan lainnya 

di tempat asal, 4) Lunturnya kepercayaan  atau  budaya  di daerah asal serta alasan 

pekerjaan atau perkawinan, 5) Adanya aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat-

tempat hiburan, pusat kebudayaan yang menjadi daya tarik bagi orang-orang di 

pedesaan. 

         Sebagai faktor  penarik  (Pull factors) migran tenaga kerja dari daerah 

pedesaan ke kota, yaitu : 1)  Adanya rasa superior di tempat yang baru atau 

kesempatan mendapatkan lapangan kerja yang cocok, 2)  Kesempatan untuk 

mendapatkan pendapatan yang lebih baik dan kesempatan untuk mendapatkan 

pendidikan, 3)  Keadaan lingkungan atau kehidupan yang menyenangkan 



misalnya iklim, perumahan, pendidikan dan kesehatan, 4)  Adanya aktivitas di 

kota-kota besar sebagai daya tarik bagi orang-orang dari desa atau kota kecil.               

         J.W.Schoorl (1982), mengemukakan bahwa diantara beberapa faktor –faktor  

penarik yang berasal dari kota,  yaitu :  1)  Ada daya tarik ekonomi, dari kota 

orang berharap akan mendapat pekerjaan dan mendapat upah. Bagi banyak orang 

ini merupakan suatu keharusan karena di desa tidak ada lagi mata pencaharian dan 

mendapatkan uang, 2)   Kota-kota itu juga merupakan daya tarik karena fasilitas 

pendidikan lebih baik dari desa, hubungannya dengan mencari pekerjaan yang 

sesuai pendidikan yaitu pergi ke kota untuk mengangkat posisi sosial, 4)  

Sepanjang masa kota-kota itu merupakan daya tarik sebagai pusat kesenangan dan 

hiburan, juga sebagai tempat mencari pengalaman baru dalam bayangan suasana 

hangat dan meriah. 

         Berdasarkan asumsi tersebut serta pendekatan-pendekatan multi faktor, 

dapat disimpulkan berbagai motivasi migran daerah asal ke tempat tujuan, yaitu : 

Faktor - faktor ekonomi dan demografi,  faktor pendidikan,  daya tarik kota,  dan 

faktor-faktor sosial dan politik. Faktor ekonomi dan demografi selalu dapat 

dianggap sebagai faktor yang built-in dalam migrasi, salah satu dari alasan 

primordial untuk pergi merantau adalah perjuangan ekonomi.  Secara tradisional 

sekalipun luas areal sawah cukup untuk kelangsungan hidup keluarga, orang 

berusia muda selalu di dorong untuk pergi merantau mencari kehidupan yang 

lebih baik sehingga nantinya dapat berdiri sendiri.  

         Dorongan untuk migrasi karena alasan ekonomi tentu akan lebih kuat terasa 

bila areal sawah tidak mencukupi lagi,   dengan demikian  di daerah  dimana 

jumlah areal sawah masih cukup untuk membantu berlangsungnya hidup sehari-

hari dimana kecendrungan bermigrasi tidaklah tinggi. Sedangkan sebaliknya 

dimana areal sawah tidak mencukupi, kecendrungan untuk bermigrasi tinggi. 

Dalam menyatakan hal ini kita harus perhitungkan secara cateris paribus bahwa 

factor - faktor  lain tetap konstan.  Intensitas  migrasi diukur dari sudut pandangan 

ekonomi tampaknya selalu berkaitan dengan sarana kelangsungan hidup subsisten 

(means subsistence) yang ada, disamping tingkat kebutuhan itu sendiri. Dalam 

kaitan ini penting dibedakan antara tekanan ekonomi (economic pressure) sebagai 

faktor pendorong (push factors) dengan kebutuhan ekonomi (economic necessity) 

sebagai factor penarik (pull factors).  Bahwa dari beberapa kejadian terdapat 

kecendrungan bahwa petani pemilik makin lama makin terlepas hubungannya 

dengan tanahnya. Areal tanah sawah yang sempit yang dimiliki akhirnya dijual, 

digadaikan atau diwariskan, dalam petak-petak yang makin lama makin kecil 

yang disebut Agricultural ladder, yaitu petani setahap demi setahap menjadi 

petani penggarap, lalu penyakap kemudian menjadi buruh tani (petani gurem). 

Suatu proses pemelaratan yang berjalan terus menerus seirama dengan pemenuhan 

kebutuhan hidupnya dari waktu ke waktu. Intensitas migrasi diukur dari sudut 

pandangan ekonomi tampaknya selalu berkaitan dengan sarana kelangsungan 

hidup subsisten (means of subsistence) yang ada disamping tingkat kebutuhan itu 

sendiri (Mubyarto, 1980). 



        Dalam kaitan ini penting dibedakan antara tekanan ekonomi (economic 

pressure) sebagai factor pendorong (push factors) dengan kebutuhan ekonomi 

(economic necessity) sebagai factor penarik (pull factors). Sundrum, (1976) 

mengemukakan bahwa faktor ekonomi menjadi factor pendorong bila 

perimbangan antara sarana kelangsungan hidup dengan jumlah penduduk yang 

bergantung kepadanya mulai goyah. Karena penduduk terus menerus bertambah 

sedangkan sarana kelangsungan hidup relative konstan, maka jumlah yang 

bermigrasi juga meningkat, selama struktur yang ada tidak berubah maka tekanan 

penduduk menurut Malthus tetap berlaku. Migrasi dengan tujuan mencari 

pendidikan  selalu akan terbatas pada beberapa golongan penduduk saja. 

Meskipun demikian factor pendidikan terbukti telah menjadi factor pendorong 

yang mampu merangsang factor -faktor lainnya, karena setiap pelajar yang pergi 

bermigrasi  membuka jalan  untuk pelajar lainnya. 

        Sejalan dengan gagasan kemajuan melalui pendidikan dan modernisasi, juga 

terdapat kecendrungan yang sama terhadap urbanisasi. Pada hakekatnya yang satu 

tidak bisa dilepaskan dari yang lain. Di kotalah  dalam prakteknya  segala  rupa  

gagasan  dapat dilaksanakan, juga di kota  tersedia kesempatan kerja yang banyak.  

Daya  tarik  kota juga sebahagian besar dialami terhadap para pedagang maupun 

petani yang punya tanah, kemungkinan perkembangan di kota juga tidak terbatas. 

Bagi petani yang tidak punya tanah pindah ke kota merupakan pilihan satu-

satunya apabila mereka tidak lagi dapat bertahan  hidup di daerah asal. 

          Menurut Abidin Farid (1978), banyak diantara penduduk yang secara 

langsung atau tidak langsung pergi meninggalkan daerahnya karena takut ditindak 

akibat dampak faktor-faktor sosial dan politik.  Faktor pendorong berpangkal pada 

kenyataan tersebut. Sekalipun kegelisahan atau kekacauan politik bukanlah meru- 

pakan fenomena-fenomena yang berulang kali tetapi apabila terjadi bisa 

memberikan pengaruh yang luar biasa pada arus migrasi. Asumsi yang dapat 

dikemukakan  adalah  bahwa mulanya migrasi  disebabkan  oleh  kebutuhan untuk 

mencari daerah baru diluar perkampungan sendiri, yang membuat kaum pria dan 

keluarganya meninggalkan daerahnya dalam jangka waktu yang lama. Bila tanah 

baru itu mulai digarap, dan kegiatan telah banyak di daerah tersebut mereka lalu 

menjemput keluarganya dan mulai dengan kehidupan yang baru. Karena 

hambatan-hambatan alam dan faktor penghalang antara, biasanya mereka tidak 

pergi sendiri-sendiri akan tetapi berkelompok melaksanakan perintisan tanah baru, 

berkebun, dan merambat hutan yang memerlukan kerja berat dan kerjasama. 

3. Metodologi Penelitian 

3.1. Desain Penelitian  

          Untuk mencapai tujuan penelitian digunakan metode survey berdasarkan 

penelitian deskriptif  (descriptive research), yaitu metode yang mengungkapkan 

fakta-fakta dari suatu fenomena dengan menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengumpul data primer,  sehingga  dapat  dievaluasi  berdasarkan  tinjauan teoritis 

maupun berbagai penelitian sebelumnya, dan melalui wawancara langsung 

dengan migran (perantau). Daerah sumber data dipilih berdasarkan terbanyak 



penduduk yang merantau (out-migration) dari data sekunder yang tersedia. 

Penelitian ini dilaksanakan di Propinsi Sulawesi Selatan.  

3.2. Populasi Dan Sampel 

         Populasi dalam penelitian ini adalah migran  di dua kabupaten yang ada di 

Propinsi Sulawesi Selatan,  yakni :  1) Kabupaten Pinrang, Kecamatan Batulappa 

Desa Kassa dan Desa Kaseralau. Kecamatan Lembang Desa Letta dan Desa 

Rajang, 2)  Kabupaten Enrekang, Kecamatan Baraka Desa Pasui dan Desa Banti. 

Kecamatan Maiwa Desa Pasang dan Desa Pattondonsalu. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan  Area Proportional stratified Random 

Sampling. Yang menjadi responden  dalam penelitian ini adalah migran yang telah 

kembali baik yang telah menetap  di daerah asal, maupun migran yang akan 

kembali lagi ke daerah tujuan. Penentuan sampel untuk keperluan wawancara dari 

sumber penelitian lapangan (field work) dilakukan  secara convenience random 

sampling. Populasi yang bersedia dijadikan sampel di lokasi peelitian sebanyak 

160 sampel di 2 kabupaten, 4 kecamatan, dan 8 desa atau kelurahan  

4. Hasil dan Pembahasan 

4.1. Karakteristik Sampel 

         Karakteristik sampel adalah sebagai berikut : komposisi tenaga kerja migran 

di daerah penelitian : (buruh tani 71,9 %, petani ladang atau tegalan 19,9 %, 

industri kecil kerajinan 3,4 %, peternakan dan perikanan rakyat 2,0 %, pencari 

hasil hutan 1,5 %, dan angkutan atau jasa 1,3 % ), pemencaran migran menurut 

pekerjaan di daerah asal :  (buruh tani-penyakap atau petani gurem 71,2 %, petani 

sawah atau pemilik sawah 17,5 %, petani ladang atau tegalan 9, 2 %, dan  

pekerjaan di tempat tujuan : (hasil-hasil hutan 29,6 %, industri perkebunan besar 

yakni komoditi coklat, kopi, kelapa sawit 22,7 %, pelayan toko atau pembantu 

rumah tangga 19,2 %, buruh bangunan 11,8 %, angkutan atau jasa 8,9 %, dan 

pertambangan 7,8 %), pemencaran migran menurut kota di tempat tujuan : 

Malaysia (Malaysia Timur  54,7 % yakni : Kota Tawao, Lahandato dan Kinabalu. 

Malaysia Barat 7, 9 %  yakni Kota Johor Baru). Propinsi Papua 19, 7 % ( Kota 

Papua, Sorong, Marauke, dan Naibire). Propinsi Kalimantan Timur 17, 7 % (Kota 

Nunukan, Tarakan, Balikpapan). Sampel migran menurut jenis kelamin : (laki-laki 

91,4 %, perempuan 8, 56 % ).  

4.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk 

         Faktor-faktor yang mempengaruhi penduduk mengambil keputusan untuk 

bermigrasi dan proses migrasi disimpulkan menjadi : a) Faktor yang ada di daerah 

asal, b) Faktor yang ada di daerah tujuan, c) Penghalang antara, dan d) Faktor-

pribadi. 

4.2.1. Faktor –faktor Pendorong migran (push factors) di daerah asal 

1) Faktor Ekonomi:  Dalam bidang ekonomi  khususnya mata pencaharian migran 

di daerah asal antara lain : 29,7 % yang menyatakan rendahnya tingkat pendapatan 



dari usaha tani, 17,8 % yang merisaukan kurangnya lapangan kerja di luar sektor 

pertanian, 22,9 % yang menginginkan pendidikan dan penghidupan lebih baik. 

Jumlah persentase yang merisaukan keadaan ekonomi di daerah asal (place origin) 

sebesar 70,4 % ; 2) Faktor Ekologi tentang tingkat kesuburan tanah, daya dukung 

sumber daya alam (carrying capacity) dan penduduk yang tida mampu lagi 

mengelolah alam. Jumlah yang merisaukan keadaan ini 10, 8 % ; 3) Faktor sosial 

dan politik: Dalam bidang sosial khususnya mengenai hubungan sesama warga 

masyarakat meliputi 2,4 % yang merasakan adanya pertentangan paham dan 

pikiran, serta beberapa norma sosial dan nilai kehidupan yang menguasai sikap 

dan cara berpikir yang menghambat kemajuan. Sedangkan 4,5 % yang 

menyatakan terjadinya kekacauan dan pertikaian antara golongan politik dari 

pergolakan yang dirasakan menghalangi pekerjaannya sehari-hari dan pelayanan 

aparatur desa serta kebijakan perpajakan yang memberatkan. Jumlah masalah 

politik dan sosial mempengaruhi migran sebesar 6,9 %. 

          Keputusan untuk bermigrasi tidak seluruhnya rasional, oleh sebab itu 

pengecualian dari generalisasi yang ditemukan adalah karena selintas emosi, 

ketidak stabilan jiwa, dan peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi menjadi 

penyebab sebahagian besar dari migrasi. Yang mendorong untuk migrasi itu 

bukan factor-faktor nyata yang terdapat di daerah asal dan di tempat tujuan, tetapi 

persepsi seseorang terhadap factor-faktor itu yakni kepekaan pribadi, kecerdasan 

tentang kondisi dilain tempat mempengaruhi evaluasinya tentang keadaan di 

tempat asal.  Pengetahuan tentang keadaan di tempat tujuan tergantung hubungan- 

hubungan seseorang atau berbagai sumber informasi yang tidak tersedia secara 

umum. Untuk beberapa orang harus ada alasan yang benar-benar memaksa untuk 

bermigrasi, sedangkan lainnya dorongan sedikit saja atau suatu janji sudah cukup 

untuk bermigrasi.    

4.2.2. Faktor- faktor Penarik Penarik migran (pull factors) di daerah tujuan 

1) Daya tarik kota, yang menarik migran meninggalkan daerah asal (place origin) 

yaitu prediksi migran tentang faktor positif dan negatif serta faktor penghalang 

antara di daerah asal dan daerah tujuan, khususnya fasilitas-fasilitas kesehatan, 

pendidikan perumahan yang lebih baik di daerah tujuan (place destination). 

Migran yang menyatakan daya tarik kota mempengaruhi perpindahannya adalah 

5,8 % ;  2)  Mudahnya  perjalan  migran dari  daerah asal   ke  daerah  tujuan tanpa 

dokumen resmi (illegal) dan dipengaruhi oleh keluarga untuk meninggalkan 

daerah asal jumlahnya 7,0 %. Sehingga jumlah persentase yang mempengaruhi 

migran dari faktor penarik (pull factors) adalah 12,8 %.  

         Pertambahan penduduk dan kepadatannya di daerah penelitian tidak 

mempengaruhi alasan-alasan pindah dari para migran atau perantau, artinya angka 

elastisitas faktor tersebut adalah kecil. Persentase pertambahan penduduk hanya 

sebesar 0,89 % per tahun, dan kepadatan penduduk rata - rata per tahun adalah 74 

sampai  75 jiwa  per  km2.  Pertambahan migrasi penduduk di  daerah survey  atau 

survey atau volume migran 10,9 % per tahun. Ini berarti penurunan jumlah 



penduduk, bukan karena angka mortalitas naik atau angka fertilitas turun tetapi 

dari hasil survey adalah karena besarnya volume migran. 

 

4.2.3. Penghalang antara dan faktor pribadi 

         Semua orang bermigrasi mengambil keputusan itu sendiri, para migran 

kembali untuk menjemput keluarga setelah pekerjaan sudah tetap. Pada masa 

tamat belajar, masa masuk angkatan kerja, masa berhenti bekerja, bubarnya 

perkawinan atau salah satunya telah tiada, banyak migran ke kota untuk 

melanjutkan pendidikan dan mencari pekerjaan. Sejumlah factor antara dan 

berbagai factor pribadi memang suatu tanggapan sederhana, meskipun sederhana 

kerangka ini dapat dipakai untuk merumuskan beberapa hipotesa tentang volume 

migrasi yang terjadi berdasarkan kondisi-kondisi yang berbeda, perkembangan 

arus dan arus balik migran serta ciri-ciri khas migran. Migran dari tempat asal ke 

tempat tujuan diantaranya terdapat sejumlah rintangan yang dalam keadaan 

tertentu tidak seberapa beratnya, tetapi dalam keadaan yang lain tidak dapat 

diatasi. Diantaranya adalah jaraknya antara daerah asal dan tempat tujuan, adanya  

peraturan-peraturan pemerintah serta undang-undang keimigrasian. Factor 

penghalang lainnya yang mempermudah dan memperlambat migrasi penduduk 

adalah biaya transportasi, yang merupakan rintangan bagi orang yang satu tetapi 

tidak bagi individu lainnya. Beberapa factor pribadi akan tetap sepanjang hidup 

seseorang,  sedangkan factor lainnya  ada yang berhubungan  dengan  masa – 

masa dalam lingkaran hidupnya, dan secara khusus peristiwa-peristiwa yang 

genting terjadi pada peralihan dari masa ke masa lainnya.          

5. Kesimpulan 

         Penelitian ini mengemukakan bahwa migran dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya dan keluarganya meninggalkan daerah asal (place origin) ke daerah 

tujuan (place destination) akibat kurangnya lapangan kerja di luar sektor 

pertanian. Masa migran pertama meninggalkan daerah asal berdasarkan survey di 

daerah asal adalah pada tahun 1949, kemudian terjadi  pergolakan politik pada 

tahun 1953. Pada masa tahun 1970-an hingga saat ini, faktor-faktor ekonomi dan 

ekologi meyebabkan migran meninggalkan daerah asalnya. Peranan migran atau 

perantau sangat besar bagi pemenuhan kebutuhan hidup keluarganya yang lebih 

baik, dengan adanya konstribusi para migran berupa pengiriman sejumlah uang  

ke daerah asalnya secara rutin untuk keluarganya maupun untuk pembangunan 

rumah ibadah di daerah asalnya. Selain pengiriman sejumlah uang tersebut untuk 

biaya-biaya pendidikan dan kesehatan, juga para migran berinvestasi di daerah 

asalnya dengan pembelian ternak dan tanah pertanian untuk dijadikan modal 

hidup setelah migran tersebut kembali dari perantauan (return migrant). Pada 

umumnya para migran berusia muda dan di dominasi kaum laki-laki.     

6. Rekomendasi 



         Peneliti mengajukan rekomendasi bahwa meskipun telah dikeluarkan 

beberapa peraturan-peraturan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentang 

pencegahan perpindahan penduduk serta adanya undang-undang keimigrasian. 

Para migran tetap berangkat meninggalkan daerah asalnya, dan pada umumnya 

migran ini berangkat secara berkelompok melalui jalur tidak resmi atau illegal 

karena adanya larangan dan peraturan-peraturan pemerintah tersebut. Dan migran 

yang illegal ini sulit mendapatkan paspor di negara tempat kerjanya. Sejumlah 

faktor antara dan faktor pribadi menjadi kerangka dasar studi migrasi, dan masih 

perlu untuk diteliti lebih lanjut.     
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